האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית מתכבד להזמינכם ליום עיון בנושא

הבדלים נוירוביולוגים בין המינים
Neurobiological differences between the sexes

יום העיון ייערך ביום ד' 30 ,בנובמבר 2016
באודיטוריום בניין ווסטון למדעי המחשב ,קומה  ,1האקדמית ת"א-יפו ,רח' חבר הלאומים  ,10ת"א-יפו
8:15-8:45
8:45-9:00
9:00-9:45
9:45-10:15
10:15-10:45
10:45-11:15

התכנסות ,הרשמה ,תצוגת חברות ,קפה ומאפה
ברכות ופתיחה  -פרופ' דורון גוטהלף
מושב ראשון  -פסיכיאטריה ומגדר ,יו"ר ד"ר מיכל טלר ,אוניברסיטת ת"א
רפואה מבוססת מין ומגדר – שינוי פרדיגמות ברפואה
פרופ' מרק גלזרמן ,מרכז רפואי רבין
גרייה אימונית בינקות :מודל נוירו-התפתחותי של פסיכופתולוגיה תלוית מין
פרופ' אינה וינר ,אוניברסיטת תל-אביב
הפרעות פסיכיאטריות תלויות מין ומגדר
ד"ר ענבל ראובני ,מרכז רפואי הדסה
הפסקה קפה ותצוגת חברות
מושב שני  -נוירו-ביולוגיה של מין ומגדר ,יו"ר פרופ' מיקי בלוך ,המרכז הרפואי ת"א-יפו

Plenary lecture
Reproductive Steroids and Depression - the Brain in Context
Prof David R. Rubinow

11:15-12:15

12:15-12:45
12:45-13:15
13:15-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

"Innovation and Entrepreneurship School of Medicine" Director, UNC Center for
Women’s Mood Disorders
ההרצאה באנגלית
הורמונים והתנהגות חברתית
ד"ר לי קרן ,אוניברסיטת בר-אילן
האם יש מוח נשי ומוח גברי?
פרופ' דפנה יואל ,אוניברסיטת תל-אביב
ארוחת צהרים קלה ותצוגת חברות
מושב שלישי  -מין והתפתחות זהות מגדרית ,יו"ר ד"ר ברק שגב ,אוניברסיטת ת"א
מה מקור ההתנהגות ההורית השונה בזכרים ובנקבות?
ד"ר טלי קמחי ,המרכז הרפואי ת"א-יפו
התפתחות בראי המגדר :ממבנה לקליניקה ,מזהות לניידות מגדרית (טרנסג׳נדר)
ד"ר גלית ארז ,המרכז לבריאות הנפש ,שלוותה

המשך יום העיון מיועד למתמחים המשתתפים בתכנית "החממה לרופאים חוקרים" בחסות חברת יאנסן
15:00-15:15
15:15-16:15

הפסקת קפה

סדנא עם המרצה האורח Prof. David R. Rubinow

חדר ( 035בקומת הכניסה)

ועדה מדעית של יום העיון :ד"ר ענבל ראובני  -יו"ר ,ד"ר שגב ברק ,ד"ר עומרי ויסמן ,ד"ר שחק יריב

יו"ר האיגוד :פרופ' דורון גוטהלף
סיו"ר :ד"ר מיכל טלר
ועד האיגוד :ד"ר חגי מעוז ,ד"ר אחיקם אולמר ,ד"ר שגב ברק ,ד"ר ערן הראל ,ד"ר עמרי ויסמן,
ד"ר עומר זרחי ,ד"ר שחק יריב ,ד"ר גל שובל ,ד"ר אלון שמיר

עלות ההשתתפות ביום העיון:
תעריף מוזל לנרשמים מראש
לחברי האיגוד ששילמו דמי חברות לשנת :2016
חברים  130 -ש"ח
סטודנטים ומתמחים  80 -ש"ח

לנרשמים במקום ביום הכנס (כולל חברי האיגוד):
חברי האיגוד וקהל רחב ₪ 180 -
סטודנטים ומתמחים ₪ 130 -

מספר המקומות מוגבל ויהיה על בסיס מקום פנוי!

שאלות ובירורים :שיפי שור ,מזכירת האיגוד msshor@netvision.net.il 052-2844334 , 04-8255757

האיגוד מודה לחברות התרופות על תמיכתן ביום העיון

יאנסן ,טבע ,לונדבק ,מדיסון ,נוברטיס ,פריגו ,כצט ,אוניפארם

חזון האיגוד
לגשר בין רופאים מטפלים לבין חוקרים ,לרווחת המטופלים
הסובלים ממחלות פסיכיאטריות או נוירופסיכיאטריות

