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 היחידה הארצית למניעת זיהומיםבשיתוף  באיגוד לנפרולוגיה ויתר לחץ דם  להמודיאליזה החוג

 בנושא:יום עיון אתכם למזמינים 

 

 הדיאליזה יחידותמניעת זיהומים ב

 

 טתשע"באייר   כ"ו, 05/19/31, 'ויום  :מועד

 -1קומה , ש סמי עופר"בניין הלב ע, הרצאותאולם (, איכילוב)אביב -המרכז הרפואי תל :מיקום

  מכוני הדיאליזהרופאים ונאמני זיהומים :  צוותי מניעת זיהומים היעד תאוכלוסיי

 

  ארוחת בוקרהתכנסות ו ,הרשמה 08:00-08:45

 

 והקדמהברכות   08:45-09:00

  יו"ר האיגוד לנפרולוגיה ויתר לחץ דםד"ר ויקטור פרחוויקי,  .1

 להמודיאליזה , יו"ר החוגגיל צ'רניןדר'   .2
 
 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל  המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה .3

 

 ההמודיאליזה ביחידות ומניעתם זיהומיים איומיםמושב ראשון: 

 רקע ותמונת מצב –מניעת זיהומים במוסדות רפואה בישראל  09:00-09:15

 מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומיםפרופ' מיטשל שוואבר, 

 

לעשות ולא לעשות עם נשאי חיידק עמיד ביחידות הדיאליזה בבתי החולים  09:15-09:35

 ובקהילה 

 גב' עזה ואטורי, היחידה הארצית למניעת זיהומים

 

גישת יחידת  -קשיים ופתרונות אפשריים בארגון יחידות דיאליזה סביב בידודים 09:35-09:55

 הדיאליזה  

 השומרתל -שיבאגולדברגר, מנהלת יחידת ההמודיאליזה, מרכז רפואי -ד"ר שרון מיני

 

האם צריך להחזיק אנטיביוטיקה ביחידות  חברים אחרים בדיאליזה:אנקומיצין וו 09:55-10:10

 הנפרולוג המטפל הגישה של ? החולים ובקהילההדיאליזה בבתי 

הדסהמנהל יחידת ההמודיאליזה, מרכז רפואי אהרון בלוך, דר'    
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 פאנל המומחים  10:10-10:40

 הפסקת קפה 10:40-11:10

 

  Real World מהקוים המנחים ועד ל -ביחידות ההמודיאליזה CLABSI :מושב שני

 State of the Art - בצנתר דיאליזהמניעת זיהומים  11:10-11:35

 דר' דבי בן דוד, היחידה הארצית למניעת זיהומים

 

11:35-11:50 LOCKING  יתרונות מול חסרונות –אנטיבקטריאלי בהמודיאליזה  

 לניאדומנהל המחלקה לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי , משה ששרדר' 

 

 מעלילות הדם להתפרצות אלח דם במכון דיאליזה 11:50-12:10

 דר' דבי בן דוד, היחידה הארצית למניעת זיהומים

 

יך מורידים שיעור זיהומים ביחידת דיאליזה? תובנות מתהליך הורדה ביחידת ז אא 12:10-12:30

 דיאליזה גדולה

 הדסהמרכז רפואי ה, המחלקה לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, ד"ר איתמר גורק

 

 פאנל המומחים 12:30-13:00

 התפזרות 

 

 

 . השלוםת"א /סבידור מרכזת"א הגעה ברכבת לתחנת  :ורישום הסדרי הגעה

   gilch@clalit.org.il  במייל:  14/05/19עד  נפרולוגים ואנשי צוות יחידות הדיאליזהרישום 

באמצעות היחידה למניעת זיהומים במוסד, כולל לעוסקים במחלות זיהומיות ומניעתם, הרישום 

במייל: לציפי קרמר  30/04/19עד את הרישום נא לאשר פרטים אישיים ותפקיד, 

ziporac@tlvmc.gov.il  
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