בית ספר קיץ  2021האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
בין מחלה למודל בפסיכיאטריה
14.7.2021
בית החולים כפר שאול ,המרכז הירושלמי לבריאות הנפש
חזון ה איגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית הינו לגשר בין קלינאים לבין חוקרים .השנה ,בבית ספר
הקיץ של האיגוד ,ננסה לבחון את הלבנים שמהן בנוי הגשר ,בתקווה להניח לבנים נוספות לביסוסו.
מטרת בית ספר הקיץ השנה היא להתבונן יחד ,חוקרים ורופאים ביחס שבין הפרעות נוירופסיכיאטריות
ומודלים להפרעות אלו ,להעמיק בידע ההדדי ,ולשוחח על דרכים לקידום המחקר בתחום.
המחקר במחלות מח המתבצע במודלים שונים ,המאפיינים את ההפרעה הפסיכיאטרית ,או חלקים
ממנה .מודלים בבעלי חיים אפשרו התקדמות אדירה בידע הרפואי ובהקלה על חולי וסבל בעולם
הפסיכיאטריה .על מנת להבין את היתרונות והקשיים במחקר במודלים להפרעות פסיכיאטריות,
נדרשת הבנה מעמיקה הן של ההסתמנות הקלינית והן של המנגנונים הפתופיסיולוגיים העומדים
בבסיס ההפרעה.
בית ספר הקיץ של האיגוד השנה יפגיש באופן ישיר בין הקליניקה והמחקר .בחלקו הראשון של היום,
פסיכיאטרים מומחים יפגשו עם מדענים ב סיסיים לשיתוף הידע הקליני והמחקרי .נקיים דיון
בהשתתפות הקהל לבחינת הפערים בין המדע לקליניקה ,נשאל מהם הגורמים לפערים אלו ומהן
ההשלכות שלהם ,ונחשוב כיצד ניתן לגשר עליהם לקידום המחקר בפסיכיאטריה .בחלקו השני של
היום ,המשתתפים יוכלו לבחור להשתתף בסדנה קלינית ל מפגשים מודרכים עם מטופלים המאושפזים
בבית החולים בכפר שאול או בסדנה לתכנון מחקר במודלים העוסק בפסיכיאטריה.
מארגני המפגש :דר' יונתן (יוני) קופצ'יק (האוניברסיטה העברית) ודר' אודי מקורי (בי"ח שיבא).
יש להירשם מראש:
מתמחים או סטודנטים חברי איגוד  70 -ש״ח  /מומחים או חוקרים חברי איגוד  100 -ש״ח
יש לציין באיזו סדנה תבקשו להשתתף.
ההרשמה והתשלום באתר האיגוד www.isbp.org.il
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תוכנית :
08:30-09:00

התכנסות

09:00-09:10

דברי פתיחה
דר' רננה איתן ,יו"ר האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית

09:10-09:30

הקדמה :בין מחלה למודל בפסיכיאטריה
ד"ר יוני קופצ'יק ,האוניברסיטה העברית

09:30-10:30

דיכאון
ד"ר יעל דגן ,בית החולים כפר שאול
ד"ר עמית לוטן ,בית החולים הדסה ,האוניברסיטה העברית

10:30-10:45

הפסקה

10:45-11:45

התמכרויות
פרופ' שאולי לב -רן ,המרכז לבריאות הנפש לב השרון ,אונ' תל אביב
ד"ר יוני קופצ'יק ,האוניברסיטה העברית

11:45-12:45

הפרעה טורדנית כפייתית
ד"ר אלזבט יובן-וצלר ,בית החולים איתנים
ד"ר רננה איתן ,המרכז הירושלמי לבריאות הנפש ,האונ' העברית

12:45-13:45

הפסקת צהרים
סיור היסטורי-אדריכלי -רפואי בבית החולים כפר שאול
בהדרכת ד"ר גדי לובין

13:45-15:15

סדנה  - 1מפגשים מטופלים סדנה  - 2תכנון מחקר במודלים
הסובלים מהפרעה נפשית

העוסק בפסיכיאטריה

ד"ר אירנה פינקלשטיין וד"ר סרגי ד"ר יוני קופצ'יק וד"ר אודי מקורי
רסקין ,בית החולים כפר שאול
15:15-15:45

דיון וסיכום המפגש
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