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מלון דן פנורמה, ת“א

תוכנית הוועידה



התכנסות ורישום08:00-08:30
ברכות יושבי ראש הכנס08:30-08:45

פרופ‘ נתן בורנשטיין, מנהל יחידת שבץ המוח, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי ת“א, יו“ר האיגוד הנוירולוגי                                
פרופ‘ עמוס קורצ‘ין, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת“א                                                                              

מליאת בוקר
פאנל בנושא קנביס רפואי08:45-09:45

מנחה: פרופ' עמוס קורצ'ין, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת"א
משתתפים: פרופ‘ אהרון ארלזורוב, מומחה לנוירולוגיה

                 פרופ‘ צבי בנטואיץ, מדען ראשי, תיקון עולם
                  פרופ‘ רות ג‘לדטי, מנהלת המרפאה להפרעות בתנועה, המחלקה לנוירולוגיה,

                  המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה
                  ד“ר מלכה לזר, מנהלת לפי פקודת הסמים, משרד הבריאות. מומחית בפסיכיאטריה ומומחית

                  ברפואת המשפחה
                 ד“ר יעל שטרן, מומחית לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר ומומחית לשיכוך כאב                                                                       

רפואה מותאמת אישית09:45-10:25
פרופ' גבי ברבש, מנכ“ל המרכז הרפואי ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:25-11:00

מושבים מקבילים

מושב 1
יו“ר: ד“ר אורן כהן, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

        ד“ר ראדי שאהין, מנהל היחידה לנוירולוגיה, מרכז רפואי זיו, צפת      
מקום של טיפול בטוקסין בוטוליניום בנוירולוגיה11:00-11:20

ד"ר טניה גורביץ', מנהלת המרפאה להפרעות תנועה, שירות פרקינסון והפרעות נוירואוטונומיות,
המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ת"א

חולה הפרקינסון המתקדם - מתי הגיע הזמן לעבור לטיפולי קו שני? 11:20-11:40
ד"ר מיגל שוורץ, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

אולטראסאונד מונחה MRI - טיפול חדשני בהפרעות תנועה11:40-12:00
ד“ר אילנה שלזינגר, מנהלת המכון להפרעות תנועה ופרקינסון, מחלקה נוירולוגית, רמב“ם -

הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה



גנטיקה של מחלת פרקינסון12:00-12:20
פרופ‘ ניר גלעדי, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:40

מושב 2 
יו“ר: ד“ר יעקב עזרא, סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מנהל המרפאה לנוירולוגיה תפקודית, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

        ד“ר ירון ריבר, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי הלל-יפה, חדרה
גמגום כתופעה נוירולוגית11:00-11:20

ד“ר מיכל בן שחר, מרצה בכירה, המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ומרכז גונדה לחקר המוח, אוניברסיטת בר אילן
חוקיות נוירולוגית בהפרעות קונברסיביות11:20-11:40

ד“ר יפתח בירן, פסיכיאטר ונוירולוג, יועץ פסיכיאטרי במחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ת“א
התסמונת הנוירוקוגניטיבית-התנהגותית לאחר חבלות ראש11:40-12:00

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

חדשות ועדכונים בתחום כאבי הראש והמיגרנה12:00-12:20
ד“ר עובד דניאל, מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים, מרפאות מומחים, בית חולים לניאדו, נתניה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:40

מושב 3 
יו“ר: ד“ר גבי וינשטיין, מומחה בנוירולוגיה, מחוז השרון ומכון המחקר במכבי שירותי בריאות ובשירותי בריאות כללית

        ד“ר הדר קולב, מתמחה בנוירולוגיה, המרכז הרפואי ת“א
ליפידים בבריאות ובחולי: מבט מקרוב על הקשר בין פוספוליפידים ותפקוד המוח12:40-13:00

ד“ר יעל ריכטר, מנהלת המו”פ הקליני של חטיבת VAYA באנזימוטק

פאנל בנושא נוגדי קרישה חדשים בנוירולוגיה
דברי פתיחה13:00-13:05

ד“ר יונתן שטרייפלר, מנהל היחידה לנוירולוגיה, בית חולים השרון ואחראי על שירות שבץ המוח,
מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

יעילות ואינדיקציות לנוגדי הקרישה הפומיים החדשים )NOAC’s( בפרפור פרוזדורים13:05-13:15
 פרופ‘ דורון זגר, מנהל יחידת הביניים / טיפול נמרץ לב, מ“מ מנהל המערך הקרדיולוגי, 

המרכז הרפואי האוניברסיטאי, סורוקה, ב“ש



ניסיון הטיפול ב-NOAC’s במקרי NVAF ובפקקת ורידית משנית לאירועים מוחיים13:15-13:23
ד“ר דב גביש, מנהל מחלקה פנימית א‘, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון

13:23-13:31NOAC’s לעומת קומדין וטיפול בסיבוכי NOAC’s השוואת פרופיל בטיחות
ד“ר אהרון לובצקי, מנהל היחידה לקרישת הדם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הצעות טיפול נוספות ב-NOAC’s בנוירולוגיה: ESUS כדוגמא13:31-13:39
ד“ר חן הלוי, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי כרמל, חיפה

NOAC’s באירוע מוחי חד - מתי ניתן לחדש טיפול לאחר האירוע13:39-13:45
פרופ‘ בלה גרוס, מנהלת המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי לגליל, נהריה

דיון בהשתתפות כל חברי הפאנל13:45-14:00
ארוחת צהריים14:00-15:00

מושב 4
יו“ר: ד“ר מיכאל חייגרכט, מנהל מרפאת זיכרון, קשב ולקויות למידה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

        פרופ‘ מרטין רביי, מומחה בנוירולוגיה, אוניברסיטת ת“א  
דימות מבני ופונקציונלי באבחון מחלות מערכת התנועה12:40-13:00

ד“ר שרון חסין, מנהלת המכון להפרעות תנועה, המרכז למדעי המוח ע“ש סגול,
המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הטיפול בישנוניות יתר - עבר, הווה ועתיד13:00-13:20
ד“ר ברוך אלעד, מומחה בנוירולוגיה ורפואת שינה

אפילפסיה והריון13:20-13:40
ד“ר רויטל גנדלמן מרטון, מנהלת יחידת אפילפסיה ו-EEG, המחלקה לנוירולוגיה,

מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
טיפולים חדשים לטרשת נפוצה: יעילות גבוהה יותר בצד בעיות בטיחות גדולות יותר.13:40-14:00

האם הסיכונים הנוספים מוצדקים?
פרופ‘ דימיטרי קרוסיס, ראש המרפאה הרב תחומית והמרכז לטרשת נפוצה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ארוחת צהריים14:00-15:00



לפרטים והרשמה: 03-7650504 
ההשתתפות בכנס לנוירולוגים הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.

בחסות ראשית:

בחסות:

ייזום 
וארגון


