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משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

הלב פתוח לרווחה

היבטים ביו-פסיכו-סוציאליים של שימוש בסטימולנטים

יום חמישי 15/12/16
החל משעה  15:00קליטה וחלוקת חדרים
		
18:00
		

18:30 - 19:30
		

הקדמה וברכות
ד"ר ארתורו לרנר  -יו"ר אילסם

הרצאת מליאה
מצב הידע העדכני ופני העתיד בהדמיה מוחית בהתמכרות לסטימולנטים
Network and Circuit Dysregulation in Stimulant Addiction: Towards an Addiction Imaging Biomarker
Prof. Elliot Stein, Chief of Neuro-imaging Research Branch, NIDA, USA

מציג ומדיין :ד"ר שאולי לב-רן

		
		

* ההרצאה תועבר בווידאו בשידור חי

		
19:30

ארוחת ערב בחדר האוכל

		
21:00

ערב יווני ים-תיכוני בלובי המלון

יום שישי 16/12/16
החל משעה  07:00ארוחת בוקר ללנים במלון

הועדה
המארגנת

09:00-11:10

מושב א'

09:00-09:30
		

סטימולנטים ביומיום  -שוקולד ,קפה ומשקאות אנרגיה
מר מנחם סופר

09:30-10:10
		
		

הטיפול בהתמכרות לניקוטין בקרב אנשים
עם הפרעות פסיכיאטריות והתמכרויות
ד"ר שאולי לב-רן

10:10-10:40
		

חגיגת וקוקאין
ד"ר ארתורו לרנר

ד"ר שאולי לב-רן
המרכז לבריאות הנפש ,לב השרון

10:40-11:10
		

טיפול במכורים עם הפרעת קשב וריכוז
ד"ר דותן קידר

ד"ר דותן קידר
המרכז לבריאות הנפש
ע"ש בריל ,רמת חן

11:10-11:30

הפסקת קפה

יו"ר המושב :ד"ר אילן טל

ד"ר ארתורו לרנר
יו"ר אילסם
ד"ר וולף אביבה
מזכ"לית אילסם
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מלון רימונים
גלי כנרת
כנס אילסם השנתי 2016
טבריה
קפאין ,קוקאין ומה שביניהם  -החומרים המעוררים שסביבנו
A Mion
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משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

הלב פתוח לרווחה

היבטים ביו-פסיכו-סוציאליים של שימוש בסטימולנטים

11:30-13:30

מושב ב'

11:30-12:10
		

העצמה קוגניטיבית
ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי

12:10-12:40
		

העצמה קוגנטיבית ,עמדות ודפוסי שימוש בתרופות להפרעות קשב וריכוז ללא מרשם בקרב סטודנטים בישראל
ד"ר חגית בוני-נח

12:40-13:00
		

השימוש בפסיכוסטימולנטים מנבא הישרדות ארוכת טווח במטופלים עם תחלואה כפולה  -האמנם?
מר יורי גימלפרב

13:00-13:30
		

שימוש באקסטזי  -היום שאחרי
ד"ר אילן טל

13:30-14:00

הפסקת צהריים

14:00-15:40

מושב ג'

14:00-14:40
		

התמכרות כחלק ממערך בריאות הנפש
ד"ר טל ברגמן

14:10-15:10
		

השפעת השימוש בסטימולנטים על אמפתיה ,שיפוט מוסרי וקבלת החלטות  -מבט נוירו-קרימינולוגי
ד"ר שרון רבינוביץ'

15:10-15:40
		

"אשנב למחקר"  -הצגת עבודות מחקר עדכניות
בהנחיית פרופ' פנחס דנון

		
19:00

ארוחת ערב בחדר האוכל

20:00-22:30

הקרנת הסרט "הזאב מוול-סטריט"

יו"ר המושב :ד"ר דותן קידר

יו"ר המושב :ד"ר אמנון מיכאל

שבת 17/12/16
החל משעה  07:00ארוחת בוקר ללנים במלון
10:30-13:30

מושב ד'

10:30-11:00
		

האקסטזי לא מת במנאלי  -רשמים מעבודה עם תרמילאים ישראלים בהודו ,קיץ 2016
ד"ר חיים מהל

11:00-13:00

ישיבת הנהלת וחברי האיגוד לסיכום שנת  2016וגיבוש תוכנית עבודה לשנת 2017-2108

13:00-13:30
		

סיכום הכנס
ד"ר ארתורו לרנר

יו"ר המושב :ד"ר ארתורו לרנר
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