תכניות מוסמך בפסיכולוגיה קלינית ובפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית
יום עיון

בריאות נפש
וזכויות אדם

יום ב׳ ,18.3.2019 ,אולם הנדסה ,המרכז האקדמי רופין
יום העיון יתמקד בממשקים השונים שבין זכויות האדם ובריאות הנפש במטרה לקדם את הבנתנו ופעילויותינו
בתחום .אנו מזמינים חוקרים ,סטודנטים במקצועות בריאות הנפש ,מטפלים ,אנשי זכויות אדם ,מתמודדים ומשפחות
להשתתף ביום העיון .יש להירשם מראש ליום העיון ולקבוצת דיון.

09:00 – 08:15

התכנסות

09:10 – 09:00

פתיחה  -ד"ר רפי יונגמן ,ראש תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית ,המרכז האקדמי רופין
ברכות – פרופ' אייל גמליאל ,דיקן הפקולטה למדעי החברה והקהילה

מושב ראשון :מבט בין לאומי על בריאות נפש וזכויות אדם

10:35 – 09:10

יו"ר – פרופ' אורי הדר ,ראש תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית ,המרכז האקדמי רופין

09:55 – 09:15

 ,MD DPM MRCPsych PhD - Dr. Soumitra R Pathareמנהל המרכז לבריאות נפש ,משפט
ומדיניות ,פונה ,הודו

תפקיד אמנת האו"ם בנוגע לזכויות אדם עם מוגבלויות בהגנה על זכויות נפגעי נפש
The role of the United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) In the protection of the rights of persons with mental illness

10:05 – 09:55

שאלות ותשובות

10:25 – 10:05

פרופ' מרק גלקופף  -פסיכולוג ,ראש החוג לבריאות נפש קהילתית ,אוניברסיטת חיפה ונט"ל ,נפגעי
טראומה על רקע לאומני

עוני ואי צדק חברתי הם הקונטקסט לטראומה ולבריאות נפש

10:35 – 10:25

שאלות וסיכום

10:50 – 10:35

הפסקה

מושב שני :בריאות נפש וזכויות אדם – התבוננות רב-ממדית על המתרחש בישראל

12:20 – 10:50

חמש הרצאות קצרות בנות  10דקות כל אחת  30 +דקות של דיון ושאלות
יו"ר – ד"ר רפי יונגמן
עו"ד שרון פרימור – ארגון בזכות ,המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
ד"ר נביל ג'ריאסי  -סגן הפסיכיאטר המחוזי ,מחוז צפון – משרד הבריאות
גב' לינור לוי  -מתמודדת
השופטת בדימוס גב' ריבי צוק  -עמותת עוצמה ,פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש
ד"ר צבי פישל  -יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,מנהל מחלקה ג' ,המרכז לבריאות הנפש גהה

12:20 – 11:50

דיון משותף ושאלות

13:00 – 12:20

הפסקת צהריים

מושב שלישי :מחקרים בנושא בריאות נפש וזכויות אדם

13:55 – 13:00

יו"ר – פרופ' עדה זוהר ,תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית ,המרכז האקדמי רופין

13:20 – 13:05

פרופ' אפרת נטר ואחרים  -המרכז האקדמי רופין ,משרד הבריאות ואוניברסיטת חיפה

אשפוז פסיכיאטרי כפוי בישראל ,מי נמצא בסיכון?

13:30 – 13:20

שאלות ותשובות

13:45 – 13:30

ד"ר יניב ספינזי  -פסיכיאטר ,מנהל מחלקה א' ,המרכז לבריאות הנפש שלוותה

חווית המטופל והמטפל באשפוז פסיכיאטרי כפוי

13:55 – 13:45

שאלות ותשובות

מושבים מקבילים :חמש קבוצות דיון וגיבוש עמדה

14:55 – 14:00

הדיון בכל קבוצה יתנהל סביב  3-2שאלות שיוצגו למשתתפים בקבוצה .המטרה  -לגבש עמדה
קוהרנטית לנושא שעל הפרק.
• אשפוז כפוי – בהנחיית ד"ר גדי לובין ,פסיכיאטר ,מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים
– כפר שאול; מר עמית וולק ,פסיכולוג קליני ,מרכז 'מרחבים' והתחנה הפסיכולוגית גבעת חיים
• קשירות – בהנחיית ד"ר לורה שרוני ,פסיכיאטרית ,סגנית מנהלת המרכז הרפואי לבריאות הנפש
מזור; ד"ר רחל בכנר ,פסיכולוגית קלינית ,המרכז האקדמי רופין
• הנחיות מקדימות ) – (Advance Directiveבהנחיית ד"ר עידו לוריא ,פסיכיאטר ,מנהל מרפאת
מבוגרים ,המרכז לבריאות הנפש שלוותה ויו"ר החברה לבריאות נפש בקהילה; ד"ר יוסי לוי-בלז,
פסיכולוג קליני ,המרכז האקדמי רופין
• קשישים – בהנחיית ד"ר ערד קודש ,פסיכוגריאטר ,ראש מערך בריאות הנפש ,קופ"ח מאוחדת
ומרצה בכיר בחוג לבריאות נפש קהילתית ,אוניברסיטת חיפה; ד"ר שרון אבידור ,פסיכולוגית,
המרכז האקדמי רופין
• ילדים ונוער – בהנחיית ד"ר אסתי גלילי ויסטוב ,פסיכיאטרית ,מנהלת היחידה לפסיכיאטריה של
הילד והמתבגר ,המרכז הרפואי הדסה ירושלים; ד"ר מעין שורר ,פסיכולוגית קלינית ,המרכז האקדמי
רופין

מושב סיכום :תובנות ומבט לעתיד

16:00 – 15:00

יו"ר – ד"ר דניאלה איזנברג ,תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית ,המרכז האקדמי רופין
ד"ר שמואל הירשמן  ,MD MPA LL.B -מנהל המרכז לבריאות הנפש לב השרון
סיכום הדיונים במושבים המקבילים וסיכום יום העיון
יום העיון ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש למליאה ולקבוצת דיון

להרשמה

