הכנס לטיפול היקפי
במחלות פנימיות

בחולה המבוגר

08:30-09:00
09:00-09:10

24.12.2014

לאונרדו סיטי טאוור ,ר“ג

התכנסות ורישום
ברכת יו"ר הכנס

ד"ר רוברטו איינבינדר ,מומחה לרפואת משפחה ,מנהל רפואי מנהלת מור“ל

מליאת בוקר | מושב  - 1הטיפול הכוללני בחולה
09:10-09:35

מאבק בחרדה ובדיכאון בגיל השלישי -לקחים ראשונים ממבצע “צוק איתן“

09:35-10:00

איזון סוכרת בגיל המבוגר ,יעד אישי בטיפול המתאים לחולה

10:00-10:25

לטפל בסוכרת ולשכוח מהכליה

10:25-10:55

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

ד“ר אבי ביצור ,ראש ההתמחות לגרונטולוגיה ישומית במרכז ללימודים אקדמיים ,אור יהודה.
לשעבר מנכ“ל המשרד לאזרחים ותיקים
ד“ר רוברטו איינבינדר ,מומחה לרפואת משפחה ,מנהל רפואי מנהלת מור“ל

פרופ' נעים שחאדה ,מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים ,רמב“ם  -הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,חיפה .יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה ,המועצה הלאומית לסוכרת

מליאת בוקר | מושב  - 2עדכונים בתת-מקצועות ברפואת המשפחה
10:55-11:20

איך מתמודדים עם ירידה בשמיעה

11:20-11:45

סריקה מונעת בנוגע לממאירות המעי הגס  -למי? איך? מתי וכמה?

11:45-12:10

עדכונים בטיפול במחלת האלצהיימר

12:10-12:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

ד"ר יהב אורון ,מומחה ברפואת אף-אוזן-גרון ואחראי על תחום השמיעה והסחרחורת,
מחלקת אאג ,מרכז רפואי וולפסון ,חולון
ד"ר דן קרת ,מנהל המערך לדרכי העיכול והכבד ,שירותי בריאות כללית ,מחוז ירושלים.
יו“ר החוג לגסטרואנטרולוגיה קהילתית בישראל

פרופ' יהודית אהרון פרץ ,מנהלת היחידה לנוירולוגיה קוגניטיבית ,רמב“ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה

מליאת הצהריים | מניעה בגיל המבוגר
12:30-12:55

טיפול האין אונות אצל הגבר

12:55-13:20

איך אפשר למנוע שבר אוסטאופורוטי? האם כל הטיפולים לאוסטאופורוזיס הם דומים?
מה מתאים למי?

13:20-14:45

השתלת רדיוסר בסינוס הקורונרי  -טיפול חדשני לחולים הסובלים מתעוקת חזה עמידה לטיפול

13:45-14:10

CML update & the role of the Medical Staff within the patient journey

ד"ר עמוס נאמן ,מנתח מומחה לאורולוגיה ואורולוגית ילדים ,רופא ראשי במחלקה ה‘ אורולוגית,
מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
פרופ‘ צופיה איש שלום ,מומחית לרפואה פנימית ,אנדוקרינולוגיה וסוכרת

14:10-15:00

ד“ר מעין קניגשטיין ,המערך הקרדיולוגי ,המרכז הרפואי ת“א

ד“ר אודליה גור ,מנהלת אשפוז יום ,מחלקת המטולוגיה והשתלת מח עצם ,המרכז הרפואי ת“א

ארוחת צהריים

בחסות
ייזום
והפקה

לפרטים והרשמה03-7650504 :

