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 החוג לפסיכיאטריה
 פסיכיאטריה של הזיקנה )פסיכוגריאטריה(

Geriatric Psychiatry 

 שנה א' –לימודי תעודה 

התכנית תתקיים במסגרת ביה"ס ללימודי המשך ברפואה. 

 זכירות ביה"ס להרשמה בהקדם: מ

 6409797או   6409228-03בטלפונים  
 פרופ' מרק ויזר ראש החוג:

 פרופ' ירמיהו הייניק מרכז הקורס:

הקניית ידע קליני ותיאורטי בפסיכוגריאטריה ותחומים סמוכים. הקורס מתפרס על  מטרות הלימודים:

ת מקרים, שעות הוראה. הוא כולל הוראה פרונטלית, הצג 400 -פני שלוש שנים, כ

סדנאות, סיורים לימודיים, והתנסות )אובזרבציה( בת שבעה ימים במרפאה ושבעה 

 ימים במחלקה לפסיכוגריאטריה

                            מתמחים בפסיכיאטריה שעמדו בהצלחה בבחינות שלב א',  קהל היעד:

 מומחים בפסיכיאטריה, מומחים ברפואת המשפחה ומומחים בגריאטריה

 16.00-19.30ימי חמישי בין השעות  ועד:המ

  

 בניין הפקולטה לרפואה המקום:

 נקודות לסמסטר  25 נקודות זכות:

 לסמסטר ₪ 2,400 שכר לימוד:

 שנתי.-תלמידים לפחות למסלול התלת 15פתיחת הקורס מותנית ברישום של 

 יתאפשר רישום גם לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה.
 

 

 וןסמסטר ראש
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 א. פתיחת שנת הלימודים 22.10.15

 ב. קלסיפיקציה של הפרעות קוגניטיביות ונפשיות בזקנה: עבר, הווה, 

 עתיד    

 פרופ' ירמיהו הייניק

 פרופ' ירמיהו הייניק

   

 ד"ר רננה ברץ גולדשטיין אנטומיה בפסיכוגריאטריה-א+ב. נוירו 29.10.15

   

 ד"ר ניקולא מאג'יו פיזיולוגיה בפסיכוגריאטריה-כימיה ונוירו-א+ב. נוירו 05.11.15

   

  לא יתקיימו לימודים –מרוץ נועם גולדמן  12.11.15

   

 ד"ר גתית קוה א+ב. שינויים קוגניטיביים בגיל המבוגר 19.11.15

   

 דולי וסקולריות וגי-דגנרטיביות, מחלות צרברו-א+ב. מחלות נוירו 26.11.15

 מוח שכיחים בגיל המבוגר    

 פרופ' דב סופר

   

 ד"ר גתית קוה האבחון בנוירופסיכולוגיה )כולל הצגת מקרים( א+ב. 03.12.15

   



  לא יתקיימו לימודים –נר חמישי של חנוכה  10.12.15

   

 יקפרופ' ירמיהו היינ מנטל, מבחן ציור שעון, מוקה, קמקוג, וחב'-א+ב. מיני 17.12.15

   

 ד"ר גתית קוה א+ב. שינויים קוגניטיביים במחלת אלצהיימר וירידה קוגניטיבית קלה 24.12.15

   

 פרופ' ירמיהו הייניק א+ב. מבחני הערכה לפסיכופתולוגיה לא קוגניטיבית בזקנה 31.12.15

   

 ד"ר גתית קוה קורטיקליות-א+ב. מחלות קורטיקליות ותת 07.01.16

   

 ד"ר אלי ורטמן א+ב. תסמונות אמנסטיות 14.01.16

   

 ד"ר יפתח בירן תסמונות שפהא+ב.  21.01.16

   

 ד"ר יפתח בירן א+ב. אגנוזיה, נגלקט, אפרקסיה 28.01.16

   

 ד"ר יפתח בירן אקסקוטיביים  א+ב. תסמונות פרונטליות; תפקודים 04.02.16

 סמסטר שני
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 ד"ר יפתח בירן א+ב. מנגנונים דינמיים בפגיעות נוירולוגיות 11.02.16

   

 ד"ר אלי ורטמן התנהגותית המשולבת-א+ב. הבדיקה הנוירו 18.02.16

   

 א. הבדיקה הגופנית והנוירולוגית בזקנים עם וללא ירידה קוגניטיבית 25.02.16

 ב. הפרעות הליכה ונפילות בזקנה

 ד"ר רון בן יצחק

 ן יצחקד"ר רון ב

   

 גב' יעל זילברשלג תפקודית בפסיכוגריאטריה –א+ב. הערכה קוגניטיבית  03.03.16

   

 ד"ר אורנה איזנשטיין א+ב. מבוא לאמצעי הדמיה של מערכת העצבים המרכזית 10.03.16

   

 הדמיה של דמנציה, מחלות וסקולריות, חבלות, ותהליכים א+ב.  17.03.16

 יינים לקבוצת הגיל המבוגרנאופלסטיים האופ     

 ד"ר אורנה איזנשטיין

   

  לא יתקיימו לימודים –חג פורים  24.03.16

   

 ד"ר חדוה לרמן שחם במחלות דמנטיביות ומוחיות אחרות  PET-ו SPECTא+ב.  31.03.16

   

 ד"ר עירית שפירא ליכטר שימוש בשיטות הדמיה מתקדמות להערכה קוגניטיביתא+ב.  07.04.16

   

 עם וללא ירידהא. אינטרפרטציה של בדיקות מעבדה בזקנים  14.04.16

 קוגניטיבית    

 בדיקת דופלקס קרוטיס ומשמעויותיה בגיל הקשיש ב.

 פרופ' צבי דוולצקי

 

 ד"ר יונתן שטרייפלר

   

  לא יתקיימו לימודים -חופשת פסח 21.04.16

   

  לא יתקיימו לימודים -חוה"מ פסח 28.04.16

   

 בזקנה EEGא.  05.05.16

 בירידה קוגניטיבית CSFבדיקת  ב.

 פרופ' מירי נויפלד

 ד"ר תרז טרבס

   

  לא יתקיימו לימודים –יום העצמאות  12.05.16

   



 ד"ר דפנה שפט א+ב. הריאיון והבדיקה בפסיכיאטריה של הזקנה )הצגת מקרים( 19.05.16

   

  ו לימודיםלא יתקיימ –יום הסטודנט  26.05.16

   

 פרופ' יוסף לוין א+ב. הריאיון והבדיקה בפסיכיאטריה של הזקנה )הצגת מקרים( 02.06.16

   

 א. הערכה סוציאלית של המטופל הקשיש, משפחתו והמטפלים בו 09.06.16

 ב. הכנה לבחינה בכתב

 גב' מאיה הרט

 פרופ' ירמיהו הייניק

   

 יהו הייניקפרופ' ירמ א+ב. בחינה בכתב 16.06.16

 


