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התכנסות ורישום08:30-09:00
 ברכת יושבי ראש הכנס09:00-09:10

 פרופ’ גל איפרגן, יו”ר החטיבה לרפואת המוח ומנהל המחלקה הנאורולוגית,
המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

פרופ’ עמוס קורצ’ין, נאורולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת”א
 ברכת יו”ר האיגוד09:10-09:20

 פרופ’ דוד טנה, מנהל המכון לשבץ מוח וקוגניציה, המרכז הרפואי רמב”ם.
יו”ר האיגוד הנוירולוגי בישראל

מליאת בוקר
יו"ר: פרופ׳ רונית גלעד, מנהלת המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי קפלן, רחובות

ד"ר איתי לושי, מתמחה בנאורולוגיה, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ת"א                                
איחוד נאורולוגיה, נאורוכירורגיה, פסיכיאטריה ושיקום תחת קורת גג אחת09:20-09:45

פרופ’ אמריטוס אבי עורי, מרכז רפואי-שיקומי “רעות” , וחברת “צבר-רפואה”
 מתי פסיכוזה היא אורגנית?09:45-10:10

פרופ’ תמיר בן חור, מנהל האגף לרפואת המוח, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
 ירידה קוגניטיבית, חרדה ומה שביניהם 10:10-10:35

ד”ר מיכאל אינספקטור, יועץ נאורולוגי, מרפאה נאורולוגית, שרותי בריאות כללית ונאורולוג חוקר, 
מכון MRI, רמב”ם- הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה 

CBT בהפרעות אורגניות10:35-11:00
עודד המרמן, פסיכולוג רפואי

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30



מושבים מקבילים
 מושב 1 - טרשת נפוצה

 יו”ר: ד”ר שי מנשקו, מנהל השרות לטרשת נפוצה בילדים ונוער, המכון לטרשת נפוצה,
 המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

ד”ר עדי וילף ירקוני, מתמחה בנאורולוגיה, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ת"א   
חשיבות הטיפול היעיל בשלב מוקדם בחולי טרשת נפוצה   11:30-11:50

ד”ר מיכאל אושרוב, רופא בכיר, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש ברזילי, אשקלון 
סוגיות ייחודיות של טרשת נפוצה והטיפול בה בנשים  11:50-12:10

פרופ' עדי וקנין-דמבינסקי, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים
 מה לעשות במקרה של ירידה קוגניטיבית בחולי טרשת נפוצה?12:10-12:50

בעד שינוי תרופתי- פרופ’ דימיטרי קרוסיס, מנהל היחידה לנוירואימונולוגיה והמרכז לטרשת נפוצה, 
מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים             

לאו דווקא - פרופ’ עמוס קורצ’ין, נאורולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת”א
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

 מושב 2 - שבץ מוחי
 יו”ר: ד”ר רוני אייכל, מנהל המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

ד”ר יהונתן ריינר, מתמחה בנאורולוגיה, ביה”ח בילינסון, מרכז רפואי רבין
טיפול בשבץ חריף בחלונות זמן מאוחרים: שעונים כרונולוגיים לעומת ביולוגיים                                11:30-11:50

פרופ’ רונן לקר, מנהל היחידה לטיפול בשבץ מוח, המרכז הרפואי הדסה עין כרם ירושלים
שבץ תסחיפי וקרדיופתיה עלייתית, בירור וטיפול                                         11:50-12:10

ד”ר רני ברנע, מומחה בבנאורולוגיה וברפואה פנימית, המרכז לשבץ מוחי ומחלות כלי הדם 
המוחיים, המחלקה הנאורולוגית, מרכז רפואי רבין קמפוס בילינסון, פתח תקווה

חלון סגלגל פתוח )PFO( לאחר שבץ מוח ממקור לא ידוע- לסגור או לא לסגור?                                       12:10-12:50
בעד בכל החולים: פרופ’ נתן בורנשטיין, מנהל מערך המוח, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים                                                                                                                    

נגד סגירה בכל החולים: ד”ר יונתן שטרייפלר, מומחה לנאורולוגיה ושבץ מוחי, מרצה בכיר קליני, 
אוניברסיטת ת”א    

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10



 מושב 3 - אפילפסיה ומיגרנה
 יו”ר: ד”ר עובד דניאל, מומחה בנאורולוגיה, מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים, בית חולים לניאדו, נתניה.

מנהל המרפאה לכאב ראש ופנים מרכז רפואי רמת אביב   
ד"ר טל בן אוליאל, מתמחה בנאורולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים                      

טיפולים תרופתיים חדשים באפילפסיה13:10-13:30
ד"ר שמואל אפל, מומחה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

הטיפול בקנבידיול בחולים עם אנצפלופתיות אפילפטיות13:30-13:50
ד”ר אילן בלט, סגן בכיר למנהל המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

מי מפחד מטיפול מונע במיגרנה?13:50-14:10
 פרופ’ גל איפרגן, יו”ר החטיבה לרפואת המוח ומנהל המחלקה הנאורולוגית,

המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
עדכונים בטיפול במיגרנה ובמטופלים עם שימוש מופרז במשככי כאבים 14:10-14:30

 ד”ר רוני שרון, מנהל המרכז לכאבי ראש ופנים, המחלקה הנאורולוגית,
המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר                                                                                    

ארוחת צהריים14:30
 מושב 4 - תורשה ומחלות ניווניות

יו”ר: ד”ר זאב ניצן, מנהל שירות הפרעות תנועה ומרפאת זכרון, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון   
ד"ר איריס גולדשטיין, מרפאה נוירואונקולוגית, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע                      

עדכונים על הבירור הגנטי של חולים נוירולוגים13:10-13:30
ד”ר פנינה פונגר פרנקל, מערך נאורולוגיה ומכון גנטי, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ת"א

מתי לחשוד ברקע גנטי לחולה עם נוירופתיה?13:30-13:50
ד”ר אלון אברהם, רופא בכיר, היחידה למחלות עצב שריר, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ת"א

טיפול מתקדם בספסטיות13:50-14:10
ד”ר יערה פיינמסר, היחידה למחלות עצב-שריר, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי תל-אביב

היבטים נוירופסיכיאטרים בטיפול ב-DBS בחולי פרקינסון                                     14:10-14:30
 ד"ר רננה איתן, מנהלת היחידה הנוירופסיכיאטרית, המרכז הירושלמי לבריאות הנפש,

כפר שאול-איתנים
ארוחת צהריים14:30



לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות ראשית

בחסות

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לנוירולוגים, פסיכיאטרים, פנימאים, 
רופאי שיקום, רופאי ילדים, רופאי משפחה, אחיות נוירולוגיות ורוקחים 


