
instyle@instyle-events.co.il  | 03-6426616 :אסתי

diana@instyle-events.co.il  |  072-3333700 דיאנה: 

להרשמהלפרטים נוספים:
לחץ כאן

תכנית הכנס

הכנס השנתי של 

האיגוד הישראלי 
לרפואה גריאטרית

ימים רביעי-חמישי, 10-9 בינואר 2019
מלון דן כרמל, שד’ הנשיא 87-85, חיפה

יום רביעי 9.1.2019
הרשמה וכיבוד קל13:00-14:00 
מושב ראשון | יו"ר: ד"ר לאה אהרוני; ד"ר רונן בן יוסף 14:00-16:15
עדכון תכניות לאומיות ויישומן - משרד הבריאות14:00-14:30

 ד"ר שלי שטרנבג, מנהלת תכנית לאומית למחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות; מנהלת תכנית לאומית למניעת נפילות, משרד הבריאות
ד"ר אירית לקסר, מנהלת המחלקה לסטנדרטים ואכיפה, משרד הבריאות

מניעה ראשונית ושניונית של דמנציה14:30-15:00
ד"ר יקיר קאופמן, נוירולוג התנהגותי, מנהל רפואי, המרכז הרפואי הרצוג

נוגדי קרישה בפרפור פרוזדורים במטופל הקשיש - דילמות ופתרונות15:00-15:45
ד"ר יעקב גולדשטיין, אחראי ט״נ לב כרמל 2005-2017, עורך אתר “החדשות בספרות הקרדיולוגית״ של 

  האגוד הקרדיולוגי בישראל. מרצה קליני אמריטי בפקולטה לרפואה של הטכניון
  בחסות: 

דברי יו"ר האיגוד15:45-16:15
פרופ' צבי דוולצקי

הפסקת קפה וביקור במתחם התערוכה16:15-16:30
מושב שני | יו"ר: ד"ר יעל אוריון; ד"ר קסניה מקונבצקי 16:30-18:10
גרדת )סקביאס(: עדכונים16:30-16:55

ד"ר לירן חורב, רופאת עור, המרכז הרפואי ע"ש יצחק שמיר - אסף הרופא
הכנת משפחה ומטופל לקראת מוות16:55-17:20

ד"ר דבי שפירא, רופאה בכירה, מחלקה גריאטרית, המרכז הרפואי שערי צדק
הזנחה עצמית בקשיש - האם לכפות עזרה?17:20-17:45

ד"ר נביל גרה, גריאטר, מרכז גריאטרי ע"ש חיים שהם; ד"ר תמי פורת פקר - מנהלת חטיבת סיעוד מורכב, מרכז גריאטרי ע"ש חיים שהם
גישת הגריאטר לאבחון, יעוץ וליווי אנשים החיים עם דמנציה17:45-18:10

 ד"ר לאה אהרוני, גריאטרית ורופאת משפחה, MD,MS, מנהלת מרפאת ייעוץ לדמנציה, קופת חולים מאוחדת, מחוז צפון
יו"ר החו"ג לגריאטריה בקהילה

הפסקת קפה וביקור במתחם התערוכה18:10-18:40
מושב שלישי | תקצירים 18:40-20:00

מושב תקצירים ב': יו"ר: ד"ר לביא קליין; ד"ר רחל אייזנפלד חפץמושב תקצירים א': יו"ר: ד"ר מאיה אלישיב; ד"ר נביל גרה 
השפעת שמן לוונדר על תסמינים פסיכולוגיים והתנהגותיים 18:40-18:55

של חולים דמנטיים במסגרת אשפוז גריאטרי ממושך
 ד"ר סבטלנה זלמונסון, ד"ר תמר פרויד, ד"ר בוריס פונצ'יק, 

ד"ר טלי סמסון, ד"ר סבטלנה לבדינסקי, ד"ר יאן פרס

השוואת מדדים קלינים ותוצאים של חולי שבר צוואר ירך בין 
אורתוגריאטריה ואורתופדיה

ד"ר יוליה בוגייבסקי, ד"ר אביטל הרשקוביץ, ד"ר יוחאי לוי, ד"ר אירנה אוצ'רטני, 
 ד"ר עדיה ניסנהולץ, ד"ר ליסה קופר, פרופ' אברהם וייס, ד"ר סטיב וולקס, 

פרופ' ישעיהו בלוססקי

התמודדות צוות סיעודי עם התנהגות מינית בלתי הולמת 18:55-19:10
משנית לדמנציה - סקירה ופרוטוקול מחקר

ד"ר יעל אוריון, גב' מיכל מוזס

התמכרות בגיל השלישי
ד"ר ילנה פשקוב, ד"ר תמי פורת-פקר

"לגור באשפוז"19:10-19:25
ד"ר סבטלנה ז'לודקובה, מר מוחמד עבד אלרחמאן, 

ד"ר טניה בוגוסלבסקי

Preliminary results in developing a geriatric prognostic 
assessemnt tool for elderly patients with colorectal cancer

ד"ר ליסה קופר, ד"ר רן אורגד, ד"ר יוחאי לוי, ד"ר בהאא סיאם, פרופ' ישעיהו 
בלוססקי, פרופ' חנוך קשתן

אילו סמנים של תת-תזונה מנבאים תמותה לאחר שנה 19:25-19:40
בקשישים מאושפזים?

ד"ר מיאס עבד-אלרחים, ד"ר נועה משב, פרופ' דן ג'וסטו

חידושים בגישה וטיפול בפצעי לחץ
פרופ' יוחנן נשיץ

שינויים בהפרשת אדיפוקינים אחר ניתוח תיקון שבר צוואר 19:40-19:55
ירך, במטופלים המקבלים העשרה תזונתית פעילה

 ד"ר יוחאי לוי, ד"ר רונית ענבר, ד"ר תמר קורן חכים, 
 ד"ר יוליה בוגייבסקי, ד"ר אירנה אוצ'רטני, פרופ' אברהם וייס,

ד"ר עדיה ניסנהולץ, ד"ר ליסה קופר, פרופ' פייר זינגר, 
פרופ' זכריה מדר, פרופ' ישעיהו בלוססקי

רמת הדחק ותפיסת חומרת המחלה בקרב קרובי משפחה של בני 75 
־שנה ומעלה המאושפזים באגף הפנימי: השוואה בין קרובים למטופ

לים שבבידוד מגע לבין קרובים למטופלים שאינם בבידוד
ד"ר אסתר-לי מרקוס, ד"ר סבטלנה סרטקוב, ד"ר אפרת אדלר

סיכום יום ראשון19:55-20:00
ארוחת ערב 20:00-21:00
תכנית העשרה21:00-22:00

יום חמישי 10.1.2019
ארוחת בוקר07:00-08:00
 ביקור במתחם התערוכה08:00-08:30
מושב רביעי | יו"ר: ד"ר יעקב גרינשפון; ד"ר עדיה ניסנהולץ08:30-10:15

הגיגים אודות המקצוע: ניסיונו של מנהל מחלקה דור 08:30-09:003
ד"ר לביא קליין, מנהל מחלקה גריאטרית תת חריפה, מרכז גריאטרי ע"ש חיים שהם

הטיפול בשלפוחית רגיזה בחולה המבוגר09:00-09:30
 בחסות:  ד"ר שירה חתומי, מנהלת מחלקה אורולוגית, מרפאת מגדל המאה, שירותי בריאות כללית, תל-אביב

קנאביס רפואי - הטוב, הרע והמכוער09:30-10:15
פרופ' אילון אייזנברג, נוירולוג ומומחה לכאב, המכון לכאב, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם; הפקולטה לרפואה, הטכניון

הפסקת קפה וביקור במתחם התערוכה10:15-10:45
 מושב חמישי | עדכון בכירים | יו"ר: ד"ר יאן פרס; ד"ר דבורה שפיגל10:45-13:00

גישה ייחודית לטיפול בסוכרת בגיל המבוגר10:45-11:30
פרופ' חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון

עדכונים בטיפולים פולשניים בשבץ מוחי11:30-12:15
ד"ר לויטה רונן, מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית, המרכז הרפואי ע"ש יצחק שמיר - אסף הרופא

התאמת פרוטזות אחרי קטיעת גפה בגיל הזיקנה12:15-12:45
ד"ר אלכסנדרה פלאבשיץ, מנהלת מחלקה, שיקום גריאטרי, בית חולים בית בלב, מומחית ברפואה פיזיקלית ושיקום

מחלה עתיקה במבט חדש12:45-13:00
ד"ר אוקסנה בורודין MD, רופאה בכירה, פנימית גריאטרית, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי

הפסקת קפה וביקור במתחם התערוכה13:00-13:15

 מושב שישי | מושב פסיכוגריאטריה | יו"ר: ד"ר רון בן יצחק; ד"ר רון שחורי13:15-14:30

אנצפאליטיס אוטואימונית - לא אגדה13:15-13:45
ד"ר אבי גדות, סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה; מנהל המרפאה לאנצפאליטיס אוטואימונית, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי

מחלת גופיפי לוי - עדכונים קליניים ומחקריים13:45-14:15
ד"ר שיינר תמרה, מומחית לנוירולוגיה ביחידה להפרעות תנועה והמרכז להפרעות זכרון וריכוז ומנהלת מרפאת גופיפי לוי, מרכז רפואי 

תל-אביב ע"ש סוראסקי

סיכום הכנס - ד"ר בוריס פונצ'יק14:15-14:30

 ארוחת צהריים14:30

חסות זהב

חסות ארד

מערך אשפוז בבית


