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17:00-17:30   התכנסות וביקור בתערוכה
17:30-17:45    ברכות ותודות

17:45-18:30    "קונברסיה ונוירוביולוגיה – הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?"
        ד"ר יפתח בירן | פסיכיאטר ונוירולוג, מנהל תחום האשפוז הנוירו-פסיכיאטרי, המערך הנוירולוגי, איכילוב

 "Brexpiprazole -18:30-19:00    "ניסיון טיפולי ב
Associate Professor of Psychiatry, Centre of Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto | פרופ' עופר אגיד         

 Drug Induced Movement Disorders    19:10-19:55
                      ד"ר יאיר זלוטניק | מנהל מרפאת הפרעות תנועה וסגן מנהל מחלקה נוירולוגית, המרכז הרפואי

                     האוניברסיטאי סורוקה
20:00             ארוחת ערב

21:00             "רפואה משפטית – פענוח פשעים באמצעות רפואה" 
                      ד"ר חן קוגל | מנהל המכון לרפואה משפטית, אבו כביר

יום שישי 15.10.21
08:00-09:00 ארוחת בוקר

09:00-10:50  מושבים מקבילים בנושא "הגישה להפרעות פסיכוטיות מורכבות"
09:00-09:50  מושב בהנחיית פרופ' עופר אגיד | 

                              Associate Professor of Psychiatry, Centre of Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto                        
10:00-10:50   מושב בהנחיית ד"ר אמיר קריבוי |

                     מנהל מחלקה פעילה, בי"ח גהה מרצה בכיר, אוניברסיטת תל אביב

10:50-11:20    הפסקה וביקור בתערוכה
  

11:20-12:05     "פסיכוזה כמשבר במודל ה'עצמי': מבט נוירו-קוגניטיבי
        ד"ר רועי סולומון | מרכז גונדה לחקר המוח, אוניברסיטת בר אילן

12:05-12:50    הפן הפסיכיאטרי של חולי טרשת נפוצה 
        ד"ר זאב ניצן | מנהל השירות להפרעות תנועה, מרפאת זכרון ומרפאת טרשת נפוצה,  בי"ח ברזילי

12:50-14:00    ארוחת צהריים  
14:00-14:45    "התנסויות בתרסיס – רשמים משנה של טיפול ע"י אסקטמין (ספרבאטו) בדכאון עמיד"

                      ד"ר עודד ארבל | מנהל טיפול יום פסיכיאטרי, המרכז לברה"ן ב"ש
                      ד"ר תמר כוסף | מנהלת טיפול יום פסיכיאטרי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה 

                      ד"ר שולה גרשטיין | חברת יאנסן  
14:45-15:30    "פלסבו – אינבו או יש בו"

                       ד"ר ליאון נמץ | מתמחה בפסיכיאטריה, המרכז לברה"ן ב"ש
19:00-20:00   ארוחת ערב

20:00             פעילות יזומה מטעם האיגוד

יום שבת 16.10.21
09:00-10:00  "איך ולמה מקשיבים ברפואת משפחה – רופא המשפחה כמקף בין הגוף והנפש"

                      ד"ר שי קרונטל | רופא משפחה מומחה, קריית אונו. יו"ר חוג הבאלינט הישראלי
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