
אנו מקדמים בברכה את השתתפותך בכנס הנוירופסיכיאטרי.
נוירולוגיה ופסיכיאטריה הם תאומים סיאמיים אשר הופרדו 
ומאז התפתחו ביניהם יחסי אהבה-שנאה. תחומי ההשקה 

הרבים בין שני העולמות דורשים ומצדיקים לימוד לעומק, אך 
למרבה הצער אלה נדחקים לשוליים בכינוסים המדעיים שלנו.
במטרה לקדם את ההבנה ושיתוף הפעולה בין שני התחומים, 

החלטנו לקיים כנס נוירופסיכיאטרי, אשר ישמש כפורום 
דיון בלעדי רחב למומחים מישראל, בו ידונו מחלוקות שונות 

ופתרונן ויוצגו מקרים בתחומי ההתמחות שלנו.
אנו מאחלים לך ולנו כנס מוצלח ומהנה.

חברים יקרים,

פרופ’ עמוס קורצ’יןפרופ’ גיל זלצמן

הכנס הנוירופסיכיאטרי
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יום חמישי 26/1/17
מושב 1 | יושב ראש מושב: נתן בורנשטיין

הפרדוקס הנוירואתולוגי לחקר התודעה בבעלי חיים, יורם גוטפרוינד  15:00
דמנציה פרונטו–טמפורלית, יהודית אהרון-פרץ  16:00

חידושים בטיפול התרופתי בדמנציה וב-BPSD, יהודית אהרון-פרץ   17:00 
)בחסות חברת סמואלוב(

קפה  17:30

מושב 2 | יושב ראש מושב: רמית רבונה
אפילפסיה – מחלה נוירופסיכיאטרית, תמרה פישל  18:00

התקפים דמויי אפילפסיה, מירי נויפלד  18:20
טעימות יין  20:00

ארוחת ערב  20:30

יום ששי 27/1/17
מושב 3 | יושב ראש מושב: טלי לרמן-שגיא

תרופות חדשות להפרעת קשב, ברוך סטיר   08:30 
)בחסות חברת טבע(

brain machine interface, אילון ועדיה  09:00
אינטראקציות של גנים, סביבה ותזמון בשינויי המוח בדיכאון, גיל זלצמן  10:00

דיכאון: ניטור המוח וטיפולים חדשים, חיליק לבקוביץ  10:30
קפה  11:00

מושב 4 | יושב ראש מושב: בלה גרוס
מנגנוני פגיעה פוסט אינפקטיביים במערכת העצבים, ישראל שטיינר  11:15

המערכת האנדוקנבינואידית וחשיבותה המרכזית באיזון האדם – הגוף והנפש,   12:00
גיל שויד

שימוש בקנאביס בהפרעות נוירופסיכיאטריות, איליה רזניק   12:30 
)בחסות חברת נאופארם(

ארוחת צהריים  13:00

מושב 5 | יושב ראש מושב: אריה קוריצקי
פסיכוזה שפורצת בגיל מבוגר היא בעיה נוירולוגית ולא פסיכיאטרית, יואב צ’פמן  14:00 

מדיין, מארק וייזר
טכנולוגית DEEP TMS ויישומה ברמה הקלינית ברחבי העולם, רונן סגל   15:00 

)בחסות חברת מדיסון(
קפה  15:30

יום ששי 27/1/17)המשך(
מושב 6 | יושב ראש מושב: דניאל עובד

®Lasea טיפול תרופתי חדש בהפרעות חרדה, אורן טנא   16:00 
)בחסות חברת סמואלוב(

הבסיס העצבי ליצירתיות, עידן שגב  16:30
Medically unexplained symptoms, עמוס קורצ’ין  17:30

ארוחת ערב שבת  19:00

שבת 28/1/17
מושב 7 | יושב ראש מושב: אורית שטיין-רייזנר

תסמונת טורט כמחלת מודל, אלן אפטר  08:30
פיברומיאלגיה וכאב כרוני, דן בוסקילה  09:00 

מדיין, ישראל שטיינר
משבר החדשנות בפארמה בתחום מערכת העצבים המרכזית – גישות חדשות   10:00

לפתרון הבעיה, ערן הררי
אוטיזם במאה ה-21: הקשת על כל גווניה, נחום כץ  10:30

קפה  11:00

מושב 8 | יושב ראש מושב: ???
סמי הפיצוציות not so Nice Guy, גל שובל   11:15

תופעות נוירופסיכיאטריות במחלת פרקינסון, מרטין רביי  11:45
דמנציה עם גופיפי לוי, דוד ארקדיר  12:15

עיסוק יתר במין אצל חולי פרקינסון–אבחנה והתמודדות, גילה ברונר  13:00
ארוחת צהריים  14:00

מושב 9 | יושב ראש מושב: שמואל וולפמן
בין נוירולוגיה לפסיכיאטריה – הנוירו - ביולוגיה של הרגשות, יורם יובל  15:30 

מדיין, שלמה מנדלוביץ

פוסטרים
 	 White-Matter Diffusion Tensor Characteristics of Blast-related Traumatic

Brain Injury: Correlation to Post-traumatic and Post-concussive symptoms 
רותם סהר-אשכנזי

 השפעות קוגניטיביות ואלקטרופיזיולוגיות של שימוש אינטנסיבי בטלפונים חכמים	 
אביעד הדר
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