
ברוכים הבאים!

כינוס האיגוד השנתי הפך זה זמן לכינוס שכולם חייבים להיות בו, בזכות השילוב בין חדשנות רפואית, קהלים 
חדשים, הנחיות רפואיות חדשות, ודרכים חדשות ומרתקות להצגת נושאים. בקיצור – המהדורה המרכזית.

הרצאות TED הן שם דבר לחדשנות, ובכינוס האיגוד אנו גאים להציג הרצאות בפורמט זה. נפתח את הכנס בהרצאות 
מרתקות שינתנו על ידי חלק ממשתתפי טד-מד ישראל 2014.

נארח בכנוס זה שתי קבוצות חשובות וייחודיות של אחיות ורופאים בשני כנסי לווין: 
אחיות טיפות חלב , ורופאי ילדים בוגרי קורס לאבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז.  

בשני כינוסי הלווין נבנתה תכנית מרתקת עבור המשתתפים, ואנו בטוחים שיפיקו את המירב מתכנית זו.

כינוס האיגוד הוא המקום שבו מוצגות הנחיות קליניות לרופאי הילדים ולציבור הרחב. והפעם: 
• טיפול בתכשירים הומיאופטיים בילדים

• חשיפה למדיה בגיל הרך
• קנביס רפואי בילדים

• המלצות עדכניות לשימוש ב-Palvizumab (Abbosynagis) בפגים
• חלב עיזים בסטומטיטיס

ESPID/ESPGHAN 2014 עדכון הגישה לאבחון וטיפול בגסטרואנטריטיס על פי •
• צריכת מוצרי חלב בילדים

בכינוס הפעם ניתן במה נרחבת לעיסוק הגובר בבדיקות גנטיות חדשות והדיון הסוער אודות יישומן בפועל. נחפש 
 New England Journal of -לאור המאמר האחרון שפורסם ב ,UTI מוצא מוסכם למעקב וטיפול אחרי ילדים עם
Medicine, ונעמיק בסוגיית רפואת ילדים מונעת במרפאת רופא הילדים. הרשתות החברתיות הינן פעמים רבות 

מקור למידע רפואי מסולף; אנו גאים לתת במה בכינוס זה לעמותת "מדעת", עמותת הורים למען מידע רפואי 
אמיתי ברשת. צימאון הציבור בנושאי רפואת ילדים מוצא את האיגוד פעמים רבות בממשק מול אמצעי התקשורת, 

ולכן ראינו לנכון לסיים את הכנס בפאנל מרתק עם אנשי תקשורת.

ולסיום, חידוש נוסף - תיאטרון האיגוד!
אנו נארח בכנס שתי הצגות תיאטרון: הראשונה במושב הפרעות אכילה שם ניתן יהיה להתרשם מההצגה "שקופה" 

והשנייה תוצג במושב לבוגרי קורס להפרעות קשב וריכוז: "קונצרטה לשמונה". 
אנו מקוים שתיהנו מדרך חדשנית זו להצגת הנושאים.

תודה ליפה פסקין, אורלי רחמים וישראל מימון מחברת THINK  על ארגון הכנס, תודה למרצים וליושבי הראש, 
וכמובן שאנו מודים לחברות המסחריות על תמיכתן בכנס זה תמיכה שאיפשרה את קיום הפעילות החשובה הזו.

להתראות בכנס!

פרופ' אלי סומך יו"ר האיגוד 
ד"ר צחי גרוסמן מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס

פרופ' יעקב אמיר חברי הועד:  
ד"ר מנואל כץ    

פרופ' דני מירון    
פרופ' דרור מנדל    

ד"ר עדי קליין    
פרופ' מתי ברקוביץ'   

המהדורה המרכזית
חדשות היום ברפואת ילדים

כנס האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
19.11.14 | כ“ו בחשון תשע“ה | גני התערוכה ת“א
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רישום וביקור בתערוכה        08:00-09:00

מליאה      09:00-10:00
יו"ר: פרופ' אלון אליקים, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "מאיר" כפר סבא  

       ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות     
פתיחה וברכות      09:00-10:00

ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס  
ח"כ יעל גרמן, שרת הבריאות  

 
סקירת פעילות האיגוד והענקת תעודות הוקרה  09:10-09:30

פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   
הצגת קוד אתי של האיגוד ליחסי רופאים: בתי חולים -  קהילה  

ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, מרכז רפואי הלל יפה, חדרה  
ד"א מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א  

 
TED MED ISRAEL 2014 חדשנות ברפואה: הרצאות "חמות מהתנור" מאירוע  09:30-10:00

סרטן מתחת לרדאר  
ד"ר גל מרקל, מכון "אלה" למלנומה, מדען ראשי, מרכז רפואי שיבא        

כשחוכמה יהודית פוגשת חדשנות ישראלית  
TEDMED 2014 צמרת פירסט, מייסדת, פריפקס, דוברת  

הפסקה וביקור בתערוכה       10:00-10:30

מושבים מקבילים - מושב בוקר (10:30-11:45)       
מושב מס' 1 - הפרעות אכילה במתבגרים   

יו"ר:  פרופ' אבנר כהן, מנהל מרכז בריאות ילד, פתח תקווה, שירותי בריאות כללית  
           ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד , אשקלון, שירותי בריאות כללית   

"שקופה" - מונולוג מטלטל של נערה עם הפרעת אכילה   10:30-11:15
כתבה ומשחקת: דנה עופר  

דיון בפנל:        11:15-11:45
כיצד נהפוך את הלוקים בהפרעות אכילה לנראים ולא שקופים? – תרומתו / תפקידו של רופא הילדים  

מנחה: ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, יו"ר חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא   
משתתפים:   

ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א  
ד"ר נאוה שטופמן, מומחית לרפואת ילדים ומתבגרים, בית חולים "ספרא", מנהלת מרפאת מתבגרים "ביחד" , רמת גן .  

ד"ר שלומית שכטר, מומחית ברפואת ילדים ומתבגרים, מנהלת שירות רפואי לנוער (שיר"ן), שירותי בריאות כללית, הקריות.  
ד"ר יצחק וורגפט, מומחה בפסיכיאטריה של הילד, מנהל היחידה לטיפול בהפרעות אכילה במתבגרים, בית חולים "זיו", צפת  

סמדר ברקוביץ, סגנית מנהלת בית ספר זיו בצפת, מומחית לאבחון וטיפול בתהליכי חשיבה ולמידה  

מושב מס' 2 - עם הפנים לקהילה: הילד הבריא   
יו"ר: פרופ' חיים ביבי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי ברזילי, אשקלון  

       ד"ר דינה צימרמן, אחראית אם וילד, לשכת הבריאות ירושלים

חשיפה למדיה בגיל הרך – נייר עמדה חדש!      10:30-10:50
פרופ' איתן כרם, יו"ר אגף הילדים, המרכז הרפואי "הדסה" , ירושלים                           

על גמילה, פספוסים והרטבות      10:50-11:10
ד"ר חווה גדסי, המרכז הרפואי "הדסה" הר הצופים, ירושלים ופרוייקט "גושן"                        

ביקור בריא- גישה חדשה ברפואת ילדים בקהילה     11:10-11:20
ד"ר רינת כהן, מנהלת אגף רפואה ראשונית, מאוחדת                       

דיון בפנל:     11:20-11:45
רפואה מונעת יזומה בכל שנות הילדות – האם אנו בשלים לשינוי?   

מנחה: ד"ר יעקב אורקין, מנהל מרכז בריאות הילד אופקים, שירותי בריאות כללית.                        
משתתפים:   

ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות                        
ד"ר רינת כהן, מנהלת אגף רפואה ראשונית, מאוחדת  

פרופ' יוסי מאירוביץ', רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית   
פרופ' יעקב קוינט, מנהל תחום ילדים, מכבי שירותי בריאות  

מושב מס' 3 - אימונולוגיה וזיהומים בילדים  
יו"ר: פרופ' אשר ברזילי, מנהל בית חולים ספרא והיחידה למחלות זיהומיות בילדים  

       פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת הילדים, בית החולים בני ציון.      

איתור קליני ומעבדתי של ילדים עם זיהומים חוזרים וחסר אימוני       10:30-10:55
פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים "ספרא", תל השומר    

PFAPA     10:55-11:20 ומחלות פריודיות אחרות בילדים
פרופ' שי פדה, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים "ספרא", תל השומר  

 B החיסון החדש כנגד מנינגוקוק  11:20-11:45
פרופ' דוד גרינברג, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים, מרכז רפואי "סורוקה" באר שבע         



מושב מס' 4 - גנטיקה ומטבוליזם בילדים  
יו"ר: פרופ' אנטוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "זיו", צפת  
        ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים לניאדו, נתניה

הדור הבא של בדיקות אבחנתיות בגנטיקה של האדם     10:30-10:55
פרופ' ציפי פליק-זכאי. המרכז הרפואי לגליל והפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן                         

אתיקה וגנטיקה – מה עושים עם כל המידע הזה?    10:55-11:20
ד"ר גיל סיגל, רופא, משפטן ואתיקן, המכללה האקדמית קריית אונו                        

 D גורמי סיכון לחוסר ויטמין     11:20-11:45
פרופ' פרנסיס מימוני, מנהל מחלקת פגים ויונקים, המרכז הרפואי "שערי צדק" ירושלים   

 
מושב מס' 5 - עדכונים והנחיות ברפואת ילדים  

יו"ר: פרופ' אבי זכריה, מנהל חטיבת הילדים ואשפוז יום, מרכז שניידר לרפואת ילדים  
        פרופ' דני לנדאו, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים

הניסיון בטיפול בהורמון גדילה בילדים – לקחים ותחזית לעתיד  - הרצאה בחסות ”נובונורדיסק“   10:30-10:55
פרופ' משה פיליפ, מנהל המכון האנדוקריני, מרכז שניידר  לרפואת ילדים  

 ESPID ו ESPGHAN הגישה העדכנית לטיפול בגסטרואנטריטיס בילדים – הנחיות   10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים                             

האם יש מקום לטיפול בחלב עיזים בילדים עם סטומטיטיס? – נייר עמדה חדש!   11:20-11:45
פרופ' יעקב אמיר, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים                      

מושב מס 6 - כנס לויין אחיות טיפות חלב  
יו"ר: מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור,משרד הבריאות                        

                                שרית יערי, אחראית ארצית תחום בקרה, בריאות התלמיד, משרד הבריאות    

הגישה למדידה וטיפול בחום  - הרצאה בחסות ”רקיט בנקיזר“    10:30-10:55
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים                       

הגישה להפרעות אכילה בגיל הרך    10:55-11:15
פרופ' אריה לוין, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה בילדים, המרכז הרפואי וולפסון                        

הפרעות שינה בגיל הרך     11:15-11:35
ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי "הדסה" הר הצופים, ירושלים                        

רישום החיסונים הלאומי בישראל     11:35-11:45
ד"ר חן שטיין זמיר, רופאת מחוז ירושלים ומנהלת רישום החיסונים משרד הבריאות                               

הפסקה וביקור בתערוכה    11:45-12:15

מושבים מקבילים - מושב צהריים (12:15-13:30)     

מושב מס 7 - עדכונים והנחיות ברפואת ילדים  
יו"ר: פרופ' אריאל קורן, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "העמק", עפולה                   

                                 פרופ' מתי ליפשיץ, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי "סורוקה", באר שבע

זיהומים בדרכי השתן בילדים: האם הגיעה השעה לשינוי הגישה האבחונית והטיפולית? – הצגת הנושא     12:15-12:25
ד"ר יעל בורוביץ', נפרולוגית ילדים, המרכז הרפואי וולפסון, חולון                        

דיון בפנל:     12:25-12:55
מנחה: ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים                        

משתתפים:                       
פרופ' מיקי גולדמן, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "אסף הרופא"                        
ד"ר דני לוטן, יו"ר האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ילדים ויתר לחץ דם                        

ד"ר מרים דוידוביץ', מנהלת היחידה לנפרולוגיית ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים  
תכשירים הומאופטיים בילדים – נייר עמדה חדש!    12:55-13:15

פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי "אסף הרופא"                        
TOP 5: חמשת המאמרים המשמעותיים שהתפרסמו השנה    13:15-13:30

פרופ' אנטוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח "זיו" , צפת  

 
מושב מס 8 - הנחיות קליניות בילדים  

יו"ר:  פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, מרכז רפואי "העמק" עפולה                     
                                 פרופ' אשר טל, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "סורוקה" באר שבע

התוויות למתן Palvizumab (Abbosynagis) בפגים – עמדות חברי הועדה מטעם האיגוד לרפואת ילדים    12:15-12:30
פרופ' יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי "שערי צדק", ירושלים                      

צריכת מוצרי חלב בילדים   12:30-12:50
ד"ר אפרת ברוידא, מנהלת היחידה לגסטרואנטרולוגיית ילדים, המרכז הרפואי "אסף הרופא"                      

האם יש מקום לטיפול בקנביס רפואי בילדים – נייר עמדה חדש!   12:50-13:10
ד"ר רחל אפרת, רפואת ילדים והרדמה, המרכז הרפואי "העמק" עפולה.                     

 CMV הגישה לאבחון וטיפול בזיהום מולד ע"י   13:10-13:30
פרופ' יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי "שערי צדק", ירושלים                      



מושב מס 9 - חיסונים בילדים - מושב לזכרו של ד"ר שמואל בולביק ז"ל  
יו"ר: פרופ' יוסי הורביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי "העמק", עפולה                     

                                ד"ר נאיל אליאס, מנהל מחלקת הילדים, בית החולים הצרפתי, נצרת

 “AstraZeneca” חיסוני שפעת בילדים - הרצאה בחסות   12:15-12:40
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים   

כיצד מתמודדים עם ידע מסולף ברשתות החברתיות? – הצגת עמותת " מדעת"   12:40-12:55
ד"ר קרן לנדסמן, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור                       

דיון בפנל: התמודדות עם סרבני חיסונים   12:55-13:30
מנחה: ד"ר שמעון ברק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות                     

משתתפים:                      
ד"ר קרן לנדסמן, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור                          

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות                         
ד"ר נועה פרנקל, רופאת ילדים                      

ד"ר מיכל שטיין, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי וולפסון , חולון                      

מושב מס' 10 - הפרעות קשב בילדים  - מושב בחסות ”נוברטיס“  
יו"ר: פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת הילדים, בית החולים גליל מערבי, נהריה.                  

    ד"ר סעיד אבוזיד, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים פוריה, טבריה

    
תרופות חדשות להפרעות קשב הדורשות 29ג    12:15-12:45

ד"ר אריה אשכנזי, סגן מנהלת המכון להתפתחות הילד , בית חולים "ספרא", תל השומר                       
סוגיות בטיפול בהפרעות קשב וריכוז   12:45-13:30

מנחה: פרופ' ורדה גרוס-צור, מנהלת היחידה לנוירולוגיה התפתחותית, מרכז רפואי שערי צדק                      
משתתפים:  

ד"ר שלומי ענתבי, מנהל מרפאת קשב וריכוז ראשון לציון, מכבי שרותי בריאות  
ד"ר מיכאל רוטשטיין, רופא בכיר, היחידה להפרעות קשב ולמידה, בית חולים דנה                      

ד"ר איתי ברגר, מנהל המרכז הנוירוקוגניטיבי, הדסה והאוניברסיטה העברית                     
ד"ר איריס מנור, מנהלת מרפאת קשב, בית חולים גהה                     
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות                     

יעקב שטרול, מורה בכיר לחינוך גופני, צוות ניהול במרכז החינוכי גהה  
 

מושב מס 11 - תזונה בילדים - מושב בחסות ”מטרנה“  
יו"ר: ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי "דנה", תל אביב.                   

                             פרופ' דרור מנדל, מנהל בית החולים לילדים דנה

תרכובות מזון לתינוקות - סקירה עדכנית   12:15-12:40
פרופ' רון שאול, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, בית חולים מאייר חיפה                       

 
הרצאת אורח מחו”ל  12:40-13:05

     Prevention of colic, constipation and regurgitation-possible role of probiotics   
  Flavia Indrio, Senior Consultant, Neonatologist, Pediatric Gastroenterologist          
Department of Pediatrics, University of Bari, Italy                             

הגישה לתינוק הבכיין – דיון מקרים בפנל   13:05-13:30
מנחה: פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים                      

משתתפים:                       
פרופ' אילן דלאל, מנהל היחידה לרפואה דחופה, מרכז רפואי וולפסון , חולון                      
ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות הילד כפר סבא, שירותי בריאות כללית                      

ד"ר גרטה בריל, אנדוקרינולוגית ילדים, שירותי בריאות כללית  
יהודית נחמיאס, אחות מרכזת אם וילד ויועצת הנקה מוסמכת, לשכת הבריאות מחוז חיפה  

מושב מליאה    13:30-14:00
                      

מיזם קו אור – תוכנית חינוכית במחלקות הילדים בכל בתי החולים בארץ  13:30-13:35
בריאות ילדינו, תקשורת, ומה שביניהם   13:35-14:00

מנחה: ממי פאר – יועץ תקשורת אסטרטגי, פאר לוין תקשורת                       
משתתפים:                       

שרית רוזנבלום – כתבת הבריאות הבכירה – ידיעות אחרונות                       
עו"ד גדעון פישר – יו"ר ארגון ההורים הארצי  

מיטל יסעור בית-אור – כתבת הבריאות – ישראל היום                       
הילה אלרואי – עורכת הבריאות – חדשות ערוץ 10                       

 



ארוחת צהריים     14:00-15:00

מושב לויין לרופאי ילדים בוגרי קורס לאיבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז של משרד הבריאות    15:00-17:00
הענקת פרס הוקרה לפרופ' אשר אור נוי                      

ההצגה: “קונצרטה לשמונה” בבימויו של דליק ווליניץ   15:00-16:30
מאת: נדב סדקה ומאיה רוז חורמדלי                       

שחקנים יוצרים: אלעד גיל, גיא מרון, דן וינשטוק, דניאל רז, ליאת שטרן, נור פיבק , רון קופרבנד, רוני פוקס                       
דיון רב משתתפים:      16:30-17:00

מנחה : ד"ר איתי ברגר - מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, בתי החולים של הדסה                       
משתתפים:                       

דליק ווליניץ – במאי                        
גיא מרון – שחקן                        
נור פיבק – שחקן                        

ד"ר הדר ירדני - מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות                        
ד"ר איריס מנור - פסיכיאטרית מומחית לילד והמתבגר, מנהלת המרפאה בגהה                        

ד"ר עינת יערי – מומחית ברפואת ילדים, בוגרת הקורס                       
ד"ר מהראן פרהדיאן – מומחה ברפואת ילדים, בוגר הקורס                        

                    

 

   

                         

אתר הרישום של הכנס
www.reg.co.il/yeladim2014

 

תודה!
לחברות הנותנות חסות לכינוס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

 


