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  הכנס תכנית
  

   12/1122/  -חמישי  יום 
  הגעה וחלוקת חדרים    – 15:00
  רד הבריאותמש, יפו -  מרכז קהילתי  לבריאות הנפש ,אחראית היחידה לתחלואה כפולה , אביבה וולף' דר  :פתיחה   16:30 – 16:45
  l: Interdisciplinary approach of opioide dependence treatment - Croatian model )הרצאה מטעם רקיט בנקיזר(  16:45 – 17:45

Dr Ivan Ćelić, MD works at Psychiatry Hospital Vrapce at Department for Addiction and Psychiatric Comorbidities  
   ר אילסם"יו ,הודה ברוךר י"ד :מנחה - ? האם זה עובד –רצף הטיפול בישראל  –פאנל    18:00 – 19:30

  מנהלת המחלקה להתמכרויות משרד הבריאות, פאולה רושקה ר"ד -נציג משרד הבריאות : משתתפים                          
   מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, איריס פלורנטין' גב - נציג משרד הרווחה והשרותים החברתיים                                           

  ס"ף נרקולוגיה במחלקת רפואה בשבאש ענר, פבל ספיבק ר"ד -ס "נציג השב                                          
   מר בני יעקב -נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול                                           

  ארוחת ערב    – 19:30
  

   12/1123/  -שישי יום 
  ארוחת בוקר   – 07:00
  מנהלת המחלקה להתמכרויות משרד הבריאות, פאולה רושקה ר"ד -! ?שילוב מנצח -שפוזית צמודת קהילה טיפולית יא   09:30 – 09:00
  מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, איריס פלורנטין' גב - ? האם ידוע לנו מה קורה אחרי קהילה טיפולית   10:00 – 09:30
  רשות למלחמה בסמים ,אגף טיפול ושיקום אשר , חיים מהל ר"ד - ? האם זה עובד - ס "שב, רווחה, בריאות :ראשים 3- טיפול ב   10:30 – 10:00
  בעיות ונושאים שונים, אתגרים -ס כולל קשר עם יתר המערכות במדינה "רצף הטיפול הרפואי בנפגעי סמים במסגרת שב  11:00 – 10:30

  ס"ף נרקולוגיה במחלקת רפואה בשבאש ענר, פבל ספיבק ר"ד - 
  הפסקת בוקר וסיור בתצוגה הרפואית     11:30 – 11:00

  
  מנהל מרכז, יששכר הרמן ר"ד - רפואיות ופסיכו סוציאליות , דילמות משפטיות - הפסקת טיפול יזומה   12:00 – 11:30

  משרד הבריאות, שיקום לנפגעי סמים ביפו                          
  מנהל מרפאת היבטים  ,בסקי'יו מרצ'ר סרג"ד  –? הטיפול הפרטי בהתמכרויות האם אויב או התקווה היחידה   12:30 – 12:00

  יום בבאר יעקב' מ ומח"בע                          
  חי -ראש החוג לעבודה סוציאלית מכללת תל ,אלי לונטל' פרופ - הטיפול הרב צוותי בהתמכרויות     13:00 – 12:30
  ורו לרנרתארר "ד -  לוב תרופתי בטיפול בתחלואה כפולהדוגמא של שי - לפסיכיאטר יש מקום בטיפול האינטגרטיבי גם   13:30 – 13:00
  ח תל השומר "בי -פסיכיאטרי בכיר  ,שאול לברןר "ד - מחסומים לקבלת טיפול בהתמכרויות   14:30 – 14:00
   הפסקה וארוחת צהריים קלה בשטח התצוגה             – 14:30
  ארוחת ערב שבת    – 19:30

  
   12/1124/ - יום שבת 

  ארוחת בוקר   – 07:00
, )מתדון וסובוטקס(מנהלת מרפאת צור אביב , ס"עו, מאיה ריפטין -ף הטיפול הפסיכוסוציאלי במטופלי בופרנורפין רצ    09:30 – 09:00

  האגודה לבריאות הציבור
  קהילת הדרך, אמנון מיכאלר "ד דיון בהנחיית - הרשות  או אילסם , שרדי ממשלהמ: מי צריך לבנות סטנדרטים לטיפול   10:00 - 09:30
  מקצועי בהמשך הדרך- על תפקידו של אילסם כגורם אקדמי -דיון וסיכום הכנס  -? לאן הולכים מכאן    11:00 - 10:00

  חיים מהל' אמנון מיכאל ודר ר"ד: מנחים                          
  ניתן גם בצאת השבת  -פינוי חדרים ופיזור 

  
  ,בברכה

  ר"יו -יהודה ברוך ר "ד                         
  מרכזת הכנס  -אביבה וולף  ר"ד                     

  יו מרצבסקי'סרג ר"ד                
  מר בני יעקב                

                                                                           אורנה גורכובר 'גב
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