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 לכבוד
 החברי איגוד הפסיכיאטרי

 סניף ירושלים
 
 

 חבר/ה יקר/ה,
 

 קזאן, רוסיה.-, מוסקבה71.70.20-10.72לאומי "פסיכיאטריה תלוית תרבות", -כנס דו הנדון:
  

 תכנית מדעית
 

 

 מוסקבהיום ראשון, , 71.60.52

 

 הגעה, קבלת חדרים במלון "קוסמוס" -

 Moscow City Psychiatric Hospital -(משעבר נקו'שצביקור בביה"ח פסיכיאטרי בשם אלכסייב )ק -

named after N. A. Alekseev (former Kaschenko) 

 Museum of History of Moscow City Psychiatric Hospital) סיור מודרך במוזיאון של פסיכיאטריה -

named after N. A. Alekseev)–  ותי בריאות של ביה"ח, פיתוח וארגון שיר ההיסטוריהכרות עם

 הנפש בבריה"מ משעבר וברוסיה של היום

 

 מוסקבה   יום שני, ,70.60.52

 

 סיור מודרך "היסטוריה של רפואה במוסקבה" -

 של איגוד להגנת בריאות הנפש ברוסיה גב' אולגה פזינה  תמפגש ודיון עם מנכ"לי -

(Union for Mental Health of Russia, Olga Pazyna, directior) –  אנשי מקצוע בתחום ביראות ארגון

הנפש, אנשי תרבות ומדע, פוליטיקאים ואנשי כלכלה ועסקים במטרה קידום ופיתוח תכניות 

 .WPA ,EPAופרויקטים בתחום בריאות הנפש. ארגון נתמך ע"י 

לאומיים ובינלאומיים משותפים בין אנשי בריאות הנפש של -דיון יתמקד בקידום פרויקטים דו

 רוסיה וישראל.

 

 מוסקבהיום שלישי, , 52.6072.

 

הכרות ומפגש עם עמיתים במרכז הפדרלי רפואי לחקר פסיכיאטריה ונרקולוגיה של משרד  -

 הבריאות ברוסיה בשם ו. סרבסקי 

“V. Serbsky Federal Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology” 
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מדובר במרכז לחקר פסיכיאטריה המרכזי והחשוב ברוסיה. תכנית מפורטת של האירוע 

 תימסר בהמשך.

 נסיעה לקזאן -

-  

 מחוז טטרסטןהכרות עם מבנה וארגון בריאות הנפש ב -זאן ק יום רביעי,, 71.62.52

 

מדובר בביה"ח פסיכיאטרי  -ביקור במרכז המחוזי לבריאות הנפש בקזאן על שם ו. בכטרב -

פרופ' ולדימיר מנדלביץ, ראש  -ברוסיה ובאירופה. מפגש ודיונים עם עמיתים תהוותיקו בין

פקולטה לפסיכולוגיה רפואית וכללית של אוניברסיטה רפואית ממלכתית, מנהל מכון לחקר 

 פסיכיאטריה

 ביקור במחלקה להתקף פסיכוטי ראשון, מנהלת מחלקה ד"ר טטיאנה מליגינה -

 כוגריאטריים, מנהלת שירות ד"ר מדינה ז'ברנקובהכרות עם שירותים פסי -

 הכרות עם שירות נרקולוגי, סגן מנהל ד"ר סטפן קריניצקי -

 

לאומי בנושא "פסיכיאטריה תלוית תרבות" בהשתתפות -יום עיון דו -קזאן , יום חמישי,72.62.52

 עמיתים משני מדינות.

 תכנית מפורטת תימסר בהמשך

 

 השתתפות בכנס השנתי של איגוד פסיכיאטריה רוסי  -, יום שישי, קזאן76.60.52

 תכנית מפורטת תימסר בהמשך

 

 ללא פעילות  מדעית -, קזאן, יום שבת65.60.52

 

 חזרה לישראל  -מוסקבה-, קזאן, יום ראשון67.62.52

 
 
 

 
 אנו מאחלים לכם יום עיון פורה ומהנה

 ועד הסניף


