
 
 

 

 ורס בגריאטריה לרופאיםק
  2019-2018 

 ₪ 2,500מפגשים, סה"כ עלות:  13 -של השתלמות 

 
 לודקוב'ד"ר סבטלנה ז מנהלות הקורס:

 ד"ר סיגלוב טטיאנה                     

 

מס' 
 מפגש

 מרצה ים/נושא ותשע
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03.10.2018 

09:00-10:30 
 

 - ולם ובישראלהזדקנות האוכלוסייה בע
 נתונים דמוגרפים

 
 לודקוב'סבטלנה זד"ר 

 מנהלת מחלקת מונשמים
 מרכז רפואי "שהם"

 

 עקרון האבחנה התפקודית 11:00-12:30
 הערכה גריאטרית כוללנית מהי
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17.10.2018 

 
09:00-10:30 

 

 
 בזקנהשינויים פיזיולוגיים 

 ד"ר ילנה פשקוב
 תומךס.מ  מחלקה,רופאה בכירה 

 מרכז רפואי "שהם"

 
11:00-12:30 

 
מה תפקידו של  -"שברירותו של הקשיש"

 ?הרופא
 אורח חיים בריא בגיל השלישי 

 אדווה צוק אוןד"ר 
 רופאת משפחה ומומחית בגריאטריה

 שירותי בריאות כללית
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31.10.2018 

09:00-10:30 
 

 
  DEMENTIA-באבחון וטיפול 

 בחולה עם שיטיון טיפול בהפרעות התנהגות
 

 
 ד"ר דורון מרימס

 מנהל מחלקות לתשושי נפש 
 מרכז רפואי "שהם"

 

11:00-12:30 
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14.11.2018 

09:00-10:30 
 

 
POLYPHARMACY 

 מורכבות טיפול תרופתי באוכלוסייה הקשישה

 
 רון שחוריד"ר 

 מנהל מחלקת שיקום 
 פלימן"מרכז רפואי "

11:00-12:30 
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28.11.2018 

09:00-10:30 
 

 
 זכאויות המטופל הקשיש ומשפחתו

 מערכת תמיכה בקהילה

 
 גב' תרצה אנגלנדר 

 מנהלת שירות סוציאלי
 מרכז רפואי "שהם"

 

11:00-12:30 
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12.12.2018 

 
09:00-10:30 

 

 בחולה ובמשפחתו עקרונות הטיפול הפליאטיבי      
 ותסמינים נוספים טיפול נגד כאב      

 
 פקר –ד"ר תמי פורת 

 תומך  )בפועל( ס. מ מחלקותמנהלת 
 מרכז רפואי "שהם"

 
 החולה הנוטה למות יישום חוק 11:00-12:30
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26.12.2018 

 
09:00-10:30 

 

 
DELIRIUM יות טיפול בקרב ו: אבחון ואפשר

 הקשישים

 ד"ר ילנה פשקוב
 תומך ס.מ המחלק, רופאה בכירה

 מרכז רפואי "שהם"

 
11:00-12:30 

     גישות למחלת חום בחולה סיעודי לרבות       
 שימוש מושכל באנטיביוטיקה ובעיית העמידות.      

 מניעת זיהומים בקהילה ובבית אבות

 ד"ר שרית ניסן
 מחלקת מונשמים ,רופאה בכירה 

 מרכז רפואי "שהם"
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09.01.2019 

09:00-10:30 
 

 גיל השלישישינויי עור ב
 מחלות עור בקשישים

  רחל דרומיד"ר 
 מומחית לרפואת עור ומין 

 שירותי בריאות כללית

 ד"ר שרית ניסן  פצעי לחץ  קשיי ריפויטיפול ב 11:00-12:30
 תומך  ה ס.ממחלק, רופאה בכירה 

 מרכז רפואי "שהם"
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23.01.2019 

09:00-10:30 
 

 ה באוםרד"ר אינ אצל קשישים התריסמחלות בלוטת  פיינימא
 תומך ה סיעוד מורכבמחלק

 מרכז רפואי "שהם"

: יתרונות קנאביס רפואי בגיל השלישישימוש ב 11:00-12:30
 וחסרונות

ד"ר עדי רון, מנהל רפואי, ניאמדיק 
 מרפאות מומחים לגיל השלישי 
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06.02.2019 

09:00-10:30 
 

 ד''ר אירנה סלזנב אירוע מוחיגישה רב מקצועית לחולים עם 
 מנהלת מחלקת שיקום 

 מרכז רפואי "שהם"

אבחון וטיפול בעיות תקשורת אצל קשישים  11:00-12:30
 בליעה הפרעות 

 גב' בת אל כץ
 ת תקשורתומנהלת שרות קלינא
 מרכז רפואי "שהם"
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20.02.2019 

 
09:00-10:30 

 

 
 בגיל השלישי חרדה והפרעות שינה, דיכאון

  ד"ר ילנה פשקוב
 ה ס.מ. תומךמחלק, אה בכירהרופ

 מרכז רפואי "שהם"
 

11:00-12:30 
 

 
ריפוי )כולל סיור במכון  תפקידי ריפוי בעיסוק

 (בעיסוק
 

 
 גולדרייך -גב' נועה רפאל

 מנהלת שירות ריפוי בעיסוק
 מרכז רפואי "שהם"
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06.03.2019 

09:00-10:30 
 

 
OSTEOPOROSIS 

 
 

 ר רון שחורי ד"
 מנהל מחלקת שיקום
 מרכז רפואי "פלימן"

תפקידי הפיזיותרפיסט, אביזרי עזר ודרכי טיפול  11:00-12:30
 בפיזיותרפיה )כולל סיור במכון פיזיותרפיה(

  לויד"ר נתנאל 
 מנהל שירות פיזיותרפיה

 מרכז רפואי "שהם"
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27.03.2019 

09:00-10:30 
 

הגישה לבעיות אכילה אצל 
  COMFORT FEEDINGקשישים,

 גב' יפעת נען
 מנהלת שירות תזונה ודיאטה 

 מרכז רפואי "שהם"

 SANOFI  חברת תרופות עדכונים בטיפול בסוכרת בקרב הקשישים 11:00-12:30
 

 
 לשינוי.נת התוכנית נית

 
 

 לפרטים או בירורים בנושא תכני הקורס:

 TatyanaS@Shoham.Health.gov.ilסיגלוב טטיאנה:   ר"ד

 SvetlanaZ@Shoham.Health.gov.il:  לודקוב'ז סבטלנהד"ר 

 


