
כנס הקיץ של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית
יום שני 27.06.16 ׀ מלון דניאל, הרצליה

הועד האקדמי של הכנס
ד"ר שלי שטרנברג, יו"ר ׀ ד"ר ורד חרמוש ׀ ד"ר אמיליה לוברט ׀ ד"ר יאן פרס

תוכנית הכנס
 הרשמה, כיבוד וביקור בתערוכה07:45 - 08:30

מושב ראשון |  יו"ר מושב: ד"ר מזרחי אליהו, ד"ר שוגייב אינה
ד"ר יולי טרגר, מרכז רפואי אוניברסיטאי מגמות בשיקום08:30 - 09:00

סורוקה, יו"ר איגוד השיקום

מאזן בטיחות / יעילות – כלים פרקטיים לבחירת נוגדי קרישה למניעת 09:00 - 09:30
אירוע מוחי במבוגרים עם פרפור פרוזדורים  בחסות: 

פרופ' יוסף רוזנמן, מרכז רפואי וולפסון

ד"ר ולדימיר וקסלר, בית חולים לניאדופעילות גופנית בגיל המבוגר ממבטו של הקרדיולוג09:30 - 10:00

בעד ונגד מתן אופיואידים לכאב כרוני: האם לוויכוח המתלהט בארה"ב 10:00 - 10:30
 השלכות מעשיות על אופן הטיפול בכאב בקשישים בישראל?    

בחסות: 

פרופ' אילון איזנברג, הקריה הרפואית 
רמב"ם

הפסקת קפה והחתמת דרכונים במתחם התערוכה10:30 - 11:00

מושב שני  |  יו"ר מושב: ד"ר כהן אהרון; פרופ' ברנר יצהל
פרופ' צבי דוולצקי, פרופ' ארנולד רוזיןדברי יו"ר האיגוד והענקת המילגה בשם פרופ' ארנולד רוזין11:00 - 11:30

הרב יעקב ליצמן, שר הבריאותהרפורמה בסיעוד11:30 - 11:50

12:30 - 11:50Ladostigil, a drug designed to prevent conversion of Mild 
Cognitive Impairment to Alzheimer’s disease  
(ההרצאה תועבר באנגלית)

 פרופ' מרטה וינשטוק רוזין, 
האוניברסיטה העברית 

13:00 - 12:30Cognitive impairment: To screen or not to screen   
(ההרצאה תועבר בעברית)

 פרופ' א. מרק קלרפילד, אוניברסיטת 
בן גוריון בנגב

הפסקת קפה והחתמת דרכונים במתחם התערוכה13:00 - 13:15
13:15 - 14:15  הצגת עבודות חברים *

מושב ב'  |  יו"ר: ד"ר מנדלסון גדי, ד"ר פלוטניקוב גלינהמושב א'  |  יו"ר: ד"ר אליישיב מלכה, ד"ר חרמוש ורד

מאפיינים ומדדים בעלי יכולת ניבוי ד"ר קירשנר דני
לאשפוזים חוזרים בקרב חולים זקנים 

במחלקות הפנימיות ברמב"ם

 Frail Elders' Tolerance to Postural andפרופ' נשיץ יוחנן
Prandial Stress

 תחלואה ותמותה בקשישים שפנו למלר"ד ד"ר בורודין אוקסנה
בגלל חולשה כללית

 הקשר בין תת-לחץ-דם בעמידהד"ר פונצ'ק בוריס 
(Orthostatic Hypotension) לבין מצב 

קוגנטיבי

מהי הפרוגנוזה של תסחיף ריאתי פרופ' ג'וסטו דן
אידיופטי בקשישים?

 The association between subjectivelyד"ר פרס יאן
impaired sleep, cognitive state and 
symptoms of depression and anxiety

שבר בצוואר הירך במטופלים בני 65 ד"ר זלדץ ולדימיר
ומעלה עם פרפור פרוזדורים

"לא לעשות כלום, זה כמו גזר דין מוות" ד"ר גיל אפרת
על הדילמות סביב האכלת צינור בקרב 

 אפוטרופסים של חולים בדמנציה
מתקדמת 

חולים עם פיום קנה במחלקת סיעוד-ד"ר אוריון יעלתוצאות החייאה במחלקה גריאטריתד"ר שפירא דבורה
מורכב-תומך – נתוני אשפוז בשלוש שנים 

14:15                  ארוחת צהרים במסעדת המלון

* 12 דקות לכל מציג, כולל שאלות ותשובות
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תודותינו לחברות המשתתפות 

חסות זהב:           חסות ארד:  


