נושא המחקר
מה מיוחד בהתקף פסיכוטי אצל סכיזופרן מכור לסמים לעומת התקף פסיכוטי אצל
סכיזופרן לא מכור.
תחלואה פסיכיאטרית בהפרעות פסיכוסומוטיות
דה-סנסיטיזציה שקורת בעת טפול בקלונידין
השפעת וורניקלין (צ'מפיקס) על מטופלים פסיכיאטרים מבחינת הרגלי עישון ,תופעות
לוואי ומצב נפשי ,בהשוואה לקבוצת ביקורת.
הפרעה דו-קוטבית במתבגרים – גורמי סיכון הורמונליים להתפתחות התקפים

שם
ד"ר מיכאל שפרינץ

בי"ח
אברבנאל

ד"ר רעות גלעד ליסי
ד"ר דפנה כהנא
ד"ר סבינה מלניק

איתנים
באר יעקב-נס ציונה
באר יעקב-נס ציונה

ד"ר שירלי הרץ קיסר

באר יעקב-נס ציונה

ד"ר יפה סרור
ד"ר גלעד אגר

ברה"נ באר שבע
גהה

הפרעות פסיכיאטריות בילדים בגיל הרך הסובלים מ  deletionבq11.222
שעור סכיזופרניה בקרב העדה האתיופית

ד"ר ירון גורן
ד"ר ליביה בלן משה

גהה
גהה

ביו-מרקרים בפסיכיאטריה
במיקרוביום לבין אבחנה של  ADHDבילדים

ד"ר תומר לוי

גהה

The impact of stimulant treatment for Attention-deficit\hyperactivity disorder on

ד"ר דפנה ערמון
ד"ר כרמל קלה
ד"ר זיאד אבו רחאל

הדסה
הדסה/צה"ל
העמק

המיקרוביום בארבע קבוצות עכברים :צעירים/מבוגרים ,מדוכאים
דיכאון כגורם סיכון לתחלואה קרדיווסקולרית
הטכנולוגיה והשפעתה בקרב מטופלים פסיכיאטרים ,אפשרות טיפול ומעקב דרך
השימוש בכלים טכנולוגיים כמו אינטרנט ,נייד ,אפליקציות וכו'

ד"ר טלי ברטלר

זיו

treatment and weight gain among children diagnosed Microbiota, Risperidone

ד"ר אפרת מלקוש
ד"ר גלעד בודנהיימר
ד"ר אופיר לבנה

כפר שאול-איתנים
לאומית
לב השרון

ד"ר מחמוד זועבי
ד"ר כפיר אייזלר
ד"ר ציפי מילמן
ד"ר דורון אמסלם

מזור
רמב"ם
רמת חן
שיבא

ד"ר מריאלה מושבה

שיבא

ד"ר חן דרור

שלוותה

ד"ר יעל לואיס
ד"ר עמית סעד

שלוותה
שלוותה

ד"ר דן פרבשטיין

שניידר

מעקב אחר פעילות התימוס כפי שנמדדת על ידי  TRECsבחולי דיכאון וחרדה ,לפני
ואחרי טיפול אנטי-דיכאוני.

ד"ר ליאור אדלר

שניידר

אפתיה (תחושת "זומביות") בילדים המטופלים בסטימולנטים להפרעת קשב וריכוז

callous-unemotional traits severity in children and adolescents with disruptive
behaviors

disorders with disruptive behavioral

פגיעה עצמית במתבגרים בהקשר של רמה דתית/רוחנית
סימפטומים קליניים של ארוע פסיכוטי ראשון בבני נוער חרדיים
שימוש בטכנולוגיית  Virtual Realityלתהליכי למידה המונעים שכחה .בהקשר של
שכחה ,דמנציה ,ובעיקר מניעה שלהם.
הקשר בין הפרעות ברכישת/התפתחות השפה להפרעות חשיבה
שינויים אפיגנטיים בהפרעות פסיכיאטריות או בתגובה לטיפולים שונים.
הדמיה בדכאון
חינוך רפואי :סימולציות מונחות וידאו יכולות לשפר את יכולת הרפלקסיה של
המתמחה
Higher Adaptive Functioning and Low Psychiatric Morbidity Characterize
Married Individuals with 22q11.2 Deletion Syndrome

ההשפעות הקוגניטיבית של טיפול בריספרדל בבני נוער לא פסיכוטיים בהפרעות
התנהגות ובעיות קשב.
הפרעות אכילה ,והשמנה באוכלוסיה פסיכיאטרית
Applying a hierarchical Bayesian model on meta-analyses for estimating
psychotherapy effect

