יום רביעי 9 ,ביוני 2021
 11:30-12:30התכנסות ,הרשמה וביקור בתערוכת ePoster

אולם מליאה
 12:30-13:00מושב פתיחה  -ברכות
מברכים:
ד"ר צבי פישל ,יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל
פתיחת הכנס:
ד"ר מרינה קופצ'יק ,מזכירת איגוד הפסיכיאטריה בישראל
ויו"ר הועדה המארגנת
ד"ר לירון בודינגר ,גזברית איגוד הפסיכיאטריה בישראל
המשך ברכות:
ד"ר טל ברגמן ,ראשת שירותי בריאות הנפש
פרופ' ציון חגי ,יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
ד"ר זאב פלדמן ,יו"ר ארגון הרופאים עובדי המדינה
גב' לאה ופנר ,מנכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל
פרופ' גיל זלצמן ,יו"ר הועדה המדעית
13:00-13:45
13:45-14:15
14:15-14:45
14:45-15:15

הבלוק מול ממשלת השינוי :מערכת פוליטית שיצאה משליטה ,רביב דרוקר
הפסיכיאטריה הציבורית יוצאת מהארון ,ד״ר צבי פישל ,המרכז לבריאות הנפש גהה ויו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל
יו״ר :פרופ' יובל מלמד ,מנהל המרכז לבריאות הנפש אברבנאל ,והיו"ר הנבחר של איגוד הפסיכיאטריה בישראל
 - KEYNOTE SPEAKERמפסיכואנליזה למדעי המוח וחזרה :מסע מקצועי ואישי ,פרופ' גיל זלצמן ,מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה
יו״ר :ד״ר לירון בודינגר ,המרכז לבריאות הנפש גהה
טיפול מיינטננס בסכיזופרניה ,האם הוא נחוץ? פרופ' מיכאל דוידסון ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת ניקוסיה
יו״ר :ד״ר מרינה קופצ'יק ,המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה

 15:15-16:00הפסקת קפה ,ביקור בתערוכת  ePosterוקבלת חדרים

 16:00-17:00מושבים מקבילים
אולם מליאה
פסיכיאטריה משפטית
יו״ר :פרופ' צבי זמישלני ,מנהל
המרכז לבריאות הנפש גהה לשעבר,
יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל
לשעבר ,ופרופ' יובל מלמד,
מנהל המרכז לבריאות הנפש
אברבנאל ,והיו"ר הנבחר של איגוד
הפסיכיאטריה בישראל

אודיטוריום קדמא

אולם מואה

פסיכיאטריה בימי קורונה
פסיכיאטריה פרינאטלית-
מתגובתיות הורמונלית ועד לקשר יו״ר :פרופ' איריס מנור מנהלת
אם ותינוק
מרפאת קשב ,המרכז לבריאות
הנפש גהה ומחוז דן פתח תקווה,
יו״ר :ד״ר ענבל ראובני ,מנהלת
מרפאת הילה לבריאות הנפש של
כללית ,יו"ר החברה להפרעת קשב,
האישה ,המרכז הרפואי הדסה,
וד״ר רננה איתן ,ראשת היחידה
וד״ר ורד בר ,מנהלת מרפאת חווה לנוירופסיכיאטריה ,המרכז הירושלמי
לבריאות הנפש ,בית הספר לרפואה
ויחידת טיפול יום אם-תינוק .האגף
לבריאות הנפש ,המרכז הרפואי שיבא של האוניברסיטה העברית ,יו"ר
תל השומר
האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית

אולם D

חומרים פסיכדליים בפסיכיאטריה
יו״ר :ד״ר רז גרוס ,האגף לבריאות
הנפש ,המרכז הרפואי שיבא תל
השומר; הפקולטה לרפואה ע"ש
סאקלר ,אוניברסיטת ת"א

הרצאות:
הרצאות:
הרצאות:
הרצאות:
 .1הפרעות תפיסה מתמשכות
 .1הפרעת קשב כגורם סיכון
 .1פסיכוזה במהלך טיפולי הריון -
 .1חוות דעת פסיכיאטרית אזרחית
לאחר שימוש בהלוצינוגנים
להידבקות בנגיף הקורונה
האם אסטרוגן יכול להיות גורם?
וקביעת אחוזי נכות בהליכי תביעה
 תיאוריות בנוגע לאטיולוגיה( ,)COVID-19פרופ' איריס מנור,
ד"ר מיה שפר ,מרפאת חווה,
שונים בבית המשפט ,ד"ר שגית
וסקירת התערבויות טיפוליות,
מנהלת מרפאת קשב ,המרכז
המרכז הרפואי שיבא תל השומר
משגב ,המרכז לבריאות הנפש
ד"ר נדב שליט ,המרפאה לטיפול
 .2סימפטומיים דיכאוניים בקרב נשים לבריאות הנפש גהה ומחוז דן
רמת חן ,ע"ש בריל
בהתמכרויות של המרכז לבריאות
 .2התמודדות עם חוות דעת מגמתיות בהריון ואחרי לידה בתקופת מגיפת פתח תקווה ,כללית ,יו"ר החברה
הנפש לב השרון והמרכז הישראלי
הקורונה ,הגב' קרן ירמיה ,המרכז
של עמיתים ועם חקירה בבית
להפרעת קשב
להתמכרויות
 .2קבוצת מיומנויות  DBTלהורים
לבריאות הנפש גהה והמרכז
המשפט בתביעות אזרחיות,
בתקופת ה"קורונה" ,ד״ר גילה שן .2 ,קטמין תוך-אפי במתן חד-פעמי
הבינתחומי הרצליה
פרופ' צבי זמישלני ,מנהל המרכז
להפחתת חשיבה אובדנית חריפה
מנהלת מרפאת הילדים והיחידה
 .3תחת קורת גג אחת :מודל עבודה
לבריאות הנפש גהה לשעבר,
טרנס-דיאגנוסטית במחלקה
לרפואת גוף-נפש לילדים ונוער,
אינטגרטיבי בחדר הלידה,
יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל
המרכז לבריאות הנפש גהה
ד"ר ענבל ראובני ,מנהלת
לשעבר
לרפואה דחופה :מחקר התכנות
מבוקר כפול-סמיות ,ד"ר יואב
 .3חוסן נפשי וצמיחה פוסט-
מרפאת הילה לבריאות הנפש
 .3אמינות בבדיקה הפורנזית והערכת
דומני ,האגף לבריאות הנפש,
טראומטית בקרב עובדי
כשירות ,פרופ' שמואל פניג ,מנהל של האישה ,המרכז הרפואי הדסה
המרכז הרפואי שיבא תל השומר;
בריאות הנפש במהלך פנדמיית
 .4תקשורת רגשית של תינוקות
מרפאת חוץ במרכז לבריאות
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,
 ,COVID-19הגב' שגית דהן,
מנבאת תגובה דופמינרגית
הנפש שלוותה לשעבר
אוניברסיטת ת"א
המרכז לבריאות הנפש לב השרון
בסטריאטום האימהי:
 .4מומחה רפואי במינוי בית המשפט,
 .4יעילות נהלים אפידמיולוגיים בזמן  .3חומרים פסיכדליים בפסיכיאטריה:
השלכות אפשריות למחקר על
פרופ' יובל מלמד ,מנהל המרכז
פרדיגמה חדישה ,ד"ר קרן צרפתי,
מגיפת הקורונה במרכזי בריאות
פסיכופתולוגיה לאחר לידה,
לבריאות הנפש אברבנאל ,יו"ר
הנפש בישראל ,הגב' ריטה בראשי ,מנהלת  MAPSישראל; מייסדת-
נבחר איגוד הפסיכיאטריה בישראל הגב' ליאור זאבי ,המחלקה
שותפה של מרכז האקומי בישראל
חטיבת בתי החולים הממשלתיים,
לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה
משרד הבריאות
העברית ,ירושלים

יום רביעי 9 ,ביוני 2021
 17:00-18:00מושבים מקבילים
אולם מליאה
החברה לקידום ,אבחון ,טיפול
ומניעה של פגיעה מינית  -היפ"ם:
פגיעה מינית ובריאות הנפש :2021
פרישת השירותים ,ניסיון מצטבר
ואתגרים להמשך
יו״ר :ד״ר שמואל הירשמן ,מנהל
המרכז לבריאות הנפש ומערך
הטראומה המינית ,המרכז הרפואי
לב השרון ,יו"ר סניף תל אביב,
איגוד הפסיכיאטריה בישראל

אולם D

אודיטוריום קדמא

אולם מואה

17:00
“Achieving the therapeutic goals

"זום על עצמנו"  -התנסות בקבוצה
המפגש בין המודל הרפואי ומודל
ההחלמה בבריאות הנפש בישראל גדולה
ד"ר עידו פלג ,המרכז לבריאות הנפש
יו״ר :פרופ' מקס לכמן ,החוג
לבריאות נפש קהילתית ,אוניברסיטת "מזור" והמכון הישראלי לאנליזה
קבוצתית,
חיפה,ISPRA ,
ד"ר אמיר קריבוי ,המרכז לבריאות ד"ר גלי אשר ,המרכז לבריאות
הנפש גהה ,אוניברסיטת תל אביב
הנפש "באר יעקב-נס ציונה" והמכון
הישראלי לאנליזה קבוצתית

- Advancing the antidepressant
treatment”, Roger S. McIntyre,
M.D., FRCPC , Professor of
Psychiatry and Pharmacology,
University of Toronto, Canada
Head, Mood Disorders
Psychopharmacology Unit
Clinical Professor State
) University of New York (SUNYהרצאות:
 .1 Upstate Medical University,שילוב תכנית נביגייט למשבר
דיון פתוח בנושאים:
 Syracuse, New York, USAפסיכוטי ראשון בבית החולים
 .1התאמת המענים במסגרות
" Clinical Professor Departmentמזור" ,ד״ר לורה שרוני ,המרכז
הטיפוליות ועל פני הרצף הטיפולי,
 of Psychiatry and Neurosciencesלבריאות הנפש "מזור"
לצרכים ולאתגרים של קבוצות
 .2 University of California School ofכיצד יכולה מדידה שגרתית של
מטופלות/ים שונות.
 Medicine, Riverside,תוצאות לקדם החלמה? פוטנציאל
 .2מקומן של מסגרות ייעודיות למול
 California, USAואתגרים ,פרופ' דיויד רועה,
מסגרות כלליות בטיפול בנפגעות/י

החוג לבריאות נפש קהילתית,
בחסות לונדבק
טראומה מינית.
אוניברסיטת חיפה
 .3מסגרות מגדריות ומסגרות
 - 17:20הפרעת קשב וקו מורבידיות  .3טיפול והחלמה בקהילה בעידן
א-מגדריות ,יתרונות ואתגרים.
שאחרי הרפורמה בבריאות
ד"ר ענבל ברנר ,עוזרת מנהל המרכז פסיכיאטרית  -הילכו שניים יחד בלתי
הנפש ,ד״ר עידו לוריא ,החוג
אם נועדו? ד"ר ירדן לוינסקי ,יועץ
לבריאות הנפש לב השרון;
יו"ר היפ"ם;
לפסיכיאטריה ,בית הספר לרפואה
פסיכיאטריה ראשי ,חטיבת הקהילה,
ד"ר עדי גרשי זוארץ ,המרכז
ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל-
קופת חולים כללית
אביב ,המרכז לבריאות הנפש
בחסות טבע
לבריאות הנפש לב השרון;
ד"ר צור מאיר ,המרכז לבריאות
שלוותה
 .4חונכות חברתית ,סומכות ,ליווי
הנפש שער מנשה;
" - 17:40החרדה שאחרי הסערה",
בהשלמת השכלה ובהשתלבות
לבריאות
המרכז
ד"ר ענבל שלומי,
ד"ר אורן טנא ,מנהל המרפאה
בלימודים באקדמיה -
ציונה
יעקב-נס
הנפש באר
לבריאות הנפש ,המרכז הרפואי תל-
שירותים מכווני החלמה והמפגש
אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב)
עם המודל הרפואי ,יעל לפידות,
בחסות ד״ר סמואלוב
מנהלת שירותי שיקום בקהילה,
חברת נתן

הכנס הוא המפגש הראשון של כולנו
אחרי הרבה מאד זמן בו לא יכולנו
להפגש .אנחנו מזמינים אתכם.ן
לקחת חלק ולהתנסות בשני מפגשי
קבוצה גדולה ,לשתף בחוויות
וההתמודדויות של השנה האחרונה,
בחוויות מהמפגש המחודש כאן בכנס
ולהתבונן על עצמנו כפסיכיאטרים.יות
וכארגון בזמן הזה

 18:00-18:15הפסקה ומעבר למושב מליאה

אולם מליאה
18:15-18:45

"The importance of long-acting Treatments in First-Episode and Early-Phase Schizophrenia",
Christoph U. Correll, MD, Professor of Psychiatry and Molecular Medicine, The Donald and Barbara Zucker School of Medicine at
Hofstra/Northwell, Hempstead, NY USA
Professor of Child and Adults Psychiatry from Germany

יו״ר :ד"ר שמואל הירשמן ,יו"ר סניף תל אביב של איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,מנהל המרכז לבריאות הנפש ומערך הטראומה המינית ,המרכז הרפואי לב
השרון
בחסות יאנסן

 18:45-19:00סיכום יום

יום חמישי 10 ,ביוני 2021
 07:45-08:30טאי צ'י על הגג עם ד״ר אלון רשף
 - BREAKFAST SYMPOSIUM 08:00-08:45אולם מואה ,מלון קדמא
פיתוח תרופות בתחום הפסיכיאטרי  -האתגרים והפתרונות החדשניים
ד"ר ערן הררי ,פסיכיאטר מומחה ,סגן נשיא במו"פ הגלובלי בטבע,
ראש תחום נוירולוגיה ופסיכיאטריה
בחסות טבע

אולם מליאה
 09:00-09:25הפירמידה ההפוכה של המפגש הטיפולי :מה צריך המטופל? איך חושבת הפסיכותרפיה? ד״ר בועז שלגי ,אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בר אילן
יו״ר :ד״ר שלמה מנדלוביץ' ,מנהל המרכז לבריאות הנפש שלוותה
 09:25-09:55המרווח בין הפסיכיאטר למערכת ,ד״ר טל ברגמן ,ראשת שירותי בריאות הנפש
יו״ר :צבי פישל ,המרכז לבריאות הנפש גהה ויו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל
 09:55-10:20האתגר בניהול הטיפול במתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית מאג'ורית וטרדיב דיסקינזיה ( - )TDבחסות חברת טבע,
ד״ר איתי בסר ,מנהל מרפאת מבוגרים ,המרכז לבריאות הנפש באר שבע ,ד"ר יאיר זלוטניק ,סגן מנהל מחלקה נוירולוגית ומנהל מרפאת הפרעות תנועה ,מרכז
רפואי אוניברסיטאי ,סורוקה
יו״ר :ד"ר הדר שליו ,יו"ר סניף הדרום של איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,מנהל המערך הפסיכיאטרי בביה"ח סורוקה
 10:20-10:45הפסקת קפה
בחסות

 10:45-11:45מושבים מקבילים
אולם מליאה

אודיטוריום קדמא

אולם מואה

מה שמגרה  -על החדש בגרייה
״כל צבעי הקשת :ניידות מגדרית  -דיבייט :פסיכותרפיה מול מדעי
המוחית
המוח
היבטים התפתחותיים ,קליניים
יו״ר :פרופ' חיליק לבקוביץ' ,מנהל יו״ר :פרופ' עמר בונה ,מנהל
וסוציולוגיים״
יו״ר :ד״ר צבי פישל ,המרכז לבריאות המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס המחלקה הפסיכיאטרית ,בית
החולים הדסה עין כרם ,ד"ר איל
הנפש גהה ויו"ר איגוד הפסיכיאטריה ציונה
פרוכטר ,מנהל בית החולים מעלה
בישראל ,ד״ר גלית ארז ,המרכז
כרמל והחטיבה הפסיכיאטרית בבית
לבריאות הנפש שלוותה
החולים רמב"ם
הרצאות:
 .1דיספוריה מגדרית והחיים
העובריים :מתי מתחיל הסיפור?
ד"ר גלית ארז ,המרכז לבריאות
הנפש שלוותה
 .2השפעתם של טיפולים הורמונליים
על התפתחות רגשית וחברתית
בקרב מתבגרים.ות על הקשת
המגדרית פרופ' תומר שכנר,
אוניברסיטת חיפה
 .3אינטגרציה של חיילים.ות על
הקשת המגדרית בצה״ל
ד"ר לוסיאן טצה-לאור ,צה"ל,
המרכז הרפואי שיבא תל השומר
 .4מצוקה ,התמודדות נפש ושרותי
בריאות ורווחה מנקודת מבטם
של אנשים טרנסג'נדרים בישראל:
ממצאים ממחקר ארצי
ד"ר סיגל גולדין ,המכון הישראלי
לחקר מגדר ולהט"ב

ד"ר אסף טריפטו ,מנהל מרפאת
בארי ,שירותי בריאות כללית
ד"ר ירון גילת ,מנהל מרפאת
מבוגרים ,המרכז לבריאות הנפש
ע״ש י .אברנאל

אולם D

"זום על עצמנו"  -התנסות בקבוצה
גדולה
יו״ר :ד"ר עידו פלג ,המרכז לבריאות
הנפש "מזור" ,והמכון הישראלי
לאנליזה קבוצתית
ד"ר גלי אשר ,המרכז לבריאות
הנפש "באר יעקב-נס ציונה" והמכון
הישראלי לאנליזה קבוצתית

הכנס הוא המפגש הראשון של כולנו
הרצאות:
" .1מקומו של גירוי העצב הווגאלי
אחרי הרבה מאד זמן בו לא יכולנו
( )VNSבטיפול קשה לאיזון -
להפגש .אנחנו מזמינים אתכם.ן
היבטים קלייים ופרקטיים",
לקחת חלק ולהתנסות בשני מפגשי
ד"ר כפיר פפר ,המרכז לבריאות
קבוצה גדולה ,לשתף בחוויות
וההתמודדויות של השנה האחרונה,
הנפש לב השרון
 .2אפשרויות ואתגרים בטיפול ניתוחי בחוויות מהמפגש המחודש כאן בכנס
ולהתבונן על עצמנו כפסיכיאטרים.יות
בהפרעה טורדנית כפייתית,
וכארגון בזמן הזה
ד"ר רננה איתן ,ראשת היחידה
לנוירופסיכיאטריה ,המרכז
הירושלמי לבריאות הנפש ,בית
הספר לרפואה של האוניברסיטה
העברית ,יו"ר האיגוד לפסיכיאטריה
ביולוגית
" .3טיפול באמצעות Magnetic
 ,"Seizure Therapyד"ר שחק
יריב ,מרכז רפואי העמק

יום חמישי 10 ,ביוני 2021
 11:45-12:45מושבים מקבילים
סוגיות פסיכיאטריות בהריון ולידה
הפרעות פסיכוטיות
יו״ר :פרופ' מרק וייזר ,מנהל האגף יו״ר :פרופ' פז תורן ,מנהלת המרכז
לבריאות הנפש ,המרכז הרפואי שיבא לבריאות הנפש רמת חן ע"ש בריל
תל השומר
בחסות דקסל פארמה

פסיכיאטריה צבאית
יו״ר :פרופ' יוסי לוי בלז ,המרכז
האקדמי רופין ,סא"ל ד"ר לוסיאן
טצה-לאור ,צה"ל ,המרכז הרפואי
שיבא תל השומר

שפיות ,אי שפיות ומה שבינהם
יו״ר :ד"ר גדי לובין ,מנהל המרכז
הירושלמי לבריאות הנפש,
פרופ' ישראל שטראוס ,מנהל
המערך הפסיכיאטרי ,המרכז הרפואי
מעייני הישועה

הרצאות:
 .1פגיעה מוסרית ומחשבות אובדניות
בקרב חיילים משוחררים :התרומה
של בושה ושנאה קולקטיבית,
פרופ' יוסי לוי בלז ,המרכז
האקדמי רופין
 .2שתי דרכים לפגיעה עצמית ,פרופ'
אלן אפטר ,מרכז שניידר לרפואת
ילדים בישראל
 .3אבחון ,טיפול ושיקום נפגעים פוסט
טראומטיים :משורדי השואה לנכי
צה״ל ,פרופ' חיים קנובלר ,ארגון
נכי צה"ל
 .4שינוי בחוק בנושא עבירות המתה
וההיבט הפסיכיאטרי ,ד״ר איגור
ברש ,בית החולים איתנים

הרצאות:
 .1השוואת אשפוזים כפייתיים עם
אשפוזים בהסכמה :מאפיינים
ותוצאות קליניות .מעקב  5שנים
במרכז הרפואי לבריאות הנפש
שער מנשה ,ד״ר בוריס ראוכברגר,
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
 .2רוצחים הפטורים מאחריות
פלילית עקב אי-שפיות:
מאפיינים דמוגרפיים ,עברייניים
ופסיכיאטריים ,ד״ר ענת ירון ענתר,
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
 .3הפגיעה ביכולת המנטליזציה בין
חולים סכיזופרנים לבין אנשים עם
הפרעות אישיות גבולית שונה או
דומה? ד״ר אלון שמיר ,המרכז
לבריאות הנפש "מזור"
 .4על העדר גורם טיפולי בשעת
משבר נפשי בקהילה ,הגב' נילי
אהרונוב ,עמותת "עוצמה"

מושב זה הינו בלתי-תלוי ואין התערבות
מסחרית בתכנים

 .1טיפולים חדישים בסכיזופרניה,
פרופ' מרק וייזר ,מנהל האגף
לבריאות הנפש ,המרכז הרפואי,
שיבא תל השומר
 .2סכיזופרניה בעידן קורונה :פערי
תחלואה וטיפול ,ד"ר דנה צור
ביתן ,אוניברסיטת אריאל ,המרכז
לבריאות הנפש שלוותה
 .3תפקידו העולה של ברזל בקליפת
המוח של סכיזופרניה,
ד"ר עמית לוטן ,המרכז הרפואי
הדסה ,האוניברסיטה העברית
 .4חידושים בטיפול בקלוזפין :להסיר
את החסמים ,ד"ר אמיר קריבוי,
המרכז לבריאות הנפש גהה

הרצאות:
 .1גורמי סיכון ביולוגיים ופסיכו-
סוציאליים לדיכאון לאחר לידה
בקרב הורים מאוכלוסיות הלהט״ב
והורים הטרוסקסואליים ,ד"ר ליאת
הולר הררי ,המרכז לבריאות הנפש
רמת חן ע"ש בריל
 .2טיפול באישה עם חרדת לידה
בשילוב "הגל השלישי״ של הטיפול
הקוגניטיבי התנהגותי  -תיאור
מקרה ,ד"ר רוני הוכמן ,המרכז
לבריאות הנפש רמת חן ע"ש בריל
 .3קבוצת טיפול בינאישי ()IPT
לטיפול בנשים שחוו אובדן הריון,
ד"ר דנה סיני ,המרכז לבריאות
הנפש רמת חן ע"ש בריל
 .4שימוש בחשיפה בדמיון כטיפול
קצר מועד וממוקד בקרב נשים
עם פוסט טראומה תת-קלינית
בעקבות לידה :סדרת תיאורי
מקרה ,ד"ר דנה סיני ,המרכז
לבריאות הנפש רמת חן ע"ש בריל

 12:45-13:30ארוחת צהריים וביקור בתערוכת ePoster

אולם מליאה
The Biology of Suicide: Pathogenesis as a guide to prevention 13:30-14:00
Prof. J. John Mann, Columbia University, NY,

יו״ר :פרופ' גיל זלצמן ,מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה
 14:00-14:20מדוע יותר מ 80,000-פסיכיאטרים משתמשים ב?NBN-
פרופ' יוסי זהר ,המרכז הרפואי שיבא תל השומר
יו״ר :פרופ' אלן אפטר ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
 14:20-14:30הפסקה ומעבר למושבים מקבילים

יום חמישי 10 ,ביוני 2021
 14:30-15:30מושבים מקבילים
אולם מליאה

אודיטוריום קדמא

הפרעות התפתחותיות
חומרים פסיכואקטיביים ,נפש
ומגדר  -חידושים בתחום התחלואה יו״ר :פרופ' יובל בלוך ,יו"ר איגוד
הכפולה
הפסיכיאטריה של הילד ,המרכז
יו״ר :ד״ר איתי בסר ,המרכז לבריאות לבריאות הנפש שלוותה
הנפש באר שבע
בחסות indivior

אולם מואה

אולם D

עתיד המחלקות הפתוחות במערכת
סוגיות חמות בפסיכיאטריה של
בריאות הנפש
הזקנה
יו״ר :ד״ר אסף שלף ,המרכז לבריאות יו״ר :ד״ר כפיר פפר ,המרכז לבריאות
הנפש לב השרון
הנפש לב השרון

מושב זה הינו בלתי-תלוי ואין התערבות
מסחרית בתכנים

הרצאות:
הרצאות:
הרצאות:
 .1ניצולי שואה לוקים בדמנציה
 .1ההשפעה של פרוטוקול חדש
 .1השפעת טיפול בגרייה מוחית
וסכיזופרניה במהלך מגיפת וירוס
להדרכת התנהגות הורית מוגבר
מגנטית עמוקה מעל הmPFC-
קורונה :אוטונומיה לעומת הגנה,
סכמות על ילדים עם הפרעות
וה ACC-על כמיהה ,חזרה לשתיה,
ד"ר אסף שלף ,המרכז לבריאות
קשב וריכוז :ניסוי בקרה פרגמטי,
והפעילות המוחית בקרב מכורים
הנפש לב השרון
הגב' מלי סולן ,מכבי שירותי
לאלכוהול ,ד"ר איתי בסר ,המרכז
 .2ייפויי כוח מתמשך בשירות
בריאות
לבריאות הנפש באר שבע
הפסיכיאטרי הציבורי  -הכרח או
( Sublocade .2בופרנורפין בשחרור  .2איילון מאסק ועולמו ,האוטיזם
טעות? ד"ר דפנה שפט ,המרכז
במבוגרים ,ד"ר נחום כץ ,המרכז
מושהה)  -טיפול ארוך טווח
לבריאות הנפש שלוותה
לבריאות הנפש גהה
חדש בהתמכרויות ,ד"ר איגור
 .3הקשר שבין סמנים מבניים של
 .3גישור על הפער בין גוף ונפש:
גורלז'לצ'ן ,מרפאת ׳מטרה׳,
רשתית העין ומבנה המוח באנשים
דיכאון בקרוהן כמודל ,ד"ר אהוד
המרכז לבריאות הנפש באר שבע
אסימפטומטיים הנמצאים בסיכון
 .3התמכרות בראיה מגדרית  -סקירה ,מקורי דומצ'בסקי ,המרכז הרפואי
שיבא תל השומר
ד"ר טל קסלר ברקאי ,המרכז
מוגבר למחלת אלצהיימר ,ד"ר
רמית רבונה שפרינגר ,המרכז
 .4ההתרחשות המשותפת של
לבריאות הנפש לב השרון
הפרעה בספקטרום האוטיסטי
הרפואי שיבא תל השומר
 .4הקשר בין שימוש בחומרים
וסכיזופרניה :מחקר מבוסס
פאנל שאלות מהקהל וסקירת
פסיכואקטיביים וחומרת התקיפה
הקדנציה החולפת של החברה
אוכלוסייה ,ד"ר ישראל קריגר,
המינית בבגרות לבין מהלך
לפסיכיאטריה של הזקנה
המרכז לבריאות הנפש שלוותה
סכיזופרניה :מחקר אפידמיולוגי
בקרב נפגעי תקיפה מינית ,ד"ר
שרון רבינוביץ' שנקר ,המרכז
לחקר השיקום ,אוניברסיטת חיפה

פאנל:
הרפורמה בבריאות הנפש ,יחד עם
השינויים החברתיים בעשור האחרון,
מאפשרות חשיבה מחודשת על
תפקידן של המחלקות הפתוחות.
סימפוזיון זה יבחן את הנושא
דרך זכויות התייחסות שונות ואת
האלטרנטיבות המתהוות.
משתתפים:
ד"ר אורי ניצן ,המרכז לבריאות
הנפש שלוותה ,פרופ' מרק וייזר,
מנהל האגף לבריאות הנפש ,המרכז
הרפואי שיבא תל השומר ,ד"ר אורן
באר ,עמותת "סוטריה" ,השרון ,ד"ר
כפיר פפר ,המרכז לבריאות הנפש לב
השרון דרך דרור דולפין ,מרכז רפואי
אוניברסיטאי סורוקה

 15:30-15:45הפסקת קפה ומעבר למושבים מקבילים

אולם מליאה
“Antipsychotic treatment of schizophrenia: Making choices, overcoming challenges”, Christoph U. Correll, MD
15:45-16:10
Professor of Psychiatry and Molecular Medicine, The Donald and Barbara Zucker School of Medicine
at Hofstra/Northwell, NY, USA
Professor of Child and Adolescent Psychiatry, Charité Universitätsmedizin, Berlin, Germany
יו״ר :ד"ר איגור ברש ,יו"ר סניף ירושלים של איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש איתנים
בחסות לונדבק
16:10-16:35

MDD-TRD treatment, Prof. Wiesław Jerzy Cubała M.D., Ph.D., Head of the Department of Psychiatry at the Medical University of
Gdansk, Poland

יו״ר :ד"ר שמואל הירשמן ,יו"ר המושב :ד"ר שמואל הירשמן ,יו"ר סניף תל אביב של איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,מנהל המרכז לבריאות הנפש ומערך
הטראומה המינית ,המרכז הרפואי לב השרון
בחסות יאנסן
"Algorithm Based Treatment Approach for Patients with Schizophrenia", Prof Ofer Agid
16:35-17:00
Staff Psychiatrist, Clinician Scientist, Medical Head, Ambulatory Services
Lead Psychiatrist, Partial Hospital Program, Schizophrenia Program Centre for Addiction and Mental Health (CAMH),
Toronto, Ontario, Canada
Associate Professor of Psychiatry, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Toronto
Associate Member - Institute of Medical Science (IMS), University of Toronto
יו״ר :ד"ר אפרת סיטי-אליפז ,המרכז הרפואי הילל יפה
בחסות לונדבק

יום שישי 11 ,ביוני 2021
 07:45-08:30טאי צ'י על הגג עם ד״ר אלון רשף

 08:00-08:45ארוחת בוקר מתמחים
המארגנים:
ד"ר סוזנה מוסטובוי ,עוזרת רפואית למנהל המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה ,ד"ר דורית פורת ,עוזרת רפואית למנהל המרכז
לבריאות הנפש לב השרון ,ד"ר גלעד אגר ,נציג המתמחים לשעבר ,רופא בכיר במרכז לבריאות הנפש גהה

אולם מליאה
 09:00-09:30לתת למוח לרפא :כיצד המוח שולט במערכת החיסון ,פרופ' אסיה רולס ,הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ,הטכניון
יו״ר :ד״ר אמיר קריבוי ,המרכז לבריאות הנפש גהה
Treatment challenges in schizophrenia, Prof. Dr. Peter Falkai, University of Munich (LMU), President of the EPA
09:30-10:00
יו״ר :פרופ' מרק וייזר ,מנהל האגף לבריאות הנפש ,המרכז הרפואי שיבא תל השומר
בחסות חברת דקסל פארמה

 10:00-10:30הפסקת קפה ומעבר למושבים מקבילים

 10:30-11:30מושבים מקבילים
אודיטוריום קדמא

אולם מואה

אולם D

דיכאון בראי הקהילה
יו״ר :פרופ' אבי ויצמן ,מנהל יחידת המחקר ,המרכז לבריאות הנפש גהה

חומרים פסיכואקטיביים
יו״ר :ד״ר בן עמית ,המרכז השיקומי
"רעות" ,ד"ר צחי בן ציון ,פסיכיאטר
מחוז דרום ,שירותי בריאות כללית

אינטגרציה של רפואה משלימה
בפסיכיאטריה
יו״ר :ד״ר אלון רשף ,מנהל המערך
הפסיכיאטרי ,בית החולים העמק

הרצאות:
 .1ניבוי תגובה לתרופות מסוג  SSRI'sבאמצעות מרקרים הקשורים
לקישוריות עצבית ,ד״ר רויטל עמיעז ,המרכז הרפואי שיבא תל השומר
 .2מיהול דם במהלך ההריון כגורם סיכון לדיכאון אחרי לידה :מחקר
עוקבה מבוסס אוכלוסייה לאומית ,ד״ר אלדר הוכמן ,המרכז לבריאות
הנפש גהה
 .3חשיפה לשואה והסיכון להתפתחות דמנציה ,פרופ' ערד קודש,
מנהל מערך בריאות הנפש ,קופת חולים מאוחדת
 .4הקשר בין  SOFT SKILLSוביצועים עסקיים פנומנאליים באירועי קיצון,
הגב' קרן שכטר אזולאי ,ראשת מחוז דרום ,מכבי שירותי בריאות

הרצאות:
 .1קנביס ופסיכיאטריה ,ד״ר בן עמית,
המרכז השיקומי "רעות"
 .2הטיפול התרופתי בהפרעת שימוש
בקנבינואידים ,ד״ר נדב שליט,
המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב
השרון
 .3התמכרות לקנביס :ראשית,
אל תזיק ,ד״ר סטייסי שושן,
מנהלת ארצית בתכנית לטיפול
בהתמכרויות ,אגודה לבריאות
הציבור; מרצה ,הפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב
 .4כיצד לזהות שימוש בעייתי בקנביס
רפואי :פרוטוקול מחקר וממצאים
ראשוניים,
ד״ר דניאל פיינגולד ,אוניברסיטת
אריאל

הרצאות:
 .1פסיכיאטריה אינטגרטיבית -
הטמעת טיפול ברפואה משלימה
במחלקת אשפוז ,ד״ר אלון רשף,
מנהל המערך הפסיכיאטרי ,בית
החולים העמק
 .2יישומי מדיטציה (מיינדפולנס)
בטיפול בהפרעות נפשיות קשות
ופסיכוזות ,עו"ס נעה רוטמן ,בית
החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע
 .3קבוצה טיפולית בדיקור סיני
למאושפזים במחלקה סגורה ,הגב'
ימית אקהרט והגב' עמית בן אשר,
בית החולים מזור

אולם מליאה  -אולם מואה
The Outlook for Schizophrenia - Like Psychosis is Better than We Think 11:30-12:00
Prof. Sir Robin Murray, KING'S COLLEGE, LONDON

יו״ר :פרופ' מרק וייזר ,מנהל האגף לבריאות הנפש ,המרכז הרפואי שיבא תל השומר
 12:00-12:30חלקי עצמי כמצבי אישיות לכידים :דוגמאות מסכימה תרפיה,
פרופ' אשכול רפאלי ,המגמה לפסיכולוגיה קלינית ,המחלקה לפסיכולוגיה ומרכז גונדה לחקר המוח ,אוניברסיטת בר אילן
יו״ר :ד"ר שירלי פורטוגיז ,מנהלת המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

מושב נעילה  -אולם מואה
 12:30-13:30אסיפה כללית ,סיכום פעילות הוועד ,ישיבת מליאה ,הצגת פוסטרים מצטיינים והכרזת הבחירות ליו"ר האיגוד הנבחר

 13:30-14:30ארוחת צהריים קלה

תוכנית חברתית
יום רביעי  9 ,ביוני 2021
 20:30-21:00קוקטייל קבלת פנים  -בריכת מלון קדמא
 21:05-22:00טקס אות מפעל חיים  -אולם מליאה
 22:00-23:00מופע סטנד אפ  -חנוך דאום "החיים הם תקופה קשה״  -אולם מליאה

יום חמישי  10 ,ביוני 2021
18:00

יציאה לסיור חווייתי במדבר ואירוע הערב בחאן ספינת המדבר

19:00

יציאה לאירוע הערב בחאן ספינת המדבר

 20:00-21:00ארוחת ערב בחאן ספינת המדבר
 21:00-21:30דבר יו״ר האיגוד היוצא ד״ר צבי פישל ויו״ר האיגוד הנכנס פרופ' יובל מלמד
21:30

הופעה של ארקדי דוכין " -משוגע מיוחד״

