כנס עדכון בנאורולוגיה  -תכנית מדעית
09:00-08:30

התכנסות ורישום ,קפה ומאפה

09:10-09:00

ברכות

מליאת בוקר :סל הבריאות;  COVID -19ונאורולוגיה
יושבי ראש :פרופ' יהודית אהרון וד"ר רוני אייכל
 09:30 - 09:10עדכון סל הבריאות פרופ' שרון חסין
 COVID-19 09:50 - 09:30ושבץ מוח ד"ר ג'רמי מולד
 COVID-19 10:10 - 09:50ומחלות אוטואימוניות ד"ר יובל כרמון (בחסות רוש)
 ,COVID-19 10:30 - 10:10פרקינסון ודמנציה פרופ' עמוס קורצ'ין

 10:50-10:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושבים מקבילים:
אולם  :Aמושב  2מחלות ניווניות של המוח
יושבי ראש :ד"ר ראדי שאהין ןד"ר נתנאל ריין
11:20-10:50

כיצד ייראה הטיפול בתסמונת אלצהיימר בעתיד הקרוב פרופ' תמיר בן חור

11:40-11:20

הדמיות מוח מולקולריות ד"ר אורית לסמן -שגב

12:00-11:40

דמנציה ואפילפסיה ד"ר אופיר קרת

12:20-12:00

דמנציה פרונטו טמפורלית ד"ר רחל בן חיון

אולם  :Bמושב  3רב תחומי
יושבי ראש :ד"ר יעקב עזרא וד"ר לילך גולדברג
11:20-10:50

טיפולים חדשים באפילפסיה ד"ר דנה אקשטיין

11:40-11:20

התערבות ניתוחית מוקדמת בעד ונגד ד"ר אילן בלאט ,ד"ר פיראס פאהום וד"ר פליקס
בנינגר

12:00-11:40

טכנולוגיה דיגיטלית בהפרעות תנועה פרופ' ענת מירלמן

12:20-12:00

 NMOSDפרופ' עדי וקנין דמבינסקי (בחסות רוש)

 12:40-12:20הפסקת קפה וביקור בתערוכה

`

מושבים מקבילים:
אולם  :Aמושב  4כאב ראש
יושבי ראש :ד"ר רחל הרינג ו ד"ר גלעד קינן
13:00 – 12:40
 13:20 - 13:00תאורי מקרים במיגרנה פרופ' גל איפרגן (בחסות נוברטיס)
 13:40 – 13:20טיפולים חדשים להתקף חריף במיגרנה – ד"ר רוני שרון (בחסות מדיסון)
 14:00 – 13:40כאב ראש על רקע צריכה מופרזת של משככי כאבים ד"ר עובד דניאל (בחסות לילי)
 14:20 - 14:00טיפול למניעת מיגרנה  -התאמת הטיפול הנכון בזמן הנכון ד"ר שלומית יוסט כץ (בחסות
טבע)
 14:40 - 14:20כאב ראש (בחסון אלרגן)

אולם  :Bמושב  5רב תחומי
יושבי ראש :ד"ר שלמה פלכטר וד"ר אייל רוזנברג
 13:00 - 12:40טיפול בחולי טרשת נפוצה מאבחון ועד השלבים המאוחרים ד"ר רוני מילוא (בחסות
נוברטיס)
 13:20 - 13:00טרשת נפוצה  :2021מה חדש בארסנל הטיפולי? ד"ר פטרו פניוטה (בחסות )BMS
 13:40 – 13:20הפרעות תנועה היפרקנטיות-טבע (פרטים מדוייקים בהמשך)
 14:00 - 13:40העידן החדש בטיפול נוגד טסיות בשבץ איסכמי ד'"ר דוד אוריון (בחסות אסטרהזניקה)
 PFO 14:20 - 14:00בחולים לאחר שבץ  -מתי כדאי ומתי לא כדאי לסגור .הרצאה משולבת של נאורולוג
וקרדיולוג מצנתר (בחסות אבוט)
 14:40 – 14:20הטיפול במיאסתניה גרביס עמידה  -הניסיון בישראל (בחסות נאופארם)

 14:40ארוחת צהרים
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