
הרשמה, כיבוד וביקור בתערוכה07.45-08.30

מושב ראשון | יו"ר מושב: ד"ר סבטלנה ז'לודקוב, ד"ר אהרון בילק08.30-10.00

"לשבת-לקום" - השפעה של תנוחת הגוף על תפקודי ריאה: סקירה שיטתית של הספרות  08.30-08.45
ד"ר אסתר-לי מרקוס, מנהלת מערך הנשמה, המרכז הרפואי הרצוג

מרכז רפואי שמיר )"אסף הרופא"(  - המרכז ידידותי לקשיש08.45-09.00
ד"ר גלינה פלוטניקוב, מנהלת יחידה להערכה גריאטרית, המרכז הרפואי אסף הרופא

מה עושים כשהחולה הגריאטרי כלוא בין אירוע כלילי לפרפור? 09.00-09.30
פרופ' שלמה מטצקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, שיבא

בחסות 

גישה לטיפול בפצעים קשיי ריפוי באוכלוסייה מבוגרת09.30-10.00
ד"ר אביבה אבן זהב, המרכז לריפוי פצעים מרכז אלצהיימר רמת גן 

דברי יו"ר האיגוד, פרופ' צבי דוולצקי10.00-10.10

הפסקת קפה וביקור במתחם התערוכה10.10-10.40

מושב שני | יו"ר מושב: ד"ר ישראל גרינבלט, ד"ר יערה ליבוביץ10.40-12.25

קנאביס - הנחיות קליניות לאוכלוסייה המבוגרת 10.40-11.10
ד"ר איילת מדברי, מנהלת יחידת הכאב במרכז הרפואי הלל יפה

בחסות 

הפרעות חרדה בגיל השלישי - דגשים באבחון ובטיפול 11.10-11.40
בחסות ד"ר אורן טנא, מנהל המרפאה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי תל אביב

האתגר הפרמקולוגי בטיפול ב Over Active Bladder בגיל המבוגר11.40-12.10
בחסות פרופ' רונן לבשטיין, מנהל המכון לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

שלשול לאחר החלפת פיום קיבה – סיבוך מפתיע12.10-12.25
ד"ר טל אורנשטיין, מתמחה בגריאטריה | ד"ר אוקסנה בורודין, סגנית מנהלת המחלקה פנימית גריאטרית

המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי

הפסקת קפה וביקור במתחם התערוכה12.25-12.45

מושב שלישי | יו"ר מושב: ד"ר אסתר-לי מרקוס, ד"ר רונן בן יוסף12.45-13.45

אלגוריתם לוויסות חולים מונשמים כרוניים12.45-13.00
ד"ר אלונה מטבייצ'וק, מנהלת מחלקה להנשמה ממושכת ב', המרכז הרפואי שהם

טיפול אנטיפסיכוטי ותוצאי שיקום בחולי שבר ירך במסגרת פוסט-אקוטית13.00-13.15
ד"ר אביטל הרשקוביץ, מנהלת מחלקה שיקומית גריאטרית | ד"ר רן ניסן, רוקח קליני מרכז רפואי גריאטרי בית רבקה

ליווי רוחני במחלקה פנימית-גריאטרית13.15-13.30
גב' מיכל גוטמן, מלווה רוחנית, מחלקה פנימית גריאטרית | ד"ר יעל אוריון, מנהלת מחלקה פנימית גריאטרית

המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי

סרקופניה: שכיחות ומשמעות פרוגנוסטית אצל חולים גריאטרים המאושפזים בשל מחלה חריפה13.30-13.45
ד"ר ליובוב דבורקין, סגנית מנהלת מחלקת גריאטריה חריפה, בית חולים כרמל

ארוחת צהריים במסעדת המלון13.45-14.30

אסיפה כללית14.30

כנס הקיץ
גריאטרית לרפואה  הישראלי  האיגוד 

׀ מלון דניאל הרצליה יום ג' 2.7.19 

ועד אקדמי: ד"ר בוריס פונצ'יק, יו"ר  | ד"ר יאן פרס | ד"ר ורד חרמוש

ארגון הכנס:

תודותינו לחברות התומכות:

ארד

זהב

מערך אשפוז בבית
• •


