
יום חמישי 28 במרץ | כ"א אדר ב'

קוקטייל קבלת פנים וביקור בתערוכה20:00-20:30

פתיחת הכנס – דברי ברכה 20:30-20:45
דר' שמעון ברק, יושב ראש חיפ"א ודר' צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים בישראל.

נפלאות התבונה: מוח האדם מילדות עד זקנה20:45-21:30
פרופ' יורם יובל, ראש מכון המוח לחקר רגשות, בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

שירי מימון בהופעה אקוסטית21:30

יום שישי 29 במרץ | כ"ב אדר ב'
מושב בוקר א׳08:30-10:00

יושבי ראש: דר' הקטור רויזין, דר' גרטה בריל

התאמת ההמלצות הבין-לאומיות להערכה והתערבות באוכלוסייה עם לקות התפתחותית בקואורדינציה לישראל08:30-09:00
)Developmental Coordination Disorder, DCD(

· פרופ' נעמי וינטראוב, ראש המעבדה לחקר ליקויים נוירו-התפתחותיים ותפקודי כתיבה, בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה
  והאוניברסיטה העברית 

· דר' דורית שמואלי, נוירולוגית ילדים, רכזת התפתחות הילד, קופת חולים כללית   

שיקום ילדים - אופקים והזדמנויות חדשות 09:00-09:20
דר' מורית בארי, מנכלי"ת בי"ח אלי"ן, מרכז שיקום ילדים ונוער 

בדיקות ראיה ואיתור מוקדם של בעיות בפעוטות וילדים )מחקר בתמיכת חיפ"א( 09:20-09:40
פרופ' אריאלה גורדון-שאג, ראש החוג למדעי האופטומטריה, המכללה האקדמית הדסה, ירושלים 

האם קיימת רגישות לפניצילין אצל ילדים? שיעור ממצאי התגר )מחקר בתמיכת חיפ"א(09:40-10:00
· דר' אבי שכטר, מומחה לרפואת ילדים, קופ"ח מאוחדת, מרפאת תמרים, בית"ר עילית

· דר' טטיאנה וולצינגר, מומחית לרפואת ילדים,  מומחית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:00-10:30

מושב בוקר ב׳10:30-12:00
יושבי ראש: דר' דינה צימרמן, פרופ' יעקב אורקין

10:30-11:00   Meningococcal Disease and Vaccinations 
דר' דינה אברבוך, מומחית ברפואת ילדים ובמחלות זיהומיות ילדים, אגף הילדים, הדסה ירושלים

על ילדים, הורים והתרופות שביניהם11:00-11:20
דר' גל נוימן, מומחה ברפואת ילדים ובפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית, מנהל רפואי מרחבי, מכבי שירותי בריאות   

הקמת בנק חלב אם לאומי בישראל    11:20-11:40
דר' שרון ברנסבורג-צברי )PhD ,IBCLC(, מנהלת הבנק הלאומי לחלב אם, מד"א

רשת המחקר 2019: כיכר העיר של רפואת הילדים בישראל 11:40-12:00
דר' צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים, מכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:00-12:30

מושב צהריים12:30-14:15
יושבי ראש: דר' חן שטיין זמיר, דר' אלי גזלה

ניהול מחלות מעי דלקתיות בילדים כשרשימת התרופות המאושרות גדלה והולכת   12:30-13:00
פרופ' דן טרנר, מנהל המכון לגסטרו ילדים, המרכז הרפואי "שערי צדק", ירושלים                                                                                            

ENURESIS לילה ויום אבחון וטיפול 13:00-13:30
פרופ׳ יחזקאל לנדאו, מנהל השירות לאורולוגית ילדים ביה״ח האוניברסיטאי אסותא, אשדוד

סיבוכים של ברית מילה 13:30-13:50
דר' סודי נמיר, מרצה בכיר מחלקה לרפואת המשפחה, פקולטה למדעי בריאות, אוניברסיטת בן –גוריון של הנגב, באר- שבע , 
ישראל. מחוז שרון שומרון רפואת משפחה ורפואת ילדים. מחלקה לרפואה דחופה, מרכז רפואי בילינסון, פתח-תקוה, ישראל

מצב הבריאות של ילדי ירושלים- סקירה ועדכון 14:10–13:50
דר' חן שטיין זמיר, רופאת המחוז, לשכת הבריאות ירושלים.

הפסקת צהריים קלה בשטח התערוכה14:15

טייס, רופא או רועה? - 3 מודלים של מנהיגות תנ"כית20:30
הרב מרדכי אילעאי עופרן, רב קבוצת יבנה, פסיכולוג, ראש מקד"צ "רוח השדה"

* ללא חילול שבת

יום שבת 30 במרץ | כ"ג אדר ב'
רפואת הילדים הכללית לאן? שולחן עגול – בהנחיית11:00-12:30

יושבי ראש: דר' סטיבן ריינגולד
מנחה: דר' שמעון ברק

משתתפים: פרופ' יונה אמיתי, דר' מנחם ביתן, פרופ' יעקב אורקין, דר' צחי גרוסמן, דר' חן שטיין זמיר, דר' אלי גזלה.

*התכנית נתונה לשינויים ועדכונים קלים


