
 

  

  תוכנית הכנס 
  התכנסות בוקר ורישום      07:30-08:30

  ברכה דברי     8:30-9:00

  ד"ר גלית אלמוזנינו, ד"ר אלי מיכאלי –יו"ר מושב   מושב ראשון:  

  מחקר קליני –השפעת המצב הבריאותי, הקוגניטיבי והסוציואקונומי על  בריאות הפה בגיל השלישי     09:00-09:20
  קורן -ד"ר אסנת גרינשטיין

  עם הגילים בכמות ואיכות הרוק ישינועדכונים בנושא    09:20-09:40
  ד"ר אנדי וולף 

  זיולוגיים בגוף הזקן    ישינויים פ    09:40-10:00
  יק 'ד"ר בוריס פונצ

  י גליל  ןטקס הענקת חבר כבוד של האיגוד הישראלי לרפואת הפה לפרופ' ד  10:00-10:30

  בתערוכת הפוסטרים הפסקת קפה ועוגה וביקור     10:30-11:00

  פרופ' מרילנה ורד, פרופ' דורון אפרמיאן  –יו"ר מושב   מושב שני:  

  ן  הערכה קוגניטיבית/תפקודית של הזק    11:00-11:20
    ד"ר רון בן יצחק

   מגבלות השיקום המודרני בגיל השלישי  11:20-11:40
  ד"ר מוטי פינדלר 

  גורם סיכון לסרטן? –תותבת לקויה   11:40-12:00
 פ' רקפת צ'רנינסקי פרו

  פרופ' מאיר גורסקי, פרופ' אליעזר קופמן –יו"ר מושב   :  שלישימושב 

    עדכונים בנושא דמנציה והשלכותיה לבריאות הזקנים  12:00-12:20
 ד"ר ורד חרמוש 

              "רפורמת טיפולי השיניים של ליצמן"  -היערכות קופות החולים ל    12:20-12:40
  :בחסות                                                                  ד"ר טמיר ברונר 

                                                                                                                           
  שיקולים בסדציה ובהרדמה כללית בגיל השלישי       12:40-13:00

     ינקו ד"ר רובי  

  ארוחת צהריים וביקור בתערוכת הפוסטרים     13:00-14:00

    



 

  

  

  

  

  ד"ר נעמה קשת, ד"ר יגאל גרנות  –יו"ר מושב   :  רביעימושב 

14:00-14:20    POLYPHARMACY  מערכת העיכול וחלל הפה  לעוהשפעתה  
  ד"ר גלינה פלוטניקוב 

  וטיפול בגיל השלישימניעה  –אוסטאונקרוזיס של הלסתות     14:20-14:40
  ד"ר נועם ירום  

  כיווני בין תסמונת מטבולית, מחלה פריודונטלית ועששת-על הקשר הדו - גיל זה לא רק מספר    14:40-15:00
  אסלן -ד"ר רגדה עבדאללה

  מרפאת שיניים ניידת לגיל השלישי   15:00-15:20
  זומר -ד"ר מרינה אומנסקי

  בתערוכת הפוסטרים  הפסקת קפה ועוגה וביקור    15:20-15:40

  ד"ר שרון עקריש, ד"ר דלית פורת בן עמי  –יו"ר מושב   : חמישימושב 

  המטופל הדמנטי, מוזיקה ומה שביניהם     15:40-15:55
  ד"ר שמרית הייליקסר 

שטיפת פה חודשית עם כלורהקסידין למניעת זיהום פטרייתי חוזר בחלל הפה אצל חולי תסמונת      15:55-16:10
  שיוגרן

  ויאן מטאנס ד"ר סט
  אתגר משמעותי  –טיפולי שיניים בגיל השלישי בהיעדר שיתוף פעולה     16:10-16:25

  אילן -ד"ר מור בר

  איך עושים את זה?  –סכרת לא מאוזנת ועקירות מרובות     16:25-16:40
  ד"ר הדר טיטו 

  י ביטוי קליני לא שיגרתי למחלה שכיחה בגיל השליש  16:40-16:55
    ד"ר שגית באטון

  הענקת פרס הפוסטר המצטיין    16:55-17:00
  


