בריאות הנפש בקהילת הלהט"ב
יום רביעי07.11.2018 ,
המרכז לישראל יפה ,שד' רוקח  80ת"א
תוכנית הכנס
08:45 – 08:00

התכנסות

09:15 - 08:45

ברכות:
חן אריאלי ,יו"ר האגודה למען הלהט"ב  //פרופ' יובל בלוך ,יו"ר איגוד הפסיכיאטריה של הילד
והמתבגר ,מנהל מרפאת ילדים ונוער ,המרכז לבריאות הנפש' ,שלותה'  //ד"ר צבי פישל ,יו"ר איגוד
פסיכיאטריה ,מנהל מחלקה ג' ,המרכז לבריאות הנפש 'גהה'  //ד"ר גל וגנר קולסקו ,יו"ר שותף של
החברה לרפואת להט"ב ומנהל המרפאה הגאה בגן מאיר  //ד"ר עידו לוריא ,יו"ר החברה לברה"ן
בקהילה ,מנהל מרפאת מבוגרים ,המרכז לבריאות הנפש 'שלותה'

09:45 - 09:15

קהילת הלהט"ב :מבוא ומושגי יסוד
עו"ס אּוורי עייק ,MSW, MSc ,מרפאת לוינסקי ,משרד הבריאות וחוש"ן  -חינוך ושינוי

10:15 – 09:45

זרקור על תחלואה נפשית בקהילת הלהט"ב  -דכאון ,חרדה ,דימוי גוף ועוד
ד"ר רותי גופן ,יו"ר שותפה ,החברה לרפואת להט"ב ,מרפאת כיכר הבימה של מכבי שירותי בריאות

10:45 – 10:15

בריאות הנפש בקרב אנשים שחיים עם HIV
ד"ר איציק לוי ,מנהל מחלקת  ,AIDS/HIVבית החולים 'שיבא' ,תל השומר

11:00 – 10:45

מפגש עם אדם החי עם  - HIVהוועד למלחמה באיידס

11:20 –11:00

הפסקת קפה

11:50 – 11:20

היבטים רגשיים בטיפולי פוריות בקרב נשים לסביות וביסקסואליות
ד"ר גבי אייזנברג רומנו ,מנהלת השירות לבריאות הנפש של האישה ,המרכז הרפואי תל-אביב ,מנהלת
'עולם ומלואה' ,המרכז לבריאות הנפש של האישה ,ת"א

12:00 - 11:50

סיפור אישי  -אישה לסבית שהתמודדה עם משבר

12:30 – 12:00

הכרות עם הקהילה הטרנסית ותהליך ההתאמה המגדרית  -מרצה מטעם עמותת 'מעברים'

13:00 - 12:30

זרקור על הבריאות הנפש בקהילת הטרנס
מר יונתן מרטון ,MSW ,עו"ס ,רכז התוכנית למניעת אובדנות ,השירות הפסיכוסוציאלי של האגודה
למען הלהט״ב

13:30 – 13:00

היבטים רגשיים בהתנהגות מינית סיכונית בגברים המקיימים יחסי מין עם גברים :כמסקס,PrEP ,
אתרי הכרויות והתמכרות למין
ד"ר אילן טל ,מנהל מרכז ד"ר טל לתמיכה רגשית ונפשית

14:15 – 13:30

הפסקת צהריים

14:45 – 14:15

הגיל השלישי בקהילת הלהט"ב
ד"ר יצחק שנור ,ד"ר איילת ברג-ורמן ,היחידה לחקר הזיקנה' ,מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל'

15:15 – 14:45

הורים וילדים במשפחות חד מיניות
גב' דפנה גרינר ,MSW ,עו״ס קלינית ופסיכותרפיסטית ,מנהלת היחידה לייעוץ וטיפול במרכז הגאה

15:45 – 15:15

מיניות פוגענית בארון
מר ערן האן ,פסיכותרפיסט ,מנהל קו הסיוע הארצי לגברים ולנערים נפגעי תקיפה מינית

16:00 – 15:45

סיכום ותודות

»
»
»
»

ההשתתפות בכנס כרוכה בהרשמה או לחברה לרפואת להט"ב או לחברה לבריאות הנפש בקהילה
ההרשמה והתשלום לחברה מתבצעים בעזרת הטופס הרצ"ב ושליחתו לחברה המארגנת
להרשמה ותשלום (למי שאינו חבר) ניתן לפנות לחברה המארגנת INSTYLE EVENTS -
בטלפון  03-6426616או במייל ( Instyle@instyle-events.co.ilדפנה/אסתי)
חניה בתשלום בחניון ציבורי "הגולפיטק" הסמוך

ארגון והפקה:

