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ייזום והפקה

28 בנובמבר 2012 | מלון דניאל, הרצליה

הכנס הבינתחומי ה-5
    לנוירולוגיה

   ופסיכיאטריה

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-26.11.12: 140 ש“ח

� רישום מה-27.11.12 וביום הוועידה: 200 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הוועידה 09:00-09:10
פרופ' יורם ברק, מנהל המחלקה הפסיכוגריאטרית, המרכז לבריאות הנפש אברבנאל ויו"ר האיגוד לפסיכוגריאטריה

פרופ' עמוס קורצ'ין, מחלקת עצבים, המרכז הרפואי ת"א, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת"א                                                                                         

מליאת בוקר
יו"ר: פרופ' ישראל שטראוס, מנהל מחלקה, המרכז לבריאות הנפש באר יעקב ובי"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוני' תל-אביב

ד"ר טניה גורביץ', מנהלת שירות פרקינסון והפרעות נוירואוטונומיות, היחידה להפרעות תנועה, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ת"א

האבולוציה של התודעה09:10-09:50
פרופ' חוה יבלונקה, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, אוניברסיטת תל אביב

התקפים אפילפטיים מדומים09:50-10:20
פרופ' יצחק שילר, ראש שירות האפילפסיה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מלמעלה למטה: פסיכותרפיה כמחקר מושגי של המוח10:20-10:50
ד"ר שלמה מנדלוביץ, מנהל מחלקה, המרכז לבריאות הנפש שלוותה. ראש התוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת ת"א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

 מושב 1
יו"ר: ד"ר צבי פישל, מרכז לבריאות הנפש גהה, פתח תקוה. יו"ר סניף תל אביב איגוד הפסיכיאטריה בישראל

ד"ר ירון ריבר, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי הלל-יפה, חדרה

מחלת אלצהיימר - הצלחות ומכשולים11:20-11:50
פרופ‘ דניאל מיכאלסון, המחלקה לנוירו ביוכימיה, אוניברסיטת תל אביב

דכאון - הצלחות, מכשולים ומניעה11:50-12:20
פרופ‘ חיליק לבקוביץ‘, מנהל מחלקת יום והמעבדה לחקר הרגשות והקוגניציה, המרכז לבריאות הנפש שלוותה, הוד השרון  

מחלות אוטואימוניות - תופעות נפשיות12:20-12:50
פרופ‘ יואב צ‘פמן, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

 מושב 2
יו"ר: ד"ר שלמה פלכטר, מנהל מחלקה נוירולוגית, שירותי בריאות כללית, מנהל המרכז הרפואי בת ימון, מחוז תל אביב

פרופ' שאול שרייבר, מנהל מערך פסיכיאטריה, המרכז הרפואי ת"א

העצמה גופנית כטיפול בסימפטומים נוירולוגים בלתי מוסברים13:10-13:40
ד"ר אמנון מוסק, סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרפאה לכאבי ראש ופנים ומרפאה להעצמה גופנית, המרכז הרפואי ת"א 

חובת הגילוי של הרופא13:40-14:10
ד"ר עו"ד אבי רובינשטיין, משרד א. רובינשטיין-ש. יקירביץ, עו"ד

האם כל חולה אובדני צריך להיות מאושפז?14:10-14:40
פרופ' יורם ברק, מנהל המחלקה הפסיכוגריאטרית, המרכז לבריאות הנפש אברבנאל ויו"ר האיגוד לפסיכוגריאטריה  

ארוחת צהריים14:40-15:30


