הכנס השנתי של יספר"א 2017
בשיתוף עם החוג לבריאות נפש קהילתית

תרופות
פסיכיאטריות
בקרב אנשים
עם הפרעות
נפשיות קשות

מחקר ,ידע מניסיון ,גישות ובחירה
רביעי 20 ,בדצמבר 9:00 - 15:20 2017
באודיטוריום הכט ,אוניברסיטת חיפה
ש ד ר ו ת א ב א ח ו ש י  ,1 9 9ח י פ ה

הוראות הגעה :עקב מצוקת חניה באוניברסיטה לא תתאפשר כניסת
רכבים פרטיים לחניוני האוניברסיטה .מומלץ להשתמש בתחבורה
ציבורית או בשאטלים שיוצאים מחוף הכרמל .בשעות הבוקר
המוקדמות ניתן למצוא מקומות חניה מסביב לאוניברסיטה.

הרשמה ותשלום
דמי השתתפות
רגיל
למתמודדים/ת /בני/ות משפחה,
מדריכים/ות ,חונכים/ות ,סטודנטים/יות  80ש"ח

 100ש"ח

לפרטים נוספים ובירורים ניתן ליצור קשר עם אורן דרעי ,רכז יספר"א:
www.ispraisrael.org.il
oren@ispraisrael.org.il 02-6249204
* הכנס ילווה בתמלול לעברית

י

ספר"א .בוני
לקידום השים קהילה מקצועית
קום הפ
סיכיאטרי בישראל.

הכנס בשת"פ עם החוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה ,איגוד הפסיכיאטריה והחברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה

עיצוב :יעל בוברמן

בהרשמה עד  26.11בהרשמה מ27.11-
 150ש"ח
 120ש"ח

הערות:
• לעובדים בארגון חבר
ביספר"א לשנת 2017
תינתן  50%הנחה על
דמי ההרשמה הנ"ל
• ההרשמה לכנס מהווה
גם חידוש חברות
אישית לשנת 2017

ועדה מארגנת:
סילביה טסלר לזוביק
פרופ' דיוויד רועה
פרופ' מרק גלקופף
פרופ' מקס לכמן
אבי אורן ,נילי אהרונוב
ואורן דרעי

:2017 הכנס השנתי של יספר"א

Antipsychotics in early psychosis:
Helpful or harmful?

10:30

Prof. Donald Goff, M.D. Director of the Nathan S. Kline
Institute for Psychiatric Research and Vice Chair for Research
in the New York University Langone Medical Center.

The Case for Selective Use of
Antipsychotics: History, Science, and
Evidence-Based Medicine

11:15

:תכנית היום
 התכנסות9:00

: פתיחה וברכות10:00
		
, טאובר. יו"ר קרן לזלו נ,פרופ' אלפרד טאובר
 אוניברסיטת חיפה,יו"ר חבר הנאמנים

Mr. Robert Whitaker, Journalist and Author “Anatomy
of an Epidemic”, 2015

 נשיא אוניברסיטת חיפה,פרופ' רון רובין

 ארוחת צהריים12:00

 למה ואיך החלטנו אם ליטול תרופות או לא? עדויות13:00

, יו"ר ארגון לשמ"ה, מר דייויד הריס.על בחירות אישיות
, ארגון עוצמה, נילי אהרונוב,בורשטיין-גב' שירה אלפייה
. עמותת סוטריה,מר גדי תירוש

The Role of Shared Decision Making
in using, tapering or discontinuing
antipsychotic medication

תרופות פסיכיאטריות בקרב אנשים
:עם הפרעות נפשיות קשות
 גישות ובחירה, ידע מניסיון,מחקר

13:40

Prof. Lisa Dixon, M.D., M.P.H, Columbia University
 פאנל שאלות ותשובות בנוכחות כל המרצים14:20
 סיום15:20
* הכנס ילווה בתמלול לעברית
Donald C. Goff M.D., is a translational clinical researcher who
studies and treats schizophrenia.
Dr. Goff was the Director of the Schizophrenia Clinical and Research
Program at the Massachusetts General Hospital (MGH) and Professor
of Psychiatry at Harvard Medical School prior to moving to New
York in 2012 to become Vice Chair for Research in Psychiatry at NYU
Langone Medical Center and Director of the Nathan Kline Institute
for Psychiatric Research. Dr. Goff earned his medical degree at UCLA
and completed his internship in Internal Medicine at Cedars-Sinai
Medical Center in Los Angeles and his residency in Psychiatry at
MGH in Boston. His research fellowship in Psychopharmacology was
completed at Tufts-New England Medical Center in Boston. Following
training, he established the Schizophrenia Clinical and Research
Program at the MGH of which he was Director for 25 years.
Dr. Goff has published over 200 articles concerning schizophrenia
and related topics. At the MGH he developed a translational clinical
research program integrating pharmacology, cognitive behavioral
therapy, neuroimaging, and genetics to enhance our understanding
of the pathophysiology of schizophrenia and to develop new
treatments. This group has done pioneering work in the areas
of functional imaging, metabolic effects of second generation
antipsychotics, nicotine, glutamatergic agents and folate based on
models from molecular neuroscience and following a personalized
medicine approach. Dr. Goff is currently working in the areas of early
intervention and the treatment of refractory symptoms employing
strategies to enhance neuroprotection and neuroplasticity.
Dr. Goff is the recipient of the Kempf Award for Mentorship in Biological
Psychiatry from the American Psychiatric Association; the Wayne Fenton,
MD, Award for Exceptional Clinical Care; the Stanley Dean Award for
Research in Schizophrenia from the American College of Psychiatrists
and the Research Award from the American Psychiatric Association. He
is also a member of the American College of Neuropsychopharmacology
and Associate Editor for Psychiatry at JAMA.

 דיקן הפקולטה למדעי הרווחה,פרופ' פייסל עזאיזה
 אוניברסיטת חיפה,והבריאות
 נשיא, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה,פרופ' חיים בלמקר
 פרופ' אמריטוס,האיגוד העולמי לנוירופסיכיאטריה
לפסיכיאטריה באוניברסיטת בן גוריון
 משרד, ראשת אגף בריאות הנפש,ד"ר טל ברגמן
 נציגת מערך השיקום,הבריאות
 מנהל, בי”ח שלוותה, מנהל מרפאת כפ”ס,ד"ר עידו לוריא
 יו”ר החברה, יפו, המרכז הקהילתי לברה”ן,מרפאת גשר
לבריאות הנפש בקהילה
 הדרכה, מנהלת תחום בכיר הכשרה,קליינמן-ד"ר ורד בלוש
 משרד הבריאות, האגף לבריאות הנפש,והטמעת מודלים
 יו"ר יספר"א,לזוביק- סילביה טסלר:הנחיית הכנס
 החוג לבריאות נפש קהילתית,ופרופ' דיויד רועה
Lisa Dixon, M.D., M.P.H., is a professor of psychiatry at Columbia
University Medical Center and the director of the Division of Behavioral
Health Services and Policy Research within the Department of
Psychiatry. She directs the Center for Practice Innovations at the New
York State Psychiatric Institute. Dr. Dixon oversees the implementation
of evidenced-based practices for individuals diagnosed with serious
mental illness activities for the New York State Office of Mental
Health. She leads the innovative program, OnTrackNY, a New York
State initiative designed to improve outcomes and reduce disability
for young people who are experiencing their first episode of
psychosis. Dr. Dixon’s work has joined individuals engaged in selfhelp, outpatient psychiatric care, and clinicians and policymakers in
collaborative research endeavors. Dr. Dixon also serves as the editor in
chief of the journal, Psychiatric Services.”
Robert Whitaker is a journalist and the author of five books, three of
which tell of the history of psychiatry. His first, Mad in America: Bad
Science, Bad Medicine and the Enduring Mistreatment of the Mentally
Ill was published in 2002. His second, Anatomy of an Epidemic: Magic
Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness
in America, won the Investigative Reporters and Editors book award
for best investigative journalism in 2010. His latest, which he cowrote with Lisa Cosgrove, while a fellow at the Edmond J. Safra Center
for Ethics at Harvard University, is Psychiatry Under the Influence:
Institutional Corruption, Social Injury, and Prescriptions for Reform.
Prior to writing books, Robert Whitaker worked as the science and
medical reporter at the Albany Times Union newspaper in New York
for a number of years. He also served as Director of Publications at
Harvard Medical School; co-founded a publishing company that
focused on the business of developing new drugs; and is the founder
of madinamerica.com, a website that features research news and
blogs from an international group of writers interested in “rethinking
psychiatry.”

