
 

  

 
 

   2021יוני             

 

 שלום רב, 

 חנה. -פרדס -קורס גריאטריה לרופאים  במרכז רפואי "שהם"  :הנדון

 

ברצוני להודיע על פתיחת קורס ברפואה גריאטרית המיועד לרופאים בקהילה ובמוסדות , במרכז רפואי  

 שהם. 

ע בנושאים מרכזיים ברפואה  שנערך במרכז רפואי "שהם". מטרת הקורס להעמיק את היד   19 –זהו הקורס ה 

 גריאטרית. 

מפגשים,   13 -בימי רביעי ויתקיים אחת לשבועיים, במסגרתו יתקיימו כ   06/10/2021הקורס יחל בתאריך 

,  12:30 – 9:00שעות אקדמאיות לכל הקורס . שעות ההרצאות  52 -שעות אקדמאיות למפגש כ  4סה"כ 

 ים. .  כיבוד יוגש למשתתפ8:30  -התכנסות החל מ  

 

 הקורס מוכר על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית והאיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית. 

 

 תוכנית הקורס תעסוק בנושאים הבאים : 

 
 נתונים דמוגרפיים   •

 

שינוים קוגניטיביים   •

 ודמנציה 

 

העיקרון הטיפול   •

 הפליאטיבי   

 

 טיפול חדשני בסוכרת   •

 

הערכה גריאטרית   •

 כוללנית 

 

בטיפול ליתר  חידושים  •
 לחץ דם  

מערכת תמיכה  בקהילה   • אי ספיקת לב  • תפקידי ריפוי בעיסוק  •

 לבן אדם קשיש  

 

בטיחות בטיפול תרופתי,   •

 ריבוי תרופות  

 

 תזונה, בעיות אכילה   •

 

 מצבי חירום באונקולוגיה   •

 כלי תכנון משפטיים   •

 

 מחלת פרקינסון  •

 

מחלות ראומטולוגיות   •

 בגיל שלישי  



 

  

 סט  תפקידי הפיזיותרפי •

 

הפרעות נרכשות   •

בבליעה, שפה, תקשורת  

 ודיבור    

 

• OSTEOPOROSIS 

 

שימוש בקנאביס רפואי   •

 בקרב הקשישים 

 

רפואה מונעת בקרב   •

 האוכלוסייה קשישה  

• DELIRIUM 

 

שינוים ומחלות עור   •
 בקשישים  

יישום חוק החולה הנוטה   • ניהול סיכונים   •

 למות 

 

• COVID 19     שיקום גריאטרי, מבנה   • בגיל שלישי
 הצוות הרב תחומי  

 מחלות ריאה בגיל שלישי   •

 
 

₪. ניתן לשלם באשראי, במזומן או בצ'ק לפקודת "מרכז גריאטרי   2,500 –עלות הקורס למשתתף

 שהם". 

 . )בהרשמה מראש בלבד(  רשות המשתתפים הסעה מ/אל תחנת רכבת בנימינהל

 

 ,  04-6375772תו לפקס: להרשמה, יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח או

    michalya@Shoham.Health.gov.il -או למייל 

 קורס גריאטריה לרופאים(   –www.shoham-medical.org.il )ניתן למצוא את הטופס גם באתר  

 

 

 : עם מרכזות הקורס  ניתן ליצור קשרלפרטים 

 ד"ר סיגלוב טטיאנה   

 TatyanaS@Shoham.Health.gov.il| מייל:  054-6499168 –נייד 

 

   רכזת מנהל הדרכה: -  מיכל יעקובוביץ

                                                                     MichalYa@Shoham.Health.gov.il  | מייל: 04-6375772, פקס  04-6375829טלפון 

 

 

 

 בברכה, 

 ד"ר סיגלוב טטיאנה  
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