להקדים רפואה

למכה
היקף ויעילות התערבות מונעת
ברפואת ילדים ראשונית

כנס הקיץ של חיפ״א 2018
יום רביעי |  4ביולי | 2018 ,כ"א בתמוז ,תשע"ח
מלון דויד אינטרקונטיננטל ,ת"א

08:00-08:45
08:45-09:15

התכנסות ,רישום וביקור בתערוכה
אסיפה כללית שנתית של חיפ"א | אולם מליאה
יו״ר :ד"ר דינה צימרמן ,יו״ר ועדת הביקורת של חיפ״א ועורכת האתר באינטרנט
ד"ר סטיבן ריינגולד ,עורך ״פדיטון״ וחבר ועד חיפ"א ,קופ״ח מאוחדת
הצגת דו"ח פעילות ומאזן חיפ"א
ד"ר שמעון ברק ,יו״ר חיפ״א

09:15-10:30

מליאה | אולם מליאה
ברכת יו"ר האיגוד לרפואת ילדים
פרופ' שי אשכנזי ,יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים ,הקתדרה למחקר
פדיאטרי ,אוניברסיטת תל אביב
עדכונים בתזונת תינוקות 2018
פרופ' רונית לובצקי ,מנהלת מחלקת הילדים והמרפאה לתזונה וטיפול בהשמנת
יתר ,בי"ח "דנה-דואק" לילדים ,מרת״א
הענקת תעודות לזוכי המלגות של חיפ"א לשנת 2018
על פועלו של פרופ' אבנר הרמן כהן
ד"ר שמואל גרוס ,יקיר חיפ״א 2016
הענקת תואר יקיר חיפ"א לפרופ' אבנר הרמן כהן

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

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
מושב בוקר [מושבים מקבילים]
מושב מס׳  - 1הבריאות מתחילה בצלחת | אולם A
מושב בחסות
יו״ר :פרופ' יונה אמיתי ,יקיר חיפ"א  ,2015האוניברסיטה העברית,
אוניברסיטת "בר אילן" ,מכבי שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת
ד"ר אלכסנדר קזנוביץ ,מנהל הרכז לבריאות הילד באר שבע ,שרותי
בריאות כללית
תכנות מוקדם בעובר והשלכותיו על בריאות וחולי בעתיד  -היבטים תזונתיים
פרופ' אריק ריסקין ,מנהל יחידת טיפול נמרץ ביילוד ,מחלקת יילודים ופגים,
המרכז הרפואי בני ציון ,חיפה
על חיידקים ודרדקים ,אהבה התלויה בדבר
פרופ' צבי ויצמן ,מנהל לשעבר של היחידה למחלות עיכול ותזונה של
הילד ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,הפקולטה למדעי הבריאות,
אוניברסיטת בן-גוריון
השמנת ילדים :הטיפול קשה ,המניעה פשוטה
פרופ' גל דובנוב רז ,מנהל שירות רפואת ספורט ופעילות גופנית ומרפאת
ספורט ,תזונה ואורח חיים בריא לילדים ,מרכז רפואי "שיבא"
מושב מס׳  - 2הכל מתחיל בהרגלים בריאים | אולם G
יו״ר :ד"ר הקטור רויזין ,גזבר חיפ"א ,קופ"ח מכבי ומאוחדת
ד"ר אפרת וקסלר ,מנהלת תחום רפואת ילדים ,קופ"ח מאוחדת
שתו רק מים  -צריכת אלכוהול בקרב ילדים ומתגברים
ד''ר ערן קוצר ,מנהל היחידה לרפואה דחופה ילדים ,ביה"ח "אסף הרופא"
ביתי הוא מבצרי? מניעת היפגעות ילדים בבית
אורלי לביד ברזל ,מנהלת מרחב מרכז ,ארגון "בטרם"
בית נקי מעישון
ויקי מאיירס גמליאל ,המחלקה לבריאות הציבור ,ביה"ס למקצועות הבריאות,
אוניברסיטת ת''א

מושב מס׳  - 3לגדול לבריאות :סוגיות מטבוליות ואנדוקריניות | אולם מליאה
יו״ר :ד"ר גרטה בריל ,יו"ר ועדת מלגות חיפ"א
ד"ר מנחם ביתן ,סגן רופא מחוזי ,מחוז דרום ,קופ״ח מאוחדת
"עקומות גדילה"  -גישה מעשית
פרופ' צבי צדיק ,מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים ומתבגרים ,מרכז רפואי
״קפלן״
היפרליפדמיה בילדים  -בדיקות סקר וטיפול ב ,2018-תפקידו של רופא ילדים ראשוני
פרופ' אורית פנחס חמיאל ,מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים,
בית חולים לילדים ע"ש אדמונד ולילי ספרא
הטיפול הנכון בהורמון גדילה
ד"ר גרטה בריל ,יועצת אנדוקרינית שירותי בריאות כללית ,יו״ר ועדת הורמון
גדילה לאומית שירותי בריאות

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

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
מושב צהריים [מושבים מקבילים]
מושב מס׳  - 4מושב עמותת "גושן" במסגרת כנס הקיץ של חיפ"א:
קפה ,שיחה ורפואה מונעת :על שימוש חכם בהדרכות משמעותיות בקהילה | אולם G
יו״ר :ד"ר מנואל כץ ,נשיא עמותת גושן ,יקיר חיפ"א
ד״ר אלי גזלה ,חבר ועד חיפ"א ונציג חיפ"א בגושן
מדריכים:
ד"ר חוה גדסי ,מנהלת רפואית ,עמותת גושן
ד"ר שרונה דובדבן ששון ,רופאת ילדים
רופאי הילדים ,הפוגשים בילדים ומשפחותיהם באופן תדיר ,מחזיקים בעמדת
מפתח בעלת השפעה ייחודית על הקהילה בה הם חיים.
כאנשי מקצוע מהימנים וניטרליים ,בכוחם של רופאי הילדים לחולל מהפכה
של ממש באופן צריכת הידע ובתפיסת המסוגלות של הורים ואנשי מקצוע
העובדים עם ילדים.
בסדנה זו נכיר לעומק את 'ארגז הכלים שלי' :ערכות הדרכה ייחודיות וחינמיות,
המאפשרות לרופאי הילדים להביא לשטח נושאים מאתגרים ,באופן בהיר
ובמינימום מאמץ.
נבין מהו מבנה ההדרכה ,כיצד יוצרים אווירת שיתוף והכלה בקבוצה ואיך
מאפשרים למידה משמעותית.
מספר המקומות מוגבל וההשתתפות מותנית בהרשמה מראש.
בסיום הסדנה תחולק לכל משתתף ערכת הדרכה מלאה.
מושב מס׳  - 5חיסונים :המניעה האולטימטיבית | אולם מליאה
יו״ר :ד"ר חן שטיין זמיר ,משרד הבריאות ,מזכירה מדעית של חיפ"א
ד"ר מיכל אלדן ,מנהלת המרכז לבריאות הילד ״תל שבע״ שירותי בריאות
כללית
חיסוני שפעת  – 2018מה חדש?
פרופ' שי אשכנזי ,יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים ,הקתדרה למחקר
פדיאטרי ,אוניברסיטת תל אביב
דפוסי היענות לחיסוני ילדות בישראל
ד"ר חן שטיין זמיר ,משרד הבריאות
 Fake Newsוחיסוני ילדים
ד"ר קרן לנדסמן ,עמותת ״מדעת״
האם וכיצד מתמודדים רופאי הילדים עם הססנות חיסונים?
ד"ר צחי גרוסמן ,מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים ומכבי שירותי בריאות

מושב מס׳  - 6הקדם איתור מוקדם לצרה | אולם A
יו״ר :פרופ' יעקב אורקין ,מזכ״ל חיפ״א ,כללית שירותי בריאות ואוניברסיטת ״בן גוריון״
ד"ר דורון דושניצקי ,רכז תחום הפדיאטריה ומנהל מחלקת פיתוח
מערכות רפואיות ,קופ"ח לאומית
איתור מוקדם של בעיות התפתחות בעזרת בדיקות סקר חדשות
ד"ר ליזה רובין ,משרד הבריאות וביה״ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה
קשת נזקי האלכוהול לעובר ( - )FASDמדוע אנו נכשלים באבחון תופעה
שכיחה?
ד"ר יהודה סנצקי ,מנהל מרפאת "משב" ,המכון לנוירולוגיה ולהתפתחות הילד,
מרכז שניידר לרפואת ילדים והרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול
איתור מוקדם של ילדים עם בעיה בספקטרום ASD
ד"ר עידית פוזנר ,מנהלת המכון להתפתחות הילד ,נתניה

14:00-14:45
14:45-16:00

ארוחת צהריים | מסעדת חצרות יפו ,קומה 3
מפגש רשת המחקר בקהילה – איפרונט | אולם G
יו״ר :ד״ר צחי גרוסמן ,מנהל הרשת ,מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים ומכבי שירותי
בריאות
אחות מומחית קהילה במדינת ישראל  -הבסיס המדעי לנייר העמדה
ד"ר גיל צ'פניק ,מכבי שירותי בריאות
הממד החדש של חומצה פולית בהריון :הקטנת הסיכון לאוטיזם
פרופ’ יונה אמיתי ,קופ״ח מאוחדת ואוניברסיטת בר אילן
Folic acid is not a teratologic panacea
פרופ' מתי ברקוביץ' ,מרכז רפואי אסף הרופא
מודל לחיזוי מועד גיל ההתבגרות המינית וההשלכות שלו על הגישה לברור
התבגרות מינית מוקדמת
ד"ר יהודה לימוני ,שירותי בריאות כללית
היענות להוראות שחרור של ילודים
ד"ר דינה צימרמן ,רופאה אחראית אם ילד ,לשכת הבריאות ירושלים
שיתופי פעולה מחקריים
פרופ' אבנר כהן ,שירותי בריאות כללית

תודה!

לחברות הנותנות חסות לכנס

