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תכנית מדעית

הגעה והרשמה07.45-08.30

מושב ראשון | יו"ר: ד"ר ערד מרינה, ד"ר משה סימונס08.30-10.00

 מאפייני החולים בהנשמה ממושכת באשפוז לעומת הנשמה בבית08.30-08.50
פרופ' יוחנן שטסמן - המכון לחקר הזקנה, בית החולים הדסה הר הצופים.

 זיקנה והזדקנות בעולם המתפתח: אתיופיה כדוגמה08.50-09.20
פרופ' מרק קלרפילד - בית הספר לרפואה בינלאומית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

09.20-09.50Mild Cognitive Impairment-תזכיר לי איך קוראים לך? דמנציה ו
  ד"ר אמיר גליק - מנהל המרפאה לנוירולוגיה קוגניטיבית, בי"ח בלינסון

בחסות

דברי יושב ראש האיגוד, פרופ' צבי דוולצקי09.50-10.00

הפסקה10.00-10.30

מושב שני | יו"ר: ד"ר אלי מזרחי, ד"ר רפי אליס10.30-12.40

בחסות מניעת שבץ בפרפור פרוזדורים בגיל המבוגר 10.30-11.00
   

 חזון הביטוח הלאומי לתמיכה בזקנים בישראל11.00-11.30
מר מאיר שפיגלר - מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

בחסות  טיפול באנמיה כרונית אצל המטופל הקשיש11.30-12.00

שימוש בתאי גזע לחקר וטיפול במחלות לב12.00-12.40
 פרופ' ליאור גפשטיין - מנהל המערך הקרדיולוגי ברמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

פרופ' מן המניין במחלקה לפיזיולוגיה של הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון

הפסקה12.40-13.00

מושב שלישי, מושב תקצירים של חברי האיגוד13.00-14.30

מושב א': אולם קטה דן | 
יו"ר: ד"ר יורם מערבי, ד"ר ניצן סגל

מושב ב': אולם ים תיכון |
יו"ר: ד"ר קטיה סלוצקי, ד"ר בת-שבע פורת-כץ

 דמוגרפיית אשפוז זקנים במרכז הרפואי ת"א13.00-13.15
ד"ר אורלי ברק, ד"ר רן שוייד

צמצום הסיכון לטעויות במתן תרופות באמצעות מעבר מניהול 
מלאי מחלקתי "לוגיסטי" לניהול מלאי "קליני" במחלקת 

Choosing Wisely - גריאטריה אקוטית 
גב' הנא נאסר, ד"ר אלינה אמיתי, מגר' סלאמה טיבי, גב' אנה בר אל, 

ד"ר רחלי חפץ, גב' אוסנת וכטל, גב' אילנה גרוס, ד”ר מירה מרם

 מרפאה מייעצת לחולי דמנציה ובני משפחתם13.15-13.30
ד"ר לאה אהרוני, גב' נטלי שפיר

שיקולים אתיים בהשתלת קוצבים ואינאקטיבציה של פעולת קוצבים 
 בחולים מבוגרים עם פגיעה מוחית קשה ובכאלו הנוטים למות

ד"ר אסתר-לי מרקוס, ד"ר יאיר אליצור, ד"ר פבל צ'יגרניסקי, 
ד"ר בנימין מזוז 

השפעת מדד איכות על אבחון דיכאון בחולים יהודים 13.30-13.45
 וערבים בזמן שיקום.

ד"ר טניה בוגוסלבסקי, ד"ר אירנה סלזנב, ד"ר דורון מרימס 

חקירת מאפיינים ותוצאי השיקום בחולים גריאטריים 
 אונקולוגיים.

ד"ר אהרון בילק, ד"ר אוקסנה בורודין, ד"ר יפה לרמן 

מניעה וטיפול בדליריום בחולים זקנים במחלקה 13.45-14.00
 האורתופדית.

ד"ר טל מקורי, ד"ר רון צ'ליק, ד"ר אורלי ברק

 Calf ulcers may be genuine pressure ulcers – facts
challenging the classical concept 

פרופ' יוחנן נשיץ

מעורבות רוקח קליני בשיפור איכות הטיפול התרופתי 14.00-14.15
 בקרב חולים גריאטריים בבית חולים שיקומי.

ד"ר רן ניסן, ד"ר הילה קונטנטה, גב' מיכל נוסבאום,
גב' איריס ממן, גב' מירי גבריאלי, ד"ר אביטל הרשקוביץ

 סיפורה של אלמונית.
ד"ר תמי פורת-פקר, גב' אנה וסרמן, גב' אתי שטרית

נפילות בקשישים באוכלוסייה היהודית והערבית 14.15-14.30
 בישראל: סקר חתך לאומי.

ד"ר דבורה פרנקנטל, גב' מור סבן, מר דולב 
קרולינסקי, ד"ר מירי לוצקי, ד"ר שלי שטרנברג, 

ד"ר איריס רסולי, ד"ר אירית לקסר, ד"ר ענבר צוקר

דילמות אתיות וטיפוליות בקרב מטופלים מונשמים כרוניים 
 עם ירידה קוגניטיבית משמעותית והפרעות התנהגות.

ד''ר ז'לודקוב סבטלנה, גב' כיפאח נדאף, ד''ר בוגוסלבסקי 
טניה, גב' מרינה גיבורגיזוב

ארוחת צהריים 14.30-15.00

תודותינו לחברות התומכות:

פלטינום

כסף

זהב

Organized by:

ועד אקדמי: פרופ' צבי דוולצקי, ד"ר ורד חרמוש, ד"ר שלי שטרנברג

מערך אשפוז בבית


