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5.4.2017 | מלון לאונרדו סיטי טאואר ר״ג

 דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-3.4.17: 120 ש“ח

� רישום מה-4.4.17 ועד יום הכנס: 160 ש"ח
*המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ' חנן מוניץ, יועץ לבריאות הנפש, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

מליאת  בוקר
אמפתיה ומוח09:20-09:40

 פרופ' תלמה הנדלר, מנהלת המרכז לתפקודי המוח והשירות הקליני למיפוי המוח,
המרכז הרפואי ת“א ואוניברסיטת תל אביב

מה חדש בטיפולים להפסקת עישון בחולים עם היסטוריה פסיכיאטרית?09:40-10:00
פרופ‘ אברהם ויצמן, המרכז לבריאות הנפש גהה, המרכז למחקר רפואי ע”ש פלסנשטיין

והפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
אמת או דמיון - מהו אפקט הפלצבו?10:00-10:20

ד"ר אמיר מנדל, מנהל מרפאה פרטית ויועץ לארגונים
חידושים בפיתוח תרופות - דגש על בריאות הנפש10:20-10:40

ד“ר חן דוקסין, מנהל המחלקה הרפואית, יאנסן ישראל
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 2 - היפוכונדריה וסומטיזציה
הגדרות להיפוכונדריה וסומטיזציה11:10-11:30

פרופ' חנן מוניץ, יועץ לבריאות הנפש, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית
סומטיזציה מנקודת מבט של רופאי המשפחה11:30-11:50

 ד"ר בשארה בשאראת, יו“ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר“י,
יו“ר הוועדה למחויבות חברתית בי“ס לרפואה של הגליל - בר אילן                       

סומטיזציה מנקודת מבט של הפסיכיאטריה11:50-12:10
פרופ' צבי זמישלני, אוניברסיטת ת“א, חבר הועד המרכזי של איגוד הפסיכיאטריה העולמי                                           

היפוכונדריה מנקודת מבט של רופאי המשפחה12:10-12:30
פרופ' ועו"ד חוה טבנקין, עוזרת הדיקן להוראה בקהילה הפקולטה לרפואה של בר אילן בגליל, חברת נשיאות המועצה המדעית

היפוכונדריה מנקודת מבט של הפסיכיאטריה12:30-12:50
פרופ' שמואל פניג, פסיכיאטר, מנהל השרותים האמבולטוריים, מרכז לבריאות הנפש שלוותה,

פרופסור מן המניין קליני אוניברסיטת ת"א                                                               
סומטיזציה בילדים12:50-13:10

ד"ר יובל בלוך, מנהל מרפאת ילדים ונוער, מנהל יחידת המחקר, מרכז לבריאות הנפש שלוותה.
מרצה בכיר ביה“ס לרפואה סאקלר, אונ‘ ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:10-13:30

מושב 3
חידושים בטיפול התרופתי בהפרעות חרדה13:30-13:50

ד“ר מרצ‘בסקי סרג‘יו, מנהל מחלקת יום, בית חולים באר יעקב ומנהל מרפאת היבטים
האם המיקרוביום משפיע על התנהגותנו?13:50-14:10

ד"ר עמרי קורן, המעבדה לחקר המיקרוביום, הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן
הקשר בין מיקרוביום לאוטיזם14:10-14:30

ד"ר אוון אליוט, מעבדת נוירוביולוגיה מולקולארית והתנהגותית, הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן
ארוחת צהריים14:30

בחסות


