האיגוד הנוירולוגי בישראל

יום שלישי |  17ביוני 2014

כנס עדכון
08:30-09:00
09:00-09:20

התכנסות ורישום
ברכות

מלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג

בנוירולוגיה

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
יו"ר :ד"ר רונית גלעד ,מנהלת המחלקה לנוירולוגיה ,מרכז רפואי קפלן ,רחובות
פרופ' דוד טנה ,מנהל מערך שבץ המוח ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
09:20-09:40

עדכונים ביתר לחץ תוך גולגולתי עצמוני ()Pseudotumor cerebri
פרופ' ענת קסלר ,מנהלת היחידה לנוירואופתלמולוגיה ,המרכז הרפואי ת"א

09:40-10:00

סימפטומים רפואיים בלתי מוסברים  -הגדרה והתמודדות
ד"ר אמנון מוסק ,סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה ,מרפאה לכאב ראש ו‘העצמה גופנית‘ ,המרכז הרפואי ת"א

10:00-10:20

נוירומודולציה לא פולשנית כטיפול במצבים נוירולוגיים ופסיכיאטריים
ד"ר חגי שרון ,המרכז לתפקודי המוח והמכון לרפואת כאב ,המרכז הרפואי ת"א

10:20-10:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  - 2נוירו-אימונולוגיה

מושב 1

יו"ר :ד"ר יעקב עזרא ,סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה ,מנהל המרפאה לנוירולוגיה תפקודית ,יו"ר :ד"ר שלמה פלכטר ,מנהל מחלקה לנוירולוגיה ומרכז רפואי בתימון .מחוז ת"א ,שירותי
בריאות כללית .מנהל השירות לטרשת נפוצה ,מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין
המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע
ד"ר אריה קוריצקי ,סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה ומנהל היחידה לכאבי ראש בדימוס,
ד"ר ראדי שאהין ,מנהל היחידה לנוירולוגיה ,מרכז רפואי זיו ,צפת
בי"ח בילינסון ,מרכז הרפואי רבין ,פתח תקוה
10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

11:50-12:10

12:10-12:30

תסמינים נאורולוגיים של רגישות לגלוטן

חשיבות ניוון המוח כמנבא פרוגנוסטי בחולי טרשת נפוצה

פרופ' ויויאן דרורי ,מנהלת השירות הנוירומוסקולרי ,מרכז רפואי תל אביב

פרופ' דימיטרי קרוסיס ,ראש המרפאה הרב תחומית והמרכז לטרשת נפוצה,
מרכז רפואי הדסה ,ירושלים

טיפול באפילפסיה 2014

תרופות וגישות חדשות בטיפול בטרשת נפוצה

ד"ר דנה אקשטיין ,מרכז האפילפסיה ,המחלקה לנוירולוגיה,
מרכז רפואי אוניברסיטאי הדסה ,ירושלים

ד"ר רון מילוא ,מנהל המחלקה לנוירולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון

הגישה הקלינית לאספקטים הגנטיים במחלת פרקינסון

תסמונות פארא-נאופלסטיות

פרופ' רבקה אינזלברג ,רופאה נוירולוגית בכירה ,מכון סגול למדעי המח,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר ואוניברסיטת ת"א

מערכת העיכול במחלת פרקינסון

חידושים במעקב וטיפול בחולים עם נוירומיליטיס אופטי

ד"ר אילנה שלזינגר ,מנהלת המכון להפרעות תנועה ופרקינסון,
למחלקה לנוירולוגיה ,רמב"ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה

ד"ר עדי וקנין דמבינסקי ,המרכז לטרשת נפוצה ,המחלקה לנוירולוגיה,
המרכז הרפואי הדסה ,ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מליאת צהריים מושב  - 3מחלות כלי דם של המוח

12:50-13:10

מושב 4
יו"ר :ד"ר עידית ורבר ,מומחית בנוירולוגיה
פרופ' יאיר למפל ,מנהל המחלקה לנוירולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש וולפסון ,חולון

אירוע מוח כמצב חירום

שולחן עגול בנושא דמנציה

פרופ' נתן בורנשטיין ,מנהל יחידת שבץ המוח ,המחלקה לנוירולוגיה ,מרכז רפואי ת"א

מנחה :ד"ר עידית ורבר ,מומחית בנוירולוגיה
משתתפים :ד"ר מיכאל אינספקטור ,יועץ נוירולוגי ,מרפאה לנוירולוגיה ,שרותי בריאות
כללית ונוירולוג חוקר ,מכון  ,MRIרמב"ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה
ד"ר אליסה אש ,מנהלת המרכז להפרעות זיכרון וריכוז ,המערך הנוירולוגי ,המרכז הרפואי ת"א
פרופ' זאב מיינר ,מנהל מרפאה נוירוגריאטרית וזיכרון ,המחלקה לשיקום,
מרכז רפואי הדסה ,ירושלים

טיפול משולב בנוגדי טסיות לאחר אירוע מוח
ד"ר יונתן שטרייפלר ,מנהל היחידה לנוירולוגיה ,בית חולים השרון ואחראי על שירות שבץ
המוח ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה

13:10-13:30

מניעת שבץ בחולים עם פרפור פרוזדורים

| בחסות :נוברטיס

חשיבות האבחון והטיפול בהפרעת קשב אצל מבוגרים

| בחסות :פייזר

פרופ' עמוס כץ ,מנהל המערך הקרדיולוגי,
המרכז הרפואי אוניברסיטאי ע"ש ברזילי ,אשקלון

13:30-13:40

| בחסות :ג'נזיים

ד"ר אבי גדות ,המחלקה לנוירולוגיה ,המרכז הרפואי ת"א

יו"ר :פרופ' רונן לקר ,מנהל המרכז לטיפול בשבץ מוח ,מחלקה לנוירולוגיה,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
ד"ר רפיק מסאלחה ,מנהל מרפאת אפילפסיה ,המחלקה לנוירולוגיה,
המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע
12:30-12:50

| בחסות :נוברטיס

| בחסות :נוברטיס

ד"ר גבריאל וינשטיין ,מומחה בנוירולוגיה ,שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות,
מכון המחקר במכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

חסות ראשית

מליאת צהריים
יו"ר :ד"ר אילן בלט ,סגן בכיר למנהל המחלקה לנוירולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
פרופ' אלדד מלמד ,אוניברסיטת ת"א
13:40-14:10

Non-Motor Sympotms and QoL in Parkinson's Disease patients
Prof. Angelo Antonini

14:10-14:30

אסוציאציות חופשיות במוח האדם

| בחסות :אבווי

פרופ' רפי מלאך ,המחלקה לנוירוביולוגיה ,מכון ויצמן למדע ,רחובות

14:30-15:30

בחסות

ארוחת צהריים

דמי רישום:

 ההשתתפות לחברי האיגוד הנוירולוגי ולמתמחים בנוירולוגיה הינה ללא תשלום
אך מחייבת רישום מוקדם מראש
רישום לשאינם חברי האיגוד
 רישום מוקדם עד ה– 40 :15.6.14ש“ח
 רישום מה– 16.6.14וביום הוועידה 100 :ש“ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים
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