
 

 

 ביולי 5-ה רביעי כנס הקיץ שיערך ביוםעל  תדעלשלושה דברים שחשוב 

 .אביב בתל פנורמה דן במלון

שתי  .החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרותפעולה עם  בשיתוףהשנה יערך כנס 
 הגישהעל  מושב בהנחיית ד"ר גרטה בריל תוקדשנה לנושאים חשובים בדיסציפלינה זו:ישיבות 

מתי להפנות , בדיקות ואיזההפנות למתי ל) מאוחרתו התפתחות מינית מוקדמתלאבחון של 
על  ד"ר רותי גייטסו ד"ר מתן אלעמיבהנחיית  גינקולוגיה פדיאטרית-נדו( ומושב באלאנדוקרינולוג

מה תקין ומה דורש  –מם בלתי סדיר במתבגרות , דצעי מניעה במתבגרותשינוי בגישה לאמה
 –סמונת השחלות הפוליציסטיות בנערות ותוגינליות -הגישה לבירור וטיפול בתלונות וולוו, בירור?

 .גישה אבחנתית וטיפולית

 

לאחד מעמודי התווך של רפואת הילדים הקהילתית, והפעם יהיה זה  "יקיר חיפ"א"כמדי שנה תעניק חיפ"א את אות 
יישום התכנית האסטרטגית ומי שאחראי ל גושןעמותת נשיא , ד"ר מנואל )מנו( כץ

גיוס שותפים חדשים וייצוג לרבות  של העמותה ולקידום הטמעת מטרות העמותה
שלב מנו מ ובינלאומיים שונים.העמותה מול גופי ממשלה, פילנתרופיה וגופים מקומיים 

שנים בין רפואת ילדים בקהילה, ניהול במערכת הבריאות והוראה. כיהן  43מזה 
מזכיר כללי של היה כיו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים. פעמיים כיו"ר חיפ"א וכן 

באיגוד העולמי לרפואת ילדים. הוא נשיא  הנציג אירופ, האירופי לרפואת ילדים איגודה
ה העולמית לקונצנזוס ברפואת ילדים ובריאות הילד ונושא תפקידים בכירים החבר

ובחברה הבין לאומית לרפואת  ECPCPבקונפדרציה האירופאית ברפואת הילדים 
המרכז , שימש בתפקידים בכירים בשרותי בריאות כללית (.ISSOP) ילדים חברתית

וילד באזור הדרום  הרפאי סורוקה ומכבי שרותי בריאות. מכהן כמנהל מחלקת אם
במשרד הבריאות וכיו"ר ועדת ההיגוי הארצית בנושא אלימות במשפחה, ניצול מיני 

ובמקביל  וחסרי ישע במשרד הבריאות. נושא תפקיד הוראה באוניברסיטת בן גוריון
 הוא פרופסור חבר באוניברסיטת מיימונידס בארגנטינה.

 
 .רשת המחקר של רופאי הילדים בקהילהבאחרי הפסקה של כמה שנים יערך השנה במסגרת הכנס מפגש חברים 

המפגש יהיה מיד אחרי ארוחת הצהריים וימשך אמנם זמן קצר )רק 
( אך מייצג את עמדת ועד חיפ"א בנושא מפגשים 16:00עד השעה 

ואנו תקווה שהוא מהווה סנונית למגמה של הארכת כנסים  וכנסים
עד שעות אחה"צ המוקדמות. מטרת המפגש הוא בראש ובראשונה 

הרחבת פעילות סוגיות ורעיונות  בנושא  תעליהאפשר לחברים ל
 ונקיטת עמדות.פרופסיונלית  , סוגיות מדיניותבקהילה מחקרחיפ"א, 

והעוסקים בה בפני  חיפ"א הגוף המייצג את הרפואה הקהילתית
מוסדות הר"י )לרבות האיגוד לרפואת ילדים( וגופים ממלכתיים 
וממשלתיים )למשל המועצה הלאומית לפדיאטריה( חשוב לנו, חברי 

 הועד לשמוע דעתכם ורעיונותיכם.


