
יום חמישי 30 במרץ 2017
רישום והתכנסות9:45-10:30

מושב פתיחה
דברי יו”ר האיגוד ד"ר טליה וינשטיין10:30-10:35

דברי יו”ר הנכנס ד"ר ויקטור פרחויקי10:35-10:40

דברי יו”ר התכנית המדעית פרופ' יורם יגיל10:40-10:45

מושב ראשון
RRTיו”ר ד"ר גבריאל מורדכוביץ, ד"ר דניאל קושניר  

10:45-11:00
The Overuse of X-Ray Images in Peritoneal Dial-
ysis Catheter Malfunction - 

ד"ר טטניה טנסיוצ'וק, מרכז רפואי כרמל 

11:00-11:15 
Antibiotic prevention of postoperative peritone-
al catheter-related infections -

ד”ר מ. קונין, מרכז רפואי שיבא

11:15-11:30
The lymphocyte  percentage change with time 
predicts outcomes in CAPD peritonitis

ד”ר כרמית אלמוג משולם, מרכז רפואי רבין

11:30-11:45
Single center experience of Moncrief-Popovich 
technique–the AV fistula of Peritoneal Dialysis (PD) 

ד"ר טטניה טנסיוצ'וק, מרכז רפואי כרמל 

11:45-12:00
Incidence and outcome of Atrial Fibrillation in 
hemodialysis vs. peritoneal dialysis patients

ד”ר רן אבוחצירה, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה

12:00-12:15
Does High Convection Volume Hemodiafiltration 
Affect Health Related Quality of Life 

גב’ יבגניה גולנד, המרכז הרפואי לגליל

12:15-12:30

Ultrapure filter does not confer short-term 
benefits over two reverse osmosis systems in 
chronic hemodialysis patients 

 ד”ר איילת גרופר, המרכז הרפואי תל אביב

12:30-12:45
Dialytic and Respiratory Management in Morbid 
Obesity 

 ד”ר כרים עואד, מרכז רפואי העמק
הפסקת צהריים12:45-13:45

מושב שני
 יו"ר ד"ר רותי רחמימוב, פרופ’ מיכל דרניצקי אלהללהשתלות

סיכום השנה בתחום ההשתלות13:45-14:00
פרופ' מיכל דרניצקי אהלל, מרכז רפואי הדסה

14:00-14:15
How can we overcome the HLA antibody barrier 
to renal transplantation?

ד"ר משה ישראלי, מרכז רפואי רבין

האם צריך להפסיק אימונוסופרסיה בחזרה לדיאליזה?14:15-14:30
ד"ר רותי רחמימוב, מרכז רפואי רבין

14:30-14:45
The Prognosis of Acute Kidney Injury in Kidney  
Transplant Recipients 

ד"ר טוביה וון דיק, מרכז רפואי רבין

14:45-15:00

Structural and functional echocardiographic 
changes following kidney transplantation – the 
role of allograft function 

 ד"ר שמעוני שי,  מרכז רפואי רבין

15:00-15:15

The routine use of ureterovesical stent in trans-
planted kidney and its effect on post-transplant 
urological and infectious complications 

ד"ר  חנין דאוד, הקריה הרפואית רמב"ם

15:15-15:30

Long term metabolic consequences of live 
kidney donation 

 ד”ר איילת גרופר, המרכז הרפואי תל אביב

15:30-15:45

Acute Humoral Rejection in an ABO Compatible 
Simultaneous Liver–Kidney Transplant – case re-
port and review of the literature 

 ד”ר קרן צוקרט, מרכז רפואי הדסה
הפסקה15:45-16:15
מושב שלישי

יו"ר ד"ר ויקטור פרחויקי, ד"ר נועה ינאיכללי

16:15-16:35
Engineering vascularized tissue grafts and flaps

פרופ' שלומית לבנברג, הטכניון

16:35-16:55

אתגרים בטפול בפרפור פרוזדורים באי ספיקת כליות 
מתקדמת - יחס הפוך בין חומרה למידע 

פרופ' שמואל פוקס, מרכז רפואי רבין
הרצאת חסות פייזר 

16:55-17:15
 SGLT INHIBITORS  מנגנוני ההגנה הכלייתי של

ד"ר רננה שור, מרכז רפואי אסף הרופא
 BI הרצאת חסות

17:35 - 17:15
הצגת תוצאות המחקרים שמומנו ע"י האיגוד/עמותת 

המייסדים

17:15-17:20
 A Novel Therapeutic approach to control
Hyperglycemia in peritoneal dialysis

ד"ר מרינה וורוביוב, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה   

17:20-17:25
Role of CD40 FastL fusion protein in a mouse 
model of glomerulonephritis 

ד"ר קרן צוקרט, מרכז רפואי הדסה

17:25-17:30

JAK-STAT pathway in Endothelial Cells exposed 
to a Diabetic-Like Environment, GLP-1 analogue 
and Vitamin D 

  ד"ר טלי זיטמן גל, מרכז רפואי מאיר

17:30-17:35
Involvement of Heparanase in the Pathogenesis 
of Acute Kidney Injury 

 פרופ' זיאד עבאסי, הטכניון

17:35-18:00
הפסקה והרמת כוסית בחסות כצט

מושב רביעי
 יו"ר ד"ר טליה וינשטיין, פרופ' עוזי גפטר טכסים

הודעה על זוכים במלגות מחקר השנה ע"י פרופ' יורם יגיל18:00-18:05

פרס על מפעל חיים18:05-18:15

פרס על חוקר מצטיין18:15-18:20

18:20-18:55
מושב עסקי של חברי והנהלת האיגוד - אסיפה כללית + 

בחירות לועד החדש

ארוחת ערב

יום שישי 31 מרץ 2017
מושב ראשון

  יו"ר ד"ר גיל צרנין, פרופ' יוסי חביבנפרולוגיה קלינית

08:15-08:30

Trans-catheter Aortic Valve Implantation is as-
sociated with improved survival and preserved 
kidney function in patients with CKD and severe 
symptomatic aortic stenosis 

 ד”ר טלי שטיינמץ, מרכז רפואי רבין

08:30-08:45
Long term follow-up of kidney function in 
Southern Israel population 
ד”ר אדווה גוטמן תירוש, מרכז רפואי אוניברסיטאי  סורוקה

08:45-09:00
Atypical haemolytic uraemic syndrome (ahus) in 
israel: data from the global aHUS registry

פרופ' דניאל לנדאו, מרכז שניידר לרפואת ילדים

09:00-09:15

Adjusted regimen of prednisone based on pa-
tient’s response, for initial therapy of pediatric 
nephrotic syndrome 

 ד"ר עמית דגן, מרכז שניידר לרפואת ילדים

09:15-09:30
AKI and outcome in CKD vs. non-CKD patients 
during warfarin therapy 

ד"ר מרינה וורוביוב, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה

09:30-09:45

ביופסיות כליה במרכז הרפואי הדסה 
בין השנים 2000-2013. מגמות ומאפיינים דמוגרפיים, 

קליניים ופתולוגיים, כתלות בטכניקה לביצוע ביופסיה 
מלעורית מהכליה. ד"ר איתמר שגיב, מרכז רפואי הדסה

09:45-10:00
SGLT-2 inhibition: potential dangers for renal 
function and integrity 

 פרופ' שמואל היימן, מרכז רפואי הדסה

חיסון כנגד פנוימוקוקוס באוכלוסיות מיוחדות– 10:00-10:20 
ד"ר ביביאנה חזן , מרכז רפואי העמק, 

ההרצאה בחסות פייזר

10:20-11:00
הפסקה בחסות אבוט

מושב שני
יו"ר פרופ' דורון שוורץ, ד"ר סוהיר אסדימדעי יסוד

11:00-11:15

Transgenic expression of human APOL1 risk 
variants in podocytes induces kidney disease in 
mice 

ד"ר פזית בקרמן, מרכז רפואי שיבא

11:15-11:30

Effect of anti C5 antibodies on recuperation 
from ischemia/reperfusion induced acute 
kidney injury 

ד”ר שני זילברמן איצקוביץ, מרכז רפואי אסף הרופא

11:30-11:45
Identifying HDL composition and function in 
preeclamptic and normal pregnancies

ד"ר יעל איינבינדר, מרכז רפואי מאיר

11:45-12:00

Inflammation exacerbates anemia of chronic 
kidney disease through both iron and hif/epo/
epo-r pathways 

ד"ר ענבר בנדח, אוניברסיטת בן גוריון

12:00-12:15
Understanding neutrophils priming in end-stage 
renal disease 

ד"ר עידן כהן, מרכז רפואי לגליל

12:15-12:30

Systemic inflammatory response syndrome 
(SIRS)-related lymphopenia is associated to 
adenosine A1 receptor dysfunction; possible 
mechanism for prevention of autoimmunity. 

פרופ' עמוס דובדבני, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה

12:30-12:45

Vascular Endothelial Growth  Factor augments 
arginine transport and nitric oxide  generation  
via  a KDR  Receptor  signaling pathway

ד"ר משה ששר, מרכז רפואי תל אביב
הפסקת צהריים12:45-14:00
מושב שלישי

RRT
  יו"ר פרופ' דוד טובבין, פרופ' בתיה קריסטל

14:00-14:15K or KT or KT/V  
ד"ר גיא מילוא, הקריה הרפואית רמב"ם

14:15-14:30
Incremental dialysis 

ד”ר לאוניד פלדמן, המרכז הרפואי אסף הרופא

14:30-14:45
Very elderly HD patients: fistula first?

ד"ר נעמי בן דור, מרכז רפואי רבין

14:45-15:00

Severe thrombocytopenia as a presenting sign 
of seronegative hepatitis c infection in an end-
stage kidney disease patient 

 ד”ר יונס בטיש, מרכז רפואי רבקה זיו

15:00-15:15
חיזוי תמותה בחולי דיאליזה לפי יחס חלבון לזרחן

ד"ר דנה ביאלופולסקי, מרכז רפואי רבין

15:15-15:30

Serum chromium level in chronic dialysis pa-
tients is associated with dialysis modality, vin-
tage and residual renal function

 ד"ר לאוניד פלדמן, המרכז הרפואי אסף הרופא

15:30-15:45

A single center experience of pregnancy in end 
stage renal disease patients and review of the 
literature

 ד"ר רועי אבל, המרכז הרפואי הדסה

15:45-16:05 
Amyloidosis - Update

ד"ר משה גת, המרכז הרפואי הדסה

16:05-16:30
CPC - פרופ’ יוסי חביב, מרכז רפואי אוניברסיטאי 

סורוקה

שבת 1 אפריל 2017
בקרת עמיתים משרד הבריאות10:00

מדדי איכות לאומיים11:00

בחינות התמחות11:30

הכנס השנתי של 
האיגוד הישראלי 

לנפרולוגיה ויתר לחץ דם
30.3-1.4.2017    מלון דן כרמל, חיפה

להרשמה

https://isnh2017.form-wizard.net/

