
                         
                                      

  

  משותף כנס חד יומי
   האיגוד להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים

  ויתר לחץ דם איגוד לנפרולוגיה ילדיםה
 

  20.11.19 רביעייום 

  מלון דן אכדיה, הרצליה

  

  התכנסות וארוחת בוקר  08:30-9:00
  

   –דברי פתיחה   09:00-09:15
  אונקולוגיה ילדיםו להמטולוגיה הישראלי יו"ר האיגוד ,אש ד"ר שפרה

  ויתר לחץ דם לנפרולוגיה ילדים האיגודיו"ר ,  ד"ר דני לוטן
  יו"ר עמותת חיים ,מר אבשלום כהן

 
  נפרולוגיה והמטולוגיה  – מושב ראשון

  
09:15-09:35   Recognition and management of acute kidney injury in pediatric 

hematooncology patients   - מרכז רפואי הדסהד"ר עודד וולובלסקי ,  
  

09:50-53:09  related thrombosis in hemodialysis patients  -CVL – ד"ר נועה מנדל -
   רפואי רמב"םמרכז , שורר

   
50:10-09:50  yndrome and thromboembolic eventsSNephrotic  -   דפנה בריקד"ר, 

  ררפואי שניידמרכז 

  
10:05-10:20  Renal function in Beta-Thalassemia Major- a decade of follow-up –   

  העמק, בית חולים  ד"ר קרין לוין
  

10:20-10:35  Renal Vein Thrombosis  - מרכז רפואי שיבאד"ר אסף ברג ,  
 

10:35-10:50  Veno-occlusive disease (VOD/SOS) in BMT – the role of the 
nephrologist – רפואי רמב"םמרכז , , ד"ר רוני גפןד"ר שירלי פולק  

  



10:50-11.25  TMA the Loch Ness of Monster of HSCT  
   רפואי שניידרמרכז , יניר ד"ר אסף מקרה מתגלגל ודיון בפנל

  
    הפסקה  11:25-11:50

  
 מושב שני – נפרולוגיה ואונקולוגיה 

  
10:21-50.11   latin Nephrotoxicityr CispDeciphering Biomarkers fo  -  

המרכז  המכון לתאי גזע בילדים והיחידה לנפרולוגיה ילדים, –יאנו פלניצ ד"ר אורן
  הרפואי ע"ש שיבא

  
12.10-12:25 Tumor Lysis Syndrome- past, present and future – ד"ר שירלי פולק  ,

  רפואי רמב"םמרכז 
  

12:25-12:40  Nephrologic effects of methotrexate toxicity – מרכז ,  גורביץיבגניה  ד"ר
  רפואי שניידר

  
12:40-12:55  Schneider experience of Wilm's tumor   - מרכז רפואי  ,ד"ר שירה עמאר

  שניידר
  

10:31-512:5  temal Stem CellsTargeting Wilms Tumor Blas – שקד- ד"ר נעמי פודה – 
  המרכז הרפואי ע"ש שיבא רולוגיה ילדים,המכון לתאי גזע בילדים והיחידה לנפ

  
13:10-13:25  - The role of brachytherapy in Rhabdomyosarcoma of bladder   

  רפואי סורוקה , מרכז  ד"ר יריב פרוכטמן
  

13:25-13:55  Symptomatic Hyponatremia  
 ,דליה וולדמןד"ר  ,נפרולוגיה – עינת להבד"ר  - מקרה מתגלגל ודיון בפנל

  המרכז הרפואי ע"ש שיבא , ביה"ח ספרא לילדים, ואונקולוגיההמט

 
  דברי סיום  13:55-14:00

  
  ת צהרייםוחאר  14:00

  
 
 
 
 
 
 

  


