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 הרשמה, כיבוד וביקור בתערוכה 54:70-50:70

50:70-05:70 
 מליאה

 מזכ"ל חיפ"א – שמעון ברק ר'דמנחה: 
 54:80-54:00 - מנואל כץ ר'דחיפ"א,  דבר יושב ראש 
 54:00-50:55 - ברכות 
 50:55-05:05 החזר קיבתי ושטי )"רפלוקס"(חגיגית מליאה : 
 50:55-50:85 -  ספרד פרופ' חוסה בויס אוצ'ואה - ניתוחים 4555-שנות טיפול ו 05פרספקטיבה ורטרוספקטיבה של ההחזר הושטי קיבתי: מה למדתי אחרי , 
 50:85-55:50 - םירושלי ,ילדים מרכז רפואי הדסה עין כרםמנהל מחלקת , ףיישמעון ר פרופ' - רפלוקס קיבתי ושטי פתוגנזה, אבחון וטיפול 
 55:50-55:05 - מנהל השירות לכירורגיה זעיר פולשנית, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פ"תדר' דרגן קרברושיץ -וושטי: הגישה הכירורגית העכשווית-החזר קיבתי , 

 55:05-55:00 –  ופרופ' נפתלי פרוידכץ  אלמנו ר'דע"י  פרופ' בויס אוצ'ואהלהענקת תואר חבר כבוד בחיפ"א ובאיגוד לכירורגית ילדים בישראל 
 55:00-55:80 - אורקין יעקב ר'מנואל כץ וד ר'דע"י  פרופ' בועז פורטרהענקת תואר יקיר חיפ"א ל 

 ותצוגת פוסטרים ביקור בתערוכה, הפסקת קפה 05:70-00:00

00:00-07:55 
 מושבים מקבילים

 אולם א'
 אריה בהיר,  ר'אלי גזלה, ד ר'ד  :0מושב :  יו"רים

 הקטור רויזין ר'דגרטה בריל,  ר':  ד2מושב              

 אולם ב'
 רינת כהן,  ר'חן שטיין זמיר, ד ר'ד: 0 מושב  יו"רים:

  לקסיוסי  ר'דימרמן, צדינה  ר':  ד7מושב              

 אולם ג'
 אשר פרסמן ר'ר' עמוס פרומן, דד :רים"יו

 מושב האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים

00:00-02:05 

ת האסטמה חידושים בהבנה ובטיפול במחל :ראשוןמושב 
 קטנים ותינוקותבילדים 

 ביץופרופ' בנימין וול מנחה:
 00:00-00:00  אסטמה קיימת גם בילדים קטנים

פרופ'  - ילדים 5055מחקר על  -שנהמתחת לגיל 
, יועץ במחלות דרכי נשימה בילדים, ביץובנימין וול

 פ"ת לשעבר מנהל מרפאת אסטמה במרכז שניידר,
 00:00-00:00 ות באמצעות החדרת תרופות לריא

משאף, ספייסר( וטכנולוגיות ) הטכנולוגיות הקימות 
, מרפאת ריאות, מרכז גיא שטויר ר'ד – חדשות

 ת ילדים, פ"תואשניידר לרפ
 11:55-12:15  - =השימוש בFENO (Fractional 

Exhaled Nitric Oxide )פרופ'  - מהטבאיבחון ואיזון אס
טיפול נמרץ ל היחיד, ה, מנהל מכון הריאותסיוןיעקב 

 דנה, ת"א ח"ילדים והמרכז לרפואת שינה, בי
 02:00-02:05 שאלות ותשובות 

תוצאות הכנסת החיסונים כנגד  :לישימושב ש
נאומוקוקוס ונגיף הרוטה לתכנית החיסונים השגרתית פ

 בישראל
 פרופ' רון דגן, פרופ' דויד גרינברג

זיהומיות , המכרז האוניברסיטאי סורוקה, היחידה למחלות 
 באר שבע

 00:00-00:20  גורנשטייןשל פרופ' ארקדי לזכרו 
 00:20-00:75  האם ניתן להפחית את מספר הניתוחים

דר'  -בילדים עם כאב בטן וזיהום באנטרוביוס ורמיקולריס
המחלקה לכירורגית ילדים ונוער, מרכז   ,יעל דרזניק

 ת"פשניידר לרפואת ילדים בישראל, 
 00:75-00:05 Complete Cytoreduction and Heated 

Intraperitoneal Chemotherapy for Abdominal 
Malignancies- Report of a Case and a Call for Future 

Cases-  ,כירורגיית ילדים, המרכז הרפואי דר' אסנת זמורה
 תל השומרע"ש ח.שיבא,

 00:05-02:50 יתן לטפל בדלקת חריפה של האם נ  
, צבי שטיינר פרופ' התוספתן עם אנטיביוטיקה בלבד?

 סבאמרכז רפואי מאיר, כפר  כירורגית ילדים,' מח
 02:50-02:25  מלרוטציה של המעיים : הסתמנות קלינית

 המשתנה מהלידה ועד לבגרות. 
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12:30-14:00 

 
 גדילת ילדים :שנימושב 
 פרופ' משה פיליפ: מנחה
 02:05-02:05 - השפעת התזונה  -כיצד גדלים ילדים

, מנהל המכון פרופ' משה פיליפ -על הגדילה
מרכז שניידר לרפואת ילדים,  לאנדוקרינולוגיה וסכרת,

 פ"ת
 02:05-00:50 -  פרופ' ליאורה  -התבגרות וגדילה

, רופאה בכירה, המכון לאנדוקרינולוגיה וסכרת, לזר
 מרכז שניידר לרפואת ילדים, פ"ת

 00:50-00:20  פרופ' אלון  -ספורט וגדילת ילדים
, מנהל מחלקת ילדים במרכז הרפואי מאיר, אליקים

 כפר סבא
 00.20-07:55 - שאלות, תשובות ודיון 

 
חשיבות האיבחון  מה? לא שמעתי? מושב רביעי:

 המוקדם של לקויות שמיעה בישראל
 דר' ליזה רוביןמנחה:  

 02:05-02:70  תוצאות שלושת השנים הראשונות של
, מנהלת ליזה רובין ר'ד -סיקור שמיעה בילודים

 המחלקה לאם, לילד ולמתבגר, משרד הבריאות
 02:70-00:50 -   חשיבות איתור מוקדם של לקות

 -ביילודים שמיעה
, קלינאית תקשורת בכירה, אבן רוט -דר' דפנה ארי

מכון שמיעה ודיבור, המרכז הרפואי שיבא ומרצה בחוג 
 להפרעות בתקשורת, אוניברטיסת תל אביב

 00:50-00:20  התפתחותי": השפעת לקות -"חירום נוירו

ר' ד -למידתצדית על תפקוד העה קלה ולקות חד שמי
, קלינאית תקשורת, מדריכה ארצית אורלי הלפרן

 לאודיולוגיה חינוכית במשרד החינוך
 00:20-00:70- גילאי הגןשמיעה נרכש בפעוטות ו וילק- 

מרכז רפואי , יחידת אאג ילדים, רענן כהן כרם ר'ד
 כרמל, חיפה

 00:70-07:55 שאלות, תשובות ודיון 

מקרים במחלקתנו שנותחו בצורה  0תיאור קליני של 
 המחלקה, דר' בני עבו -לפרוסקופית ובשיטה פתוחה

 חיפה, ציון בני רפואי מרכז, ילדים לכירורגית
 02:25-02:05 "המכרז , רעיה מדר -"לזוז בכירורגית ילדים

 האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
 
 02:05-00:00  אורחהרצאת: The Phylogenesis and 

Onto Genesis of the Lung Malformations-  'פרופ
 ד, ספר חוסה בויס אוצ'ואה

 
 00:00-00:05  Early Experience with Pediatric 

Thoracoscopic Lobectomy / Segmentectomy-  'פרופ
מרכז שניידר מח' כירורגית ילדים ונוער, , נפתלי פרויד

 תלרפואת ילדים, פ"
 00:05-00:75 Sonographic Evidence Indicates that 

Interval Appendectomy Following Conservative Treatment 
of Periappendicular Mass Might be Unnecessary- 'פרופ 

מרכז רפואי מאיר, כפר  כירורגית ילדים,' מח, צבי שטיינר
 סבא

 00:75-00:05  וחסימת מעיים  לדלקת לבלבגורם נדיר
, מח' כירורגית ילדיםדר' חורי שרבל,  -שנים 51בילדה בת 

 , נהריהלגלילמרכז רפואי רדיולוגית ילדים, 
 00:05-07:55  לצורך שימור  וסקופיתלפרכריתת שחלה

מרכז שניידר לרפואת  עאסי,דר' זאכי  -ותפוריות בילד
 ילדים, פ"ת

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07:55-00:55 

 
 ותצוגת פוסטרים ביקור בתערוכה, ארוחת צהריים
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00:55-04:55 
 
 

 
  IPROS רשת המחקר מושב
 צחי גרוסמן, ראש רשת המחקר ומזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים ר'ד יו"ר:
 יעקב אורקין, מנהל מרכז בריאות הילד אופקים וחבר ועד חיפ"א ר'ד         

 00:55-00:25   קופ"ח מאוחדת ואוניברסיטת. בר אילן,  פרופ' יונה אמיתי -וממצאים עיקריים של השפעת הסביבה על בריאות ילדים מתודולוגיה 
 00:25-00:75   Changing Epidemiology of Methylphenidate Prescriptions in the Community- מנהל מרכז בריאות הילד, טייבהפרופ' לוטפי ג'אבר , 
 00:75-00:55   Seasonality of Asthma: A Retrospective Population Study- מנהל מרכז בריאות הילד, פתח תקוהפרופ' אבנר כהן , 
 00:55-00:25   מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, עמותת "מדעת"קרן לנדסמן ר'ד -הפייסבוק בשרות הרפואה –לוחמה לא קונבנציונלית , 
 00:25-00:75   שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאותעדינה יוסף ר'ד -עדכון הערכות סקר של התפתחות תינוקות ופעוטות בטיפות חלב –ללכת עם הזמן , 
 00:75-04:55   ?מנהל תחום רפואת ילדים, שירותי בריאות כלליתפרופ' יוסי מאירוביץ' -האם להכנסת מדד האיכות יש תפקיד ברפואה מונעת , 

 

 קפה 04:55

 


