
 

 טיפול ראשוני בנוירולוגיה ילדים
 2018למרץ  7יום רביעי 

 צפת ,רפואי זיוהמרכז ה
 

 רישום והתכנסות                      8:15
 

 פתיחה 8:15-9:00
  המרכז הרפואי זיו, צפת פרופ' אנטוני לודר, מנהל מחלקת ילדים,

 בר אילן טתיאלי, אוניברסיסגן דיקן הפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזר
 

 פרופ' הרווי בנט, מארגן יום העיון
  

 :                   מחלות  שכיחות בנוירולוגיה ילדים   Iחלק 
 

 זיהומים במערכת העצבים המרכזית 9:00-9:30
 המרכז הרפואי לגליל, נהריה, ד"ר דני גליקמן

 הפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן
 

 טיפול ראשוני בהפרעות פירכוסיות בילדים 9:30-10:00
רות רפפורט  , בית חוליםמנהלת יחידת נוירולוגיה ילדים ,ד"ר שרית רביד

 רמב"ם ,לילדים
 טכניוןהפקולטה לרפואה, ה

 
 במיגרנה וכאבי ראש בילדים ראשוני טיפול -כאבי ראש בילדים  10:00-10:30

בית חולים רות רפפורט  ,מתמחה בנוירולוגיה ילדים, ד"ר מוניה שעלאן
 רמב"ם ,לילדים

 צפת ,רפואי זיוהמרכז ה
 

 דכונים בחבלות ראש בילדים ע 10:30-11:00
 נוירולוג ילדים, בית חולים לילדים ע"ש גוריב, ניו גרזי  פרופ' הרווי בנט,

מרכז רפואי הר סיני, , ICAHN SCHOOL OF MEDICINE, הפקולטה לרפואה
 ניו יורק

 בפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר אילןמרצה אורח 
 

 דיון 11:00-11:30
  

 הפסקת קפה, ביקור בתערוכה 11:30-12:00
  

 :                  מחלות נוירו התפתחותיתIIחלק  
 

 עם ובלי טיפול תרופתי הפרעות קשב וריכוזניהול  12:00-12:30
 קופ"ח מכבי ,והתפתחות הילדנוירולוגיה , ד"ר עידן סגל

 צפת ,רפואי זיוהמרכז ה
 ההיסטוריה של אוטיזם, ולאן פנינו מועדות 12:30-13:00

 מנהלת מרכז מפנה, ד"ר חנה אלונים
 הפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן

 פנותהמתי לו ,לזהות, לברר –איחור התפתחותי  13:00-13:30



 נוירולוגיה והתפתחות הילד, קופ"ח מכביד"ר עידן סגל, 
 המרכז הרפואי זיו, צפת

 דיון 13:30-14:00
  

 ארוחת צהריים 14:00
 

 טיפול ראשוני בנוירולוגיה ילדים 
יום העיון מיועד לצוות הטיפול הראשוני בילדים בצפון הארץ, במטרה לספק את המידע 

מחלות נוירולוגיות שכיחות בילדים והכלים הדרושים לזיהוי, טיפול וניהול מקרים של 
 ומתבגרים.

 רפואי. -ההשתתפות מומלצת לרופאי ילדים, משפחה, אחיות וצוות מטפל פארא

 מטרות 

של  מיותזיהומחלות לטפל בילדים עם  המשתתפים ידעו לזהותלאחר השתתפות ביום העיון 
 יםידע על חידושירכשו מ בנוסף. וחבלות ראש קלות רכוסים, כאבי ראש , פהעצביםמערכת 

 .תואליקטינטלאכגון הפרעות קשב וריכוז, אוטיזם ולקות נושא הפרעות התפתחותיות ב

 

 חסות

  על תמיכתם ביום העיון. וחברת טבע מדיסון ג'נסןלחברת  אנו מבקשים להודות

   
 


