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הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי

לרפואת ילדים

28.11.12

יד כסלו ,תשע"ג

ביתן  10מרכז הירידים ,גני התערוכה ,תל אביב

תוכנית הכינוס

חברות וחברים יקרים,

אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי של האיגוד לרפואת ילדים .גם השנה פנינו אליכם על מנת לקחת חלק בהכנת התכנית
המדעית של הכנס .ואכן ,התקבלו רעיונות והצעות לנושאים רבים ומגוונים .השתדלנו לקבל את כל ההצעות ,וכפי שניתן לראות,
מובאת בזאת תכנית מדעית הטרוגנית ,מיוחדת ומעניינת.
פרופ' דוד ברנסקי – יקיר האיגוד
בכנס זה אנו ממשיכים את המסורת של חלוקת אות "יקיר האיגוד" ,דמות אשר תרמה רבות לקידום רפואת הילדים
במדינת ישראל .פרופ' דוד ברנסקי ,המנהל היוצא של חטיבת הילדים בבתי החולים של "הדסה" ולשעבר מנהל היחידה
לגסטרואנטרולוגיה ילדים בבי"ח "הדסה" עין-כרם ,ירושלים ,נבחר השנה לקבל פרס על תרומתו החשובה בקידום רפואת
הילדים ותחום הגסטרואנטרולוגיה ילדים במדינת ישראל ובעולם.
 #כבשנים קודמות ,אנו משתפים בכנס מקצועות שונים הקשורים לרפואת הילדים :אחיות ודיאטניות.
 #לאור ההצלחה בכנס האחרון ,בנוסף לדיונים "בעד ונגד" ,גם השנה יהיו הרצאות קצרות – "פגוש את המומחה" – בנושאים
שונים ומגוונים הקשורים לטיפול היומיומי בילד בבית-החולים ובקהילה.
 #בנוסף ,נארח את הצוות המפעיל את "קדימה מדע" – תוכנית חינוכית לילדים המאושפזים בבתי החולים.

לידיעת המתמחים:

לאור הצלחת הסדנה למתמחים בשנה שעברה ,גם בכינוס זה נערוך במקביל ,מושב סדנה מיוחד למתמחים" :כיצד ניתן לשפר
את ההישגים במבחן שלב א'" .כידוע ,הדרך הבטוחה להצלחה במבחן מסוג זה היא לחזור ולהעמיק את הידע .שיטת מבחן זו,
מסוג רב ברירה ("מבחן אמריקאי") ,דורשת מיומנויות ספציפיות .במסגרת הסדנא ,יתורגלו טכניקות מענה על שאלות מסוג
זה ,תוך הכרת הכללים של מציאת התשובה הנכונה לשאלות ,במטרה לשפר את ההישגים .הסדנה מיועדת למתמחים וניתנת
ללא תשלום.
 #במהלך הכנס ייערכו בחירות לתפקידים של יו"ר האיגוד וחברי ועד האיגוד לרפואת ילדים.

הועדה המארגנת:

בהיר אריה ,ברקוביץ מתי ,גרוסמן צחי ,וייס דורית ,חונוביץ מירה
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08:00 – 08:45

התכנסות והרשמה

08:45 – 09:00

ברכות:

09:00 – 09:40

דיון:

ד"ר צחי גרוסמן ,מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים
ד"ר אריה בהיר ,יו"ר פורום מנהלי מרכזי בריאות הילד ,שרותי בריאות כללית

עתיד רפואת הילדים בקהילה :מרכז בריאות הילד ,רופא עצמאי או קבוצת רופאים
(?)group practice

ד"ר מנואל כ"ץ ,יו"ר חיפ"א  ,מנהל המחלקה לאם ולילד מחוז הדרום ,משרד הבריאות
מנחים:
פרופ' דרור מנדל ,יו"ר חיפ"ק ,מנהל היחידה לט״נ בפג ובילוד ,ס .מנהל ביה״ח לילדים
		
״דנה-דואק״ ,מרכז רפואי תל אביב
משתתפים :ד"ר אריה בהיר ,יו"ר פורום מנהלי מרכזי בריאות הילד ,שרותי בריאות כללית
ד"ר רינת כהן ,מנהלת אגף רפואה ראשונית ,קופ"ח "מאוחדת"
		
פרופ' יעקב קווינט ,מנהל תחום רפואת ילדים" ,מכבי" שרותי בריאות
		
ד"ר שמעון ברק ,רופא ילדים עצמאי" ,מכבי" שרותי בריאות ,תל-אביב
		
גב' חיה דן ,מנהלת סיעוד-מרכז בריאות הילד רמת אביב ג' ,שרותי בריאות כללית
		
פרופ' אנתוני לודר ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "זיו" ,צפת
		

09:40 – 09:45

מר אבי גנון – מנכ"ל "קדימה מדע" ,יציג את פעילות "קו-אור"  -תוכנית חינוכית לילדים בבתי החולים

09:45 – 09:50

דבר האיגוד לרפואת ילדים – פרופ' מתי ברקוביץ ,יו"ר האיגוד לרפואת ילדים

09:50 – 10:30

הענקת תואר "יקיר האיגוד" לפרופ' דוד ברנסקי

10:30 – 11:00

הפסקת קפה

מציג:

פרופ' איתן כרם ,מנהל אגף הילדים של בתי החולים "הדסה" ,ירושלים
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חלוקה לאולמות :מושב בוקר

 11:00 – 12:20מושב בוקר  -אולם 1

יו"ר :ד"ר הנו נואף ,מחלקת ילדים ,בי"ח "הגליל המערבי" ,נהרייה
ד"ר דורית וייס ,אחות ראשית ,שירותי בריאות כללית

11:00 – 11:20

פגוש את המומחה :האם לא הגיע הזמן להכניס את החיסון נגד (HPV (Human Papilloma Virus
לסל החיסונים?!

11:20 – 11:40

פגוש את המומחה :גורמי סיכון לברונכיוליטיס ואסטמה בגיל הרך.

11:40 - 12:20

דיון :האם למנוע מילד לא מחוסן להיכנס לגן? האם ניתן לחייב חיסון נגד שפעת? האם לחייב הורה "סרבן
חיסון" לשלם עבור אשפוז הנגרם עקב אי מתן החיסון?

פרופ' יצחק סרוגו ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "בני ציון" ,חיפה

פרופ' אשר טל ,מנהל מחלקת ילדים ב' ,בי"ח "סורוקה" ,באר שבע

פרופ' יחיאל שלזינגר ,מנהל אגף הילדים בי"ח "שערי צדק" ,ירושלים
מנחים:
ד"ר חיים קרישטל ,מנהל המרכז לבריאות הילד ,שרותי בריאות כללית ,קרית-שמונה
		
משתתפים :פרופ' יעקב אמיר ,מנהל מחלקת ילדים ג' ,בי"ח "שניידר" ,פתח-תקווה
פרופ' אלי סומך ,מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,יו"ר חטיבת הילדים ,בי"ח "וולפסון" ,חולון
		
גב' רותי ברוך ,מנהלת סיעוד מחוז מרכז ,שרותי בריאות כללית
		
פרופ' יונה אמיתי ,קופ"ח "מאוחדת" ,אוניברסיטת בר-אילן
		
גב' בלה אלרן ,אחות אפידמיולוגית ארצית ,משרד הבריאות
		

 11:00 – 12:20מושב בוקר  -אולם 2

יו"ר :פרופ' אריאל קורן ,מנהל מחלקת ילדים ב' ,בי"ח "העמק" ,עפולה
ד"ר אלי הרינג ,מנהל מרכז בריאות הילד טירת הכרמל ,שרותי בריאות כללית

11:00 – 11:20

פגוש את המומחה :אטופיק דרמטיטיס – טיפול מקומי בסטרואידים – האם יש בעיה ומה החלופות?

11:20 – 11:40

פגוש את המומחה :טרשת נפוצה בילדים ומתבגרים – האם נפוצה?

ד"ר דני בן-אמיתי ,מנהל יחידת עור ילדים ,מרכז רפואי "שניידר" ,פתח-תקווה
פרופ' ענת אחירון ,מנהלת המרכז לטרשת נפוצה ,בי"ח "שיבא" ,תל-השומר
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11:40 – 12:20

דיון:

האם יש מקום לבצע משטח גרון בילדים מתחת לגיל שנתיים? אם משטח גרון חיובי – לטפל או לא?

פרופ' דוד גרינברג ,מנהל השירות למחלות זיהומיות ילדים במרחב דרום ,שרותי בריאות כללית,
מנחים:
היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,בי"ח "סורוקה"
ד"ר שמואל גור ,מנהל מרכז בריאות הילד ,שרותי בריאות כללית ,כפר-סבא
		
משתתפים :ד"ר אלי גזלה ,מנהל מרכז בריאות הילד ,שרותי בריאות כללית ,באר-שבע
ד"ר גיל צ'פניק ,רופא עצמאי "מכבי" שרותי בריאות ,כפר-סבא
		
ד"ר גליה גריסרו ,מנהלת השירות למחלות זיהומיות בילדים ,בי"ח "דנה"
		
ד"ר מיכל שטיין ,היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,בי"ח "וולפסון" ,יועצת למחלות זיהומיות,
		
"מכבי" שרותי בריאות
פרופ' שי אשכנזי ,מנהל מחלקת ילדים א' ,בי"ח "שניידר" ,פתח-תקווה
		

 11:00 – 12:20מושב בוקר  -אולם 3

יו"ר :ד"ר יוסי הורוביץ ,מנהל מחלקת ילדים א' ,בי"ח "העמק" ,עפולה
פרופ' יעקב ברקון ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "הדסה" הר הצופים ,ירושלים

11:00 – 11:20

פגוש את המומחה :קדחת ים תיכונית ( )FMFודלקת מפרקים סיסטמית ומה שביניהם.

11:20 – 11:40

פגוש את המומחה :חתכים ופציעות עמוקות :האם וכיצד ניתן למנוע את הופעת הצלקת?

פרופ' ריבה בריק ,מנהלת מחלקת ילדים ב' ,בי"ח "מאייר" לילדים ,חיפה

ד"ר יצחק קונפינו ,מנהל שרות ברפואת עור בילדים ,בי"ח "וולפסון"

11:40 – 12:20

דיון:

דלקת חדה של האוזן התיכונה :האם להתחיל מיד טיפול אנטיביוטי או להמתין?

פרופ' דן מירון ,מחלקת ילדים א' ,מנהל השירות למחלות זיהומיות בילדים ,מרכז רפואי "העמק" ,עפולה
מנחים:
ד"ר יוסי לקס ,מנהל מרכז בריאות הילד שירותי בריאות כללית ,רמת-אביב ג' ,תל-אביב
		
משתתפים :ד"ר גיורא גוטסמן ,מנהל השירות למחלות זיהומיות בילדים ,מרכז רפואי "מאיר" ,כפר-סבא
ד"ר יעקב אורקין ,מנהל מרכז בריאות הילד אופקים ,שרותי בריאות כללית
		
ד"ר מיכל אלדן ,מרכז בריאות הילד שרותי בריאות כללית ,תל-שבע
		
פרופ' יוג'ין לייבוביץ ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בילדים ,בי"ח "סורוקה"
		
פרופ' דן אנגלהרד ,מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,בי"ח "הדסה" ,עין-כרם
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 11:00 – 12:20מושב בוקר  -אולם 4

יו"ר :פרופ' יעקב לוי ,מנהל אשפוז יום ילדים ,בי"ח "סורוקה" ,באר-שבע
פרופ' משה נוסינוביץ ,מנהל בקרת הניסויים הקליניים ,בי"ח "שניידר ,מנהל יחידת חוסר שגשוג בקהילה

11:00 – 11:20

פגוש את המומחה :טיפול תרופתי בהרטבה לילית.

11:20 – 11:40

פגוש את המומחה :בעיות שכיחות ברפואת עיניים בילדים ומקומו של רופא הילדים בזיהוי מוקדם של בעיות אלו.

פרופ' אבישלום פומרנץ ,מנהל היחידה למחלות כליה ודרכי השתן ,בי"ח "מאיר" ,כפר-סבא
פרופ' יאיר מורד ,מנהל היחידה לרפואת עיניים לילדים ופזילה ,מרכז רפואי "אסף הרופא"

11:40 – 12:20

דיון:

זיהום חריף בדרכי השתן – איזו הדמיה ואם בכלל? האם ניתן להגיע סוף סוף להסכמה?

ד"ר צחי גרוסמן ,מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים
מנחים:
פרופ' אבנר כהן ,מנהל מרכז בריאות הילד שרותי בריאות כללית ,פתח-תקווה
		
משתתפים :ד"ר עיסאם מוקלשה ,מנהל מרכז בריאות הילד דיאנה ,שרותי בריאות ,נצרת
פרופ' מיכאל גולדמן ,יו"ר חטיבת הילדים ומנהל היחידה לנפרולוגיה ילדים ,מרכז רפואי "אסף הרופא"
		
ד"ר יעל קובלסקי ,מרכז בריאות הילד רמלה ,שרותי בריאות כללית ,המכון הנפרולוגי בי"ח "שניידר"
		
פרופ' דני לנדאו ,מנהל מחלקת ילדים א' ,בי"ח "סורוקה"
		
ד"ר נתן איש-שלום ,סגן מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "כרמל"
		

 11:00 – 12:20מושב בוקר  -אולם 5

יו"ר :ד"ר זאב חורב ,אחראי תחום רפואת ילדים ,שרותי בריאות כללית
גב' דלית פינטל ,סגנית אחות ראשית ,בי"ח "שניידר"

11:00 – 11:20

פגוש את המומחה :את מי להפנות לבדיקת הצ'יפ הגנטי ולאיזו מטרה?

11:20 – 11:40

פגוש את המומחה :פטליזם בבטיחות ילדים בחברה הערבית.

פרופ' אורית רייש ,מנהלת המכון הגנטי ,מרכז רפואי "אסף הרופא"

גב' ח'יר עומרי ,אחות מפקחת אזורית ,לשכת הבריאות נצרת ,מחוז הצפון
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11:40 – 12:20

דיון :לאור ההנחיות החדשות של משרד הבריאות למתן ברזל לילדים כטיפול מונע :מה ההשלכות המעשיות?
כיצד ניתן להעלות את ההיענות לטיפול?

פרופ' עמי באלין ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "וולפסון" ,חולון
מנחים:
ד"ר שמואל ריגלר ,מנהל המרכז לבריאות הילד ,שרותי בריאות כללית ,נתניה
		
משתתפים :ד"ר ליזה רובין ,מנהלת השירות לאם ולילד ,משרד הבריאות
פרופ' לוטפי ג'אבר ,מנהל מרכז בריאות הילד טייבה ,שרותי בריאות כללית
		
גב' כלנית קיי ,ראש אגף סיעוד ,חטיבת הקהילה ,הנהלה ראשית ,שרותי בריאות כללית
		
פרופ' חנה תמרי ,מנהלת היחידה להמטולוגיה ילדים ,בי"ח "שניידר"
		
ד"ר מינה גורביץ ,רופאת ילדים עצמאית ,מכבי שרותי בריאות ,כפר-סבא
		
ד"ר שרית רחמני ,אחות מפקחת מחוזית מחוז תל-אביב ,משרד הבריאות
		

 11:00 - 12:20מושב בוקר – אולם 6

יו"ר :ד"ר לאה אבן ,מנהלת מחלקת ילדים ,בי"ח הגליל המערבי ,נהרייה
גב' נורית ברוך ,מנהלת הסיעוד ,בי"ח "שניידר"

11:00 – 11:20

פגוש את המומחה :טיפול אנטי-אפילפטי בילדים :ישן וגם חדש.

11:20 – 11:40

פגוש את המומחה :השפעת סוג הלידה על שביעות הרצון מחיי הנישואים.

פרופ' אלי שחר ,מנהל היחידה לנוירולוגיה ילדים ושירות האפילפסיה ,בי"ח "מאייר" ,רמב"ם ,חיפה

גב' עולא עלי סאלח ,אחות אחראית טיפת חלב ,נפת נצרת ,מחוז הצפון ,משרד הבריאות

11:40 – 12:20

דיון:

בעיית ההשמנה בקרב ילדים :כיצד לרדת מהמקום ה 3-למקום ה 15-בעולם?

פרופ' דני נמט ,מנהל יחידת ספורט ובריאות לילדים ונוער ,סגן מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "מאיר" ,כפר-סבא
מנחים:
ד"ר גל דובנוב-רז ,מנהל מרפאת ספורט ,תזונה ואורח חיים בריא ,בי"ח "אדמונד ולילי ספרא" ,תל-השומר
		
משתתפים :גב' יפה עין גל ,מרכזת תחום בריאות התלמיד ,לשכת הבריאות ,מחוז מרכז
ד"ר טלי סיני ,דיאטנית ילדים ,יו"ר עמותת הדיאטנים בישראל" -עתיד"
		
ד"ר אורית פנחס חמיאל ,מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסכרת נעורים ,בי"ח "אדמונד ולילי
		
ספרא" לילדים ,תל-השומר
פרופ' יוסף מאירוביץ ,אנדוקרינולוג בכיר ,בי"ח "שניידר" ,סגן מנהל רפואי שרותי בריאות כללית
		
פרופ' רם וייס ,המחלקה למטבוליזם ותזונת האדם והיחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים ,בי"ח "הדסה" עין-כרם.
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 11:00 – 14:30אולם  - 7סדנה למתמחים

יו"ר – פרופ' פרנסיס מימוני ,מנהל חטיבת הילדים ,בי"ח "דנה" ,תל-אביב ,יו"ר ועדת הבחינות ברפואת ילדים
ד"ר ישעיהו קלטר ,סגן מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "וולפסון" ,חולון ,חבר בועדת הבחינות ברפואת ילדים

11:00 – 12:20

כיצד ניתן לשפר את ההישגים במבחן שלב א'  -מבחן רב ברירה (אמריקאי).

12:20 – 12:50

הפסקת קפה

מנחה :ד"ר נטע נוצר ,יועצת להערכת בחינות במועצה המדעית.

מושב צהריים

 12:50 – 14:30מושב צהריים – אולם 2

יו"ר :פרופ' נעים שחאדה ,מנהל מחלקת ילדים א' ,בי"ח "מאייר" לילדים ,חיפה
פרופ' צבי ביסטריצר ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "אסף הרופא"

בדיקת פרופיל שומנים שגרתית לילדים :למי ומתי?

12:50 – 13:30

דיון:

13:30 – 13:50

פגוש את המומחה :התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

פרופ' אלון אליקים ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "מאיר" כפר-סבא
מנחים:
ד"ר עקיבא פרדקין ,מנהל מרכז בריאות הילד "גיורא" ,שרותי בריאות כללית ,אור-יהודה ,היחידה
		
לגסטרואנטרולוגיה ילדים ,בי"ח "ספרא" ,תל-השומר
משתתפים :פרופ' אלי הרשקוביץ ,מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים וסוכרת ,בי"ח "סורוקה" ,באר-שבע
ד"ר הדר ירדני ,רופאה מחוזית מחוז צפון" ,לאומית" שרותי בריאות
		
פרופ' נעמי וינטרוב ,מנהלת יחידת אנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים ,בי"ח "דנה דואק" ,תל-אביב
		
ד"ר אורית הרשלג-אלקיים ,מנהלת השרות הגסטרואנטרולוגי ומחלות כבד בילדים ,ביה"ח הגליל
		
המערבי ,נהרייה
		
גב' מירה חונוביץ ,אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור ,משרד הבריאות

13:50 – 14:30

דיון:

את מי להפנות לניתוח לכריתת אדנואידים?

פרופ' גיורא פילר ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "כרמל" ,חיפה
מנחים:
ד"ר יובל כהנא ,מנהל מרכז בריאות הילד שרותי בריאות כללית ,נס-ציונה
		
משתתפים :פרופ' יעקב סיון ,מנהל מכון ריאות ,טיפול נמרץ והמרכז לרפואת שינה ,בי"ח "דנה" ,תל-אביב
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ד"ר אביב גולדברט ,מנהל יחידת ריאות ילדים ,בי"ח "סורוקה" ,באר-שבע
פרופ' יהודה פינקלשטיין ,מנהל היחידה למחלות חיך ,בי"ח "מאיר" ,כפר-סבא
ד"ר שמעון שרייבר ,מרפאת אא"ג לילדים ,בי"ח "הלל יפה" ,חדרה

 12:50 – 14:30מושב צהריים -אולם 3

יו"ר :ד"ר נאיל אליאס ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח הצרפתי ,נצרת
ד"ר אלכס קזנוביץ ,מנהל מרכז בריאות הילד אשקלון ,שרותי בריאות כללית

חבלות ראש בילדים :מתי להפנות לחדר מיון? מתי לבצע הדמיה ואיזו?

12:50 – 13:30

דיון:

13:30 –13:50

פגוש את המומחה :תפקידו של רופא הילדים בבירור של קרישיות יתר (אלו בדיקות לקחת לפני הייעוץ עם ההמטולוג?).

13:50 – 14:30

עישון סיגריות ועישון נרגילה הינן מחלות ילדים .האם ניתן למנוע אותן? כיצד ניתן למזער את הנזק?

פרופ' חזי ויסמן ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בילדים ,בי"ח "שניידר"
מנחים:
פרופ' אריה אוגרטן ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בילדים ,בי"ח "אדמונד ולילי ספרא" ,תל-השומר
		
משתתפים :פרופ' שלומי קונסטנטיני ,מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה ילדים ,בי"ח "דנה"
פרופ' ערן קוצר ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בילדים ,בי"ח "אסף הרופא"
		
ד"ר יהודית אנטונלי ,מנהלת המחלקה לרפואה דחופה בילדים ,בי"ח "העמק"
		
פרופ' אלי להט ,מנהל המערך הנוירולוגי ,בי"ח "אסף הרופא"
		

פרופ' גילי קנת ,מנהלת יחידת הקרישה ,המרכז הארצי להמופיליה ,בי"ח "שיבא" ,תל -השומר

דיון:

ד"ר הקטור רויזין ,רופא ילדים עצמאי ,ראש המרכז למחקרים קליניים בריאות ,מחלקת ריאות,
מנחים:
אחראי על המרפאה להפסקת עישון ,בי"ח "שיבא" ,תל-השומר
ד"ר שני אפק ,שרותי בריאות כללית ,יו"ר החברה למניעה וגמילה מעישון בישראל
		
משתתפים :פרופ' חיים ביבי ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "ברזילי" ,אשקלון
מר חיים גבע הספיל ,מרכז בכיר תחום עישון ,משרד הבריאות
		
פרופ' יונה אמיתי ,קופ"ח "מאוחדת" ,אוניברסיטת בר-אילן
		
ד"ר יעל בר-זאב ,מנהלת המרכז למניעה ולגמילה מעישון ,החטיבה לבריאות בקהילה ,הפקולטה
		
לרפואה ,אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר שמואל בולביק ,קופ"ח "לאומית" ,אלעד
		
ד"ר נורית פילו ,מרכז בריאות הילד "השקמה" ,שרותי בריאות כללית ,בת-ים
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 12:50 – 14:30מושב צהריים  -אולם 4

יו"ר :ד"ר עדי קליין ,מנהלת מחלקת ילדים ,בי"ח "הלל יפה" ,חדרה
ד"ר כמאל חלבי ,מנהל מרכז בריאות הילד "ארמון" ,שרותי בריאות כללית ,חיפה

האם חיתוך לשון קשורה הינה פעולה כואבת?

12:50 – 13:30

דיון:

13:30 – 13:50

פגוש את המומחה :באלו מקרים לשלוח ילד לרופא השיניים?

ד"ר אבי שכטר ,אחראי תחום רפואת ילדים" ,מאוחדת" ,ירושלים
מנחים:
ד"ר רז סומך ,מנהל מחלקת ילדים ב' צפון ,בי"ח "ספרא" לילדים ,תל-השומר
		
משתתפים :פרופ' שאול דולברג ,מנהל מחלקת תינוקות ופגים ,בי"ח איכילוב ,תל-אביב
ד"ר דינה צימרמן ,יועצת הנקה ,אחראית מחקר וחינוך טרמ -מרכזים לרפואה דחופה
		
ד"ר איתי שביט ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בילדים ,בי"ח "מאייר" ,חיפה
		
גב' אלישבע כהן-ארזי ,מנהלת תחום רפואה מונעת ,שרותי בריאות כללית ,ירושלים
		
ד"ר רועי פטל ,מזכ"ל האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים

13:50 – 14:30

דיון:

סטרואידים בשאיפה כטיפול מונע :האם הסתיים תפקידם?

פרופ' איתן כרם ,מנהל אגף הילדים ,בי"ח "הדסה" ,ירושלים
מנחים:
ד"ר יעקב שכטר ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "לניאדו" ,נתניה
		
משתתפים :פרופ' לאה בנטור ,מנהלת יחידת ריאות ילדים ,בי"ח "מאייר" ,חיפה
ד"ר מונה כידון ,מרכז בריאות הילד שרותי בריאות כללית ,ראשל"צ ,היחידה לאלרגיה ,בי"ח תל השומר
		
פרופ' חנה בלאו ,מנהלת מכון ריאות ,בי"ח "שניידר"
		
פרופ' אלי פיקאר ,מנהל יחידת ריאות ילדים ,בי"ח "שערי צדק" ,ירושלים
		
גב' יעל בילגוראי ,מנהלת הסיעוד ,מרכז בריאות הילד רמלה ,שרותי בריאות כללית
		
פרופ' יצחק כ"ץ ,מנהל מכון לאלרגיה ,אסתמה ואימונולוגיה ,מרכז רפואי "אסף הרופא"
		

 12:50 – 14:30מושב צהריים – אולם 5

יו"ר :פרופ' אתי גרנות ,מנהלת מחלקת ילדים ,בי"ח "קפלן" ,רחובות
פרופ' אהרון קלר ,מ"מ מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "ביקור חולים" ,ירושלים

12:50 – 13:10

פגוש את המומחה :סוגיות טיפוליות בילדים הלוקים באלרגיה לחלבון חלב פרה.
ד"ר אהרון קסל ,המכון לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית ,בי"ח "בני ציון" ,חיפה
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13:10 – 13:30

פגוש את המומחה :תזונה במניעה של מחלות אלרגיות.

13:30 – 3:50

פגוש את המומחה :קשיי עיכול שכיחים בשנת החיים הראשונה.

13:50 – 14:10

פגוש את המומחה :מקומו של הטיפול התזונתי ברפלוקס אזופגיאלי.

14:10 – 14:30

פגוש את המומחה :סימון מזונות בישראל – בעד ונגד.

פרופ' רענן שמיר ,מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד בילדים ,בי"ח "שניידר"
ד"ר בתיה וייס ,מנהלת יחידת גסטרואנטרולוגיה ילדים ,בי"ח לילדים "אדמונד ולילי ספרא" ,תל השומר

פרופ' שמעון רייף ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "הדסה" עין-כרם ,ירושלים

פרופ' איתמר רז ,מנהל יחידת סוכרת ,בי"ח "הדסה" ,ירושלים

 12:50 – 14:30מושב צהריים  -אולם  ,6בשיתוף "קדימה מדע" " -קו אור"

יו"ר :ד"ר רונית לובצקי ,סגנית מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח "דנה" ,תל-אביב
ד"ר רונית בכר-עינב ,מנהלת מרכז בריאות הילד לוד ,שרותי בריאות כללית

12:50 – 13:30

דיון:

הפרעת אכילה במתבגרים :מתי מטפלים בקהילה? מתי מטפלים בביה"ח? מתי מאשפזים
במחלקה פסיכיאטרית?

ד"ר נגה כרם ,מנהלת היחידה לרפואת מתבגרים ,מרכז רפואי "בני ציון"
מנחים:
פרופ' דני שטיין ,מנהל המערך להפרעות אכילה לילדים ונוער ,בי"ח "ספרא" לילדים ,בי"ח "שיבא",
		
תל-השומר
משתתפים :ד"ר הלין שר ,אחראית היחידה לטיפול בהפרעות אכילה ,בי"ח "סורוקה"
גב' מירב וירצברגר ,מורה במחלקה הפסיכיאטרית ,בי"ח "שניידר"
		
ד"ר גד רייזלר ,מנהל היחידה להפרעות אכילה ,בי"ח "אסף הרופא"
		
גב' תמר טהר ,מנהלת סיעוד המחלקה להתערבות במשבר ,בי"ח "שניידר"

		
13:30 – 13:50

הורה לנערה מתבגרת עם הפרעת אכילה

פגוש את המומחה :ההיבטים הנפשיים של ילד המאושפז עם מחלה כרונית.
ד"ר גדעון רצוני ,מנהל חטיבת הילדים ,בי"ח "שלוותה"
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ההשלכות של הפרעת קשב וריכוז על האינטראקציה בין מערכת החינוך למערכת הבריאות

13:50 – 14:30

דיון:

14:30 - 15:30

ארוחת צהריים

15:30 – 17:30

אולם  ,6המשך פעילות "קדימה מדע" " -קו אור":

פרופ' אשר אור-נוי ,מנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו ,משרד הבריאות
מנחים:
ד"ר מיכאל דוידוביץ ,מנהל תחום התפתחות הילד ,מכבי שרותי בריאות ,יו"ר החברה לרפואת
		
ילדים התפתחותית
משתתפים :ד"ר אריה אשכנזי ,סגן מנהלת המכון להתפתחות הילד ,בי"ח "ספרא" ,תל-השומר
גב' ורד פריימן ,מנהלת המרכז החינוכי בבי"ח "איתנים" ,ירושלים
		
ד"ר מרים פסקין ,סגנית מנהלת המרפאה להפרעות קשב ,בי"ח "גהה"
		
ד"ר יהודית אלדור ,מנהלת אגף ליקויי למידה והפרעות קשב ,שפ"י ,משרד החינוך
		
ד"ר עינת יערי ,לאומית שרותי בריאות ,בית-שמש
		

סדנה לצוותים חינוכיים

התכנית לא סופית ,יתכנו שינויים נוספים
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