האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית מתכבד להזמינכם ליום עיון בנושא

דלקת במחלות נוירופסיכיאטריות :חידושים בנוגע למנגנונים וטיפול
יום העיון ייערך ביום ד' 29 ,בנובמבר 2017
באודיטוריום בניין ווסטון למדעי המחשב ,קומה  ,1האקדמית ת"א-יפו ,רח' חבר הלאומים  ,10ת"א-יפו
8:15-8:45
8:45-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-11:50
11:50-12:10
12:10-13:00
13:00-13:45

13:45-14:15
14:15-14:40
14:40-15:00

התכנסות ,הרשמה ,תצוגת חברות ,קפה ומאפה
ברכות ופתיחה  -פרופ' דורון גוטהלף
מושב  - Iתהליכים אימונים במוח בבריאות ובחולי  -יו"ר מיכל טלר ,אוניברסיטת ת"א
Introduction to Immunology of the Brain
Prof. Marion Buckwalter, M.D., PhD - Stanford University
ההרצאה באנגלית
ציר מוח-חיסון במחלות נוירופסיכיאטריות
פרופ' מיכל שוורץ ,מכון ויצמן
תפקיד תאי המיקרוגליה בדיכאון וההשלכות הטיפוליות
פרופ' רז ירמיה ,האונ' העברית
יעילות טפול תכשירים אימונים במחלות פסיכיאטריות
פרופ' דורון גוטהלף ,בי"ח שיבא
הפסקת קפה ותצוגת חברות
מושב  - IIגורמים אימונים בהפרעות נוירופסיכיאטריות ,יו"ר  -אבי ויצמן ,אוניברסיטת ת"א
הביטויים הנוירופסיכיאטרים של מחלות אוטואימוניות סיסטמיות
פרופ' יואב צ'פמן ,בי"ח שיבא
האם תסמיני אוטיזם ופסיכוזה לא טיפוסיים הם ביטוי של אנצפלופטיה אוטו-אימונית בילדים?
ד"ר אודי מקורי ,בי"ח שיבא
Stroke, Inflammation and the Immune Response- the Association to Dementia and
Depression
Prof. Marion Buckwalter, M.D., PhD - Stanford University
ההרצאה באנגלית
ארוחת צהרים קלה ותצוגת חברות
מושב  - IIIאינטראקציה בין מוח למערכת החיסון בתופעות פסיכיאטריות ,יו"ר  -חיים בלמייקר,
אוניברסיטת בן-גוריון
השפעת מערכת החיסון במוח על פעילות מערכת התגמול  -פתרון אפשרי לתעלומת הפלצבו
ד"ר אסיה רולס ,טכניון
תאי מיקרוגליה בעזרת  TNFαמדכאים שינויים סינפטיים ומתווכים שינויים התנהגותיים בעקבות
שימוש בקוקאין
ד"ר גיל לויטוס ,טכניון
פרופיל מערכת החיסון כמנבא תגובה ותופעות לוואי ל SSRI
דר' מיה אמיתי ,בי"ח שניידר ומכון ויצמן

המשך יום העיון מיועד למתמחים המשתתפים בתכנית "החממה לרופאים חוקרים" בחסות חברת יאנסן
15:00-16:30

מפגש של פרופ' מאריון באקוולטר עם חניכי החממה

ועדה מדעית של יום העיון :ד"ר מיכל טלר  ,פרופ' דורון גוטהלף

יו"ר האיגוד :פרופ' דורון גוטהלף
סיו"ר :ד"ר מיכל טלר
ועד האיגוד :ד"ר חגי מעוז ,ד"ר אחיקם אולמר ,ד"ר הדס אוקון-זינגר ,ד"ר גלית ארז ,ד"ר שגב ברק ,ד"ר אלונה גד,
ד"ר ערן הראל ,ד"ר עמרי ויסמן ,ד"ר עומר זרחי ,פרופ' גל שובל ,ד"ר אלון שמיר

ההרשמה ליום העיון באתר האיגוד www.isbp.org.il
דף הבית > יום עיון > יום עיון  > 2017הרשמה ליום העיון
עלות ההשתתפות ביום העיון:

תעריף מוזל לנרשמים עד 21.11.17
חברים באיגוד
מומחים וחוקרים ₪ 130 -
סטודנטים ומתמחים ₪ 80 -

מי שאינם חברים באיגוד
מומחים וחוקרים ₪ 230 -
סטודנטים ומתמחים ₪ 150 -

לנרשמים אחרי 21.11.17
חברים באיגוד
מומחים וחוקרים ₪ 180 -
סטודנטים ומתמחים ₪ 130 -

מי שאינם חברים באיגוד
מומחים וחוקרים ₪ 280 -
סטודנטים ומתמחים ₪ 200 -

הרשמה לחברים באיגוד נעשית דרך אתר האיגוד.
מספר המקומות מוגבל ויהיה על בסיס מקום פנוי!
שאלות ,בירורים והרשמה למי שאינו חבר באיגוד :מורן בר-אור ,מזכירת האיגוד isbpisrael@gmail.com

האיגוד מודה לחברות התרופות על תמיכתן ביום העיון

יאנסן ,טבע ,מדיסון ,נוברטיס ,לונדבק ,פריגו ,כצט ,אוניפארם ,נ.ב.ט.

חזון האיגוד

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

