
 

  

 

 2020פברואר  04            

 שלום רב, 

 

 

 , אחיות ומקצועות הבריאות לרופאים  2020 דמנציה ודלריום קורס 

   " מרכז שהם לרפואה גריאטרית" ב 

 

, אחיות ומקצועות  המיועד לרופאים " דמנציה ודלריוםבנושא: "להודיע על עריכת קורס  ים אנו מתכבד

 קהילה. מוסדות וב ב  הבריאות

בתחום הדמנציה  . מטרת הקורס להעמיק את הידע בנושאים מרכזיים כז רפואי "שהם" מרב ייערך  הקורס 

 ודלריום. 

שעות   5סה"כ  ,מפגשים  5אחת לשבוע, ובמסגרתו יתקיימו ויתקיים בימי רביעי  6.5.20 הקורס יחל בתאריך 

ת החל מ  , התכנסו14:30 – 8:30שעות ההרצאות  שעות אקדמאיות לכל הקורס .  25 -כ  אקדמאיות למפגש 

 .  כיבוד יוגש למשתתפים. 8:00  -

 

 הקורס מוכר על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית והאיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית. 

 

 תוכנית הקורס תעסוק בנושאים הבאים : 
 

שינויים קוגניטיביים, מוטורים   : הזדקנות המוח
והתנהגותיים בזקנה  וכיצד ניתן לדחות הופעת  

 דמנציה.  
 

 אבחנה מבדלת, הערכה וטיפול.     דליריום:
 

זיכרון , תפקודי שפה   :  התפקוד הקוגניטיבי 
תפקודי    Visiospatial functionתפקוד מרחבי  

 האונה הפרונטלית . 
 

 . הגדרה, עיתוי והתאמה לאשפוז  : תשוש נפש

דמנציה  , מחלת אלצהיימר :סוגים של דמנציה 
גופי  עם דמנציה וסקולרית, מחלקת פרקינסון,  

 אבחון וטיפול. ,  לוי 
 

בקרב המטופלים עם   הפרעות בדיבור ובליעה 
 שיטיון מתקדם.  

 

של הטיפול התרופתי    היבטים פרמקולוגיים
     בחולה עם דמנציה.

 

 טיבית. אצל חולה עם ירידה קוגני טיפול תזונתי 
 

בהפרעות    טיפול תרופתי ולא תרופתי
    .קוגניטיביות והתנהגותיות 

 

בטיפול באדם עם   עבודת צוות רב מקצועי
 דמנציה. 

 

במטופל עם   עיקרונות הטיפול הפליאטיבי
 . דמנציה בסוף החיים 

זכויות החולה ובני   :החולה והמטפל העיקרי 
 .  משפחתו

 

 
 
 



 

  

 
 
 
 

 . ניתן לשלם באשראי, במזומן או בצ'ק לפקודת "מרכז גריאטרי שהם". 900₪ –עלות הקורס למשתתף

 

 )מותנה ברישום מראש ובמינימום נוסעים(   ים הסעה מ/אל תחנת רכבת בנימינה.לרשות המשתתפ 

 ,  04-6375772להרשמה, יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו לפקס: 

    michalya@Shoham.Health.gov.il -או למייל 

 לרופאים( דמנציה ודלריום קורס    –www.shoham-medical.org.il   )ניתן למצוא את הטופס גם באתר

 

 

 : עם מרכז הקורס   לפרטים ניתן ליצור קשר

    דורון מרימסד"ר 

 DoronM@Shoham.Health.gov.il| מייל:  050-6261772 –נייד 
 

 רכזת מנהל הדרכה:   -  מיכל יעקובוביץ

                                                                     MichalYa@Shoham.Health.gov.il  | מייל: 6375772-04, פקס  6375829-04טלפון 

                                      

                                                                                                                                     

   הקורס מרכז  ,  דורון מרימסד"ר     ברכה,ב
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