
התכנסות כיבוד ורישום 08:15-08:45

יו”ר הכנס08:45-09:05
פרופ’ עמוס קורצ’ין, החוג לנאורולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת”א

 מושב א׳
יו”ר: פרופ’ לאון גרינהאוס, לשעבר מנהל של המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, מנהל של מיינד קליניק המרכז לטיפולים מתקדמים ברמת החייל

אתולוגיה, חקר המוח ושאלת התודעה בבעלי חיים09:05-09:50
פרופ' יורם גוטפרוינד, נוירואתולוג, מרצה במחלקה לנוירוביולוגיה בפקולטה לרפואה של הטכניון

דמנציה עם גופיפי לוי09:50-10:10
ד"ר תמרה שיינר, מומחית לנוירולוגיה, היחידה להפרעות תנועה והמרכז להפרעות זיכרון וריכוז,

המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

אבחון התקפים לא אפילפטיים10:10-10:30
פרופ’ מירי נויפלד, פרופסור לנוירולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטה תל-אביב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב ב׳
 יו"ר: ד"ר טלי וישנה, פסיכיאטרית, מנהלת מרכז לאבחון שיקום וטיפול )“הבית של טלי”( ומרצה באונ’ בר אילן

פרופ’ משה קוטלר, פסיכיאטר מומחה, לשעבר, מנהל המרכז לבריאות הנפש באר יעקב, מב”ן שב”ס   

האם הסימפטומים הבסיסיים של סכיזופרניה הם פסיכוזה11:00-11:20
או הסימפטומים השליליים והירידה הקוגניטיבית?

פרופ' מיכאל דוידסון, פרופ’ לפסיכיאטריה, אוניברסיטת תל אביב

פסיכוזה כמחלה אוטואימונית11:20-11:40
פרופ' יואב צ'פמן, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

מתעוררים לטיפול חדש 11:40-12:00
פרופ' גיורא פילר, מרפאת שינה, שירותי בריאות כללית והטכניון, חיפה

אבחון וטיפול ADHD במבוגרים - השקעה לטווח ארוך 12:00-12:20
ד"ר גבריאל וינשטיין, מומחה בנוירולוגיה במכבי שירותי בריאות ושירותי בריאות כללית,

מנהל מרפאת פוקוס לאבחון וטיפול ADHD במבוגרים              

קנאביס רפואי - המיתוס והמציאות  12:20-12:40
פרופ' צבי בנטואיץ, מדען ראשי, תיקון עולם

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:40-13:00

מושב ג׳
יו”ר: פרופ’ מרטין רביי, פרופ’ מן המנין לנוירולוגיה, בי”ס לרפואה ע”ש סאקלר ומנהל המחלקה לנוירולוגיה,

מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין )1995-2014(

הפסיכואנליזה כמדע13:00-13:40
פרופ' יורם יובל, פסיכיאטר, חוקר מוח ופסיכואנליטיקאי. עומד בראש אגף לרפואת המוח, מרכז רפואי הדסה,

מרצה בפקולטה לרפואה – האוניברסיטה העברית, סגל ההוראה של המכון הפסיכואנליטי ע”ש אייטינגון, ירושלים

חידושים בנוירומודולציה וניתוחי אפילפסיה13:40-14:20
UCLA ,פרופ' יצחק פריד, פרופסור לנוירוכירורגיה, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת ת״א

ארוחת צהריים וסיום14:20-15:00

ייזום 
וארגון

בנוירולוגיה ובפסיכיאטריה
הכנס לעדכונים

יום ד‘ | 9.11.16 | מלון דניאל הרצליה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי הרשמה:
� הרשמה מוקדמת עד ה-7.11.16: 120 ש“ח

� הרשמה מה-8.11.16 וביום הוועידה: 160 ש“ח
* דמי ההרשמה כוללים ארוחת צהריים + מע״מ

בחסות


