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 ביה"ח לגליל המערבי נהריה
 ה לכירורגית ילדיםמחלקה

 
 
 
 

 1112אוגוסט  11חמישי  יום

 

 

 51-1102 – ת ילדיםישיבות חטיב

 

 שלום לכולם, 

 

 

, במדינת ישראל שנת הלימודים פרוסעם , 1112ספטמבר חודש תחילת באני שמח לבשר לכולם ש

חדש מתאפשר לנו ל, 1112אוקטובר סוף ב האקדמית נת הלימודיםלפני פתיחת שוחצי חודש כו

 את ישיבות חטיבת הילדים. 

על "היוצא מן  יהיהפגמנהלת  שפרד"ר של  ה, עם הרצאת211111011ביום ב' הישיבות יתחדשו 

 ם".יהכלל באוכלוסיית המיוחד

 

 בהם איננו עוסקים ביומיום. אלו כולל  ,תחומיםלתת חשיפה רחבה למגוון נערך מאמץ 

 

 –אם רוצים כי , הסתבר בנושא חוזרים בשנה שעברה, והתיקון לאחר ההערותלאחר האיחורים ה

, נאחר מסיבה שאינה תלויה בנואפשר לדייק! אנחנו מקווים שכולנו נמשיך להגיע בזמן, ואם 

 – פלאפוןודחופים יותר, קרי: ניכנס בצורה מכבדת. בנוסף, מי שיש לו נושאים חשובים יותר 

 חוץ לאולם ההרצאות, ולא מול המרצה.מוזמן בהחלט לנצל שעה זו מ

 

  בדיוק! 11:81לקפה ועוגה טרם תחילת ההרצאה ב  11:10 שעהכולם מוזמנים ל

 

 בברכה, 

 

 ד"ר אלון יולביץ

 מח' כירורגית ילדים

 

 

 העתק:

 מנהל ביה"ח –ד"ר מסעד ברהום 

 מנהלת מח' ילדים –ד"ר לאה אבן 

 יו"ר ועדת התמחות –ד"ר אלה אופיר 

 אחראית מרכז אנגל  –ע גב' בת שב

 חטיבת הילדיםויחידות מחלקות 
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 ביה"ח לגליל המערבי נהריה
 ה לכירורגית ילדיםמחלקה

 

 2111ספטמבר  1שני  יום
 

 5021-1021 – ישיבות חטיבה פדיאטרית
 

 . בחדר האדום , במרכז אנגל11:81-10:81ישיבות החטיבה תתקיימנה בימי שני בין השעות 

 לחודשים הקרובים:ומרצים אורחים תתי התמחות להלן התאריכים לפי 

 כל שינוי בלוח ההרצאות על אחריותכם!
 על כל שינוי.  252-7557510לידע את ד"ר אלון יולביץ בטלפון  בבקשה

  

 

 :0211ספטמבר חודש 

 

 11211011 –  ם".י"היוצא מן הכלל באוכלוסיית המיוחד – צוות הפגיה –פגיה 

 11211011 –  אינדיקציות ל  :הידרוצפלוס" – ד"ר טוביאס סמואל -נוירוכירורגיהP Shunt-V  סיבוכיו

 ."והטיפול בהם

 10110112 –  מומחה ברפואת ילדים ורפואה דחופה: נושא  – ד"ר אורי בלה –רפואה ראשונית במיון

 יקבע בהמשך.

 11110112 – תיקי התמודדות בבתי משפט ב: "זאבי-עו"ד הלן מלכה -היחידה לניהול סיכונים, כאן

 .חטיבת ילדים"י חולים ממחלקות תביעה לגב

 10110112 –  גופים זרים בדרכי נשימה ועיכול  – ד"ר אוהד רונןאחראי הרצאה  –אא"ג מחלקת"

 עליונות".

 

 :1102אוקטובר חודש 

 

 21111110 –  בנגב  ןגוריו-, גנטיקאית ונשיאת אוניברסיטת בןפרופ' רבקה כרמי –רפואה וגנטיקה– 

 י לאבחון מולקולרי"."מחשד קלינ

 11/31231 – חופשת סוכות 

 21111111 – טיפול ברפלוקס קיבתי ושטי בתינוקות ע"י תכשירים  – ד"ר דני שינהר, כירורג ילדים"

 ביולוגיים במינון נמוך".

 21111171 –  היפותירואידיזם בתינוקות וילדים". – ד"ר מארי ברהום –אנדוקרינולוגיית ילדים" 

 

 :1102נובמבר חודש 

 

 21111181 –  מומחה ריאות, ילדים ושינה, בי"ח רמב"ם – ד"ר חכים פהד –ריאות ילדים.  

      – "Sleep disruption – nothing funny about it!!". 

 21111111 – CPC – פתולוגית ילדים שריד-וד"ר ליאת אפלמחלקת ילדים  ד"ר לילי גרנובסקי. 

 17111112 – עבר לאבחון "מ – זאב-רן בןרכז מגמת תקשורת,  –מת תקשורת בית חינוך גליל מערבי, מג

 ."ולטיפול

 21111121 –  פריקרדיטיס" – ד"ר רועי טל –קרדיולוגיית ילדים". 
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 :1102דצמבר חודש 

 

 12111111 –   נושמים  – ד"ר צבי אדלר, היחידה לניתוחי לב בילדים, רמב"ם –ניתוחי לב בילדים"

 טוב עם החדר הבודד".

  12111111 –  נושא יקבע בהמשך. – לודמילהבאחריות ד"ר  –הדרכת הילד 

 12111110 –  נושא יקבע בהמשך – ד"ר מירי בנטוויץ' -אתיקה רפואית. 

 12111111 –  חוויות מלונדון" – גרסון-ד"ר נעמי סופר –התפתחות הילד". 

 12111110 –  אינדיאנית חוויות עבודה כרופא בשמורה" – רוזנטלאלדד  ד"ר -רפואה אחרת." 

 

 :5021ינואר חודש 

 

 10111110 – מומחית רדיולוגיה בילדים: – ד"ר אדית אברמוביץ –ילדים  דיולוגייתר  

  enal US in rare genetic syndrome"R". 

 10111111 –  שיקוף צוותי" –, פגיית בי"ח "בני ציון" ד"ר אריק ריסקין –פגים". 

 10111110 –  פעולות לשיפור הרדמת פגים תינוקות וילדים" – אנובד"ר טטיאנה ארזומ -הרדמה". 

 10111101 – פרופ' אהרון קסל -קלינית, מרכז רפואי בני ציון אימונולוגיה המכון לאלרגיה ו – 

 ."אבחנה מבדלת –אנגיואדמה "

 

 :5021פברואר חודש 

 

 10111111 – US  זיהוי מומים " - לידתי-רוםמעקב טמומחה בגינקולוגיה וב – ד"ר עודה –טרום לידתי

 ."בסקירת מערכות

 10111110 –  גידולי עצמות בילדים" – ד"ר מיכאל עאסף –אורטופדית ילדים." 

 10111101 –  הרטבת לילה" –אורולוג ילדים  – ד"ר דלי נסיב –אורולוגית ילדים". 

 10111181 –  המשך.מומחה מחלות זיהומיות בילדים: נושא יקבע ב - ד"ר גליקמן –זיהומים בילדים 

 

 

 :5021 מרץ חודש

 

 10111811 –  פעילות עבודת הועדה " – , חטיבת נשים ומיילדות, כאןד"ר קיס -הועדה למניעת הריון

 ."אורי מקריםיות

 10111810 – מנהל חטיבת נשים ומיילדות, כאןפרופ' בורנשטיין –הועדה העליונה למניעת הריון , – 

  ."אורי מקריםיפעילות עבודת הועדה ות"

 10118110 –  טיפולי עיניים במשלחות הומניטריות" –מנהל מחלקת עיניים  – ד"ר סגל -עיניים ילדים". 

 10111818 –לב "מדוע דלקת הלב – שרבל וד"ר שוידד"ר חורי  – וכירורגית ילדים רדיולוגיית ילדים

 לא השתפרה עם הטיפול השמרני?".

 15332//2 – חופשת פסח 
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 :5021 אפריל חודש

 

 15332120 – חול המועד פסח 

 10111218 –  הצגת מקרה מעניין" – ד"ר עכאוי –טיפול נמרץ ילדים". 

 10111211 –  כאןיםילדנוירולוגית , מנהל היחידה לד"ר סביצקי –היחידה לנוירולוגיית ילדים , – 

 ."פרכוסים בגיל הילוד ובינקות"

 10111271 –  מנהל מחלקת אא"ג, כאןד"ר אייל סלעאחראי  -מחלקת אא"ג וקלינאי תקשורת , – 

 ."אבחון מוקדם והשלכות עתידיות של ליקויי שמיעה בילודים וילדים"

 

 :5021 מאי חודש

 

 01111021 –  חלטות ע"י הרופא הראשוני"קבלת ה" – ד"ר רויטל דרוקר –רפואת ילדים בקהילה. 

 10111011 –  נושא  – , כאןאחראי ד"ר סביצקי, מנהל היחידה להתפתחות הילד –התפתחות הילד

 יקבע בהמשך.

 10111011 –  המרכז הרפואי לגליל: עבר, " – ד"ר ברהום, מנהל בית החולים –הנהלת בית החולים

 ."הווה ועתיד

 10111010 – אסרו חג שבועות 

 

 :5021 יוני חודש

 

 10111011 –  נושא יקבע בהמשך – אחראית ד"ר נדרה סמרה –גנטיקה. 

 10111011 – ד"ר נירה ארד, אחראית נושא לויקמיות והשתלות  –דים, "מאייר" אונקולוגיה יל-המטו

 ."עדכון בנושא לויקמיה בילדים" – מח עצם
 10111010 –  נושא יקבע  –מנהל המכון להתפתחות הילד, כאן  באחריות ד"ר סביצקי –התפתחות הילד

 .בהמשך

 10111011 –  ד"ר אירית וייסמן -נפרולוגית ילדים – "meNephrotic Syndro". 

 10111010 –  באופרה דוקטורדמות ה" – ניצה יולביץ -מרצה לאופרות". 

 

 

 

 

 

  

 


