
הכנס הרביעי לציון יום המודעות הבינלאומי לנזקי האלכוהול לעובר

המחלקה לטיפול בהתמכרויות- האגף לבריאות הנפש והאגף לאכיפה ופיקוח

סדר יום
09:00 - 08:30

09:15 - 09:00

09:45 - 09:15

10:15 – 09:45

10:45 – 10:15

11:15 - 10:45

11:45 - 11:15

12:00 – 11:45

12:15 - 12:00

12:45 - 12:15

13:15 - 12:45

13:45 - 13:15

14:00 - 13:45

14:45 - 14:00

התכנסות

פתיחה וברכות 
ד"ר אפרת ברון-הרלב, סגנית מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות 
ד"ר טל ברגמן – לוי, ראשת האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות 

עו"ד איתן גורני, סמנכ"ל ומנכ"ל בפועל, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול
ד"ר פאולה רושקה, מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, משרד הבריאות

קשת הפגיעות של אלכוהול בעובר- עדכון, והקונטקסט הישראלי
פרופ' גדעון קורן, מכון המחקר של מכבי ותכנית Motherisk Israel, בית חולים אסף הרופא

"מגמות בדפוסי שתייה מופרזת של אלכוהול בקרב נערות וצעירות בישראל במבט בין-לאומי"    
ד"ר יוסי הראל פיש, המדען הראשי, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, ראש תוכנית המחקר 

הבינלאומי על בריאותם של בני-נוער, אוניברסיטת בר-אילן 

"היבטים נפשיים בקשת הפגיעות של אלכוהול בעובר"
ד"ר מייק סטבסקי, מנהל היחידה לפסיכיאטריה התפתחותית, המרפאה לרפואה פסיכולוגית, מרכז שניידר 

לרפואת ילדים בישראל

הפסקת קפה

שינויים אפיגנטיים בעקבות חשיפה טרום לידתית לאלכוהול כבסיס למחלות של מבוגרים
ד"ר אורנה דיאב-ציטריין, רופאה בכירה, המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי, משרד הבריאות

"FASD המידע שבידי הסטודנטים לרפואה בישראל בעניין"
גב' גלי לקנר, סטודנטית לרפואה, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב

עבודת מרפאת מ.ש.ב במרכז שניידר - המרפאה לאבחון, מעקב וטיפול בילדים שנחשפו לאלכוהול 
במהלך ההיריון 

ד"ר יהודה סנצקי, מנהל המרפאה הארצית במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, בשיתוף הרשות הלאומית 
למלחמה בסמים ובאלכוהול, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב

"זכויות העובר"
עו"ד ד"ר פנינה ליפשיץ אבירם, מרצה למשפטים במכללת צפת, בעלת משרד לעריכת דין ועוסקת גם בתחום 

הביו אתיקה

"היבטים אתיים באבחון קשת נזקי האלכוהול בעובר"
פרופ' ישעיה וקסלר, מחלקת הילדים, מרכז רפואי הדסה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

"אתגרים באבחון FASD במעגל החיים"
ד"ר אריאל טננבאום, מחלקת הילדים, מרכז רפואי הדסה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

הכרזה על הקמת החברה הישראלית לנזקי הסמים והאלכוהול לעובר וסיכום הכנס
ד"ר סנצקי, ד"ר טננבאום וד"ר רושקה 

ארוחת צהריים

נושא הכנס: "קשת נזקי האלכוהול לעובר - 
היבטים רפואיים, משפטיים ואתיים"

חברי וועדת היגוי לכנס:
ד"ר יהודה סנצקי, יו"ר | ד"ר פאולה רושקה | קרן גולדמן, M.A | סוזן בן עזרא, M.A  | אורית שפירו, M.A | ד"ר אריאל טננבאום | פרופ' גדעון קורן

יום העיון יתקיים ביום חמישי, 8 בספטמבר 2016, במרכז שניידר לרפואת ילדים
אודיטוריום בנין המחקר ע"ש פלזנשטיין, רח' קפלן 14, פתח תקווה
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