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כיבוד

08:00-08:45
08:45-09:00

רישום וכיבוד קל
מליאת בוקר | אולם מליאה | האסיפה כללית שנתית של חיפ"א
יו"ר :ד"ר הקטור רויזין ,יו"ר הועדה המארגנת של כנס הסתיו וגזבר חיפ"א
ד"ר דינה צימרמן ,יו"ר ועדת הביקורת ועורכת אתר האינטרנט של חיפ"א
הצגת דו"ח פעילות ומאזן חיפ"א
ד"ר שמעון ברק ,יו"ר חיפ"א/חילי"ק
ברכת יו"ר האיגוד לרפואת ילדים
פרופ' שי אשכנזי ,דיקאן ביה"ס לרפואה ע"ש "אדלסון" (אריאל) ויו"ר האיגוד
לרפואת ילדים

09:00-10:15

מליאה

 09:00-09:10הטיפול והמעקב אחר הילד הבריא
ד"ר סטיבן ריינגולד סיו"ר הועדה המארגנת ועורך "פדיטון"
 09:10-09:40מי נהנה מהרפואה הדיגיטלית :הילד? הרופא? קופת החולים?
פרופ' יחזקאל ויסמן ,מנהל מל''ד ילדים ביה"ח "שניידר"
 09:40-10:10לאן נעלמו הילדים הנורמאליים?
ד"ר שמעון ברק ,יו"ר חיפ"א/חילי"ק

10:10-10:30

הענקת אות יקיר חיפ"א

10:10-10:20

על פועלו של חתן אות יקיר חיפ"א 2019
ד"ר שמואל ריגלר ,מנהל מנהלת שרון שומרון של קופ"ח כללית
הענקת תואר יקיר חיפ"א  2019לפרופ' לוטפי ג'אבר ,רופא בכיר במכון
לנוירולוגיה ,בי"ח "שניידר" ,ומנהל לשעבר במרכז לבריאות הילד של כללית בטייבה

10:20-10:30

10:30-11:00
11:00-12:15

11:00-11:25
11:25-11:50
11:50-12:15

11:00-11:25

כיבוד וביקור בתערוכה
מושבים מקבילים 1
מושב מס'  | 1אולם  :Aהגישה לאבחון בעיות עור ברפואה הראשונית
מושב בחסות
יו"ר :פרופ' מתי ברקוביץ ,יו"ר לשעבר של האיגוד לרפואת ילדים ,מנהל היח'
לפרמקולוגיה קלינית ,מרכז רפואי ע"ש "שמיר".
ד"ר גיל צ'פניק רופא ילדים קופת חולים מכבי
נייר העמדה בטיפול בדלקת עור אטופית-ישראל 2019
פרופ' דני בן אמתי ,מנהל עור ילדים ביה"ח "שניידר"
הטיפול והאבחנה המבדלת בזיהומי עור
ד"ר גיא שלום ,מנהל רפואי של שרותי רפואת עור אונליין של קופ”ח כללית
הטיפול בהמנגיומות ילדות ,מה חדש
ד"ר אילת שני אדיר ,מומחית ברפואת עור ילדים מחלקת ילדים מרכז רפואי "כרמל"
מושב מס׳  | 2אולם  :Bהגישה לאבחון בעיות ברפואת הילדים במתאר הראשוני
יו"ר :ד"ר סטיבן ריינגולד ,סיו"ר הועדה המארגנת ועורך "פדיטון"
ד"ר מנחם ביתן ,חבר ועדת הביקורת של חיפ"א ,רופא מחוזי של
קופת חולים מאוחדת ,ירושלים
חידושים בטיפול באסטמה בילדים
פרופ' אלי פיקאר ,מנהל מכון ריאות ילדים ,בי"ח "שערי צדק" ,ירושלים ,מזכיר
איגוד רופאי ריאות בילדים

11:25-11:50

11:50-12:15

11:00-11:25
11:25-11:50
11:50-12:15

12:15-12:45
12:45-14:00

12:45-13:10
13:10-13:35
13:35-14:00

12:45-14:00

הגישה לילד עם הפרעות במוטוריקה עדינה וגסה
ד"ר מיכאל רוטשטיין ,רופא ילדים ,מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד,
מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים ומתבגרים ביחידה לנוירולוגית ילדים,
ביה"ח "דנה-דואק" לילדים
אבחון וטיפול בנזלת אלרגית בילדים
פרופ' אילן דלאל ,רופא ילדים ואלרגולוג ,מנהל מח' ילדים בבי"ח "וולפסון"
מושב מס׳  | 3אולם  :Cמדע הרפואה :מחקר בקהילה :חלום ומציאות
יו"ר :פרופ' יעקב אורקין ,מזכ"ל חיפ"א ויו"ר ועדת המחקר של ECPCP
ד"ר חן שטיין-זמיר ,מזכירה מדעית חיפ"א ,רופאה מחוזית משה"ב
מתודולוגיה של מחקר קליני בקהילה
פרופ' רפאל גורודישר ,פרופסור אמריטוס לרפואת ילדים ומנהל המחלקה
לשעבר בבי"ח "סורוקה" ,אוניברסיטת "בן גוריון" בנגב
רשת המחקר :מעבדת המחקר של רפואת הילדים הראשונית
ד"ר צחי גרוסמן ,מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים ,ויו"ר רשת המחקר בקהילה ()IPROS
ומזכ"ל EAPRASNET
מחקר בקהילה :משימה אפשרית
פרופ' לוטפי ג'אבר ,יקיר חיפ"א  ,2019רופא בכיר במכון לנוירולוגיה ,מרכז "שניידר"
לרפואת ילדים ,ומנהל לשעבר במרכז לבריאות הילד של כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
מושבים מקבילים 2
מושב מס׳  | 4אולם  :Aהגישה ברפואת הילדים ראשונית
יו"ר :פרופ' יונה אמיתי ,יו"ר אמריטוס של חיפ"א
ד"ר גרטה בריל ,יו"ר ועדת המלגות וחברת ועד חיפ"א
לקות קשב והתרופות הקיימות (ותיקות וחדשות)
ד"ר חגית טולדנו אלחדיף ,נוירולוגית ילדים בכירה ,מנהלת המרפאה
לנוירופיברומטוזיס בי"ח" ,דנה דואק" לילדים
הילד עם הקומה הנמוכה
ד"ר שמואל גור ,רופא ילדים ,יו"ר חיפ"א לשעבר ,מנהל המרכז לבריאות הילד כ"ס
הילד עם כאבי הראש
ד"ר מיכאל רוטשטיין ,רופא ילדים ,מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד,
מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים ומתבגרים ביחידה לנוירולוגית ילדים,
ביה"ח "דנה-דואק" לילדים
מושב מס'  | 5אולם  :Bלא רק משחק ילדים סדנא על שימוש במשחקים לצרכי הערכה
בהדרכת:
ד"ר חוה גדסי ,רופאת ילדים
ד"ר דפנה עידן ,רופאת ילדים
ד"ר מיה יערי ,פסיכולוגית בהתמחות התפתחותית
סדנא חוויתית בה נלמד להסתכל על מגוון משחקים וחפצים פשוטים ,הנמצאים בהישג
יד ,על שולחן הרופא ,או בפינת החדר ,אשר יוכלו לסייע לנו בהערכה התפתחותית
ראשונית של ילדים ,ובהדרכה להורים לצורך קידום התפתחות.
הסדנה מחייבת רישום מוקדם ומספר המקומות מוגבל

12:45-13:00
13:00-13:15

13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00

14:00-14:45
15:00-18:00

מושב מס'  | 6אולם " :Cעבודות בקנה :ישיבת רשת המחקר הישראלית בקהילה (")IPROS
יו"ר :ד"ר צחי גרוסמן ,מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים ,ויו"ר רשת המחקר
בקהילה ( )IPROSומזכ"ל EAPRASNET
ד"ר שמעון ברק ,יו"ר חיפ"א/חילי"ק
אנמיה בקרב ילדי פליטים בתל אביב 2018-2019
פרופ' גידי קורן ,אוניברסיטת "אריאל" ,מנהל תוכנית Motherisk
זיהומי דרכי שתן בילדים בקהילה :פרופיל רגישות לאנטיביוטיקה
וגורמי סיכון לעמידות
ד"ר יואב אלקן הלמן ,מומחה לרפואת ילדים ולמחלות זיהומיות ,מרכז בריאות
הילד עפולה ,מחוז צפון ,שרותי בריאות כללית.
מחלות פה וגפים בילדים
ד"ר יואב אלקן הלמן ,מומחה לרפואת ילדים ולמחלות זיהומיות ,מרכז בריאות
הילד עפולה ,מחוז צפון ,שרותי בריאות כללית.
היענות ציבור הורים לעצות מהמרכז הארצי להרעלות
ד"ר גל נוימן ,רופא ילדים ,מומחה בפרמקולוגיה קלינית ,מנהל "בית של בריאות,
בנימינה" ומנהל רפואי מרחבי ,מכבי שירותי בריאות כללי
תמיכה בהנקה בבתי חולים
ד"ר דינה צימרמן ,רופאת ילדים עצמאית ,מכבי ומאוחדת

ארוחת צהריים
 - Pediatric Total Nutrition Therapyתזונת תינוקות ופעוטות
בשיתוף חיפ"א אולם C

קורס בחסות
)Common GI problems (Colic, constipation
פרופ' רענן שמיר ,מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד
במרכז "שניידר" לרפואת ילדים
GERD – Case study
פרופ' דן נמט ,סגן מנהל מחלקת ילדים בית החולים "מאיר"
חלב אם Infant Formulas +
פרופ' רונית לובצקי ,מנהלת מחלקת ילדים ,מנהלת המרפאה לתזונה,
בית החולים "דנה דואק" לילדים
תזונת פגים
פרופ' דרור מנדל – מנהל בית החולים לילדים "דנה דואק" ,מנהל מחלקת פגים וילודים
הסדנה מחייבת רישום מוקדם ומספר המקומות מוגבל

*התכנית נתונה לשינויים ועדכונים

