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541909 

 קורס בטיפול ומניעת אבני כליה

 ד"ר דוד טובבין: מנהל אקדמי

 

  :קע לקורסר

ה בייחוד במטופלים מבוגרים יותר עם לעו שכיחותםשכ המהאוכלוסיי 15%אבני כליה שכיחות עד 

מחלות לב וכלי דם וירידה , מחלות נלוות וסיבוכים קשים יותר עד למחלת כליה סופנית ודיאליזה

 .באיכות ותוחלת החיים

 .יש מקום רב לשיפור טיפול ומניעת אבני כליה לפני ובמקביל לפרוצדורות אורולוגיות

 :ת הקורסומטר

 .                                                                   ללמד כיצד למנוע אבני כליה ולטפל בהם

                 .עוסקים בטיפול ומניעת אבני כליהה נושאים של ומעמיקה נרחבת הכרה יאפשר הקורס

 ללימודי ס"ביה של גמר תעודת תוענק ת,הנוכחו ובסף הסיום בבחינות שיעמדו הקורס למסיימי

 .בטכניון ברפואה המשך

 

  :קהל היעד 

צוות , רופאי משפחה, רופאי ילדים, רופאים פנימיים, אורולוגים, לרופאים נפרולוגים מיועד הקורס

 להשתלם המעוניינים בתזונה ובסיעוד עוסקיםכ אקדמית השכלה לבעליו תזונתי וצוות סיעודי

 .מניעה ובטיפול באבני כליהב המשך לימודי במסגרת

 

  :מתכונת הלימודים

 20:00-16:30בין השעות  בימי שלישי שבועייםל אחתמפגשים  6שעות אקדמיות,  24

 משך הקורס כשלושה חודשים.באורך של שעתיים אקדמיות(. כל אחת  הרצאות   )שתי

 

 23.11.21 :לימודיםפתיחת ה

 .01.02, 0118. ,0104., 21.12, 7.12, 23.11 :מועדי הקורס

 

 : קורסעלות ה

 י רישוםדמ₪  ₪250 +  1450

 *לנרשמים במעמד הכנס יקבלו הנחה בגובה דמי הרשמה

 

 :מיקום הלימודים

 .חיפה 1, עפרון 'רח )ם"רמב ח"לביה סמוך (רפפורט ש"ע לרפואה הפקולטה
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 :תכני הלימוד

1. Introduction to prevention & treatment of nephrolithiasis 

2. Pathogenesis of nephrolithiasis 

3. Hypercalcuria & calcium stones 

4. Hypocitrituria  

5. Hperoxaluria & bariatric procedures 

6. Uric acid stones, gout & metabolic syndrome  

7. Calcium phosphate stones & stones in hyperparathyroidism  

8. Variable effects of and on urine pH & volume and fluid intake  

9. Cystine & other non-calcium/uric acid stones 

10.  Prevention & therapy of nephrolithiasis in children 

11.  Dietary recommendations and "natural" therapy   

12.  Urologic approach in nephrolithiasis 

 : סגל המרצים

ר החוג לטיפול ומניעת אבני כליה של האיגוד הישראלי "יו -ר דוד טובבין"י ד"רוב ההרצאות יועברו ע

גי ומרצה בכיר קליני בפקולטה לרפואה בטכניון ומנהל המכון הנפרול, לנפרולוגיה ויתר לחץ דם

                            .                                                                                   במרכז רפואי עמק

 םע"י נפרולוגים פדיאטרייהרצאות בתחום מניעת וטיפול אבני כליה בילדים והטיפול האורולוגי יינתנו 

 .םואורולוגי

 

 :זכאות לתעודה

תוענק תעודת גמר של  (והגשת מקרים מהמפגשים 80%-חובת נוכחות ב)לעומדים בדרישות הקורס 

 ספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה.בית ה -הטכניון

 

 ה ע ר ו ת

  הנרשמיםפתיחת כל תכנית מותנית במספר. 

 דמי ההרשמה אינם  .אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה, דמי ההרשמה אינם מוחזרים

 . כלולים בשכר הלימוד

 הלימודים או בכל נושא אחר במועדי, היחידה מביאה לידיעת הנרשמים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית .

כפוף לנהלי היחידה ללימודי המשך במוסד הטכניון למחקר  .הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים

 .ופיתוח

 מתכונת המקוונת בזוםעשויים לעבור ל בהתאם להנחיות משרד הבריאות הלימודים 

 :לפרטים נוספים והרשמה

 svetapa@trdf.technion.ac.ilמנהלת תחום לימודי המשך ברפואה , סווטה אפנסנקו

  8295381-04טלפקס |  esstudrefua@trdf.technion.ac.ilל  "דוא| רכזות לימודים  ,טלי /מריה
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 קורס מניעה וטיפול אבני כליה  סילבוס

 

1. 23.11.2021  

 , עפולהרפואי העמק זמנהל המכון הנפרולוגי, מרכ -ד"ר דוד טובבין

 היכרות ותיאום ציפיותשיחת 

Introduction to prevention & treatment of nephrolithiasis (Adults) 

Pathogenesis of nephrolithiasis: Calcium, Uric acid and infection stones 

Hypercalcuria 

2. 7.12.2021  

 רפואי העמק, עפולה זמנהל המכון הנפרולוגי, מרכ -ד"ר דוד טובבין

         Calcium stones & nephrocalcinosis 

         Hypcotrituria                                                                                                              

         Calcium phosphate stones & Stones in hyperparathyroidism 

         Infection stones  

3. 21.12.2021     
 שעות אקדמיות 2

 מנהל המכון הנפרולוגי, מרכז רפואי העמק, עפולה -ד"ר דוד טובבין

Variable effects of and on urine:                                                                               

pH                                                                                                                              

Volume and fluid intake 

 שעות אקדמיות 2

פרופ' עדי ליבה, מנהל המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי אסותא, אשדוד. יור" החברה ליתר לחץ 

 דם 

Uric acid, stones, gout, Hypertension, Obesity & Cardio-vascular risk 

4.                                                                                    04.01.2022 
 שעות אקדמיות                                               2

 שערי צדק, ירושליים י, מרכז רפואמנהל המכון לנפרולוגיה של הילד -פרופ' יעקב פרישברג

Oxalate metabolism & Primary Hperoxaluria  

Enteric Hyperoxaluria & S/P bariatric procedures & illeal conduit 

 מנהלת יחידת נפרולוגיית ילדים, מרכז רפואי הגליל, נהריה -ד"ר הדס שאשא לבסקי 

Introduction to Prevention & therapy of pediatric nephrolithiasis   

                                                                                  ז רפואי שנידר, פתח תקוהכמרפאה למניעת אבני כליה, מחלקת נפרולוגית ילדים, מר-שלי לויד"ר  

 Hypercalcuria in pediatric nephrolithiasis                                             
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5.    18.01.2022 

פתח , מרכז רפואי שנידר, מחלקת נפרולוגית ילדים, מרפאה למניעת אבני כליה -ד"ר יעל בורוביץ

 תקוה

Nehrolithiasis in tubular disprders in children 

 נפרולוגית ילדים, מרכז רפואי רמבם, חיפהמנהלת מחלקת  -פרופ' דניאלה מגן

Cystine & other non-calcium/uric acid stones 

                                                                          

 שעות אקדמיות 2

 , מנהלת מחלקת תזונה, מרכז רפואי שיבאדיאטנית ,RD,דנה וינר

Dietary recommendations  "Natural" therapy 

6. 01.02.2021 

 שעות אקדמיות   4

   מנהל יחידת אבני כליה, מחלקה אורולוגית, מרכז רפואי העמק -ד"ר גנאדי זליצנקו

Urologic approach in adult nephrolithiasis- 

 מנהל תחום אורלוגיית ילדים, מרכז רפואי רמבם, חיפה -ד"ר אכרם אסדי

Urologic approach in pediatric nephrolithiasis- 

 מנהל יחידה נפרולוגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה  -ד"ר אסף לבל 

Complications of pediatric nephrolithiasis- 

 ד"ר דוד טובבין 

 מבחן, שיחת סיכום ומשוב 

 

 *התכנית כפופה לשינויים על כל שינוי תצא הודעה למשתתפים
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 קורס בטיפול ומניעת אבני כליה –רישום ללימודי המשך 
 

 (23.11.21 - 541909) 

 
  DMD ' פרופ   ר  "ד  ' מגר ' גב   מר   :תואר

      :  ז.ת      :   שם פרטי      :  שם משפחה

 זכר       : שם פרטי באנגלית      : שם משפחה באנגלית

 נקבה 

       :מיקוד      :   כתובת

      :   טלפון

       :  טלפון נייד

Email: 

       

 

      : רשיון      : מקום עבודה           : תפקיד

       :סיום לימודים בשנת        :מאוניברסיטת       :השכלה אקדמית

      : בארץ

 | זום חיפה    :   בקמפוס "( היחידה: "להלן)לימודי המשך וחוץ   –נרשם בזה ללימודים בטכניון 

מועד זה הוא מועד משוער והיחידה  רשאית לדחות מועד זה . 23.11.21 :מועד תחילת הלימודים הוא

 :מ מתחייב לשלם ליחידה דמי הרשמה ושכר לימוד כדלקמן"הח  .או לבטלו

 

לרישום במעמד הכנס הנחה  ₪ 250 דמי הרשמה

 ₪  1450    שכר לימוד בגובה דמי הרשמה 

 

 תשלום באמצעות כרטיס אשראי מתבצע בפורטל התשלומים:  https://payments.technion.ac.il/ 

 .זה מספר תלמיד ומספר הזמנה להזדהות במערכת ישלחו לאחר העברת טופס

  מ"פ בע"מוסד הטכניון למויש לרשום לפקודת  -תשלום באמצעות המחאות  

 . לימודי המשך -סווטה אפנסנקומ לידי "ולשלוח לכתובת הר

 אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי , דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים

 .  היחידה

  מ לקבל תעודת גמר"הקורס עיש לסיים את כל התשלומים עד למועד סיום . 

 פתיחת תוכנית הלימודים כפופה למינימום נרשמים בהתאם לתקנון היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ. 

 
 

  יד-יש לחתום בכתב         :  ____________________חתימה                         : תאריך

 

  

 .את הפרטים ולחתום בכתב יד בתחתית כל עמוד מלאנא ל

  svetapa@technion.ac.il : מיילאת הטופס נא להחזיר ל
 04-8295381: פקסל או
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 ללימודי המשך וחוץהיחידה  מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון 

כתב תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב אישור הצהרה והתחייבות שנחתם 
 מ"י הח"במועד החתימה של כתב זה ע

או על מנת להתאים /היחידה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנית הלימודים מהשיקולים האקדמיים ו .1
י וכן רשאית היחידה לקצר או להאריך את תקופת את התוכנית לדרישות המשתנות של הגורם החיצונ

 .או גריעת שעות הלימוד/י הוספת שעות לימוד ו"הלימודים לרבות ע

 :מקום ומועדי הלימודים .2
את ,  ליחידה שמורה הזכות להעביר בכל עת, א"הלימודים יתקיימו  בקמפוס היחידה בחיפה או בת 2.1

 .א למקום אחר"מקמפוס הטכניון בחיפה  או בת ,כולם או חלקם, הלימודים
או שעות הלימוד של כל /את ימי ו, לפי צרכיה ואפשרויותיה, בכל עת, היחידה שמורה הזכות לשנות 2.2

 .כיתת לימוד

 :או כל תעודה אחרת/מ לקבל את תעודת הגמר ו"חובות הסטודנט ע .3
 .במועדים שיקבעו לכך –קורסלהכין ולהגיש מטלות , מהשיעורים והתרגילים 80%להשתתף בלפחות  3.1

מובהר "( . הבחינות הפנימיות"להלן )לעמוד בכל הבחינות שתערוך היחידה ללומדים במסלול לימודיו  3.2
י הגורם החיצוני ובאחריותו הבלעדית וכי היחידה אינה אחראית "בזה כי הבחינות החיצוניות נערכות ע

 .היקפן ורמתן, לתוכן הבחינות
ואלה שימסרו , המנהליות והאחרות שתפרסם היחידה מזמן לזמן, האקדמיות, למלא אחר כל ההוראות 3.3

 .או עובדיו/י מרצי היחידה ו"פ ע"לו בכתב או בע

להימנע מלגרום נזק למתקני היחידה  וציודה ולשאת בהוצאות , לשמור על ניקיון מתקני היחידה וציודה 3.4
 .י ידו"הטבת כל נזק שיגרם ליחידה  ע

 :ה הפסקת לימודיםביטול הרשמ, שכר לימוד .4
, י תקנון ההנחות של היחידה ללימודי המשך וחוץ"ל יוענקו אך ורק עפ"הנחות בשכ 4.1

 .בכל מקרה לא ינתן כפל הנחות. ח"י רו"המבוקר ע

 .דמי ההרשמה אינם מוחזרים, בעת ביטול הרשמה בכל שלב 4.2
חת הלימודים במשרדי ימים לפני פתי 14 –ביטול לימודים בהודעה בכתב לרכזת הלימודים לא יאוחר מ   4.3

פ ר ט    ל ד מ י  ה ה ר ש מ ה והמקדמה   ש ל א   י ו ח ,   היחידה תחזיר לו היחידה  את כל תשלומיו
 .ז ר ו

 סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך לא יאוחר    4.4

 .משכר הלימוד% 20 –מקדמה וב , יום אחרי תחילת הלימודים יחוייב בדמי הרשמה 21 –מ  
יום מפתיחת  21סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך לאחר    4.5

ויהיה חייב לפרוע את כל חובותיו , הקורס לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של שכר הלימוד ודמי ההרשמה
 .הכספיים ליחידה

, מכל סיבה שהיא' ואינו מעונין להמשיך לסמסטר ב' ביטל הסטודנט את הרשמתו בתום סמסטר א  4.6
 .יחוייב במלוא שכר הלימוד הכולל

 .ללימודיהם' נוהל זה תקף לסטודנטים הלומדים גם בשנה ב  4.7

 ש ו נ ו ת  .5
זו תשתמש היחידה בזכות .  היחידה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שיפגר בתשלום כלשהו 5.1

כולם או , ולא יהיה עליו להחזיר לסטודנט שלימודיו יופסקו את הסכומים ששילם עד לאותו מועד
 .או כדי לגרוע מחובת הסטודנט לפרוע את כל חובותיו ליחידה, מקצתם

 .על הסטודנט להודיע ליחידה מיד על כל שינוי בכתובתו או במספרי הטלפון שלו 5.2

 
 :כדלקמן מ מאשר ומתחייב בזאת כלפי היחידה"הח

 "(.הידיעון"להלן )קבלתי את ידיעון היחידה ובו מפורטת התוכנית   .1
, המפורטים בידיעון ובתנאים הכלליים –המנהליים והכספיים , מ מסכים לכל התנאים האקדמיים"הח .2

 .מ מתחייב בזה לקיים תנאים אלה ולפעול על פיהם"הח
 .הכל לפי המקרה –בכתב זה לשון זכר יפורש כלשון נקבה  .3

 
 ______________________ ולראייה באתי על החתום

 
 2021          לחודש             היום 
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