
הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:20-11:50

מושב 1                                                                                          
יו"ר: פרופ' דוד טנה, מנהל מערך שבץ מוח, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תה"ש

 ד"ר תרז טרבס, מנהלת המרפאה להפרעות זיכרון, בית חולים בילינסון,
מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

מושב 2
יו"ר: ד"ר רונית גלעד, מנהלת היחידה לנוירולוגיה, מרכז רפואי קפלן, רחובות 
ד"ר יעקב עזרא, מומחה בנוירולוגיה, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי 

האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

העצמה גופנית כטיפול בסימפטומים נוירולוגים בלתי מוסברים11:50-12:10
ד"ר אמנון מוסק, סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרפאה לכאב ראש 

ו'העצמה גופנית', המרכז הרפואי ת"א

קוצבי מוח לטיפול באפילפסיה והפרעות נוספות
פרופ' יצחק שילר, ראש שירות האפילפסיה, רמב"ם - הקריה הרפואית 

לבריאות האדם, חיפה

12:10-12:30                                            ?)PFO( מתי לסגור את החור הסגלגל
 ד"ר יונתן שטרייפלר, מנהל היחידה לנוירולוגיה, בית חולים השרון

ואחראי על שירות השבץ המוחי, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

מתי בדיקות גנטיות עוזרות לטיפול בחולה נאורולוגי?
פרופ' ורדיאלה מיינר, מנהלת המרכז לגנטיקה קלינית, המחלקה לגנטיקה 

ומחלות מטבוליות, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

נפילות בקשיש - מתי לדאוג?12:30-12:50
פרופ' ג'ף האוסדורף, מנהל המעבדה להליכה ונוירודינמיקה, היחידה 
להפרעות תנועה, המרכז הרפואי ת"א, בית הספר לרפואה ע"ש סקלר, 

אוניברסיטת תל אביב

פיברומיאלגיה - האם זו מחלה אמיתית ואיך להתייחס לחולים?
פרופ' ישראל שטיינר, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי רבין, 

בילינסון, פ"ת

שאלות ותשובותשאלות ותשובות12:50-13:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

התכנסות ורישום 08:30-09:00  

ברכות 09:00-09:20 
פרופ' נתן בורנשטיין, יו"ר האיגוד הנוירולוגי, המרכז הרפואי ת"א

פרופ' עמוס קורצ'ין, מחלקת עצבים, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת"א  
ד"ר אילנה שלזינגר, מנהלת שירות הפרעות תנועה, המחלקה לנוירולוגיה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה                          

מליאת בוקר 
יו"ר: ד"ר סמיח בדארנה, מרפאת פרקינסון והפרעות תנועה, מחלקה נוירולוגית, בית חולים כרמל חיפה

פרופ' מירי נויפלד, מנהלת היחידה ל-EEG ואפילפסיה, המרכז הרפואי ת"א

טרשת נפוצה וקנאביס   |   בחסות: ניאופרם 09:20-09:50
פרופ' אריאל מילר, מנהל מרכז טרשת נפוצה, יחידה לחקר המח, המרכז הרפואי כרמל, חיפה   

 Sativex- The rationale for development and the clinical data   |   בחסות: ניאופרם 09:50-10:20
Prof. Stephen Wright, Research and Development Director of GW Pharmaceuticals 

האם המחלות הניווניות של המוח כולן מחלות פריונים, והאם הן בעצם מחלות מדבקות? 10:20-10:40
פרופ' אלדד מלמד, יו"ר הקתדרה לחקר מחלת פרקינסון ע"ש נורמה ואלן אופציין, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א

מנגנון טיפולי חדש בניהול כאב   |   בחסות: טבע 10:40-11:00 
ד"ר מייקל פיטם, מומחה בנוירולוגיה ובטיפול בכאב, שירותי בריאות מכבי וכללית, רחובות

העיסוק בחולים, במשפחות, בעורכי דין ובעצמכם 11:00-11:20
ד"ר אבי רובינשטיין עו"ד, משרד עו"ד רובינשטיין - יקירביץ

הכנס בשיתוף איגוד רופאי המשפחה

12 ביוני 2013 
מלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג

 כנס עדכון
     בנוירולוגיה

האיגוד הנוירולוגי בישראל

להמשך התוכנית <<<

ד"ר אילנה שלזינגר
מנהלת שירות הפרעות תנועה, 

המחלקה לנוירולוגיה, רמב"ם - הקריה 
הרפואית לבריאות האדם, חיפה

פרופ' עמוס קורצ'ין
מחלקת עצבים, המרכז הרפואי 
תל אביב, בית הספר לרפואה, 

אוניברסיטת תל אביב

יושבי ראש הכנס



מושב 3                                                                                          מליאת צהריים
יו"ר: ד"ר נירית לב, המחלקה לנוירולוגיה, בית חולים בילינסון,

מרכז רפואי רבין, פתח תקוה
ד"ר שלמה פלכטר, מנהל המחלקה לנוירולוגיה ומרכז רפואי בתימון, מחוז 

ת"א, שירותי בריאות כללית; מנהל השירות לטרשת נפוצה, מרכז רפואי אסף 
הרופא, צריפין

מושב 4 - הצגות מקרים - רופאי משפחה ונוירולוגים
יו"ר: ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון 

רחובות, שירותי בריאות כללית, מחוז המרכז
ד"ר אלי ורטמן, מנהל מרפאות מרחב ומרצה באוניברסיטה העברית, ירושלים

טריפטנים: השפעה על העורקים הכליליים ויצירת תסמונת 13:20-13:40
סרוטונין

ד"ר אריה קוריצקי, לשעבר מנהל היחידה לכאבי ראש, סגן מנהל המחלקה 
לנוירולוגיה, בי"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

 stroke - הצגת מקרה: אירוע מוחי
רופאה: ד"ר ריטה כהן, מומחית למחלות פנימיות ולרפואה דחופה,

מרכז רפואי הדסה, ירושלים
נוירולוג: ד"ר חן הלוי, רופא בכיר, המחלקה לנוירולוגיה ויחידת שבץ מוח, 

המרכז הרפואי ת"א 

פרקינסון - חידושים בנושא טיפול ושיטות ניתוחיות13:40-14:00
ד"ר שרון חסין, מנהלת מרפאת פרקינסון והפרעות תנועה, המרכז למדעי 

המוח ע"ש סגול, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

אפילפסיה - אינטראקציות בין תרופות
רופאת משפחה: ד"ר דורית וולף, מומחית ברפואת משפחה,

קופת חולים מאוחדת
נוירולוגית: ד"ר דנה אקשטיין, מרכז האפילפסיה, המחלקה לנוירולוגיה, 

מרכז רפואי אוניברסיטאי הדסה, ירושלים

מרכיבים אוטואימוניים בדמנציה14:00-14:20
פרופ' יואב צ'פמן, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, 

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

הצגת מקרה: פרקינסון
 רופא משפחה: ד"ר גורדון ליטמן, רופא משפחה, קופת חולים מאוחדת.

יו"ר ועדת איכות של איגוד רופאי המשפחה
נוירולוג: ד"ר דיאנה פלאקו, מנהלת השירות לנוירולוגיה ומרפאת זכרון, 

המרכז לבריאות הנפש אברבנאל, בת ים והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, 
אוניברסיטת תל אביב 

שאלות ותשובותשאלות ותשובות14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30-15:30

 הברזל 34, ת.ד. 53378
 תל אביב 61534
 טל. 03-7650500

 פקס. 03-6493667
www.medical-expo.co.il

ייזום וארגון

דמי השתתפות:
� רישום מוקדם עד ה-10.06.13: 80 ש“ח

� רישום מה-11.06.13 וביום הוועידה: 200 ש“ח
כניסה חינם למתמחים ברפואה ברישום מוקדם בלבד

* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ההשתתפות לנוירולוגים חברי איגוד הנוירולוגיה בישראל הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.

בחסות

בהשתתפות


