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יום ד‘ | 15.6.16 | מלון לאונרדו סיטי טאואר בר“ג

האיגוד הנוירולוגי בישראל

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום ומיועדת לנוירולוגים, פנימאים, גריאטרים, 
אחיות נוירולוגיות וצוות המחלקות הנוירולוגיות. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכות09:00-09:10

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

מליאת בוקר
יו"ר: פרופ' בלה גרוס, מנהלת יחידה לנוירולוגיה, מרכז רפואי לגליל, הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן

ד“ר עלא אבו סאלח, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי זיו, צפת       
מה חדש בטרשת נפוצה?  09:10-09:30

ד"ר רון מילוא, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
מה חדש בפרקינסון?09:30-09:50

ד"ר דוד ארקדיר, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
מה חדש בדמנציה?09:50-10:10

פרופ' יהודית אהרון פרץ, מנהלת היחידה לנוירולוגיה קוגניטיבית, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
הסועדים של חולים נאורולוגיים10:10-10:30

פרופ' עמוס קורצ'ין, מחלקת עצבים, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-11:00

 מושבים
מקבילים

מושב 1 - אפילפסיה
 יו"ר: פרופ' מירי נויפלד, מנהלת היחידה ל-EEG ואפילפסיה, המרכז הרפואי ת“א

ד“ר שרה קיויתי, נוירולוגיה ילדים, מרכז רפואי שניידר, פתח תקוה.
המרכז הרפואי וולפסון, חולון          

מושב 2 - הפרעות תנועה
יו"ר: פרופ' כרמל ערמון, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ד“ר יאיר זלוטניק, מרפאת הפרעות תנועה והמחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי 
אוניברסיטאי סורוקה, ב“ש

מה חדש באפילפסיה?11:00-11:20
ד"ר דנה אקשטיין, מנהלת השירות לאפילפסיה, המחלקה לנוירולוגיה,

מרכז רפואי הדסה, ירושלים

טיפול באולטרסאונד ממוקד- מה למדנו?   
ד"ר אילנה שלזינגר, מנהלת המכון להפרעות תנועה ופרקינסון,

המחלקה לנוירולוגיה, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
מה זה MEG ולמה זה טוב?11:20-11:40

ד"ר מרדכי מידוודבסקי, מומחה לנוירולוגיה
רעד אסנציאלי

ד"ר אורן כהן, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין.
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:40-12:00

 מושבים
מקבילים

מושב 3 - שבץ מוח
יו"ר: ד"ר חן הלוי, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי כרמל, חיפה                                                                                                   

ד"ר רוני אייכל, מנהל יחידת שבץ מוח וטיפול נמרץ נוירולוגי,
המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

מושב 4 - הפרעות שונות
יו"ר: ד"ר שלמה פלכטר, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי בתימון,

שירותי בריאות כללית
ד“ר ירון ריבר, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי הלל-יפה, חדרה

מה חדש בשבץ מוח?12:00-12:20
פרופ' דוד טנה, מנהל שבץ המוח, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

ואוניברסיטת תל אביב

הפרעות במערכת העיכול במחלת הפרקינסון 
ד"ר נירית לב, המחלקה לנוירולוגיה, בית חולים בילינסון,

מרכז רפואי רבין, פתח תקוה                           
נוגדי הקרישה החדשים – שמים את חולה במרכז  12:20-12:40

פרופ' שלומי מטצקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב,
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

הפרעות זכרון חולפות
ד"ר שחר ארזי, המעבדה לנוירופסיכיאטריה חישובית, המחלקה לנוירולוגיה, 

מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים
מחלות כלי דם קטנים במוח12:40-13:00

ד"ר איתן אוריאל, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ת“א
כאבי ראש על רקע שימוש מופרז במשככי כאבים

ד"ר עובד דניאל, מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים, מרפאות מומחים,
בית חולים לניאדו, נתניה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

מליאת צהריים - שולחן עגול בנושא קנאביס
יו"ר ומנחה: פרופ' עמוס קורצ'ין, נוירולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת”א  

משתתפים:13:20-14:40
ד“ר תמיר גדו, מנכ“ל שאיפה לחיים                            

ד“ר מיכאל דור, יועץ ראשי של יחידת הקנביס, משרד הבריאות          
ח“כ שרן השכל, יו“ר השדולה למען הקנאביס הרפואי                          
פרופ‘ רפאל משולם, ביה”ס לרוקחות, האוניברסיטה העברית                

פרופ‘ יוסף סרנה, החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה, הפקולטה לרפואה, אונ‘ ת“א                              

ארוחת צהריים14:40-15:30

בחסות ראשית

בחסות


