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תוכנית מדעית

08:30-09:00    התכנסות והרשמה
09:00-09:40   "מצבי סטרס ותגובה אורגנית"

                     דר' הדר שלו, מרפאת טראומה וחבולי מח, המחלקה לפסיכיאטריה, המרכז הרפואי סורוקה
09:40-10:30   "המח ומערכת החיסון בשעת דחק"

                     פרופ' מיכל שוורץ, פרופ' לנאורו-אימונולוגיה, דר' ענת לונדון, המחלקה לנאורו-ביולוגיה, מכון ויצמן 
10:30-11:00    הפסקת קפה ותצוגת חברות תרופות

"Taming Terror: Dissociation in DSM-5"                                                                                        10:50-11:50
Prof David Spiegel, Associate Chair, Stanford University School of Medicine - Psychiatry
and Behavioral Sciences & Director of the Center on Stress and Health

11:50-12:40   "היבטי בריאות הנפש בזמן דחק, האיומים והאתגר"
                     דר' זהר רובינשטיין, פסיכולוג קליני וארגוני, התכנית הרב-תחומית לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת 

                     תל אביב
12:40-13:20   "מערך בריאות הנפש במצבי דחק בטחוני מתמשך, מיקוד במבצע עמוד ענן"

                     פרופ' זאב קפלן – מנהל המרכז לבריאות הנפש באר שבע, דר' הדר שלו – סורוקה, 
                     דר בלגורודסקי אנדריי– ברזילי

13:20-14:10    ארוחת צהריים במלון
14:10-15:10   "אבל, טראומה, ואבל טראומטי"

                     פרופ' אליעזר ויצטום, המרכז לבריאות הנפש, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון
15:10-16:10   "התמודדות עם הטראומה של השואה ב'אפר ואבק' של פוליקר וגלעד"

                     פרופ' ניסים קלדרון, פרופ' מן המניין במחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון

הזמנה ליום עיון של
איגוד הפסיכיאטריה,

סניף דרום

בנושא
סטרס ופסיכיאטריה, בין מצב בטחוני לתגובה אורגנית

מלון "הולידי אין" אשקלון 23.5.2013

להתראות באשקלון

חברים יקרים!

במהלך מבצע "עמוד ענן" התמודדה אוכלוסייה נרחבת בישראל עם איום קיומי של נפילת טילים בתוך אוכלוסייה אזרחית.

הסניף הדרומי של איגוד הפסיכיאטריה מזמין אותך ליום עיון מרתק, אשר בא לבחון את השלכות הדחק על  בריאות הגוף והנפש.

במהלך היום נסקור את הקשר בין הסטרס לבין התגובה האורגנית וזו הנפשית, את התנהגות המערכת החיסונית בשעת דחק, 
את הביטי החוסן מול הפתולוגיה וגם בשירה ובספרות. נציג את פעילות מרכזי החירום בשעות הקריטיות, על יתרונותיהם 

וחסרונותיהם. בין המרצים, חוקרים יידועי שם, מהמובילים בארץ ובעולם.

לאור חשיבות הנושא והרלוונטיות שלו עבור כולנו ולאור איכותם של המרצים והנושאים, אנחנו מבקשים להזמין את כלל חברי 
האיגוד הפסיכיאטרי בארץ. 

הכניסה עולה 80 ₪  לחבר איגוד הפסיכיאטריה ו- 130 ₪ למעוניינים שאינם חברי איגוד )פסיכולוגים, עוס"ים ואחיות(.
לחברי סניף דרום הכניסה תשולם על ידי הנהלת הסניף.

 www.events.ortra.com/psychiatric  :לאתר הכנס


