
נפש בקהילה 
יצירת קהילה מקצועית

12.01.2022

יום עיון משותף ראשון של איגוד רופאי המשפחה והחברה לבריאות הנפש בקהילה

כפר המכביה ר"ג

התכנסות, רישום וכיבוד  8:00
 9:00  פתיחה ודברי ברכה 

 פרופ' יובל מלמד, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה
 ד"ר מיכל שני, יו"ר איגוד רופאי המשפחה

ד"ר עידו לוריא, יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה
9:15   ספראבטו – לדיכאון קשה לטיפול | בחסות חברת יאנסן | ד"ר שולה גלרשטיין, מנהלת תחום פסיכיאטריה יאנסן

דיונים בפאנלים: בשיתוף הקהל  
 9:35   פאנל To DSM or not to DSM :1 - כיצד מאבחנים מצבים נפשיים?

 מה הם הגורמים המשפיעים על אבחנת דיכאון חדש, הפרעת חרדה או הפרעת אכילה, וכיצד מעריכים שיפור או החמרה? 
 מה בנוגע לילדים ונוער? הפרעות קשב?

 האם יש הבדל בין הפרקטיקה של רופאי המשפחה לבין הפסיכיאטרים? בין רופאים צעירים לרופאים מנוסים?
 האם אפשר להחליט על טיפול תרופתי מבלי לקבל אבחנה פורמאלית?

 משתתפים/ות: ד"ר גילי ביאלר עופר, ד"ר מירב סודרסקי, ד"ר טניה אברט, ד"ר אורי גנור
מנחה: ד"ר שי קרונטל

 10:20  פאנל 2: של מי המטופל הזה? 
 מי מרגיש בעלות על המטופל?

 כיצד תופסים המקצועות השונים את מידת האחריות של המקצוע השני על הטיפול?
 מי בודק גופנית, מפנה לאק"ג, מחדש מרשמים, ומה כל צד מבקש מהצד השני?

 באיזה מצבים רופאי משפחה ופסיכיאטרים מדברים ומדוע? על מה לא מדברים?
 סטיגמות הדדיות

 ואם יש פסיכולוג/פסיכותרפיסט?
 משתתפים/ות: ד"ר דנה עמישר, ד"ר אורן באר, ד"ר רות גופן, ד"ר יעל לבני גילרמן

מנחה: ד"ר אילן טל
הפסקה וביקור בתערוכה  11:00

11:30  ליריקה )Pregabalin(– שחקן נוסף בטיפול בהפרעת חרדה מוכללת | בחסות חברת פייזר
  11:55  פאנל 3: תרופות עם סטיגמה

 "תרופות פסיכיאטריות" ניתנות על ידי פסיכיאטרים ואילו רופאי משפחה נותנים תרופות של רופאי משפחה?
 השימוש בקנאביס

 סטימולנטים ותרופות אחרות להפרעת קשב בילדים ובנוער, במבוגרים ולאוגמנטציה קוגניטיבית
 חומרים עם פוטנציאל תלות, התמכרות ושימוש לרעה. בנזודיאזפינים, אופיאטים ועוד

 משתתפים/ות: פרופ' איה בידרמן, ד"ר מיכל פלומבו, ד"ר איריס כהן יבין, ד"ר אילן וולקוב
מנחה: ד"ר אילן טל

 12:40  פאנל 4: קשה להיות מטפל בענייני בריאות הנפש
 למה קשה כל כך? איך אנחנו דואגים לעצמנו?

 מה משמעות הקשר רופא/ת משפחה-פסיכיאטר/ית בעת הזאת?
 איך מתמודדים עם עומס? לאן מתנקז כל העומס של התקופה? האם אפשר להתמכר לרופא?

 משתתפים/ות: ד"ר אורן טנא, ד"ר לאוניד ברואודה, ד"ר לילך מלצקי
מנחה: ד"ר שי קרונטל

ארוחת צהריים  13:30
שיחה משותפת במליאה וסיכום  14:30

הוועדה המארגנת: ד"ר שי קרונטל, איגוד רופאי המשפחה; ד"ר אילן טל, החברה לבריאות הנפש בקהילה

להרשמה 

יחידת הכנסים
של ההסתדרות הרפואית בישראל


