
   

* Prof. Serafini is an Assistant Professor of Psychiatry at the University of Genoa, 

Section of Psychiatry, IRCSS San Martino, Italy. For over 10 years he has been 

working as a clinician and researcher at the Sant’Andrea Hospital in Rome where 

he is an active member of the Center for Suicide Prevention. Prof. Serafini's major 

research interests include psychopathology, neurobiology and 

psychopharmacology of people with suicidal behavior and affective disorders. He 

was a fellow of several scientific associations/societies including the New York 

Academy of Sciences, International Society for Affective Disorders, International 

Association for Suicide Prevention, European Psychiatric Association where he is 

currently secretary of the Neuroimaging section. Prof. Serafini is the author of 

more than 200 scientific contributions (author of more than 130 articles in peer 

reviewed international and national Journals, author of approximately 40 book 

chapters, author of more than 35 abstract/posters in peer reviewed international 

Journals). Prof. Serafini is currently the Editor-in-Chief of the Journal of Life 

Medicine and the Journal of Medical Disorders, Associate Editor of both 

international journals: Frontiers in Psychiatry and Advances in Medical 

Informatics. Prof. Serafini boasts several multi-disciplinary collaborations 

worldwide, in particular with the Occupational Therapy Department at the 

University of Haifa, in order to improve the quality of life and reduce the 

psychosocial disability of patients with major psychiatric conditions. 
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 ההרצאות
 

 



 
 
 

, תמקד במאפיינים הייחודיים של קשיים בעיבוד החושי במצבי בריאות שוניםיהכנס 
בכלי אבחון חדשניים וכן בכיווני ; הפדיאטריה, הנוירולוגיה, בתחומי הפסיכיאטריה

   .התערבות המתייחסים לאדם ולמשפחתו
 

 .אנגליתבשפה ה תינתן  Prof. Serafiniהרצאת המפתח בהנחיית 
 ,ים בעיסוק מתחומי ההתמחות השונים/הכנס מיועד למרפאות

 ולמטפלים מתחומים נוספים
 

 
=========================================================== 

 
 

רשמה התאריכי ו הנחות ,באמצעות כרטיס אשראי תשלוםלפרטי 
  לחצו כאן

 בתשומת לב המידע וההנחיותאת  יש לקרוא
 
 : )לא מומלץ( המחאה/מזומןבאמצעות  בתשלוםמעוניינים ל

, שם שם פרטי :בצירוף למשרדי החוג, )סכום מדוייק( המחאה/מזומן יש לשלוח
 מגורים.  סלולרי, כתובתמשפחה, אי מייל, טלפון 

 
 את המעטפה יש לשלוח אל: 

  3498838מיקוד החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 
 (ליאת סגללידי )

 

 החוג לריפוי בעיסוק אינו אחראי למקרה של אובדן מעטפה 
 .ללא תכולההמגיעה ו/או מעטפה 
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