
הכנס הוירטואלי של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית 
הזדקנות וקורונה בישראל  2.9.2020 

9:00-9:30

9:30-9:50

9:50-10:10

10:10-10:25

10:25-10:40

דברי פתיחה - יו"ר האיגוד הגריאטרי 
פרופ' צבי דוולצקי

Covid-19 לאן העולם צועד? 

פרופ’ רן בליצר
מייסד ומנהל מכון כללית למחקר, מרכז שותף 

של ארגון הבריאות העולמי למחקר ומניעה 
של מחלות כרוניות

גיל וקבלת החלטות 

כיצד משפיע הגיל על תהליך קבלת החלטות?
פרופ’ א. מרק קלרפילד

בית הספר לרפואה בינלאומית 
 באוניברסיטת בן גוריון בנגב

קורונה, זקנה, סיכון: מי קבע, איך ולמה?
ד”ר יורם מערבי

המערך לשיקום וגריאטריה
המרכז הרפואי הדסה - האוניברסיטה העברית

סוגיות קליניות חשובות

מניעה וטיפול בדליריום בחולי קורונה
ד”ר יעל אוריון

מנהלת מחלקה פנימית גריאטרית
מרכז רפואי תל אביב ע”ש סוראסקי

תכנית פעילות גופנית מותאמת אישית
ישומון דיגיטלי לשימוש ביתי

פרופ’ יעל נץ המכללה האקמית בווינגייט
נשיאת הארגון האירופאי לחקר פעילות גופנית 

בגיל הזקנה )EGREPA( עורכת כתב העת:
European Review of Aging and Physical Activity )EGREPA(

פרופ’ ג’רמי ג’ייקובס מנהל המחלקה לגריאטריה שיקומית 
והמרכז לטיפול תומך, בית החולים הדסה הר הצופים, ירושלים



production:
 InStyle Events

10:40-11:05

11:05-11:30

11:30-11:55

11:55-12:15

12:15-12:35

12:35-12:45

12:45-12:55

12:55-13:05

13:05-13:15

13:15-13:45

הרצאת חסות 
סרטן עור שאינו מלנומה בגיל המבוגר 

ד”ר נתי אשר, אונקולוג בכיר ממכון אלה, שיבא

הרצאת חסות
הטיפול ב- DVT/PE בחולה המבוגר – דילמות בחיי היומיום   

ד”ר דורית ביקשטיין
מומחית להמטולוגיה וקרישת הדם, רופאה בכירה, מכון 

המטולוגי, יחידת קרישה, רמב”ם

הרצאת חסות
דילמות בטיפול בשלפוחית רגיזה בגיל המבוגר

ד”ר רוית יחיאלי כהן, מומחית לכירורגיה אורולוגית, המרכז 
הרפואי תל אביב 

התמודדות מערכת הבריאות עם מחלת הקורונה באוכלוסייה 
הזקנה בישראל

ד”ר נמרוד מימון
ראש מטה מנהלת מגן אבות ואימהות

ד”ר אירית לקסר
ראש האגף לגריאטריה במשרד הבריאות

הערכות הכללית למניעה וטיפול במבוטחים בני +65 
במגיפת הקורונה

ד”ר שי בריל גריאטר ראשי, שירותי בריאות כללית

שירות גריאטרי במכבי בצל קורונה. שינויים ומחשבות לעתיד
ד”ר זוריאן רדומיסליסקי מנהל מחלקת גריאטריה ארצי, מכבי

מניעת Covid-19 בבתי אבות - מבט אישי 
של מנהל מוסד

ד”ר יעקב גרינשפון
מומחה בפנימית וגריאטריה

מנהל רפואי מוסד גני יעלים בנגב

טיפול בקשישים במתחם קורונה - מבט מבפנים
ד”ר גלינה פלוטניקוב

מנהלת היחידה להערכה גריאטרית
המרכז הרפואי שמיר

דיון פתוח בשידור חי
יושבי ראש: ד”ר רחל חפץ אייזנפלד, ד”ר שי בריל 


