
הזמנה
לבית הספר לדכאון וסומטיזציה 

של איגוד רופאי המשפחה

הרצליה

בחסות 



בית הספר הינו תוכנית ייחודית שנבנתה ביוזמת איגוד רפואת המשפחה ובחסות חברת אלי לילי, אלטמן רוקחות טבעית, 
ומרכז טל*.

במסגרת התוכנית ייפגשו רופאי המשפחה עם מומחים בתחומם במטרה לקדם דיון משותף ולרכוש ידע וכלים מעשיים 
להתמודדות עם דכאון, חרדה ותסמונות סומטיות ברפואה הראשונית.

המשתתפים בבית הספר יזכו ב-12 נקודות זכות מטעם המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית.

התוכנית כוללת 4 מפגשים דו שבועיים שיתקיימו במשרדי חברת אלי לילי, רח' שנקר 11 בנין גב-ים 4 קומה 2, הרצליה פיתוח.

רכז התוכנית – ד"ר אנדרה מטלון, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה מרכז רפואי רבין, שרותי בריאות כללית. 

שם המרצהנושאשעות

מפגש ראשון: יום ד', 4 בנובמבר 2009 

התכנסות ודברי פתיחה16:30-17:30

סומטיזציה – 17:30-18:00
ניהול מקרה והדרכה

”The Happy Hour“

ד"ר אנדרה מטלון 

דיכאון, חרדה: אבחנה 18:00-19:00
מבדלת, זיהוי ומאפיינים

ד"ר אילן טל

הפסקה19:00-19:15

סימולציה מונחית לראיון עם 19:15-20:30
שחקן

ד"ר אנדרה מטלון
ד"ר אילן טל

ארוחת ערב20:30

מפגש שני: יום ד', 18 בנובמבר 2009

התכנסות16:30-17:00

ד"ר טל אפלבאוםתאור מקרה - חולה סומטי17:00-17:20

פיברומיאלגיה - 17:20-18:20
סוגיות פתולוגיות, אבחון 

וגישה טיפולית

פרופ' דן בוסקילה

הפסקה18:20-18:35

הפרעות סומטופורמיות 18:35-19:30
ברפואה הראשונית והחולה 

המתמיד

ד"ר זאב וינר

פנל מומחים בהשתתפות 19:30-20:15
המרצים: סוגיות טיפוליות, 

שאלות ותשובות

ארוחת ערב20:15

שם המרצהנושאשעות

מפגש שלישי: יום ד', 2 בדצמבר 2009 

התכנסות16:30-17:00

רפואת כאב - 17:00-18:00
דכאון כואב, הכאב מדכא

ד"ר יורם מור

הפסקה18:00-18:15

סימולציה מונחית לראיון עם 18:15-19:15
שחקן

פנל מומחים: 19:15-20:15
למי שייך החולה?

ד"ר יורם מור
ד"ר אילן טל

ארוחת ערב20:15

מפגש רביעי: יום ד', 16 בדצמבר 2009

התכנסות16:30-17:00

רופא משפחהתאור מקרה - גיל שלישי17:00-17:30

 פסיכיאטריה של הגיל השלישי: 17:30-18:30
הדכאון כואב והכאב מדכא?

פרופ' דב איזנברג

הפסקה18:30-18:45

טיפול תרופתי מותאם אישי – 18:45-19:45
העתיד כבר כאן

פרופ' אהובה גוליק

ד"ר אנדרה מטלוןדיון וסיכום19:45-20:15

ארוחת ערב20:15

למעוניינים להירשם נא לשלוח טופס רישום )מצ"ב( לפקס 09-9576003. אישור סופי יישלח אלייך חזרה במייל.
מספר המקומות מוגבל, הרישום על בסיס כל הקודם זוכה.
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* בניהולו של ד”ר אילן טל - פסיכיאטר מומחה. המרכז מתמקד בשירותים ייחודיים בקהילה.



                                                                                              
  
  

  
 

 הרצליה - טופס רישום
 

  של איגוד רופאי המשפחהכאון וסומטיזציהדבית הספר ל
 ומרכז טל, חברת אלטמן, בחסות חברת אלי לילי

 
 

 ציהס לדיכאון וסומטיז"ת להירשם לבי/מעונייןהריני 
 

  ____________________________________:ה/רופאשם ה  

  ____________________________________:מקום עבודה  

 )חובה למלא( :פרטי התקשרות            

  __________________________________________:טלפון

  E mail:  __________________________________________  

 amado_dafna@lilly.com :במייל לדפנה לפנות ניתן וברורים לשאלות

  9576003-09: נא לשלוח את האישור לפקס  

  

  

                                                                                             




