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 4531:, בשעה 2202  בנובמבר 28, שני יום 

 לאודר  - , בניין אריסון  )012L) פינס-אהובה אורןאודיטוריום ב

  מטרת ההרצאה 

 ."האירוניה הינו תחום יחסית "צעירלהסביר כיצד ומדוע התפתחת תחום רפואת הגיל השלישי, שלמרבית  .1

 .  מהם התחומים בהם מתמקדת רפואת הגיל השלישי .2

 מבוא 

 .ומעלה, הולך וגדל בעולמנו  65כידוע לנו אחוז האנשים בני 

ומצד שני עלייה    סין(  -מצד אחד ירידה במספר הילדים פר משפחה )לדוגמא   :עלייה זאת הינה פועל יוצא של
 .בתוחלת החיים

תוחלת החיים הינה פועל יוצא ושילוב  של שיפור בתנאים בהם אנו חיים )מגורים, תזונה, מים נקיים,  העלייה ב
 .(Coronary Artery By-Pass Graft – למשל ) ביוב סגור( ופיתוח אמצעי טיפול וטכניקות טיפוליות ברפואה 

אחוז  מסך אזרחי    4, רק עם קום המדינה   1948אם ניקח את מדינת ישראל כדוגמא לנאמר לעיל, אזי בשנת 
אחוז מסך התושבים )כמיליון   11הם מהווים  2022ומעלה, בו בשעה שנכון לשנת   65 - ישראל  היו בני ה
 .( 2030מיליון )הצונמי של שנת  1.6 – מספרם יעלה לכ  2030אנשים(, ובשנת 

ומעלה עולה   65ם בני ישראל נחשבת למדינה יחסית "צעירה" בו בשעה שבאירופה, נכון להיום, אחוז האנשי
 .אחוז )ראה מגפת הקורונה(  20על 

ומעלה )אפקט הפטרייה    65יוצא מכאן, שפחות פחות אנשים צעירים, יצטרכו לטפל ביותר ויותר אנשים בני 
 .הנורבגית(

ומעלה תוך שימת דגש על   65 –רפואת הגיל השלישי, מטפלת בכל התחלואים מהם סובלים החולים בני ה 
ומעלה והבאת אנשים בקבוצת גיל זאת ליכולת תפקודית הטובה    65-התפקודית של בני ה   שיפור היכולת

 .ביותר שלהם, למרות סך הבעיות הרפואיות מהן הם סובלים

רפואת הגיל השלישי, גריאטריה, מתהדרת בחמישה תחומים )"ענקי הגריאטריה( רפואיים שעליהם נעמוד  
 .  מניעת נפילות .5 , איזון תרופתי .4 ,שליטה במתן שתן  .3 , ירידה קוגניטיבית .2  , דיכאון .1 :במהלך ההרצאה

 

 

 

 "כל מה שרצית לדעת אודות רפואת הגיל השלישי,  

 גריאטריה ולא העזת לשאול" 

 



 
 

 אודות המרצה:  

 . משמש נכון להיום כפרופ' חבר קליני בפקולטה לרפואה, באוניברסיטת תל אביב 

 בפקולטה לרפואה בטכניון שבחיפה.   םוסיי  התחילאת לימודי הרפואה 

 ברפואה גריאטרית במרכז הרפואי רמב"ם, ובבית החולים הגריאטרי ע"ש פלימן, בחיפה.  ההתמח

 ,Case Western Reserve University, University Hospitals –בארה"ב,  ב  השתלםמשך שנתיים 
Department of Neurology, Alzheimer Center, Cleveland Ohio,  נציה באנשים בתחום הפרעות זיכרון ודמ  

 מבוגרים. 

שנים, את המחלקה הגריאטרית שיקומית, במרכז הרפואי ע"ש   10 –לארץ ניהל משך למעלה מ  חזרתו עם 
גריאטרית שיקומית במרכז  ה מחלקה את ה וניהל  פתחשנים,  6 -שיבא בתל השומר ולאחר מכן משך קרוב ל 

 הרפואי שמואל הרופא בבאר יעקב. 

יאות, שימש כמנהל בית החולים שמואל הרופא., בבאר  בארבעת השנים האחרונות לעבודתי במשרד הבר
 יעקב. 

 לקידום תחום רפואת הגיל השלישי, גריאטריה.  ו נכון להיום מקדיש את כל זמנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The lecture will be held in Hebrew |  ההרצאה תתקיים בשפה העברית 



 
 נשמח לראותכם!


