
 

 

 תכנית ראשונית

 2016בינואר  14יום חמישי, 

 , הרשמה, קבלת חדריםוכיבוד קל הגעה 15:00-19:00

 )מסעדת המלון( ארוחת ערב 18:30-19:45

 קוקטייל קבלת פנים וביקור בתערוכה 19:30-20:15

 מושב פתיחה 20:15-21:30
 דברי פתיחה וברכות: יו"ר חיפ"א, משרד הבריאות ד"ר מנואל כץ:  

 דברי פתיחהיו"ר איגוד רופאי ילדים, בית חולים וולפסון:  אלי סומך: פרופ'

 בדגש על רפואת ילדים קהילתית                                                      חזון מערכת הבריאותיעדים ו המשנה למנכ"ל משרד הבריאות: :פרופ' ארנון אפק  20:30-21:00

  דיון פתוח עם קהל הרופאים  :פרופ' ארנון אפק 21:00-21:30

 נורית גלרון –מופע מוסיקלי   21:30

 

 2016בינואר  15יום שישי, 

 ביקור בתערוכה 08:00-08:45

 מושב ראשון 08:45-10:45
 , ועד חיפ"א, משרד הבריאותמנחים: ד"ר חן שטיין זמיר   

 חיפ"א, שרותי בריאות כללית אקדמי ועד מזכיר, ד"ר אלי גזלה                                   

 ברור                                        הנחיות קליניות לרופא הילדים בקהילה לאיתור,מנהל מרכז בריאות הילד כפר סבא, כללית:  :ד"ר שמואל גור 08:45-09:15
 קומה נמוכהומעקב לילדים בעלי                          

 (פייזר חסות חברתב )ההרצאה                         

 ?"חדש מה -למנינגוקוקוס חיסון": רכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקהמה :דודי גרינברגפרופ'  09:15-09:45

 בילדים ADHDעדכונים וחידושים : הילד, בית חולים שיבא תל השומר של לפסיכיאטריה היחידה גוטהלף: פרופ' דורון 09:45-10:15
 (טבעחסות חברת ב )ההרצאה

 גדילה בילדיםתזונה ו: : בית חולים שניידרמשה פיליפפרופ'  10:15-10:45

  הפסקת קפה, כיבוד וביקור בתערוכה )למשתתפי הכינוס(        10:45-11:15



 

 

 

 

 מושב שני 11:15-13:15
 , גזברית חיפ"א, תל השומרגרטה ברילמנחים: ד"ר   

 כללית שרותי בריאות , ועד חיפ"א,ד"ר יעקב אורקין                                  

 בעיות עיניים שכיחות בגיל הילדות ותפקיד רופא הילדים בקהילהה עין כרם: דסבית חולים ה: אירן ענתביד"ר  11:15-11:45

 ילהדים בקהרופאי הילמקרים נבחרים מהרשת של מזכיר איגוד רופאי ילדים, מכבי שרותי בריאות: : צחי גרוסמןד"ר  11:45-12:30
    שנהשעלו לדיון ה

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה )למשתתפי הכינוס( 12:30-13:00

 מושב שלישי 13:00-14:15
 , חברה ועד חיפ"א, משרד הבריאותצימרמן רחל דינהמנחים: ד"ר   

 , מזכיר ועד חיפ"א, מכבי שרותי בריאותד"ר שמעון ברק                                  

 ישה למעקב פגים בקהילה הג: ד"ר שמעון ברק 13:00-13:30

 מחקר על תפקיד רופא הילדים בטיפת חלב: חן שטיין זמירד"ר  13:30-13:45

 בקהילה הצגת הסילבוס העדכני ברפואת ילדים: צימרמן, מנהלת אתר ועד חיפ"א רחל ד"ר דינה :ועד חיפ"א 13:45-14:00

 ארוחת צהריים קלה  14:15

 אודליה יקיר –ערב חברתי   21:00

 

 2016בינואר  16בת, יום ש

  דיון פתוח עם מרצי הכינוס 11:00-12:30
 
  : לשעבר יו"ר חיפ"אפרופ' יונה אמיתי: המנח                          

                                      
 

 

 

 התכנית נתונה לשינויים*


