שירותי בריאות הציבור
המחלקה לשחפת ואיידס

מנהל רפואה
האגף לגריאטריה

כנס ארצי לציון
יום השחפת העולמי 2018

שחפת HIV ,והגיל השלישי -
אתגרים חדשים אל מול שינויים בגיל ובחולי
ייערך ביום שני ,י' ניסן תשע"ח
26.03.2018
במרכז כנסים ואירוח נאות אפעל
ר"ח היסמין  ,1רמת אפעל

סדר יום
08:30 – 09:15

התכנסות

09:15 – 09:30

ברכות
דר' יהושע בן ישראל  -יו"ר המועצה הלאומית לגריאטריה ,משה"ב
מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית ,משה"ב
גב' מלכה פרגר -
דר' דניאל שם טוב  -מנהל המחלקה לשחפת ואיידס ,משה"ב
מנהל התוכנית הלאומית למיגור השחפת בישראל

מושב  :Iמערכת הבריאות למטופל המזדקן חולה שחפת או נשא  - HIVהאתגרים החדשים

יו"ר :דר' אירית לקסר
09:30 - 10:00

שחפת HIV ,והגיל ה – III-היבטים אפידמיולוגיים ומערכתיים
בעולם ובישראל
דר' דניאל שם טוב ,מנהל התוכנית הלאומית למיגור השחפת בישראל

10:00 - 10:45

הזדקנות בעולם המתפתח – התקדמות ואתגרים
פרופ' מרק קלרפילד ,מנהל בי"ס לרפואה בינלאומית ,סגן דיקן ופרופ'
לגריאטריה ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

10:45 - 11:15

מיסוד  -יש חיים אחרי הבית
דר' פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף הגריאטריה

11:15 - 11:45

הפסקת קפה

מושב

 :IIשחפתHIV ,

והגיל השלישי  -ההיבטים הקליניים

יו"ר :דר' משה ליג'י
11:45 - 12:15

חולי שחפת בגיל השלישי בעת האשפוז
דר' דניאל בן דיין ,מנהלת מח' ריאות ושחפת ,בית החולים שמואל הרופא

12:15 - 12:45

 HIVושחפת בגיל ה - III-אפיונים פסיכו-סוציאליים ואתגרים
בהתערבות
עו"ס נטע הראל ,המחלקה לשחפת ואיידס ,משה"ב
עו"ס קסאי אליאס ,מרפאת  HIVע"ש קובלר שבמרכז הרפואי ת"א

12:45 - 13:15

הזדקנות  -כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול
דר' שלי שטרנברג ,מנהלת מחלקה לבקרה על גריאטריה דחופה ושע"ח

13:15 - 13:45

נשאות  HIVוזקנה
פרופ' אדוארדו שחר ,מנהל היחידה לאימונולוגיה קלינית ,מרכז רפואי
רמב"ם

13:45 - 14:00

מילות סיכום
דר' אהרון כהן ,מנהל אגף הגריאטריה
דר' דניאל שם טוב ,מנהל התוכנית הלאומית למיגור השחפת בישראל

14:30 - 14:00

ארוחת צהריים

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום
אך נדרשת הרשמה מראש
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אתר המחלקה לשחפת ואיידס
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