יום שני 20.1.2014

 08:00-09:00התכנסות ,הרשמה ,כיבוד וביקור בתערוכה
09:00-10:30
נושא
,,
יו ר
דוברים

אולם 1
השפעות האשפוז האקוטי על האדם
הזקן
ד"ר אנה זיסברג
ד"ר אנה זיסברג
אשפוז כנקודת מפנה בשימוש
בתרופות שינה אצל זקנים

אולם 2
חינוך ,ידע והקשבה בגרונטולוגיה

אולם 3
הערכות סובייקטיבית לגבי גיל ומרחק ממוות

מר גיל עומר ,גב’ יעל בנבנישתי
גב’ רבקה שמילה
הנגשת מידע לתושבים וניהול הידע לעובדים
בתחום זקנה

ד"ר יובל פלגי ,פרופ’ אהוד בודנר
ד"ר יובל פלגי
כיצד השילוב בין גיל סובייקטיבי ומרחק סובייקטיבי מהמוות
מווסת מצוקה?

ד"ר אפרת שדמי
בחינת גורמים המקושרים לרמת
הניידות באשפוז בקרב זקנים

גב’ דנה פייניק
“מטפל/ת קהילתי/ת“ :מקצוע רב תחומי לטיפול
בזקן  -הסמכה חדשה לנוער ולחיילים משוחררים

ד"ר גרי סינוף
אשפוז כנקודת מפנה בשימוש
בתרופות שינה אצל זקנים

גב' יעל בנבנישתי
סטיגמה על רקע גיל בקרב
הדור הזקן כלפי צעירים העוסקים במקצועות
הבריאות בקהילה
גב' ארית לק
הכשרה כאמצעי לקידום
ומינוף מקצוע הריפוי בעיסוק בגריאטריה

ד"ר עמית שרירא
מי אמר שהטבלה לא משקרת?
הפער בין תוחלת חיים נצפית לתוחלת חיים ע"פ טבלאות
תמותה והרצון לחיות
ד"ר יואב ברגמן
הקשר בין מרחק נתפס מהמוות
למשמעות בחיים :תפקידה הממתן של ההתקשרות

גב’ אורלי טונקיך
מודל כוללני להערכת גורמים המשפיעים
על חזרה לאשפוז בקרב זקנים
זסלבסקי אולג
השפעת נתיבי תפקוד לפני ובמהלך
האשפוז על חוסר היכולת לחזור לתפקוד
טרום אשפוזי חודש לאחר השחרור
ד”ר רון בן-יצחק
גורמי סיכון וסקולרים וקשריהם
למצב הקוגניטיבי בנבדקים חדשים בתת
מרפאה יעודית לירידה קוגניטיבית קלה

ד"ר שירי שנאן אלטמן
הקשר בין ייצוגי מחלת אלצהיימר
לבין שחיקה מקצועית בקרב עובדים
סוציאלים ואחיות
מר גיל עומר
“דיאלוג עם הזמן” תוצאות והשפעה

ד"ר גיתית קווה
הקשר בין מחלות או תמותה לבין מצב קוגניטיבי ממותן
על ידי הערכה סובייקטיבית לגבי תוחלת חיים
ד"ר אהוד בודנר
תפקידן של חרדת ההזדקנות וחרדת המוות בהזנת הקשר
שבין גילנות למצוקה נפשית

אולם 5
אולם 4
הסדרת האשפוז הסעודי הממושך מטפלים בזקנים :בין הפורמלי לבלתי
פורמלי
בישראל
פרופ' ליאת איילון
ד"ר אהרון כהן
ד"ר יעקב בכנר
ד"ר איריס רסולי
מגמות בטיפול הבלתי פורמלי ועומס טיפול
שיני המדיניות  -מכרוז הקודים
בקרב בני משפחה המטפלים בזקנים
הסיעודיים
במגזר החרדי
גב' מיכל הרץ
ד"ר אירית לקסר
שינוי ברגולציה  -סטנדרטיזציה ובקרה פרויקט ליטוף ממצאים ראשונים מישראל,
ישום והטמעה ברמה הארצית

אולם 6
התעללות בזקנים היזון חוזר בין מחקר
לפרקטיקה
ד"ר שרה אלון ,ד”ר טובה בנד וינטרשטיין
ד"ר שרה אלון
המפגש הטיפולי של עובדות סוציאליות עם
תופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם :תרומת
המחקר לקידום הפרקטיקה
גב' יעל סמלוי
הזדקנות בצל התעללות ילדים בוגרים בעלי
הפרעה נפשית :המחקר בשירות הפרקטיקה

גב' שלומית דוד
פרופ' נטע בנטור
מחקר מעקב מתמשך אחר השינויים קבוצת תמיכה לקשישות להן עובדות זרות
לפחות שנה
במוסדות הסיעודיים

עו"ד כרמית שי
ניצול כלכלי במבט רב תחומי

ד"ר מיכל לרון
ממצאי מחקר המעקב אחר השינויים
במוסדות הסיעודיים

גב' לאה אברמוביץ'
איש המקצוע כמטופל :קבוצת תמיכה
מסוג אחר
גב' עדי הס
חווית עומס הטיפול של עובדים זרים
המטפלים בחולי אלצהיימר בישראל

גב’ ערין אבו ראס
התעללות בזקנה בראי הרב תרבותי  -מאפיינים
של התעללות בזקנים ודרכי התערבות
בחברה הערבית
גב' עירית כספי
קבוצת גברים בזוגיות אלימה המתנהלת במסגרת
האגף לשירותי רווחה

גב’ איריס גרוס כהן
“לא רואים אותי“ :פגיעות ביחסים שבין
הורים לילדים במהלך החיים

10:30-11:00

הפסקת קפה ,כיבוד וביקור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

11:00-13:15

מליאת פתיחה :מנחה :הגב’ יעל בנבנישתי
פלמנקו פלוס  -להקת הגימלאיות של ביה”ס לפלמנקו ‘ריתמו’ בהנהלת שירי וילד-שלום
ברכות :ח”כ מאיר כהן  -שר הרווחה והשרותים החברתיים
ח”כ אורי אורבך  -השר במשרד לאזרחים ותיקים
דברים :פרופ’ עמיאלה גלוברזון  -נשיאת הכנס
פרופ’ ליאת איילון  -יו”ר הועדה המדעית
פרופ’ יצחק בריק  -יו”ר האגודה הישראלית לגרנטולוגיה
הרצאה :פרופ’ ג’יי אולשנסקי *( Biological factors that influence duration of life -ההרצאה תהיה בשפה האנגלית)
מגיבה :פרופ’ עמיאלה גלוברזון
פאנל בחסות משרד התרבות והספורט “ -ההצגה חייבת להימשך”  -קריירה בימתית גם בגיל השלישי בהנחיית רועי הורוביץ ,משתתפים השחקנים :כלת פרס ישראל מרים זוהר,
שלמה בר שביט ויוסי גרבר

13:15-14:15

ארוחת צהרים ,ביקור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

חזור

המשך

המשך  -יום שני 20.1.2014
14:15-15:45
נושא

יו"ר
דוברים

אולם 1
א-אינטגרציה ומורכבות רגשית בזיקנה

אולם 2
פעילות גופנית ,בריאות ואריכות ימים

אולם 4
בטחון תזונתי

אולם 5
רב שיח על זכויות חסרי ישע ואפוטרופסות

אולם 6
החיים בדיור המוגן

אולם 3
יחסים בינדוריים

פרופ' דב צ'רניחובסקי
מר מנדי בלאו
מזון לקשישים בודדים ונכים שזכאים
ושאינם זכאים לגימלת סיעוד
מר איתן רגב
הוצאה על מזון
בקרב קשישים בישראל
גב' מירי אנדבלד
הביטחון התזונתי
של קשישים בישראל

ד"ר יורם מערבי
ח"כ יפעת קריב
(יש עתיד)

ד"ר ורדה גרין
גב' גילה רז
"התשמע קולי "...העצמת דיירים תוך פיתוח גישה לשינוי תרבותי
בבית אבות
גב’ שי שלו שמעון
תרבות מכל הלב  -רצף של פעילות תרבותית ייחודית
ב”בית בלב” ,בית אילדן
ד"ר אפרת אדלר
"טב למיתב טן דו"  -הקשר בין משתנים סוציו-דמוגראפיים וסביבתיים
לאיכות החיים בקרב דיירי מחלקות תשושים – לא מה שחשבת
גב' גלית פינטו
השפעתה של שירה פעילה על בריאות ואיכות חיים של קשישים
המתגוררים בדיור מוגן בהשוואה לקשישים המתגוררים בקהילה
פרופ' שרה כרמל
תחושת רווחה של זקנים המתגוררים בקהילה
וזקנים המתגוררים בדיור מוגן :ניתוח משווה

(המושב בחסות המשרד לאזרחים ותיקים)

פרופ' אריאלה לבנשטיין
פרופ' אריאלה לבנשטיין
יחסים בין דוריים במשפחה המזדקנת והשפעות על
איכות החיים
גב’ דנה פאר
נשים זקנות בין נישואין לבין אלמנות

פרופ' יעל נץ
פרופ' יעקב לומרנץ
פרופ' יעל נץ
פרופ' אהוד בודנר
מורכבות רגשית וקוגניטיבית וערך עצמי בזקנה הקשר בין המינון הרצוי של פעילות גופנית
ותפקוד נפשי
פרופ' יוחנן שטסמן
גב’ רוני שיפריס
ויסות רגשי באמצעות מוסיקה בבגרות ובזקנה השפעת הפעילות הגופנית המתונה על תפקוד,
שימוש בשירותים רפואיים ותמותה מגיל 70-90
ד"ר ליאורה בר טור
ד"ר צבי דבולצקי
פרופ' יעקב לומרנץ
הקשר בין כושר גופני אירובי ותפקוד שכלי "מי ,למה ,איך וכמה?" נתינה וקבלה ביחסי ילדים בוגרים
א-אינטגרציה :מחקר ,השלכות
והורים מבוגרים
ובדרך לשינוי פרדיגמטי
גב' גלית גלר ביגלמן
פרופ' יעקב גינדין
פרופ' יעל בנימיני
הקשר בין סולידריות בין דורית עם נכדים
א-אינטגרציה :תיאוריה ,אופרנליזציה ומחקר הערכת גורמים הקשורים לפעילות ספורט
לבין דיכאון של זקנים באשפוז במחלקות שיקום
אינטנסיבית בזקנה
ד"ר שירלי בן שלמה
גב' קרן שמאי-נרקיס
מבט בינדורי על שביעות הרצון מהחיים של גברים
איתור בעיות בריאות ותפקוד ,מניעה
והתערבות בקרב בני  +60בקהילה בראש פינה במעבר לסבות ראשונה  -תרומתם המשולבת של
תפיסות הסב והאב

השופטת נילי מימון
נשיאת בימ”ש לענייני משפחה
בירושלים
עו"ד סיגל יעקובי
המשנה לאפוטרופוס הכללי
פרופ' ישראל דורון
מר חיים ריבלין
כתב לענייני רווחה
ערוץ 2

(המושב בחסות בית בלב)

גב’ נעה סטולמן
פקידת סעד ראשית בירושלים
לחוק החוסים

 15:45-16:15הפסקת קפה ,כיבוד וביקור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים
אולם 1
16:15-17:45
מודלים להתערבות בקהילה ובמוסד
נושא

יו,,ר
דוברים

(המושב בחסות המשרד לאזרחים ותיקים)

אולם 2
המחקר הלונגיטודיאלי בזקנה בירושלים

אולם 3
דמנציה

פרופ' פרלה ורנר
פרופ' יוחנן שטסמן
גב’ ג'ני ברודסקי
ד"ר דורון מרימס
פרופ' יוחנן שטסמן
גב' שירלי רזינסקי
Differences in diagnosis and treatment of
פעילויות חברתיות ,תפקוד ,ותוחלת חיים -
אוכלוסיית היעד של התכניות לבני משפחה:
patients with dementia in the periphery
המחקר הלונגיטודינלי של הזקנה בירושלים
מאפיינים ,מניעים וחסמים להשתתפות
compared to the center area of Israel
ופתרונות אפשריים
גב' רינת בן אפרים
ד"ר ג'רמי ג'יקובס
ד"ר מיכל לרון
כולסטרול ,סטטינים ותוחלת חיים מגיל  70-90הדמיון והשוני באמונותיהן הסטיגמטיות של פיזיותרפיסטים ומרפאים
ארגון השירותים ותפעולם
בעיסוק כלפי חולי אלצהיימר ,בחינתה של תיאורית הייחוס
גב' יעל זילברשלג
ד"ר אירית שטסמן לנדי
ד"ר איילת ברג וולמן
הערכה קוגניטיבית-תפקודית :מפתח להתערבות אצל קשישים עם
סוכרת ,פעילות גופנית ,ותמותה בקרב בני
תוצאותיהן של תכניות לתמיכה בבני משפחה
ירידה קוגניטיבית המתגוררים בקהילה
 :70-90המחקר הלונגיטודינלי של הזקנה בירושלים
המטפלים בזקנים
גב' גליה איזן
מר מיכאל בורנשטיין
גב' מיכל הרץ
מחקר :האם דמיון ויצירתיות עוזרים להתמוד
האם יתר לחץ דם הוא גורם
הערכת תכניות פנימיות תוך ארגוניות – קבוצות
עם הטיפול בחולי אלצהיימר
לתמותה בקרב בני ה?85-
התמיכה של עמדא כתיאור מקרה
מר שרון אסף
מועדונים חברתיים לזקנים:
תפרוסת ארצית ,דפוסי פעילות
ומאפייני המבקרים

גב' ג'ניפר שולדינר
איכות הטיפול בלוקים בדמנציה קשה הגרים בקהילה:
תמונת המצב היום והשאיפה לעתיד

אולם 5
גירו-פסיכולוגיה

אולם 6
פרויקטים מיוחדים בקהילה

אולם 4
זקנה וכלכלה

גב’ מרים בר גיורא
מר שמואל באר
היבטים גיאוגרפיים
של ההזדקנות בישראל

ד"ר ליאורה בר טור
ד"ר ליאורה בר טור
"מי ,למה ,איך וכמה?" נתינה וקבלה
ביחסי ילדים בוגרים והורים מבוגרים

גב’ יולי גת ,גב’ ברכי דליצקי
גב' זהרה כהן
יחידת סגולה בבתי חולים

ד”ר אביעד טור-סיני
צריכה פרטית ,איכות חיים
וציפיות בגיל המבוגר
ד”ר בת עמי סדן
The Economics of the
Connected Patient
מר יצחק שנור
עבודה בגיל המבוגר  -כמה ולמה

ד"ר רות מלקיסון
טיפול קוגניטיבי באבל :התמודדות עם
אובדנים ואבל בתקופת החיים המאוחרת
ד"ר עירית רגב
כמו מחרוזת שנקרעה וכל החרוזים
התפזרו על הרצפה
גב' איריס קליימן העצני
הטיפול הפסיכולוגי באדם הזקן -
המיוחד ,הדומה והשונה

גב' נתי בלום
לחשוב מחוץ לקופסא  -עבודה יצירתית
עם אנשים עם דמנציה ובני משפחתם
ד"ר יעקב בכנר
השפעת מנה אחת של ריטלין על יציבות בהליכה ובעמידה
בקרב קשישים – מחקר אקראי כפול סמיות
גב' דיאנה סברדלוב
מועדון "דיבייט" ( )Debateבמרכז פסיכוגריאטרי :פעילות
קוגניטיבית מותאמת ,לעידוד אינטראקציה והעלאת דימוי
עצמי ,עבור מטופלים בשלבי דמנציה ראשונים
גב' שירלי רזניצקי
פרויקט חדשני :השתלבות מלווים רוחניים
במוסדות סיעודיים בישראל

(המושב בחסות משרד הרווחה)

מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לשירותים חברתיים ואישיים
שירות לזקן

גב’ רבאב אבו אל היגא
הקשר בין תפקידם המווסת של צמתי
החיים והנטייה הקוגניטיבית להתמקד
במידע חיובי לבין זיקנה מוצלחת

(המושב בחסות המשרד לאזרחים ותיקים)

גב' ענת מאור
הצגת סדנה חדשנית להכנה להורשה וצוואה,
ושימוש בגישור בירושה
גב’ רוחמה שרייבר
תהליך התפתחות בנק הזמן בדיור מוגן
מפרספקטיבה של שלוש שנים
מר דרור רותם
אתגרים בתוכנית פיתוח מערך אינטגרטיבי
לזקנים טיפול בקהילה

חזור

המשך

יום שלישי 21.1.2014
		
 08:00-09:00התכנסות ,הרשמה ,כיבוד וביקור בתערוכה
אולם 1
09:00-10:30
תאי גזע בקידום הרפואה הרגנרטיבית:
נושא
הישגים ומכשולים
יו"ר
דוברים

אולם 2
שואה וזקנה
(המושב בחסות המשרד לאזרחים ותיקים)

פרופ' עמיאלה גלוברזון ,מר חגי ינאי
פרופ' דני אופן
תאי גזע במחלת האלצהיימר

ד"ר עמית שרירא
ד"ר עמית שרירא
תקשורת בין דורית על השואה ,טראומטיזציה משנית
ותפיסת ההזדקנות והמוות בקרב דור שני לניצולי
שואה

דר' גדי תורג'מן
השתלת תאי גזע מזנכימליים יכולה
להשפיע על תהליכי התפתחות עצבים
ולשפר תפקודים קוגניטיביים וחברתיים
פרופ' גדעון גרפי
עקה ,הזדקנות ותאי גזע :השלכות
ומכשולים בדרך לאיחוי רקמות

ד"ר יובל פלגי
בריאות פיזית והעברה של טראומטיזציה משנית לדור
שני לניצולי שואה הנמצאים בגיל הביניים
גב' תום שאשא
העברה בין דורית של עמידות לדור שני ושלישי
לניצולי שואה

גב' לי גרינבלט קמרון
גב' ענת בירן
השפעות של תאים "זקנים" על המיקרו -סימפטומים פוסט-טראומטיים בעקבות אירועי חיים
סביבה שלהם :השלכות לגבי היווצרות קשים :דור שני מראים פגיעות גדולה יותר לאובדנים
בינאישיים
גידולים והזדקנות רקמות
ד"ר סוניה לצטר פאו
תהליך פסיכותרפויטי בצל השואה:
ללמוד להאמין בחיים
גב’ איילה מזרחי
תפיסת הבריאות של ניצולי שואה :צרכים מול מענים
במפגש עם מערכת הבריאות

10:30-11:00

אולם 3
מעמד הזקן בחברה :התעללות,
אלימות ומה שבינהם

(המושב בחסות המשרד לאזרחים ותיקים)

אולם 4
צרכים של בני משפחה,
מטפלים עיקריים

אולם 5
סוגיות בגריאטריה וסוף החיים

אולם 6
התרומה של פעילות גופנית לחיים בגיל השלישי,
כיצד גורמים ליותר אנשים להיות פעילים?
(המושב בחסות משרד התרבות והספורט)

ד"ר שי בריל
ד"ר שי בריל
אופן יישום חוק החולה הנוטה למות
במרכז רפואי גריאטרי בית רבקה

ד"ר אורי שפר
פרופ' יעל נץ
גרונטולוגיה ופעילות גופנית

ד"ר יעקב בכנר
ד"ר שרה אלון ,ד”ר אבי ביצור
ד”ר יעקב בכנר
ד"ר שרה אלון
"אף האלים שונאים זקנים" -על הקשר בין מעמד
הערכת התכונות
הזקן בחברה ,גילנות והתעללות
הפסיכומטריות של הגרסה
הערבית של סולם הערכת
עומס הטיפול של זריט בקרב
מטפלים של חולי סרטן
פרופ' שאול לדני
מר רותם פרח
גב’ נילי יוסף סלע
ד"ר אבי ביצור
שנת לילה ,שנת צהריים ,ותמותה בקרב ספורטאי אולימפי אשר השתתף במשחקים האולימפיים
תקשורת פתוחה על המחלה
מאבק באלימות כנגד זקנים – מודל "השמש
במינכן ,מרצה בכיר באוניברסיטת בן גוריון
קשישים
ההפוכה" מעמד הזקן בחברה ,התעללות ,אלימות והמוות של מטפלים עם חולי
סרטן סופנים :חשיבות המגדר
ומה שביניהם
מר חיים בורובסקי
גב' טלי שורר
ד”ר אילה אליהו
גב' ברברה לנג
ליגת פטאנק בישראל -לאזרחים ותיקים
פרסום נהלים בנושא התעללות בזקנים במשרד ההורה המזדקן ,האח שאיננו ואניFactors influencing delay -
in emergency department
סיפורה של קבוצה
הבריאות  -האם בזה ניתן להסתפק?
presentation for acute stroke
in an in south Israel hospital
מר גרשון שפע
גב' יעל כץ
גב’ ג’ניפר שולדינגר
ד"ר טובה בנד וינטרשטיין
שחיין אולימפי אשר השתתף בשלוש אולימפיאדות,
קבלת החלטות על מטרות הטיפול
איג'יזם (גילנות) במתן שירות רפואי/סיעודי לזקן :שביעות רצון מאיכות הטיפול
מאמן שחייה ואלוף עולם לסניורים
התזונתי התומך בחולה עם דמנציה
ותחושת עומס של בני משפחה
הזנחת זקנים במסגרות לטיפול ממושך
ממשיך לשחות מידי יום
בשלבים מתקדמים
המטפלים בלוקים בדמנציה קשה
הגרים בקהילה
מר מיקי גורנשטיין
גב' ענבר לבקוביץ
ד”ר אלינער פרדס
גב' שרה הלפרין
תכניות פעילות גופנית וספורט לגיל השלישי
תשישות גופנית ודיכאון בקרב חולות
תשישות חמלה
אם להרוג אז אישה זקנה  -אלימות כלפי זקנים
( )Compassion Fatigueסרטן שד צעירות וזקנות :התפקיד המתווך
בספרות ובתרבות העכשווית
של אופטימיות
בראי תיאוריית ההתקשרות
גב’ מהא עלי פחירלדון
גב’ נעה סטולמן
“ניצול כלכלי -לי זה כן יכול לקרות?!“  -תכנית נושא :הנחייה ב co-לקבוצת
נשים דרוזיות המטפלות בהורים
לצמצום הניצול הכלכלי של זקנים
זקנים בדלית אל כרמל ועוספיה,
במסגרת פיילוט של קרן הסיעוד
וייעוץ לקשיש בביטוח לאומי

הפסקת קפה ,כיבוד וביקור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

11:00-13:30

מליאת סיכום :מנחה :ד”ר אביבה קפלן
עו”ד גלעד סממה  -מנכ”ל נכנס ,המשרד לאזרחים ותיקים
ברכות:
עו”ד גדעון בן ישראל  -יו”ר הסתדרות הגמלאים
מר יובל פרנקל  -מנכ”ל עמיגור
מר יעקב ברוש  -מנכ”ל עמידר
חלוקת פרסים :פרס הפוסטר המצטיין ,פרס מפעל חיים ופרס מחקר
“חידושים בחקר המוח”  -פרופ’ עידן שגב
הרצאה:
גלית ליס  -סדנת “גילה” בתנועה ואמנות הבמה לנשים בגיל הבוגר

13:30-14:30

ארוחת צהרים ,ביקור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

חזור

המשך

המשך  -יום שלישי 21.1.2014
14:30-16:00

נושא
יו"ר
דוברים

אולם 1

אולם 2

אולם 3

אולם 4

אולם 5

אולם 6

מדוע אנו מזדקנים
באופן דיפרנציאלי?

מבט השוואתי על נתוני SHARE

משמעות לחיים בזיקנה

חידושים בגריאטריה

רווחה ואיכות חיים בזקנה

זקנה ,חוק ומשפט

פרופ' שרה כרמל
פרופ' שרה כרמל
ירידה בבריאות ותפקוד ותחושת רווחה:
מחקר אורך של זקנים בישראל

פרופ' ישראל (איסי) דורון ,ד”ר יורם מערבי
עו"ד דב דוניץ
הצורך החיוני בליווי משפטי ולבר משפטי
של האוכלוסייה המבוגרת

פרופ' יצהל ברנר
ד"ר אביבה קפלן
פרופ' האוורד ליטווין
פרופ' אברהם רזניק ,גב’ ענת בירן
גב' יוליה גינזבורג
ד"ר הדס אראל
פרופ' האוורד ליטווין
פרופ' גיל עצמון
בדיקת היענות לרצף הטיפול התזונתי
זקנה אחרת :בין "משמעות"
איזה תפקיד ממלאת הסביבה בנטייה ההקשר החברתי של ההזדקנות באירופה :מבט
בין בית החולים לקהילה בקרב קשישים
ל"שימור יכולות קוגניטיביות"
השוואתי על בסיס נתוני SHARE
להאריך ימים? גישה אפיגנטית
והקשר שלה למדדי בריאות ותפקוד
ד"ר עו"ד מיטל סגל רייך
מר לירן רפאלי
גב' היידי קישון
ד"ר אסתר לי מרקוס
ד"ר דינה משכילייסון
פרופ' דניאל מיכאלסון
על היבטים משפטיים של הזיקנה בישראל:
תחושות רווחה ואיכות חיים בקרב אנשים לקויי ראיה
יגעת ולא נפלת  -תאמין :תכנית
השפעת סוג מערכת הבריאות על הקשר בין עושר מוסד שאין להמעיט בערכו :קשר הנישואין ארוך -
גנים והתחלת ההתפתחות
דילמות בייצוג על רקע סטריאוטיפיזציה רווחת
ועיוורים בגיל השלישי  -חיים עם עיוורון כאלטרנטיבה
התערבות רב צוותית למניעת נפילות
הטווח והמתת חסד בסרטו של הנקה ,אהבה
ובריאות :מחקר השוואתי בשש מדינות
של מחלת האלצהיימר
אפשרית בזיקנה?
במחלקת שיקום אורתופדי גריאטרי
עו"ד יותם טולוב
ד"ר אפרת אדלר
גב' אורה פרידמן
ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל
גב' דנה אביטל
דר' אלי לואיס
אלפא( - )1אנטיטריפסין :רלוונטיות המשכיות ושינוי דפוסי פנאי בזקנה – מיקרו ומאקרו מחקר סיפור  -חיים עם זקנים :בחינה מחודשת של בניית דף מידע על תזונה דלה ביוד גורמים ביו-פסיכו-סוציאליים וסביבתיים הקשורים לאיכות תמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות בעולם ובישראל
החיים של דיירי מחלקות תשושים בבתי אבות בישראל
לפני טיפול ביוד רדיואקטיבי
אתיקה מחקרית
לדלקת ,מערכת החיסון וריפוי רקמות
ד"ר מיקי שינדלר
פרופ' ארנולד רוזין
ד"ר דבורה שפירא
גב' פלי מושקין
גב' ענת רול
פרופ' אורן פרוי
בדידותו של העובד הסוציאלי לחוק ההגנה על חוסים
בעיות בדיבור עם החולה הזקן
סקר על מרפאת הזיכרון הרב מקצועית
חווית ההזדקנות בקרב מתמודדים עם מחלת
השפעת מתכונת האכילה על המקצב Relationship status and depressive
והצעה לשינוי חקיקתי
בשע"צ
סכיזופרניה
symptoms among older co-resident
הצירקדי :השלכות לגבי הזדקנות
caregivers
ואריכות ימים
גב' תמר פורת
ד"ר שרון רמר ביאל
גב' ענבר שמילוביץ
פרופ’ איריס חיימוב
פרופ' ורדה ססקולניק
מר חגי ינאי
מעבר קשישים מקהילה למסגרת חוץ ביתית ,סוגיות ודילמות
זקנה [מ]א[ו]חרת
 Cognitive Training Improves Sleepפרוטוקול רב מקצועי משודרג לגמילה
אלו מאפיינים מנבאים שימוש בשירותי בריאות
פיברוזיס ריאות  -אתגר ביורפואי
בתהליך קבלת ההחלטה על סידור חוץ ביתי לקשישים ,עריריים
מהזנה אנטרלית להזנה דרך הפה
Quality and Cognitive Function
השן בקרב זקנים בישראל ובהשוואה למדינות
מתעורר
או ללא משפחה תומכת ,שמונה להם אפוטרופוס
 among Older Adults with Insomniaלאוכלוסיה המבוגרת שומר על המשקל
אירופאיות? ממצאים מסקרי SHARE
גב’ מוראל בן ארי
פרופ’ יצהל ברנר
הסדרי ראיה בגיל הזקנה – יש דבר כזה!
רפואת הזקנה במאה העשרים ואחת

 15:30-16:00הפסקת קפה ,כיבוד וביקור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים
16:00-18:00

נושא
יו"ר
דוברים

אולם 1

אולם 2

אולם 3

אולם 4

אולם 5

אולם 6

ממחקר ביולוגי למטרות תרפויטיות חדשות

עבודה ותעסוקה

שרותי רווחה וחברה

זוגיות שניה בזקנה

שיקום גריאטרי

בדידות ומשמעות בזיקנה

ד"ר חיה קורן
גב' נעה שלקוביץ
הקשר בין מוצא עדתי לבין עמדות של אלמנות
זקנות כלפי פרק ב' בזוגיות
ד"ר חיה קורן
יחסי הגומלין בין זוגיות שנייה לזקנה :הזוגיות
בראי הזיקנה והזיקנה בראי הזוגיות

פרופ' מרדכי שני
גב' תמר נוב
השפעת תרגול הליכה  NWBעל מדדי השיקום
של מטופלים עם התווית איסור דריכה
גב' חגית אטיאס
השפעת אימון קוגניטיבי בחולי פרקינסון
על הליכה וסכון לנפילות

(המושב בחסות המוסד לביטוח לאומי)

גב’ ורה שלום
גב’ ברנדה מורגנשטיין
פרופ' ואדים פרייפלד ,ד”ר אריה בודובסקי
ד"ר דנה פרילוצקי
חנאן אבו ג'בל
פרופ' אסתר פריאל
שירותי בריאות הנפש לאוכלוסיית
תרכובות חדשניות המגבירות טלומראז ומאריכות טלומרים :הקשר בין דכאון לשליטה ברגשות בקרב זקנים :ההבדל
הקשישים :תפיסות ,עמדות ודפוסי שימוש
המגדרי והתרבותי בין יהודים וערבים בישראל
השפעות על הזדקנות ומחלות הקשורות לזקנה
יפעת שטיין שואכמן
פרופ' ליאת קוליק
פרופ' יחזקאל ברנהולץ
מדוע כה קשה לפתח חיסון יעיל
קונפליקט תפקידים ,תחושת משמעות בחיים ורווחה סטיגמה  -עצמית של חולים בדיכאון :האם
נגד שפעת עבור אנשים קשישים?
נפשית בקרב סבתות וסבים המצויים בשוק העבודה קיימים הבדלים בין חולים צעירים וזקנים?
פרופ' רות מיסקין
למתן את הזדקנות הלב:
מסרים ממחקר על מודלים של חיות מאריכות חיים

גב’ שרה זילברשטיין
הכנה לפרישה

פרופ' אסף רודיך
מעורבות הציר רקמת שומן – כבד בהתפתחות וברזולוציה
של ההפרעה המטבוליות בהשמנה

גב' לי גרינבלט קמרון
אירועים טראומתיים במהלך החיים ,סימפטומים פוסט
טראומתיים וצמיחה פוסט טראומתית בגיל הזקנה

דר' אריה בודובסקי

פרופ’ שירה הנטמן ומר משה הראל

גילוי פוטנציאל להגנה בפני תהליכי הזדקנות של צמחי
מרפא מאיזור יהודה

עידוד גמלאים ליזמות

(בחסות אתר מוטקה)

גב' איילת שור
מניעת נפילות בקשישים – הצלחות רחבות
בתכנית ממוקדת

ד"ר שרון שיוביץ עזרא
ד"ר שרון שיוביץ עזרא
בדידות בזקנה :מקורות ודרכי התערבות
גב' רינת כהן
תכנית התערבות לקידום יכולות חברתיות
ושילוב חברתי של אנשים קשישים החווים
בדידות :מחקר פיילוט
גב' אילנה מזרחי
להלן החדשות הטובות  -זקנה מופלגת אחרת
בקיבוץ שיתופי  -משתנה

גב' שרון ליפמן  -שיבי
גב' ג'ני ברודסקי
"הוא/היא אינו תחליף" :פרספקטיבות
תכנית ניסיונית למתן גמלאות כספיות
במסגרת חוק ביטוח סיעוד – מחקר הערכה אמוציונליות והשלכות אופרטיביות של ילדים
ונכדים של זקנים החיים בזוגיות שנייה
גב' גלית פינטו
גב' איילת ובר
גב' שירן שימחי
גב’ תמר מדינה  -הרטום
מידת ההשתלבות בקהילה אחרי שבר בצוואר אינטלגנציה רגשית כמשאב הקשור במעורבות
"העיקר שטוב לו/לה/לנו" :מנגנוני גישור
דעת בני  65ומעלה על רמת השירות
בפעילות פנאי ורווחה נפשית בקרב
להתמודדות עם זוגיות שנייה בזקנה מהיבט בין הירך :מעקב אחר קשישים שהשתחררו משיקום
ותפקוד מערכת הבריאות בשנת 2012
זקנים המתגוררים בדיור המוגן
ברמת  BADLגבוהה
דורי ורב תרבותילעומת שנת 2009
ד"ר אביבה קפלן
ד"ר ג'יזל ששון
גב' יעל נחשון
גב' נטע לי בן
מרכז רב שירותים לניצולי שואה בחיפה -
הצגת מודל עירוני ייחודי
גב' אילנה אנגל
אזרחים ותיקים כפעילים קהילתיים

ציפיות טיפול בבני זוג בזוגיות שניה בזקנה:
מה יהיה? מי יטפל? מדוע? איך?

ביתו האחרון של הזקן:
הקשר בין ריבוי תרופות לתוצאות שיקום
"מדרגה אחת מעל האינפרנו"
לאחר שבר בצוואר הירך
מר אריה איזנהמר
גב’ קרן כהן
מניעת דלקת ריאות נרכשת ( VAP Ventilatorמשמעות ואיכות חיים של אזרחים ותיקים:
צרכני מרכזים חברתיים וצרכני שירותים אחרים
 )Associated Pneumoniaבחולים
מונשמים כרוניים

 18:00-18:30קוקטייל לציון הכנס ה 20-של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

		
* ט.ל.ח יתכנו שינויים במספור האולמות

חזור

