
ייזום וארגון

כנס מחוז צפון
לנוירולוגיה וכאב

1 ביולי 2015 | מלון גולדן קראון נצרת

הכנס מיועד לנוירולוגים, פנימאים, רופאי כאב, רופאי משפחה, גריאטרים ורופאי ילדים 
ואינה כרוכה בתשלום אך דורשת הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

ד"ר ראדי שאהין, מנהל היחידה לנוירולוגיה, מרכז רפואי זיו, צפת. הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן

 מליאת  בוקר
פנים שונים של דיסקציה בעורקי הצוואר09:20-09:40

ד"ר גלינה קייגלר, רופאה בכירה, היחידה לנוירולוגיה, מרכז רפואי זיו, צפת             

אבולוציה של טיפול בשבץ: משמרנות ועד פולשנות09:40-10:00
ד"ר שאדי ג'השאן, מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית, מרכז רפואי לגליל, נהריה

טיפול טופיקלי בכאב נוירופאטי בעזרת תרופות קונבנציונאליות הנרקחות בבית מרקחת10:00-10:20
איל צור, רוקח ומנהל מדעי של סופר-פארם פרופשונל

10:20-10:40New research  directions in neurodegenerative diseases
ליאת הירדני, מנהלת מדעית, חטיבת מחקר ופיתוח ייחודי, טבע

הפרעות בתנועה - מחלת פרקינסון 10:40-11:00
ד“ר מוניר אבו סנינה, נוירולולג, היחידה לנוירולוגיה, מרכז רפואי זיו, צפת. היחידה להפרעות תנועה, המרכז הרפואי ת“א 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:20

מושב 1
מאפייני החולה כמדד לבחירה מושכלת של נוגדי קרישה חדשים 11:20-11:35

ד“ר שאול עטר, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי לגליל, נהריה
11:35-11:50  From RE-LY to Real Life

ד“ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון
נוגדי קרישה חדשים, מידע מהחיים האמיתיים   11:50-12:05

ד“ר דב גביש, מנהל מחלקה פנימית א‘, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון. מרצה בכיר אוניברסיטת תל אביב.
מזכיר החוג לקרדיולוגיה בקהילה איגוד הלב הישראלי

שאלות ותשובות12:05-12:10
חולי דמנציה ופרקינסון - מה עם הסועד?  12:10-12:30

פרופ‘ עמוס קורצ’ין, המרכז הרפואי ת“א, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים
ADHD – חידושים בטיפול התרופתי 12:50-13:10

ד“ר רחל בן חיון, רופאה בכירה, היחידה לנוירולוגיה קוגנטיבית, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
13:10-13:30)ADHD( לאפיון מוחי אלקטרו-פיזיולוגי של הפרעת קשב וריכוז ERP פיתוח כלים דיאגנוסטיים מבוססי

ד"ר חן ריידר, ראש המעבדה לחקר המוח, היחידה לנוירולוגיה, מרכז רפואי זיו, צפת    

הקשר בין המצב הקליני לבין המצב התזונתי, הפעילות המיטוכונדריאלית13:30-13:50
והעקה החימצונית בחולי טרשת נפוצה

חן ולדמן, אגף מחקר, מרכז רפואי זיו, צפת; החוג למדעי התזונה, המכללה האקדמית תל-חי                                                                                                                             
חסר של גלקטוזידז A )מחלת פברי(, כאב נוירופטי ואירועים מוחיים. אבחנה וטיפול   13:50-14:10

ד"ר נעים סמעאן, רופא מתמחה, היחידה לנוירולוגיה, מרכז רפואי זיו, צפת             
הטיפולים בעורק הקרוטידי הסמפטומטי14:10-14:30

ד"ר טל סולומון, מנהל יחידת כירורגית כלי דם, מרכז רפואי זיו, צפת           

ארוחת צהריים14:30-15:30
בחסות ראשית


