כנס סופ"ש בים המלח של עמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל

בנושא :המטופל במרכז
1-3.11.2018

מלון קראון פלזה ,ים המלח

יום חמישי
10:00-12:30
15:00-16:00
16:30-17:30
17:30-17:40
17:40–17:50
17:50–18:00
18:00–18:40
18:40–19:00
19:00-19:15
19:15

ישיבה של ועד העמותה
קבלת פנים ,הרשמה וקבלת מפתחות לחדרים
התכנסות בפואייה המלון וסיור בתערוכת המציגים
ברכות הועדה המדעית נצרת  -שהירה סאבא ,תאופיק אבו ליל ,האני אטרש ,בי"ח נצרת (האנגלי)
ברכות ועדכונים מהוועד  -מהא זהר ,יו"ר העמותה
מטופל במרכז  -גב' זויה גרימברג ,המרכז הרפואי לגליל נהריה.
 - Biosimilar - the new kid of the blockד”ר ארמלי זאהר ,מנהל המחלקה לנפרולוגיה ולח”ד,
בי”ח נצרת (בחסות סנדוז)
להיות מחוברים  -גב' אודיל אזולאי ,דיאטנית נפרולוגיה ,יחידה לתזונה ודיאטה ומחלקה
נפרולוגית ,בי״ח בלינסון והשרון
בריאות הפה והשניים של חולי אי ספיקת כליות  -איריס רומח בי״ח איכלוב
ארוחת ערב במסעדת המלון

יום שישי
ארוחת בוקר במסעדת המלון
7:30-8:45
התכנסות וסיור בתערוכת המציגים
8:45–9:30
 9:30–9:50המצאות ומידת איזון של כאב בתכנון טיפול תמיכתי במטופלי המודיאליזה כרונית -
דר' טליה פליישמן ,מנהל רפואה ,משרד הבריאות.
 09:50–10:10הצגת פרויקט "סדנת מתבגרים" של מכון לנפרולוגיה ילדים -
מייסא אעמר ,המכון לנפרולוגיה ילדים ,רות רפפורט לילדים ,רמב"ם
 10:10–10:30התפרצות של בקטרמיה מפסוידומונס אארוגינוזה במטופלי המודיאליזה כרונית –
חקירה אפידמיולוגית והתערבות  -ד"ר ציובוטרו פנינה ,אנה פיאלקו ,מלי עובד ,ריטה
ברדינשטין ,פולינה גרשקוביץ ,ד"ר מרינה רויף ,ד"ר טניה בוגוסלבסקי ,ד"ר אורן צמחוני,
מרכז רפואי קפלן-הרצפלד
 10:30–10:50גישה לכלי דם  -הגישה לחיים ,מניעת דימום מסכן חיים במהלך דיאליזה -
אנה פיאלקו ,א.א .יח' דיאליזה ,מרכז גריאטרי הרצפלד.
 10:50–11:30הפסקת קפה
 11:30–11:50עדכונים מהכנס העולמי  -גליה רוסקוב ברבלט ,נציגת הארץ הארגון העולמי ()EDTNA /ERCA
 11:50–12:10פרוטוקול בהיפוגליקמיה ביחידת המודיאליזה  -גלינה מקסימוב ,בי״ח תל השומר
 12:10–12:30איזה סוג דיאליזה תחילה?  -מורגנשטרן רחל ,לינה שוורץ ,מחלקה נפרולוגית,
מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה
 12:30-12:50זיהום בדרכי השתן במטופל המודיאליזה ,תיאור מקרה  -דוד משמן ,יבגניה גולנד,
המחלקה הנפרולוגית בי״ח לגליל ,נהריה
" 12:50-13:00מבט לאחור"  -מיקלדזה אינגה ,בי״ח שערי צדק
 13:30–15:00ארוחת צהריים במסעדת המלון
תוכנית פעילויות חופשית במתקני המלון
 21:00–18:30ארוחת "ערב שבת" במסעדת המלון

יום שבת
 07:00-10:00ארוחת בוקר במסעדת המלון
תוכנית פעילויות חופשית במתקני המלון
 10:00-12:00ישיבת ועד העמותה
 13:00–15:00ארוחת צהריים במסעדת המלון

הועדה המארגנת :גליה רוסקוב ברבלט ,זויה גרימברג ומהא זהר

