
 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

קורס בפסיכוגריאטריה -מבט לעולם הזקן  

  בית הספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה -הטכניון

2017-2018 
 

 דוולצקיפרופ' צבי : אקדמי מנהל

 ד"ר גנדי קגן, ד"ר אירינה סבין:  רכזים אקדמיים

 

השינוי הדמוגרפי סייה מביאה לגידול מבורך במספר הזקנים במדינה, אולם ולהזדקנות האוכ :רקע

ולעומס רב בשירותים ופני והקוגניטיבי של זקנים רבים מוביל לעליה בתחלואה, לירידה בתפקוד הג

 , באשפוז האקוטי והמוסדי. הרפואיים בקהילה

 150,000-בישראל כ. מרכזית במספר הולך וגדל של זקניםירידה קוגניטיבית ודמנציה מהווה בעיה 

את המצב להעריך  הנדרשות חובה על הרופא לרכוש את המיומנויותחולים הסובלים מדמנציה. 

 Lewyסקולרית מוחית, הקוגניטיבי של הזקן, להכיר לעומק מחלות כמו מחלת אלצהיימר, מחלה וו

Body Diseaseועוד.  , מחלת פיק 

וכן  מעשית לאבחון וטיפול במחלות אלו גישהלהקנות לרופאים המשתתפים  :מטרת הקורס

ת חשובות וידע רב והלומדים בקורס יפתחו מיומנוי למחלות הגורמות לתחלואה נפשית בגיל המבוגר.

 הזקנה.שישרת אותם בעבודה היומית עם האוכלוסייה 

רופאי משפחה, מומחים ומתמחים בגריאטריה, פנימית, פסיכיאטריה, רופאים המועסקים  קהל יעד:

 בבית אבות ורופאים כלליים. 

 

 :נושאי הקורס

 מבוא לפסיכוגריאטריה: הזדקנות האוכלוסייה, הזדקנות האדם, הערכה גריאטריה.  .1

 הערכת קוגניטיבית: גישה קלינית להערכה קוגניטיבית, הערכה נוירופסיכולוגית.  .2

 אבחון וטיפול -מחלת האלצהיימר: היבט קליני .3

 דמנציות אחרות: מחלות נוירודגנרטיביות, דמנציה וסקולרית, דצמציות הפיכות.  .4

 דליריום, הפרעות התנהגות וטיפול. .5

 דיכאון וחרדה: גישה קלינית ודרכי טיפול.  .6

 סוגיות חשובות: נהיגה וחובת דיווח, תזונה והזנה אנטרלית, כשירות וסוגיות משפטיות.  .7

 מערכת הבריאות וזכויות החולה בפסיכוגריאטריה: החולה במוסד/ בקהילה.  .8

 

 



 
 

 
 

 

 .14:00-9:00, בין השעות שלישים בימי אחת לשבועיימפגשים  8 מתכונת הקורס: 

 שעות הוראה אקדמיות  48

 2017.1114. :פתיחת הקורס

 

 תשלומים( מצ"ב טופס הרשמה. 5 – לחלק ל)ניתן   ₪ 2,500  :הקורס עלות

 ההשתתפות מותנית בהרשמה ותשלום מראש.*

 

 (.מסכמת ובחינה  מהמפגשים %80 -ב חובת נוכחות)לעומדים בדרישות הקורס   :לתעודה זכאות

 .בית הספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה  -תוענק תעודת גמר של הטכניון

 .מטעם המועצה המדעית CMEהקורס מוכר לנקודות * 

 בהפסקה יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.  :כיבוד 

הלימודים יתקיימו בבניין הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, שכ' בת גלים,  :הלימוד מקום

 .תתאפשר חנייה בחניון הפקולטה לרפואה )אחר קבלת תו כניסה זמני(* חיפה )סמוך לתחת הרכבת(. 

 

 באמצעות טופס הרישום מצ"ב והסדרת תשלום. :הרשמה

 

במערך התכנית, במועדי הלימודים או בכל נושא היחידה מביאה לידיעת הנרשמים כי ייתכנו שינויים *

 .אחר. הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   לפרטים נוספים והרשמה:

 , מנהלת תחום לימודי המשך ברפואה  ביאנה קיפניס

 kbiana@technion.ac.il| דוא"ל.  8295381-04טל.  

mailto:kbiana@technion.ac.il


 
 

 
 

 

 מבט לעולם הזקן -פסיכוגריאטריהטופס בקשת רישום ללימודי 

 542803 מק"ט
 תואר: פרופ' / ד"ר / מר / גב' 

משפחה )בעברית( _______________________ שם פרטי )בעברית( ___________________שם   

 

_______________________ שם פרטי )בלועזית( ___________________שם משפחה )בלועזית(   

 

 תאריך לידה _________   ארץ לידה _____________________   מספר ת.ז. 

 

 שנת עליה ___________        זכר / נקבה                         מצב משפחתי  ר / נ / א / ג

 

_________________________________________________________________כתובת פרטית   

 )רחוב, בית, עיר, מיקוד(     

 

 _ _____-מס' טלפון: פרטי ____________ טל' בעבודה _____________ סלולרי  _____________

 

 MAIL-E  __________________________________________________________@_________ 
 

   __________________________מקום העבודה _______תפקיד__________________________ 

 

 שיון __________________יהמחלקה/המרפאה _________________________________  מס' ר

 

 ___קבלתי תואר ________  מאוניברסיטת  ______________בארץ _____________ בשנת _____

 

 : מס' רכב______________ סוג:________ צבע:______לטובת חנייה בפקולטה לרפואהפרטי רכב 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 שכר לימוד - 2,500₪סכום לתשלום : 

 מימון מעסיק  מזומן המחאה  אשראי     ( : )נא לסמן  תשלום באמצעות

 (חתום )בצירוף כתב התחייבות         

 תשלומים שווים.  4 –: ניתן לשלם ב תשלומים

 .  משלוח לכתובת הר"מ . לפקודת מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מההמחאות 

 

, ישלח אליך למייל קישור לפורטל kbiana@technion.ac.il או למייל  8295381-04לאחר שליחת הטופס לפקס 
 התשלומים המאובטח לביצוע התשלום. רק לאחר ביצוע התשלום יתקבל אישור הרשמה לקורס.

 *טופס זה אינו מהווה אישור הרשמה.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הנני מאשר כי הפרטים דלעיל הם נכונים. 

 הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח מידע ופרסומים מטעם ביה"ס.

ימים טרם פתיחת הקורס. במקרה זה יוחזר שכר הלימוד. לאחר מועד זה  10: הודעה בכתב עד  ביטול ע"י הנרשם

  יחויב הנרשם בתשלום מלא.

 .בהתאם לתקנון היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ הלימודים כפופה למינימום נרשמים כניתפתיחת ת*

 

 __________________ + חותמתחתימה                  _________________ תאריך

לטופס  לצרףיש 
ת תמונהרשיום 

בפורמט  פספורט
JPEG 
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