העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה
יום עיון בנושא

הריון ולידה  -פסיכיאטריה פרינטלית:
סוגיות קליניות בטיפול באישה ההרה
יום חמישי 27 ,,,בפברואר2020 ,

אודיטוריום סמי עופר ,בניין הלב ע ש סמי עופר קומה  , -1המרכז הרפואי תל-אביב

פסיכיאטריה פרינטלית כחלק מבריאות הנפש של האישה ,הנו תחום שהולך וגדל בחשיבותו בכל
העולם .מדובר בתחום שמקיף נושאים קליניים רבים ומגוונים הקשורים לבריאותם הנפשית של
האם ההרה ועוברה ,וכן של האם לאחר הלידה והתינוק הרך.
בכנס זה ,אנו נביא בפני קהל אנשי מקצוע מדגם של חלק מהעבודה הטיפולית והמחקרית אשר
נעשית בישראל ,ונדון בתופעות קליניות אשר מדגימות את חשיבות תחום קליני זה שקושר באופן
הדוק בין מקצוע הפסיכיאטריה ,ומקצועות הגינקולוגיה ומיילדות.

						
						

פרופ ,מיקי בלוך
מנהל מחלקת האשפוז הפסיכיאטרי איכילוב

דמי ההשתתפות ביום העיון הם  50ש,,ח.
חברי עמותה ששילמו את דמי החבר לשנת  2020פטורים מדמי השתתפות ביום העיון.
להצטרפות לעמותה לחצו כאן
להסדרת התשלום אנא פנו לדלפק מזכירות העמותה ביום העיון.
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תוכנית יום עיון
 09:00 - 08:30התכנסות
 09:15 - 09:00ברכות:
פרופ ,דב פלדברג ,נשיא העמותה
		
,,
,
,,
ד ר ג ודית ריידמן-הלפר ,יו ר העמותה
		
,
פרופ מיקי בלוך ,מנהל מחלקת האשפוז הפסיכיאטרי איכילוב
		
 09:45 - 09:15התפתחות של  OCDבהיריון ולאחר לידה וגישות טיפוליות
ד,,ר גבי אייזנברג רומנו ,מנהלת השירות לבריאות הנפש של האישה  -איכילוב
		
 10:15 - 09:45טיפול  CBTאולטרה-קצר בטוקופוביה לקראת הלידה
ד,,ר שרון בן רפאל ,פסיכולוגית קלינית וחוקרת ביחידת המחקר  -איכילוב
		
 10:45 - 10:15קבלת החלטות סביב טיפול תרופתי בדיכאון במהלך ההיריון וסביב הלידה -
הצגת נתוני מחקר אורך חדש
		
,
פרופ מיקי בלוך ,מנהל מחלקת אשפוז פסיכיאטרית – איכילוב
		
 11:15 - 10:45הפסקת קפה
 11:45 - 11:15פסיכוזות לאחר לידה – דגש על התסמונת הקטטונית האונוירואידית
ד,,ר בוריס נמץ ,מנהל מחלקת פסיכיאטריה נשים המרכז הרפואי באר שבע
		
 12:15 - 11:45ההשפעות על הילוד של תרופות ממשפחת ה SSRI -בימים שלאחר הלידה
ד,,ר חגית קליגר ,אחראית המרפאה ,בי,,ח ליס  -איכילוב
		
 12:30 - 12:15סיכום
פרופ ,דב פלדברג ,נשיא העמותה
		
,,
,
,,
ד ר ג ודית ריידמן-הלפר ,יו ר העמותה
		
 13:00 - 12:30ארוחת צהרים

