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B פואייה ואולם הרשמה, כיבוד, ביקור בתערוכה ותצוגת פוסטרים   07:45-08:45

A אולם מושב 1   08:45-10:20
בשיתוף עם עמותת “גושן” לקידום הכשרה ברפואת ילדים התפתחותית התנהגותית

יושבי ראש: פרופ' איתן כרם, יו"ר חטיבת ילדים, הדסה עין כרם;
ד"ר גרטה בריל, גזברית חיפ"א ואנדוקרינולוג ילדים

העברת שירותי בריאות הנפש לידי קופות החולים: המשמעות לרופא הילדים בקהילה  08:45
ד"ר יעקב פולקביץ'

יושב ראש האיגוד הפסיכאטריה של הילד והמתבגר
בריאות הנפש בילדים- מקומו של רופא הילדים בקהילה  09:10

ד"ר חוה גדסי
מנהלת יחידה התנהגותית התפתחותית ב"הדסה עין כרם"

"מעבר מוקדם לגן הילדים- אתגרים לפתחו של רופא הילדים"  09:35
גב' אורה גולדהירש

פסיכולוגית התפתחותית, מדריכה ארצית באגף לחינוך קדם יסודי
מרכזים להגנת הילד- מתי ואיך להפנות  10:00

ד"ר יורם בן יהודה
מנהל תכניות הרופאים של מכון "חרוב"

C אולם מושב 2   08:45-10:20
בשיתוף עם האיגוד הישראלי לרפואת שיניים ילדים

יושבי ראש: ד"ר חן זמיר, רופאת מחוז, לשכת הבריאות ירושלים;
ד"ר אריה בהיר, מנהל המרכז לבריאות הילד, שירותי בריאות כללית, בת ים

חבלות בשיניים- מה לעשות  08:45
ד"ר אביב שמואלי

יו”ר האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים
Frequently Asked Questions :אנומליות הקשורות לבקיעת שיניים  09:15

ד"ר נועם בירמן
מזכיר האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים

עששת-מחלת הילד השכיחה ביותר  09:45
ד"ר אמבר אוולין

רופאת שיניים ילדים
שאלות ודיון  10:15

B פואייה ואולם הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ותצוגת פוסטרים   10:20-10:50
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A אולם מושב הפתיחה   10:50-12:10
מנחה: ד"ר שמעון ברק, מזכיר חיפ"א

ברכות: ד"ר מנואל כץ, יו"ר חיפ"א, ד"ר אלי סומך, יו"ר איגוד רופאי הילדים
הרצאת אורח:

“Childhood Chronic Health Conditions: Prevention and Care 
Organization"

James M. Perrin
Immediate Past President, American Academy of Pediatrics

חתן יקיר חיפ"א לשנת התשע"ה: ד"ר שמואל גרוס 
מגישים: פרופ' יונה אמיתי, יו"ר חיפ"א לשעבר;  ד"ר מנואל כץ, יו"ר חיפ"א

זוכי מענקי מחקר- מגיש ד"ר אלי גזלה, מזכיר אקדמי של חיפ"א
הפסקה קצרה למעבר בין אולמות  12:10-12:20

A אולם מושב 3   12:20-14:15
יושבי ראש: ד"ר יוסי לקס, מנהל המרכז לבריאות הילד, שירותי בריאות כללית, 

רמת אביב ג';
 ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה הארצית לאם וילד ולמתבגר, 

משרד הבריאות, ירושלים

מעונות יום שיקומיים - בין חזון למציאות  12:20
ד"ר הדר ירדני

מנהלת המחלקה הארצית להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות
דוקטור, הילד לא ישן. מה התפקיד של תרופות בהפרעות שינה בילדים  12:40

פרופ' אביב גולדברט
יו"ר חיפ"ק ומנהל מחלקת ילדים מרכז רפואי אוניברסיטאי "סורקה"

איתור ואבחון ילדים נפגעי התעללות  13:10
ד"ר עדי קליין- קרמר

מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה
ADHD הטיפול התרופתי: אפשרויות וקשיים  13:45

ד"ר איתי ברגר
מנהל המרכז הנוירוקוגניטיבי, אגף ילדים, מרכז רפואי "הדסה"



2015,�ל'�בסיוון�התשע"ה,�מלון�דן�פנורמה,�תל�אביב �17ביוני�  8

תכנית�הכינוס

C אולם מושב 4   12:20-14:15
יושבי ראש: ד"ר יעקב אורקין, מנהל המרכז לבריאות הילד, שירותי בריאות 

כללית, אופקים;
ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל המרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, גיורא, 

אור יהודה

חדשות וטיפים בהנקה  12:20
ד"ר דינה צימרמן

רופאה אחראית אם וילד לשכת הבריאות ירושלים ויועצת הנקה
מתי להתייעץ עם נוירוכירורג ילדים  12:55

פרופ' שלומי קונסטנטיני
מנהל המחלקה לנוירוכירוגית ילדים ומנהל המכון הישראלי לנוירופיברומטוזיס, 

ביה"ח לילדים "דנה" מרכז רפואי תל אביב
מזונות משלימים לתינוק ומניעת מחלות בהמשך הדרך  13:30

פרופ' רענן שמיר
מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר ויו"ר 

החברה האירופאית של גסטרואנטרולוגיה ילדים
שאלות ודיון  14:05

חדר אוכל מלון ארוחת צהריים    14:15-15:00


