
התכנסות וכיבוד קל 8:00-8:30
דברי פתיחה:8:30-8:50

ד״ר מיקי דודקביץ, מנהל המרכז הרפואי
דינה פיינבלט, מנהלת הסיעוד 

ד״ר ירון ריבר, מנהל המחלקה הנוירולוגית
ד״ר  סרג׳יו שבתאי, מנהל יחידת שבץ מוח 

חשיבות הזמן בשבץ:8:50-9:05
מחמוד אבו חלף - מקדם נושא שבץ במרכז הרפואי

תפקיד מתאם שבץ מוחי:9:05-9:20
אולסיה פרי, מרכזת קורס מתאמי שבץ, המרכז הרפואי ע”ש סוראסקי, ת”א

המענה לשבץ במתאר טרום בית החולים:9:20-9:35
ד״ר רפאל סטרוגו, סמנכ״ל רפואה מד״א

ניהול מקרה שבץ מוחי במיון:  9:35-9:50
ד״ר ג׳לאל אשקר, מנהל המחלקה לרפואה דחופה 

הדמיה בשבץ מוחי חריף:9:50-10:05
 MRI-ד"ר רוני שרטר, מנהל יחידת ה

טיפול תרופתי בשבץ מוחי חריף:10:05-10:20
ד״ר סרג׳יו שבתאי, מנהל היחידה לשבץ מוחי

מראות עיניו של המטופל:10:20-10:30
אוסאמה אבו מוך, פראמדיק מד"א, המטופל TPA הראשון במרכז הרפואי הלל יפה

ארוחת בוקר10:30-11:00
ניתוח של עורקי התרדמה – למי? מתי? איך? : 11:00-11:15

ד״ר ארז שיאון, רופא בכיר, המחלקה לכירורגית כלי דם
לב ושבץ מוחי/ פרפור פרוזדורים וסיבות נוספות:  11:15-11:30

ד״ר גיא רוזן, מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבי לב 
טיפול נוגדי קרישה בשבץ מוחי:11:30-11:45

פרופ׳ אריאל רוגין, מנהל מערך הלב
11:45-12:00Advanced brain imaging in acute stroke - Rapid AI's

leading algorithm for fast and accurate decision-making
Mary Hardcastle, VP Sales EMEA, RAPID AI

12:00-12:15:Critical care management of acute stroke
ד״ר בוריס איסקוביץ, מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי 

שבץ מוחי בילדים:12:15-12:30
ד״ר מיכאל איידל, נוירולוג ילדים במכון להתפתחות הילד

12:30-12:45?Stroke in pregnancy: is it a different entity
ד״ר סוזי אוברמן-פרחי, רופאה בכירה במחלקת אם ועובר

מניעה ראשונית\שניונית בשבץ מוחי:12:45-13:00
ד״ר פאדי רחאל, רופא מתמחה במחלקה הנוירולוגית 

צעדים ראשונים לאחר שבץ מוחי שיקום מוקדם בשלב האקוטי: 13:00-13:30
חנין מרזוק, BOT, מרפאה בעיסוק, שירה מאיר, BPT, פיזיותרפיסטית

ארוחת צהריים13:30

יום עיון בנושא שבץ מוחי
אבחון, טיפול ושיקום

יום ראשון, 24.10.21, בין השעות 8:00-14:00 
באודיטוריום קומה 5, בניין אשפוז ב' 

* ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום,
   אך מותנת בהרשמה מראש

* הכניסה תתאפשר לבעלי תו ירוק בלבד

להרשמה סרקו את הברקוד


