
 
 

 

 2020  ודלריום דמנציה ורס ק
 

 מנהל אקדמי: ד"ר דורון מרימס

 
 . רופאים, אחיות, מקצועות בריאות קהל יעד:

 . 08:30-14:30בין השעות:  ,מפגשים 5 משך הקורס:

טיביות, התנהגותיות,  יתוך התייחסות לבעיות קוגנ הקניית ידע בסיסי בתסמונות דמנציה ודלריום  ת הקורס:ומטר

 מוטוריות ותפקודיות. הקניית גישה טיפולית לחולה ולבני משפחתו ע"י צוות רב מקצועי. 

 

 מרצה נושא/ים שעות מס' מפגש 
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  6.5.20 

 

 דמנציה ודלריום:                08:30-10:00

 מהי דמנציה?  •

 דמנציהסוגי   •

 הגדרת חולה תשוש נפש   •

 מהו דלריום?  •

 שילוב של דלריום ודמניציה  •

 
 דורון מרימס ד"ר 

 מנהל מחלקות לתשושי נפש 
 המרכז הרפואי "שהם" 

 מרצה בבית ספר לרפואה בטכניון 

  הפסקה 10:00-10:15

 ריפוי בעיסוק:                10:15-11:15

תפקודית לחולה עם   -סקירה קוגניטיבית   •
 דמנציה

אפשרויות טיפול בהפרעות קוגניטיביות   •
 והתנהגותיות 

 
 גב' נועה רפאל גולדרייך 

 מנהלת שירות ריפוי בעיסוק 
 מרכז רפואי "שהם" 

 

 : כרוןיז              11:15-12:00

 סוגי הזיכרון השונים   •

 ? כרוןיכיצד ניתן לבדוק ז •

 תיאור תסמונות המתבטאות בפגיעה בזיכרון  •

 גולדרייך גב' נועה רפאל  
 מנהלת שירות ריפוי בעיסוק 

 מרכז רפואי "שהם" 

  הפסקה 12:00-12:30

 : הצגת מקרה ודיון               12:30-14:30
        במחלקת  דמנציה המאושפז  טיפול בחולה עם              
 שיקום             

 ד"ר אירנה סלזנב 
 מנהלת מחלקות שיקום 

 מרכז רפואי "שהם" 

 מרצה נושא/ים שעות מס' מפגש 

 

 

 

 

 

 : מחלת אלצהיימר  08:30-10:00

 שכיחות, פתולוגיה, גנטיקה  •

 גורמי סיכון  •

 אבחון וטיפול  •

 impairment   Mild Cognitiveהצגת מקרה •

 
 יעודכן בהמשך 

 

 הפסקה 10:00-10:15
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13.5.20 

 

 

 

 

        

 הפרעות בדיבור ובבליעה:  10:15-11:15

 הערכת בליעה בחולה עם דמנציה •

 כיצד להקטין סיכון לאספירציה? •
 

 שפה: 

 הפרעות שפה בחולי עם דמנציה •

כיצד ניתן לשפר את התקשורת עם חולה   •
 דמנטי?

 
 

 גב' בת אל כץ 
 מנהלת שרות קלינאות תקשורת

 מרכז רפואי "שהם" 
 

11:15-12:00 

  הפסקה 12:00-12:30

 הצגת מקרים ודיון:               12:30-14:30

 חולה עם דמנציה ודיכאון  •

 חולה עם דמנציה ותוקפנות  •

 דורון מרימס ד"ר 
 מנהל מחלקות לתשושי נפש 

 מרכז רפואי "שהם" 
 מרצה בבית ספר לרפואה בטכניון 

 מרצה נושא/ים שעות מס' מפגש 
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20.5.20 

 

 

 

        

 מחלקת פרקינסון:דמנציה של   08:30-10:00

 ת פרקינסון אבחון מחל •

:  במחלת פרקינסון ריים "ו "לא מוט סימפטומים  •
   . , התנהגותיים ואחריםקוגניטיבייםסימפטומים 

 
 דמנציה עם גופי לוי: 

 קריטריונים לאבחנה  •

 היבטים מוטוריים של המחלה •
• NRUROLEPTIC SENSITIVITY 

 

 הצגת מקרה: 
חולה עם מחלקת פרקינסון ארוכת משך  

 ודמנציה 

 
 
 
 

 דורון מרימס ד"ר 
 מנהל מחלקות לתשושי נפש 

 מרכז רפואי "שהם" 
 מרצה בבית ספר לרפואה בטכניון 

  הפסקה 10:00-10:15

 מנציה:דב הפרעות מוטוריות  10:15-11:15

 שת הפיזיותרפיסט לחולה עם דמנציה גי •

 עם שיתוף פעולה ירוד  עבודה מול מטופל  •

 ושימוש באביזרי עזר נפילות חוזרות: מניעה  •

 מחאמיד גב' איבתיסם 
 פיזיותרפיסטית 

 מרכז רפואי "שהם" 
 

 תפקוד מרחבי:  11:15-12:00

VISIOSPATIAL FUNCTION 

 דורון מרימס ד"ר 
 מנהל מחלקות לתשושי נפש 

 מרכז רפואי "שהם" 
 מרצה בבית ספר לרפואה בטכניון 

  הפסקה 12:00-12:30

 הצגת מקרה ודיון:               12:30-14:30

 חולה עם דלריום             

 ד"ר דורון מרימס 
 מנהל מחלקות לתשושי נפש 

 מרכז רפואי "שהם" 
 מרצה בבית ספר לרפואה בטכניון 

 



 
 

 

 מרצה נושא/ים שעות מס' מפגש 
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27.5.20 

 תפקודי האונה הפרונטלית:               08:30-09:15

   אנטומיה, תפקודים ניהוליים •

דיקת התפקוד הקוגניטיבי  מבחנים לב •
 י הפרונטל

 
 גולדרייך  - גב' נועה רפאל

 מנהלת שירות ריפוי בעיסוק 
 מרכז רפואי "שהם" 

 דמנציה של האונה הפרונטלית:               09:15-10:00

מאפיינים קליניים קוגניטיביים והתנהגותיים   •
ייחודיים של פגיעה פרונטלית הווריאנטים של  

FRONTOTEMPORAL DEMENTIA 

 אבחנה מבדלת של פגיעה פרונטלית  •
 אפשרויות טיפול              

 דורון מרימס ד"ר 
 מנהל מחלקות לתשושי נפש 

 המרכז הרפואי "שהם" 
 מרצה בבית ספר לרפואה בטכניון 

   

 

  הפסקה 10:00-10:15

 טיבית: יתזונה אצל חולה עם ירידה קוגנ  10:15-11:15

 הפרעות אכילה שכיחות  •

דרכי טיפול   -בעיות תזונה אפשריות   •
 והתמודדות 

 גב' יפעת נען 
 מנהלת שירות תזונה ודיאטה

 מרכז רפואי "שהם" 
 

 דמנציה וסקולרית:         11:15-12:00

 קריטריונים לאבחון  •

 רפואיים הגורמים לדמנציה וסקולרית מצבים   •

 היבטים קליניים של דמנציה וסקולרית  •
 

 ד"ר דורון מרימס 
 מנהל מחלקות לתשושי נפש 

 המרכז הרפואי "שהם" 
 מרצה בבית ספר לרפואה בטכניון 

  הפסקה 12:00-12:30

 הצגת מקרה ודיון :               12:30-14:30

 החיים דמנציה בסוף חולה עם              

 

        

 ד"ר תמי פורת 
מרכז רפואי  סגנית מנהלת ה

 "שהם" 

 מרצה נושא/ים שעות מס' מפגש 
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 טיפול לא תרופתי בקהילה:  08:30-10:00
התמודדות עם חולה הסובל מדמנציה ומתגורר  

 בבית 

 
 יעודכן בהמשך 

  הפסקה 10:00-10:15

 בחולה עם דמנציה:  פרמקולוגיה  10:15-11:15
התנהגות  זיכרון והתרופות בשימוש בהפרעות  

 בדמנציה , דרכי מתן , יעילות  ותופעות לוואי  

 קובי מושטקל, 
 מנהל שרותי הרוקחות 

 מרכז רפואי "שהם" 

 טיפול לא תרופתי במחלקה:  11:15-12:00
בהפרעות התנהגות ושימור    לא תרופתי  טיפול 

 התפקוד בחולים מאושפזים 

 
 יעודכן בהמשך 

  הפסקה 12:00-12:30



 
 

 

 החולה והמטפל העיקרי:              12:30-13:30 3.6.20

 ובני משפחתו זכויות החולה  •

 מינוי אפוטרופוס  •

 חולים אלימות כלפי   •

התנהלות מול משרד הבריאות לצורך אשפוז   •
 במחלקה לתשושי נפש

 גב' תרצה אנגלנדר 
 מנהלת שירות סוציאלי 

 מרכז רפואי "שהם" 

 מניעת דמנציה:  13:30-14:30
 כיצד ניתן לדחות את הופעת הדמנציה

 
 הקורס סיכום

 

 דורון מרימס ד"ר 
 מנהל מחלקות לתשושי נפש 

 המרכז הרפואי "שהם" 
 ספר לרפואה בטכניון מרצה בבית  

   

 

 

 
 התוכנית ניתנת לשינוי.** 
 
 מפגשים.  1 -היעדרות מוצדקת לא תעלה על יותר מ  •

 
 

 לפרטים או בירורים בנושא תכני הקורס:

 DoronM@Shoham.Health.gov.ilדורון מרימס:   ר"ד
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