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בשיתוף עם החברה הישראלית להפרעת קשב
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מלון דן פנורמה תל אביב
חזון האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית הינו לגשר בין קלינאים לבין חוקרים .מטרת בית ספר
הקיץ השנה היא להתבונן יחד ,חוקרים ורופאים בהפרעה הנוירו-התפתחותית השכיחה ביותר ,הפרעת
קשב .ללמוד על מודלים גנטים ,ביוכימיים ,נוירופיסיולוגיים ועוד להפרעה זו ,להעמיק בידע ההדדי,
ולשוחח על דרכים לקידום המחקר בתחום.
הפרעת קשב ,היא הפרעה בפעילות המוחית ,שיוצרת רצף אחד עם הפרעות נוירו-התפתחותיות ונוירו-
פסיכיאטריות אחרות .בהפרעת קשב אנו עדים לתחלואה נלווית משמעותית הן בתחום הנוירו-
פסיכיאטרי והן בתחום הגופני הכללי .בנוסף למודלים המוכרים לנו כבסיס להפרעת קשב – האנטומיים,
הפסיכולוגיים ,הפיסיולוגיים ,הביוכימיים ,והגנטיים – לאחרונה נוספו גם מודלים של מנגנונים דלקתיים
ואימוניים העומדים כבסיס להפרעה זו .על מנת להבין ולטפל בהפרעת קשב ,נדרשת הבנה מעמיקה
הן של ההסתמנות הקלינית והן של המנגנונים הפתופיסיולוגיים העומדים בבסיס ההפרעה.
בית ספר הקיץ של האיגוד השנה יתקיים כסדנא מקדימה לכנס השנתי של החברה הישראלית להפרעת
קשב ,ויפגיש באופן ישיר בין הקליניקה והמחקר.
בחלקו הראשון של היום ,נלמד יחד על ההתבטאות הקלינית והבסיס הפתופיסיולוגי של הפרעת קשב.
בחלקו השני של היום ,המשתתפים יוכלו לבחור להשתתף בסדנה קלינית מעשית שעוסקת במטופל
המורכב הסובל מהפרעת קשב או בסדנת מחקר להעמקת מודלים להפרעות קשב בבעלי חיים ויישומם
במחקר.
מארגני המפגש :פרופ' איריס מנור (ביה"ח גהה) ודר' רננה איתן (בי"ח איכילוב).
יש להירשם מראש ,מספר המקומות מוגבל ,אנא הקדימו הרשמתכם להבטיח את השתתפותכם.
ההרשמה והתשלום לבית ספר הקיץ  -באתר האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית www.isbp.org.il
בית ספר הקיץ מתקיים השנה בחסות חברת טבע

:תוכנית
התכנסות

08:30-09:00

דברי פתיחה

09:00-09:15

 יו"ר האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית,דר' רננה איתן
09:15-10:30

Introduction to Clinical Aspects of Attention Disorder
Prof Iris Manor, Geha Hospital, Israel
הפסקת קפה

10:30-11:00
11:00-12:30

The Neurobiological Basis of ADHD
Prof Jan Buitelaar, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands.
ההרצאה באנגלית

2 סדנא

סיכום מושב הבוקר

12:30-12:45

הפסקת צהרים

12:45-13:30

1 סדנא

13:30-15:30

Models for Attention

From a difficult child to a complex

Research in Animals and

patient: coping with adult ADHD

Humans

patient in primary care

Prof Avi Avital, University of Dr. Margaret Danielle Weiss,
Haifa, Israel

Cambridge Health Alliance,
Cambridge MA USA;
Dr. Eugene Merzon, Leumit Health
Service, Israel
הסדנא באנגלית
דיון וסיכום המפגש

15:30-15:45

:עלות השתתפות בבית ספר הקיץ
 ש״ח50 - מתמחים או סטודנטים חברי איגוד לפסיכיאטריה ביולוגית או חברי החברה להפרעת קשב
 ש״ח70 - מומחים או חוקרים חברי איגוד לפסיכיאטריה ביולוגית או חברי החברה להפרעת קשב
 ש״ח200 - נרשמים שאינם חברי איגוד לפסיכיאטריה ביולוגית או חברי החברה להפרעת קשב
.יש לציין באיזו סדנה תבקשו להשתתף
www.isbp.org.il ההרשמה והתשלום באתר האיגוד
:בחסות
חסות פלטינום

חסות כסף

המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם מוזמנים להשתתף בכל הכנס של החברה הישראלית להפרעת
קשב – הרשמה באתר /https://www.adhdcongress.com

