הכינוס המדעי השנתי
חידושים בנאורופסיכיאטריה
 15-17ינואר  ,2015מלון הילטון מלכת שבא – אילת
הכנס יתמקד בנסיון לגשר על הפערים הקיימים בין הנוירולוגים לפסיכיאטרים ,ולהסבירם בבואם לדון במחלות
המוח והנפש .הכנס ייערך ויונחה ע”י ועדה מדעית מכובדת .נקיים דיונים רבי חשיבות בנושאים שנדון בהם.
התכנית המדעית הסופית תפורסם לאחר אישורם של המרצים המובילים מהארץ ומחו”ל .

התכנית המדעית
החל מ 15.00 -התכנסות ,קליטה וחלוקת חדרים

יום ה’ 15/1/15 -
קנביס בנאורולוגיה ,פסיכיאטריה וכאב

19.30 – 17.30
17.50 – 17.30

קנביס בפסיכיאטריה – חיוב ושלילה :ד”ר יהודה ברוך ,מכון גרטנר ,משרד הבריאות ויועץ מחקר לחב’ .OWC

18.10 – 17.50

שימוש בקנביס במחלות מוח ניווניות :פרופ’ רות ג’לדטי ,מנהלת היחידה למחלת פרקינסון ,ביה”ח בלינסון

18.30 – 18.10
		

קנביס רפואי לטיפול בכאב ,תמונת מצב בישראל :ד”ר סילביו בריל ,,מנהל מכון כאב ,מרכז רפואי ת”א,
יו”ר האיגוד הישראלי לרפואת כאב.

18.50 – 18.30

קנביס רפואי ,מעבר מחומר אסור לתרופה :ד”ר מיקי דור  ,יועץ רפואי ראשי של היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות

19.10 – 18.50

שאיפת כמויות קנאביס מדודות :מעבר משימוש לטיפול?
פרופ’ אילון איזנברג  ,מנהל יחידה לחקר הכאב ,ביה”ח רמב”ם.

		
19.30
		
21.00

ארוחת ערב חגיגית
סרט

		

יום ו’ – 16/1/15
 - FTDשטיון פרונטוטמפורלי

09.00 - 11.00
		
		
11.30 - 11.00
 11.30 - 13.00מחלות אוטואימוניות של המוח
הסלף במצור :הפרעות אוטואימוניות מנקודת מבט של פסיכיאטר :ד”ר תמרה אליזוב פישל ,פסיכיאטרית בכירה 		
12.00 - 11.30
ביחידה להשתלות בדיאליזה ,ביה”ח בילינסון.
המבט הנאורולוגי :פרופ’ יהודית אהרון ,מנהלת היחידה להפרעות זיכרון ,ביה”ח רמב”ם
המבט הפסיכיאטרי :פרופ’ יורם ברק ,מנהל מחלקה פסיכוגריאטרית ,המרכז לבריאות הנפש ע”ש אברבנאל
הפסקה וכיבוד

12.30 - 12.00
14.00 - 13.00
16.00 - 14.00
		
		
		
		

		
		
		
		
19.30
		
21.30

הסתמנות נפשית במחלות מוח אוטואימוניות:
ד”ר אבי גדות ,מנהל יחידת אשפוז יום נאורולוגי ,ביה”ח איכילוב.
הפסקה וארוחת צהריים קלה

חידושים בתרופות:
 – Neurofarmagene .1ערכת אבחון גנטית לפסיכיאטריה  - Lacosamide .2טיפול חדש באפילפסיה
ד”ר ליאורה שוקובסקי ,מנהלת תחום בתי חולים ,בחסות חברת כצ”ט
שיפור איכות החיים של אנשים הסובלים מהפרעות נפשיות ונאורולוגיות :ד”ר קרולינה מש ,יועצת רפואית ,בחסות חברת לונדבק.
טיפולים חדשים ב –  -ADHDד”ר גבריאל ויינשטיין ,נאורולוג ,מכבי שירותי בריאות ,בחסות חברת נוברטיס

השוואה בין תרופות נוגדות קרישה חדשות:
קריטריונים לתרופות שונות :פרופ’ בלה גרוס ,מנהלת המחלקה לנאורולוגיה ,מרכז רפואי גליל
בעיות מיוחדות בקשישים :פרופ’ נתן בורנשטיין ,יו”ר האיגוד לנאורולוגיה
ארוחת ערב
ערב חברתי
בברכה,
ד”ר יהודה ברוך ,פרופ’ יורם ברק,
 ,Mindfulnessשרית רוטשילד ,מאמנת בתחום המגדר ומורה למדיטציה
פרופ’ בלה גרוס ופרופ’ עמוס קורצ’ין

יום שבת – 17/1/15
10.00

לפרטים נוספים :חברת אס.פי גרופ בע”מ .טל’ 03-5460296/03-5466440 :פקס03-5466441 :
מיילmosheh@spgroup.co.il :
שרית 052-2759944
משה 052-3498166

SP

הכינוס המדעי השנתי
חידושים בנאורופסיכיאטריה
 15-17ינואר  ,2015מלון הילטון מלכת שבא – אילת
טופס הרשמה
א .פרטים אישיים
ד"ר  /פרופ'

שם פרטי _____________________ שם משפחה____________________________

תפקיד /מקצוע ושם המוסד_________________________________________________________
כתובת ______________________________________________________________________
דוא"ל )בכתב ברור בבקשה(________________________________________________________
טל' נייד ____________________________ טל קווי____________________________________

ד .מועדי טיסות

ב .מחירי לינה ותנאי אירוח

ג .מחירי טיסה לאילת

מחיר הטיסה – לכיוון אחד
טיסות קבוצתיות – טיסות ארקיע
מותנה במינימום  20נרשמים לטיסה

טיסה הלוך לאילת 15/1/15 -
נתב"ג –< אילת  -המראה ב13.35-
שדה דב –< אילת  -המראה ב13.55-
חיפה –< אילת  -המראה ב08.50-

 ₪1,970חדר ליחיד ) סינגל(
 ₪2,185חדר זוגי
 ₪2,730זוג  +ילד בחדר הורים
זוג  2 +ילדים בחדר ג'וניור ₪ 3,588 -
זוג  2 +ילדים בחדרים נפרדים₪ 4,370 -

נתב"ג | מבוגר  | ₪ 240 -ילד ₪ 230 -
שד"ב | מבוגר  | ₪ 270 -ילד ₪ 230 -
חיפה | מבוגר  | ₪ 370 -ילד ₪ 250 -
תינוק בכל טיסה ₪ 40 -

טיסה חזור לאילת 17/1/15 -
אילת –<נתב"ג  -המראה ב15.30-
 המראה ב18.55-אילת – נתב"ג
אילת –< שד"ב  -המראה ב18.10-
אילת –< חיפה  -המראה ב16.30-

המחירים הם לשהייה במלון הינה על
בסיס חצי פנסיון ל 2-לילות ובתוספת
הפסקות וכיבודים ע"פ תכנית הכנס.

ה .פרטי כרטיס אשראי:
סוג הכרטיס__________________ שם בעל הכרטיס_____________________________________
מס' הכרטיס___________________________________________________________________
תוקף______________________  3ספרות אחרונות בגב הכרטיס____________________________
לחיוב ב  2 -תשלומים  3 /תשלומים ) נא למחוק את המיותר(

סכום לחיוב ________________₪

למתקזזים במע "מ ,יש להוסיף מספר עוסק/ת.ז ____ _______________________________________

ו .הזמנה
מלון :סוג החדר /ים __________________

מחיר₪___________ :

טיסה הלוך :שם השדה _______________

מס' מבוגר /ים _____ מס' ילד /ים _____

מחיר₪___________ :

טיסה חזור :שם השדה _______________

מס' מבוגר /ים _____ מס' ילד /ים _____

מחיר₪___________ :

סה"כ לתשלום) :מלון  +טיסות(

מחיר₪___________ :

הריני מאשר השתתפותי בכנס,
תאריך ____________________________ חתימה_____________________________________

הערות




כמות החדרים מוגבלת ועל כן יש למהר ולהירשם!
החיוב ייעשה החל מ 1/11/14 -ב –  2-3תשלומים
דמי ביטול – עד שבועיים ממועד הכנס – ללא חיוב  ,ממועד זה –  15%דמי ביטול
_____________________________________________________________________________________
בע"מ במייל או בפקס
נא למלא את הטופס באופן ברור וקריא ולשלוח לחב' אס .פי גרופ
נא למלא את הטופס באופן ברור וקריא ולשלוח לחב' אס .פי גרופ בע"מ,

חברת אס.פי גרופ בע”מ .טל’ 03-5460296/03-5466440 :פקס03-5466441 :
מיילsarit@spgroup.co.il :
שרית 052-2759944
משה 052-3498166

SP

