
מושב א - יו"ר: ד"ר אפרים יאול- מנהל מחלקה גריאטרית          
לסיעוד מורכב, בי"ח הרצוג, ירושלים

מושב ב - יו"ר: ד"ר לודמילה זיידנברג - מנהלת מחלקה גריאטרית שיקומית מרכז רפואי 
גריאטרי בית רבקה, פתח תקוה

13:00 - 12:45 Feed intolerance- management in
geriatric palliative care

 נשיץ י., אורלגוב י., קוזל א., 
נמוי א., וולפסון ט., לייבוביץ ג.

 ורונה ר., מעיין ע., ג'אבר ס.,  תסמונת היידי והרופא הגריאטר
ברנר י.

אתגרים ביישום חוק החולה 13:05 - 13:20
הנוטה למות במרכז גריאטרי

עצירת שתן אסימפטומטית בנשים מבוגרות עם הקבלה אוריון י. 
לאשפוז הפנימי

 שוורץ נ., פרופ' גרוץ א., 
פרופ' גוסטו ד.

מה איכות הטיפול בסוף החיים? 13:25 - 13:40
סקר היערכות לסוף החיים 

בבתי אבות בירושלים

שאולוב א., פרנקל מ., מערבי י., 
קוסמה ק., בראושטיין א., רובינוב 

א., ברזיס מ.

תוכנית אזורית לשיפור הטיפול במניעה שניונית של שברים 
במחלקת שיקום בבית החולים הגריאטרי שהם, פרדס חנה

הימן נ.,  שחורי ר.

עירויי דם למאושפזים בבית 13:45 - 14:00
חולים גריאטרי: למי? כמה? ומתי?

רוטקביץ א., נעמד מ., ששון ע., 
מרקוס א. 

הערכת הקשר בין המצב התזונתי לבין תוצאות השיקום של 
קשישים לאחר שברים אוסטאופורטיים במיוחד שברי צוואר ירך

בר ע., שפיגל ד., מנדלסון ג.

יחידת ניטור במחלקה 14:05 - 14:20
גריאטרית: השפעתה על תוצאות 

האשפוז

 אברמוביץ א., רווה ד., 
פרופ' ינון ע., פרידמן ר. 

הקשר בין orthostatic hypotension וטיפול תרופתי בחולים 
המטופלים במרפאה להערכה גריאטרית כוללנית

פרס י., פונצ'יק ב., פרויד ת.

ארוחת צהריים14:20

כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית
יום ד' 06.01.2016 - יום ה' 07.01.2016 | מלון דן כרמל, חיפה

תכנית הכנס

יו"ר: ד"ר שלי שטרנברג הועד האקדמי של הכנס 
 חברי הועדה: ד"ר ורד חרמוש, ד"ר אמיליה לוברט, ד"ר יאן פרס

החברה המארגנת

חסות ארד חסות זהב

יום רביעי 06.01.16
הרשמה, ביקור בתערוכה וכיבוד13:00 - 14:00

מושב ראשון – יו"ר: ד"ר גדי מנדלסון - מנהל מרכז גריאטרי דורות, נתניה
הצגת נייר העמדה של האיגוד 14:00 - 14:40

האורולוגי – דגש על הגיל המבוגר
 ד"ר קובי סתיו, רופא בכיר אורולוגיה, אחראי תחום נוירואורולוגיה ואורולוגית נשים, 

 מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין.
15:20 - 14:40 ,Venous Thromboembolism  -טיפול ב

אתגרים והזדמנויות
ד"ר אשר וינדר, מנהל מחלקת המטולוגיה, המרכז הפואי ע"ש אידית וולפסון, חולון.

ביקור במתחם התערוכה15:20 - 15:50

מושב שני - יו"ר: ד"ר לאה אהרוני - אחראית גריאטריה ומנהלת שירות גריאטריה במחוז חיפה וגליל מערבי, שירותי בריאות כללית
חידושים בטיפול בסוכרת סוג 2 לחולה 15:50 - 16:30

המבוגר
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים 

ומתבגרים רמבם, הקריה הרפואית לבריאות האדם. מרצה בפקולטה לרפואה, הטכניון 
חיפה. יו"ר הועדה לאוכלוסיה בסיכון גבוה וחבר במועצה הלאומית לסוכרת.

פרופ' צבי דוולצקי, מנהל יחידה גריאטרית, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה.דברי יו"ר האיגוד16:30 - 16:45
ביקור במתחם התערוכה16:45 - 17:30

מושב שלישי - יו"ר: ד"ר קרולה ויגדר - מנהלת מחלקת מונשמים כרונים ושיקום נשימתי, המרכז הרפואי שוהם וד"ר שרית ניסן - רופאה בכירה במחלקה לסיעוד מורכב תומך, המרכז הרפואי שוהם
פרופ' אסתר שוהמי, פרמקולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.טיפול בקנביס רפואי17:30 - 18:10
עדכונים באבחון וטיפול של מחלת 18:10 - 19:40

אלצהיימר
פרופ' צבי דוולצקי, מנהל יחידה גריאטרית, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, 

חיפה.
ד"ר עדינה מאיר, ראש ביה"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית, ירושלים. ד"ר יעל אימון קוגניטיבי: בעד ונגד

זילברשלג, אחראית תחום גריאטריה, מרצה, החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למקצועות 
הבריאות, הקריה האקדמית אונו, קרית אונו.

ארוחת ערב20:00
"בריאות אופטימית ושמחת חיים" - ד"ר דינה איזן21:00 - 22:30

יום חמישי 07.01.16
ארוחת בוקר07:00 - 08:00
ביקור במתחם התערוכה08:00 - 08:20

מושב רביעי - יו"ר: פרופ' דן ג'וסטו - מנהל מחלקת גריאטריה ד', בי"ח תל השומר וד"ר יפה לרמן - מנהלת המערך הגריאטרי, המרכז הרפואי ת"א )בי"ח איכילוב(
פרופ' יצחק רוזנר, מנהל המחלקה הראומטולוגית, בית חולים בני ציון, חיפה.עדכונים באבחון וטיפול במחלת הגאוט 08:20 - 09:00
עדכון בכירים09:00 - 10:30

פרופ' יוחנן שטסמן, המכון לחקר הזקנה, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ירושלים.על מי סומכים האזרחים הותיקים
 כשירות לקבלת החלטות ומינוי 

וטרופסות בזקנים – אתגרים ופתרונות
ד"ר יורם מערבי, המערך לשיקום וגריאטריה, המרכזים הרפואיים הדסה, האוניברסיטה 

העברית, ירושלים.

פרופ' דורון גרפינקל, סגן מנהל הוספיס בית, האגודה למלחמה בסרטן, יועץ גריאטרי-טיפול תרופתי בלתי הולם בסוף החיים
פליאטיבי, המרכז הרפואי ע"ש אידית וולפסון, חולון.

האם יש הוכחה לגרימת נזק ע"י 
גסטרוסטומיה

ד"ר ראובן פרידמן, מנהל מחלקה גריאטרית , המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים.

ביקור במתחם התערוכה10:30 - 11:10
מושב חמישי - יו"ר: פרופ' יוחנן נשיץ - מנהל מערך סיעודי מורכב בית בלב, נשר

ד"ר איילת מדברי, מומחית בהרדמה וברפואה לשיכוך כאב. מחלקת הרדמה, היחידה חסמים לטיפול בכאב בגיל המבוגר11:10 - 11:50
לשיכוך כאב מרכז רפואי רבין בית חולים השרון. המכון לרפואת כאב רמב"ם והפקולטה 

לרפואה הטכניון.

12:30 - 11:50MENU -ד"ר אייל לייבוביץ, מומחה לרפואה פנימית, המרכז הרפואי יוספטל, אילת.הקשיש הנעלם - לקחים ממחקר ה 

הפסקת קפה12:30 - 12:45
מושב שישי
תקצירים12:45 - 14:20


