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  החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות

 

Addiction Academy – 
בנזודיאזפינים -  מאפיינים קליניים ופרמקולוגיים, השפעות, התמכרות 

. ושימוש  לרעה בקרב מכורים לאופיאטיים              
  03-05/05/2012 – טבריה –גלי רימונים 

  

  -יום חמישי 

  

  ביקור בתערוכה  17:30-17:50

  

                המחלקה לטיפול –מפקח ארצי , ר אנטולי מרגוליס" ד–  והנחיית הכנספתיחהדברי   17:50-18:00

   משרד הבריאות–בהתמכרויות                      

  

 החברה הישראלית – "אילסם "ר "מנהל בית חולים אברבנאל ויו–ר יהודה ברוך "דדברי פתיחה  18:00-18:10

  לרפואה וטיפול בהתמכרויות                    

  

  Reckitt Benckiser Pharmaceuticals – מנהל יחידה עסקית –  אייל לסרי 18:10-18:20

  

18:20-19:45 Drug Drug Interactions Buprenorphine & Methadone with Benzodiazepines – 

Dr. Chris Chapleo – Global Director of clinical & scientific affairs-Reckitt Benckiser            

                                                                                                                         Pharmaceuticals 

  

  

   -יום שישי 
  

  - ה לטיפול בהתמכרויות מנהלת המחלק, ר פאולה רושקה" ד– מרכזי גמילה BNZ נתוני שימוש 08:45-09:30

  משרד הבריאות                    

  

     ח לב "מנהל מחלקה תחלואה כפולה בה, ר ארתורו לרנר"  ד- טיפול באינסומניה אצל מכורים 09:30-10:15

  השרון                    

  מנהל מעון    –חס דנון פנ'  פרופ– ?כ "בנזודיאזפינים טיפול יעיל בטווח הקצר אך מה קורה אח 10:15-11:00

  .א"אוניברסיטת ת, ח באר יעקב"שיקומי ויחידת מחקר בה                    

  

  הפסקת קפה 11:00-11:20
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    מרפאת אידלסון–מנהלת יחידת מחקר  , ר עינת פלס" ד–?  טוב או רע– בנזודיאזפינים 11:20-11:50

  

  

      ר מוחמד מחמיד"ד – על טיפול פסיכו סוציאלי במטופלי סובוטקס BNZ-השפעת השימוש ב 11:50-12:10

  נצרת סובוקסון + גמילה סובוטקס מרכז  מנהל רפואי                    

  

   מנהל מחלקה לתחלואה  –ר אלכסנדר קפצן " ד– בקרב מכורים BNZ-שיטות טיפול וגמילה מ 12:10-12:40

  .ש"סיכיאטרי בח פ"בה, כפולה                    

  

          לאומית שירותי –פסיכיאטר ראשי , ציון-ר צחי בן" ד– בקהילה BNZ-השפעת שימוש ב 12:40-13:20

  בריאות                    

  

 ר " הנחיית הפורום ד–פאנל דיון התחדשות הפורום לתחלואה כפולה בישראל  13:20-14:00
   וולףר אביבה"ד, ארתורו לרנר                 

   

  

  

  

   –יום שבת 

  
ר "ד, , ר אנטולי מרגוליס"ד, ר פאולה רושקה" ד–טיפול המשך הנחיות ודיון ומסקנות לפאנל  – 10:00-11:00

  אלכסנדר קפצן

  

   סיום הכנס– 11:00

  

  

  

  

  -הכנס יערך בחסות חברת 

  

  

 


