
בין הגוף לנפש:
הפרעות פסיכוסומטיות,

כאב ופיברומיאלגיה -
איבחון וטפול רב מימדי

)כולל קנביס(
לוח זמנים

בית חיל האוויר

פרופ' חיים בלמקר, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה, נשיא האיגוד העולמי 
לנוירופסיכיאטריה, פרופ' אמריטוס לפסיכיאטריה, אוני' בן גוריון

ד"ר עידו לוריא , יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה; מנהל מרפאת ברה"ן 
כפר סבא, בי"ח שלוותה; מנהל מרפאת "גשר", המרכז הקהילתי ברה"ן יפו

גב' נטע קובלסקי
עמותת 'גוונים של סגול' לקידום זכויות  חולי פיברומיאלגיה

ד"ר יעקב עזרא
מנהל המרפאה לנוירולוגיה תפקודית, בי"ח סורוקה

ד"ר אורי גנור
היחידה לטיפול בהפרעות גוף-נפש, מרפאת ברה"ן כפר סבא, בי"ח שלוותה

ד"ר דניאלה עמיטל
מנהלת מחלקה פסיכיאטרית, בי"ח באר יעקב נס ציונה

ד"ר אלון רשף
מנהל המערך הפסיכיאטרי, מנהל יחידת גוף-נפש, בי"ח העמק

ד"ר אנדרס קוניצ'זקי
פסיכולוג קליני ורפואי, מנהל אקדמי של יחידת 'גוף-נפש'

במכללה האקדמית ת"א; המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' חיפה

מר רן שורר
פסיכולוג שיקומי ונוירופסיכולוג

ראש הצוות הפסיכולוגי במכון הראומטולוגי במרכז הרפואי איכילוב

ד"ר גיל שויד
רופא מתמחה )רפואה תעסוקתית( שירותי בריאות כללית;

מייסד דוקטורס-וויד מערכות

ד"ר אילן טל
מנהל מרכז ד"ר טל לתמיכה רגשית ונפשית 

ד"ר דניאלה עמיטל, ד"ר יעקב עזרא, ד"ר אלון רשף, 
ד"ר אנדרס קוניצ'זקי, גב' נטע קובלסקי

מנחה: ד"ר אפרת אליפז סיטי
מזכיר החברה לבריאות הנפש בקהילה;

מנהלת המחלקה האמבולטורית, בי"ח מזור

רישום, התכנסות וכיבוד קל

ברכות ודברי פתיחה

פיברומיאלגיה: עוצרים את הגלגל-
חוויה אישית

על הספקטרום הפסיכוסומטי:
יחסי גוף-נפש בהפרעות השונות

בין הימנעות להתקשרות: התנהגות, מנטליזציה 
ויחסי אובייקט בהפרעות גוף-נפש

פיברומיאלגיה - כאב נפשי

הפסקת קפה וכיבוד

מעשה ללא הלכה:
גוף-נפש במסגרת ציבורית

גוף ונפש בתהליכי פסיכותרפיה 
פסיכוסומטית בילדים

CBT ומיינדפולנס לכאב כרוני
A winning hand

הפסקת קפה וכיבוד

טיפול בקנאביס רפואי
ככלי לאיזון הגוף והנפש

משככי כאב: בין טיפול לשימוש לרעה

פיצול ואיחוד בטיפול הגופני והנפשי,
היבטים פרטניים ומערכתיים,

שאלות ותשובות

ארוחת צהריים

8.40 - 8.00

8.55 - 8.40

9.10 - 8.55

9.40 - 9.10

10.05 - 9.40

10.35 - 10.05

10.55 - 10.35

11.20 - 10.55

12.45 - 11.20

12.10 - 11.45

12.25 - 12.10

12.50 - 12.25

13.15 - 12.50

13.45 - 13.15

13.45

מושב 1 - "בין הכיסאות": אבחון ותיאוריה

מושב 2 - טיפול: על פיצול וחיבור

מושב 3 - על פיצול וחיבור - המשך


