The 8th Addiction Academy
עם הפנים לעתיד

 | 7-9.3.19מלון "פסטורל“  -כפר בלום
יום חמישי | 07.03.19
" 14:00הכאב שאחרי" סדנא בהשתתפות מומחים מתחום הכאב וההתמכרויות) :מותנה ברישום מוקדם מראש!!(
יו"ר:
• ד"ר פאולה רושקה  -מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,במשרד הבריאות
• ד"ר יעל דליהו  -מנהלת המחלקה לתחלואה כפולה ,המרכז הרפואי לבריאות הנפש אברבנל
מרצים:
• ד"ר יפעת סנדלר  -רופאת כאב ,בית לוינשטיין
• ד"ר לימור גבעון  -פסיכיאטרית ,המרכז הרפואי רמב"ם ,המרכז לבריאות הנפש לב השרון ,המרכז הישראלי להתמכרויות
• גב' אורלי פקר  -פסיכולוגית שיקומית מומחית ,המרכז לבריאות הנפש לב השרון ,המרכז הישראלי להתמכרויות
• ד"ר יורי שפאק  -נרקולוג ,מנהל מרפאת מכבי לטיפול בהתמכרות לאופיואידים ,המרכז לבריאות הנפש לב השרון,
המרכז הישראלי להתמכרויות
• ד"ר סטייסי שושן  -מנהלת ארצית בתוכנית לטיפול בהתמכרויות ,האגודה לבריאות הציבור
 17:00התכנסות וביקור בתערוכה
 17:30ברכות והעברת קדנציה ILSAM -
• ד"ר ארתורו לרנר ,מנהל המחלקה לתחלואה כפולה ,המרכז לבריאות הנפש לב השרון  -יו"ר אילסם היוצא
• דברי פתיחה ,יו"ר אילסם הנבחר ד"ר שאולי לב-רן ,פסיכיאטר ,סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש לב השרון ,ראש ומייסד-שותף,
המרכז הישראלי להתמכרויות
• ד"ר חיים מהל ,פסיכיאטר ,נציג דור המייסדים -לרגל  20שנה לאילסם
 18:30מרצה אורח
 19:30ארוחת ערב במסעדת המלון

יום שישי | 08.03.19
מושב  -התמכרויות התנהגותיות  -יו"ר פרופ' פנחס דנון
 09:00להמר על החיים ולהפסיד בגדול
פרופ' פנחס דנון ,מנהל המחלקה לתחלואה משולבת ,מרכז בריאות הנפש באר יעקב נס ציונה
' 09:25סצנה של התמכרויות מרובות' :התמכרות לחומרים והתמכרויות התנהגותיות בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב
ד"ר חגית בוני-נח ,החוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל וחברת וועד אילסם
 09:50התמכרות לאינטרנט  -לא משחק ילדים
ד"ר דורית פורת ,פסיכיאטרית ,מנהלת לטיפול יום לתחלואה כפולה נוער ,המרכז בריאות הנפש לב השרון
 10:15התבגרות בת זמננו -אתגרים ודגשים בטיפול בהתמכרות בקרב מתבגרים
ד"ר שירה סובול גולדברג ,עו"ס קלינית נוער ומבוגרים .חברת סגל במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן
 10:40דיון וסיכום מושב
 10:50-11:10הפסקה וביקור בתערוכה
מושב  -חומרים ממכרים  -יו"ר ד"ר ארתורו לרנר
 11:10שיטות טיפול חדשניות בהתמכרות לאופיאטים -ניסיון עם סובוקסון פילם
ד"ר פאולה רושקה ,מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,משרד הבריאות
" 11:35אותה הגברת בשינוי אדרת" -מגמות עם כניסת הסיגריה האלקטרונית לשוק וחידושים בטיפול
ד"ר סבינה מלניק ,מתמחה בפסיכיאטריה ,מרכז בריאות הנפש באר יעקב נס ציונה
 12:00טיפול תרופתי בהפרעת שימוש בקנביס – מבט לעתיד
ד"ר נדב שליט ,פסיכיאטר ,המרכז לבריאות הנפש לב השרון ,המרכז הישראלי להתמכרויות
 12:25זריקת מרץ  -גישות חדשניות לטיפול בתלות בממריצים
ד"ר עמוס עברי ,מתמחה בפסיכיאטריה ,המרכז לבריאות הנפש ,לב השרון
 12:50דיון וסיכום המושב
 13:00-13:40ארוחת צהריים קלה בשטח התערוכה
מושב  -שיטות טיפול חדישות  -יו"ר ד"ר פאולה רושקה
 13:40שינויים בהרגלי הכמיהה :תוצאות קליניות ומוחיות ראשוניות של טיפול ע"י גרייה מוחית מגנטית בכמיהה לאלכוהול
ד"ר איתי בסר ,מ"מ מנהל מרפאת מבוגרים ,המרכז לברה"ן ,באר שבע
גב' מעיין הראל ,דוקטורנטית במחלקה למדעי החיים ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע
 14:05גירוי מוחי עמוק לטיפול בהתמכרויות :טכנולוגיה פורצת דרך
ד"ר ציון זבילי ,נוירוכירורג ,סגן מנהל המחלקה הנוירוכירורגית ,המרכז הרפואי המשולב שיבא ,תל השומר
 14:30טיפולים חדשניים להתמכרות באמצעות שינוי זכרון :ממחקר פרה-קליניים לממצאים ראשוניים בבני אדם
ד"ר שגב ברק ,ראש המגמה הפסיכו ביולוגית בית ספר סגול למדעי המוח ,וביה"ס לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
 14:55יישומים של מציאות מדומה בתחום הטיפול בהתמכרויות
ד"ר זיו כרמל -פסיכיאטר ,בית חולים שלוותא

יום שבת | 09.03.19
מושב " -שבת בבוקר יום יפה"  -יו"ר מר חגי ברוש
 10:00הצגת מסקנות פורום כאב והתמכרויות
ד"ר יעל דליהו ,מנהלת המחלקה לתחלואה כפולה ,המרכז הרפואי לבריאות הנפש אברבנל
 10:20הסמים החדשים בשוק :אתגרים בגילוי וניטור
ד"ר מיכל רוטנברג ,מנהלת המעבדה לטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה קלינית המרכז הרפואי שיבא  -תל השומר
 10:40דע מאין באת ולאן אתה הולך :מבט אל עתיד הטיפול בהתמכרויות בישראל
ד"ר שאולי לב-רן ,פסיכיאטר ,סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש לב השרון ,ראש ומייסד-שותף ,המרכז הישראלי להתמכרויות
 11:00סיכום הכנס  -יו"ר אילסם הנבחר ד"ר שאולי לב-רן
וועדה מדעית :ד"ר ארתורו לרנר ,פרופ' פנחס דנון ,ד"ר פאולה רושקה ,ד"ר שאולי לב-רן ,ד"ר אביבה וולף.
חסות פלטינום:

