
יום ד‘ | 14.6.17 | מלון דן פנורמה תל אביב כנס עדכון בנוירולוגיה
האיגוד הנוירולוגי בישראל

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום ומיועדת לנוירולוגים, פנימאים, גריאטרים  
ואחיות המחלקות לנוירולוגיה. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכות09:00-09:10
פרופ' נתן בורנשטיין, מנהל מערך המוח, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים

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

מליאת בוקר
יו"ר:  ד"ר גל איפרגן, מנהל המחלקה לנוירולוגיה וסגן מנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה 

פרופ' עודד אברמסקי, נוירולוגיה, הדסה והאוניברסיטה העברית, האקדמיה הלאומית למדעים

גורמי סיכון ומניעת דמנציה09:10-09:30
ד"ר יקיר קאופמן, נוירולוג התנהגותי, מנהל המחלקה הנוירופסיכוגריאטרית, ממלא מקום מנהל רפואי, בית החולים הרצוג, ירושלים

חבלות ראש ודמנציה09:30-09:50
פרופ' יהודית אהרון פרץ, מנהלת המכון לנוירולוגיה קוגניטיבית, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הדמיית גידולי מח - מה חדש?09:50-10:10
ד"ר אורנה איזנשטיין, אגף דימות, המרכז לתפקודי המוח, טומוגרפיה ממוחשבת, נוירורדיולוגיה, תהודה מגנטית, המרכז הרפואי ת“א    
פרופ‘ דפנה בן בעש“ט, סגנית מנהלת המרכז לתפקודי המוח ואחראית מערכות MRI, המרכז הרפואי ת“א                                        

10:10-10:30?ALS-אודיסיאה בנוירואפידמיולוגיה – מה גורם ל
פרופ' כרמל ערמון, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-10:50

 מושבים 
מקבילים

מושב 1
יו"ר: ד"ר סרגי'ו אברמוביץ, רופא בכיר ביחידה ל-EEG ואפילפסיה,

ובמערך לנוירולוגיה, המרכז הרפואי תל-אביב
פרופ' )אמריטוס( נתן גדות, אוניברסיטת תל אביב, מנהל היחידה לנוירולוגיה 
במרכז רפואי מעייני הישועה, בני ברק                                                                      

מושב 2
יו"ר: פרופ' רות ג'לדטי, מנהלת המרפאה להפרעות בתנועה,

המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה
ד"ר חוראני ניזאר, רופא בכיר, המחלקה לנוירולוגיה,

מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים                                                                                                              

טיפול במיגרנה ע“י טוכסין בוטליניום   |   בחסות: אלרגן10:50-11:10
ד“ר ירון ריבר, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי הלל-יפה, חדרה  

השימוש במניטול במחלת פרקינסון
פרופ' דניאל סגל, מחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה 

באוניברסיטת תל-אביב. ראש בית הספר לביולוגיה מולקולרית של התא 
ולביוטכנולוגיה

כאב ראש בעקבות חבלת ראש11:10-11:30
ד“ר עובד דניאל, מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים, מרפאות מומחים,

בית חולים לניאדו, נתניה

מה בין איקס שביר לאטכסיה?
פרופ' שרון חסין, מנהלת המכון להפרעות תנועה, המרכז למדעי המוח ע“ש 

סגול, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
גירוי חשמל למוח כטיפול לאפילפסיה11:30-11:50

ד”ר אילן בלט, סגן בכיר למנהל המחלקה לנוירולוגיה,
המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

Adult Polyglucosan Body Disease (APBD)
ד"ר אור כחלון, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה ירושלים 

הפרעות קשב במבוגרים   |   בחסות: מדיסון11:50-12:10
ד“ר גבי וינשטיין, מומחה בנוירולוגיה, מכבי שירותי בריאות, מכון המחקר 

והחדשנות, היחידה למחקרים קליניים ושירותי בריאות כללית, מנהל מרפאת 
פוקוס לאבחון וטיפול ADHD במבוגרים

טיפול באולטראסאונד מונחה MRI לרעד. לאן פנינו מועדות? 
ד"ר אילנה שלזינגר, מנהלת המכון להפרעות תנועה ופרקינסון,

מחלקה לנוירולוגיה, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:10-12:30

 מושבים 
מקבילים

מושב 3 - שבץ מוח
יו"ר: פרופ' רונית גלעד, מנהלת היחידה לנוירולוגיה,

מרכז רפואי קפלן, רחובות
פרופ' רונן לקר, מנהל היחידה לטיפול בשבץ מוח,

המרכז הרפואי הדסה עין כרם ירושלים

מושב 4 - טרשת נפוצה
יו"ר: פרופ' תמיר בן-חור, מנהל המחלקה לנוירולוגיה והאגף לרפואת המוח, 

מרכז רפואי הדסה, ירושלים
פרופ' בלה גרוס, מנהלת מחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי לגליל,

הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן 

דמם תוך מוחי12:30-12:50
ד"ר איתן אוריאל, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי כרמל, חיפה

תאי B בטרשת נפוצה
ד"ר רון מילוא, מנהל המחלקה לנוירולוגיה והמרפאה לטרשת נפוצה,

המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
מניעת שבץ - נתונים מהעולם האמיתי ומישראל?   |   בחסות: פייזר12:50-13:10

פרופ' אילן גולדנברג, מנהל המחלקה הקרדיולוגית והעמותה הישראלית 
למחקרי לב וכלי דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

תבניות טיפול חדשות בטרשת נפוצה 
פרופ' דימיטרי קרוסיס, ראש המרפאה הרב תחומית והמרכז לטרשת נפוצה, 

מרכז רפואי הדסה, ירושלים
13:10-13:30The impact of a specific reversal agent: Improving 

emergency care- management or nice to have?  |  BI :בחסות 
פרופ' נתן בורנשטיין, מנהל מערך המוח, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים  

נאורומיליטיס אופטיקה - המחלה והספקטרום
ד"ר מרק הלמן, רופא בכיר במחלקה לנוירולוגיה, מנהל מרפאת טרשת נפוצה 

ונוירואימונולוגיה, בית חולים בילינסון, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה
13:30-13:50 BI :חשיבות מהירות הטיפול במטופל עם שבץ אקוטיי   |   בחסות

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

מערכת החיסון בטרשת נפוצה - ממיטת החולה למעבדה )ובחזרה?(
ד"ר קרן רגב, המרפאה לנוירואימונולוגיה, המרכז הרפואי ת“א

ארוחת צהריים13:50-14:20
אסיפה כללית שלא מן המניין לדיון בתקנון האיגוד החדש - נוכחותכם חשובה14:20

בחסותבחסות ראשית

ייזום 
וארגון


