
 
 נפרולוגיה פליאטיבית :בנושא עיון יוםתוכנית 

 בשיתוף:
  הבריאות במשרד) הרפואה חטיבת( כללית לרפואה אגף

  דם יתר לחץולנפרולוגיה  הישראלי האיגוד
 בישראל נפרולוגים ואחיות אחים עמותת

 
 .5הכנסים, ק' ולם אהלל יפה, בניין אשפוז ב', מרכז רפואי , 'ג, יום 16.10.18

 הזמנה זו מהווה כרטיס חניה בביה"ח
 

 . כללית ברפואה סטנדרטים יישום על ארצית ממונה, דר' טליה פליישמן  :הכנס יו"ר
 ד"ל ויתר לנפרולוגיה הישראלי האיגוד ר"יו, דר' ויקטור פרחויקי

 
 וכיבוד הרשמה, התכנסות 9.00-30.8

 
       טאוב-ליברנט סיגל' דר ברכות:    – 20.9-9.00

  דר' אייל יעקבסון             
     גב' ורדה טוחנר            

            ויקטור פרחויקידר' 

 , משרהבכללית לרפואה האגףראש 
 , משרהבמנכ"לה ראש מטה

 , משרהבפיקוח ורישום מכוני דיאליזהאחראית ארצית על 
 לנפרולוגיה ויתר ל"דהישראלי יו"ר האיגוד 

 בישראל נפרולוגים ואחיות אחיםעמותת יו"ר                    זהר א מה גב'  
 

 גליה רוסקובגב' וגבי מורדכוביץ   דר': יו"ר  ,"במטופלי דיאליזה א' "תסמינים מושב - 20.11-20.9
40.9-20.9     – PROMs  במטופליMHD – ופרופ' פסח שוורצמן.  דר' טליה פליישמן - מרכזי-תוצאות מחקר רב 

 בקנרוט רבקה ר"ד -מטופל דיאליזה השברירי –   9.40-10.00
 קשת-דר' שלי לכטנברג - תופעות עוריות / גרד  - 10.00-10.20
 זאהר ארמלי 'רד – והסביבה נצרת באזור כרונית המודיאליזה חולי  בקרב הדיכאון שכיחות – 10.20-10.40
 דר' אפרת גיל ודר' אלון ענתבי – דמנציה והכליות – 10-40-11.00
 רביד ויויאן/גב' דר' אירית לאקסר – התוכנית לאומית לטיפול פליאטיבי – 11-00-11.20

 
 הפסקת קפה - 40.11-20.11

 
 זהר מהא 'גבו טריתיש -סידני בן' יו"ר פרופ, "נפרולוגיה פליאטיבית" ב'מושב  02:13-40.11

  , גב' יבגניה גולנדנפרולוגיה פליאטיבית  – 11.40-12.00
 'ג'חג איזבל ר"ד – המודיאליזה במטופלי כאב – 12.00-12.20
 עו"ד הלן מלכה זאבי - הנחיות מקדימות במטופלי דיאליזה  - 12.20-12.40
 ינאי-דר' נועה ברר – דיאליזה הפסקת  – 12.40-13.00
 דנה ויינרגב'  – בסוף החיים הזנה  – 13.00-13.20

 
 הפסקת קפה – 03.31-20.31
 

 ד"ר ויקטור פרחויקימנחה , פאנל מומחים -מושב ג' – 30:41-03.31
 : משתתפי הפאנל

 , גב' דנה ויינרינאי-ד"ר נועה בררד, גולנ יבגניה' גב, אפרת גיל ד"ר, אברהם מר' אביאייל יעקבסון,  ד"ר
 

 ארוחת צהריים  – 00.51-30.41
 

 :במייל להרשמתכם נודה
 mayaez@clalit.org.il: דם לחץ וליתר לנפרולוגיה הישראלי האיגוד   
 

 :ב-ע"פ א מפתח מרצים



 
 תלקידום ושמירת זכויות חולי הכליוהעמותה יו"ר מ, "בע מידע טכנולוגיות דור, מנכ"ל מר' אברהם אבי

 כללית, שרותי בריאות שומרון שרון נתניה, מחוז מקצועית מרפאה ר, מנהלת"ד 'ג'חג איזבל
 ב"משרהד"ר, ראש מטה המנכ"ל,  אייל יעקבסון

 ב"משרה, , אגף לגריאטריהארצי בקרה וצוות לסטנדרטים' המח מנהלתאירית לקסר, 
 המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי כרמל, ס.מנהל "רד אלון ענתבי
 כללית כלליתשרותי בריאות , חיפה מרחב, מרחבית גריאטרית, "רד אפרת גיל

 , המערך לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי בילינסוןד"ר, רופא בכיר גבי מורדכוביץ
המכון הנפרולוגי הילל יפה ומרכזת קורס על בסיסי, , EDTNA -גב', נציגת ישראל ב ברבלט-גליה רוסקוב

 רמב"ם
 שיבא מרכז רפואיגב', מנהלת שרות תזונה,  דנה ויינר

 פוריה מרכז רפואיעו"ד, מנהלת סיעוד  מלכה זאביהלן 
 ב"משרה, , אגף לגריאטריהבסיעוד ופיתוח בקרה תחום ומרכזת ארצית מפקחת אחות, רביד ויויאן

, מנהל המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז ד"ל ויתר לנפרולוגיה הישראלי האיגודד"ר, יו"ר  ויקטור פרחויקי
 רפואי כרמל

            ב"משרה, דיאליזה מכוני ורישום פיקוח על ארצית אחראית, 'גב טוחנר ורדה
 , נצרת.מ.סמביה"ח א. מחלקה נפרולוגית מנהל ,"רד זאהר ארמלי

 ב"משרה, כללית ברפואה סטנדרטים יישום על ארצית ממונהד"ר,  טליה פליישמן
 נהריההגליל,  ר"מ, נפרולוגי במכון בכירה אחות', גב גולנד יבגניה
 בישראל נפרולוגים ואחיות אחים עמותתגב', יו"ר  זהרמהא 

 מנהלת המכון לנפרולוגיה, הילל יפהד"ר,  ינאי-נועה ברר
 ב"משרה, כללית לרפואה האגף ראשד"ר,  טאוב-ליברנט סיגל

 מאיר מרכז רפואי, מחלקה הנפרולוגיתה, מנהל פרופ' שיטרית -סידני בן
 פליאטיבית, מנהל מרכז סיאל למחקר, אוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ', יו"ר האיגוד לרפואה  פסח שוורצמן

 המודיאליזה מרכז רפואי ברזילי יחידת ר, מנהלת"ד בקנרוט רבקה
 ד"ר, רופאה בכירה, המערך לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי בילינסון קשת-שלי ליכנברג

 
 
 
 


	הזמנה זו מהווה כרטיס חניה בביה"ח

