
תוכנית הכנס:

מושבים מקבילים – מושב בוקר (10:30-11:45)

ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        

הכנס השנתי של האיגוד לרפואת ילדים
הכנס השנתי הראשון של החוג הישראלי לרפואה דחופה בילדים  

המהדורה המרכזית
חדשות היום ברפואת ילדים

החוג הישראלי לרפואה דחופה ילדים11.11.15 | כ“ט בחשון תשע“ו | גני התערוכה ת“א
PEDIATRIC EMERGENCY MEDICINE ISRAEL



תוכנית הכנס:

מושבים מקבילים – מושב בוקר (10:30-11:45)

ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        

Controversies Regarding the ED Management of Acute Bronchiolitis
David W. Johnson, MD
Intentional Drug Overdose in Teenagers: Outcomes After Discharge from the ED
Yaron Finkelstein, MD
Pediatric Early Warning Score in PEM
Daniel M. Cohen, MD
The 2015 AHA guidelines for Pediatric Resuscitation: What has changed?
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD



ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        



ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        

13:15-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

 13:00-13:15

Procedural Sedation and Analgesia in a Field Hospital Following the Nepal Earthquake
Giora Weiser, MD
Pediatric Trauma in Canada - Specific Issues
Joe Nemeth, MD
Injury Severity of Children Evacuated by the Air Force Rescue and Evacuation Unit
Nir Samuel, MD

BREAK / EXHIBITS / POSTER SESSION

Clinical Informatics in PEM
Marvin harper, MD
Developing a Program of Evidence Based Guidelines for a PED
Anne Stack, MD
Quality Assurance and Clinical Informatics Analysis
Catherine Perron, MD
Assaf Landschaft, MSc
Electronic Data and Natural Language Processing
Amir Kimia, MD

ארוחת צהריים 

יו"ר:  פרופ' חיים ביבי, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח ברזילי, אשקלון
        ד"ר יעקב אורקין, מנהל מרכז בריאות הילד אופקים, שירותי בריאות כללית

 

Amir Kimia, MD  :יו"ר

ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

 13:00-13:15

Procedural Sedation and Analgesia in a Field Hospital Following the Nepal Earthquake
Giora Weiser, MD
Pediatric Trauma in Canada - Specific Issues
Joe Nemeth, MD
Injury Severity of Children Evacuated by the Air Force Rescue and Evacuation Unit
Nir Samuel, MD

BREAK / EXHIBITS / POSTER SESSION

ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        

Controversies Regarding the ED Management of Acute Bronchiolitis
David W. Johnson, MD
Intentional Drug Overdose in Teenagers: Outcomes After Discharge from the ED
Yaron Finkelstein, MD
Pediatric Early Warning Score in PEM
Daniel M. Cohen, MD
The 2015 AHA guidelines for Pediatric Resuscitation: What has changed?
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD



 
חסות פלטינום

ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        

15:00-15:10
15:10-15:20
15:20-16:30

Declaring Abstract winner presentation and poster
Abstract winner presentation
Oral Abstracts

Abstracts Session - מושב כנס רפואה דחופה
Ayelet Rimon, MD / Lisa Amir, MD :יו"ר
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חסות פלטינום

ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        

13:15-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

15:00-15:10
15:10-15:20
15:20-16:30

Clinical Informatics in PEM
Marvin harper, MD
Developing a Program of Evidence Based Guidelines for a PED
Anne Stack, MD
Quality Assurance and Clinical Informatics Analysis
Catherine Perron, MD
Assaf Landschaft, MSc
Electronic Data and Natural Language Processing
Amir Kimia, MD

ארוחת צהריים 

Declaring Abstract winner presentation and poster
Abstract winner presentation
Oral Abstracts

Abstracts Session - מושב כנס רפואה דחופה
Ayelet Rimon, MD / Lisa Amir, MD :יו"ר
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14:00-15:00
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Amir Kimia, MD  :יו"ר

 
חסות זהב

ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     

                                      

                      

 

        

                   

 

                        
                        

    

                        

                        

13:15-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

 13:00-13:15

Procedural Sedation and Analgesia in a Field Hospital Following the Nepal Earthquake
Giora Weiser, MD
Pediatric Trauma in Canada - Specific Issues
Joe Nemeth, MD
Injury Severity of Children Evacuated by the Air Force Rescue and Evacuation Unit
Nir Samuel, MD

BREAK / EXHIBITS / POSTER SESSION

Clinical Informatics in PEM
Marvin harper, MD
Developing a Program of Evidence Based Guidelines for a PED
Anne Stack, MD
Quality Assurance and Clinical Informatics Analysis
Catherine Perron, MD
Assaf Landschaft, MSc
Electronic Data and Natural Language Processing
Amir Kimia, MD

ארוחת צהריים  14:00-15:00

MEDIS  N

יו"ר:  פרופ' חיים ביבי, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח ברזילי, אשקלון
        ד"ר יעקב אורקין, מנהל מרכז בריאות הילד אופקים, שירותי בריאות כללית

 

Amir Kimia, MD  :יו"ר
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אירועי תוכן ארגון והפקה:      ישראל מימון & אורלי רחמים

 
חסות פלטינום

ברוכים הבאים!

חלפה לה עוד שנה, ואתם מוזמנים שוב לכינוס מרתק ועשיר מבית המהדורה המרכזית: כינוס האיגוד הישראלי לרפואת 
ילדים, מדורת השבט של הפדיאטריה בישראל.

מתוך ראייה של האיגוד כביתם של כל האיגודים המדעיים העוסקים ברפואת ילדים, אנחנו שמחים לארח לכינוס מדעי 
שלם את החוג לרפואה דחופה בילדים. 

בנוסף, אנחנו גאים לצרף אלינו קהלים ותיקים וחדשים המשיקים לעשייה של רופא הילדים: אחיות טיפות חלב ממשרד 
הבריאות ומכל ארבעת הקופות, ורוקחי "סופרפארם". 

כמנהגינו, נפתח בשתי הרצאות חדשנות רפואית של מדענים מובילים כחול לבן: אבחון זיהומים בעזרת תגובת מערכת 
החיסון, ו-ננו ביו מימטיקה : חומרי העתיד.

אין כמו עימות סוער כדי לרתק את קהל השומעים, ובכינוס הפעם יהיו לנו שניים כאלה: בעד ונגד תזונה טבעונית, והאם 
יש דבר כזה לשון קשורה?

ככלל, התזונה הופכת להיות מוקד שיח מרכזי בין רופא הילדים לבין ההורה, וגם בכינוס הזה הקדשנו מקום רב לעיסוק 
בכך, כולל דיון רב משתתפים על הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט לאור המחקרים החשובים שהתפרסמו לאחרונה. 

גם הנושא ה"חם" של המיקרוביום יככב הפעם, הן בהקשר לתזונה והן בהקשר לדרמטיטיס אטופית.
נתייחס למגיפת השעלת הנפוצה כל כך במרפאותינו, וניתן את הדעת גם להתפתחות חדשה בחזית הידע: אפשרות של 

טיפול שמרני באפנדיציטיס  חריפה (כן, זו לא טעות...)
כאיגוד האמון על מדיניות רפואית, נחדש עם נייר עמדה בנושא משך שינה מומלץ בילדים, איתור ילדים עם קומה נמוכה, 

וכן ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל.

שמרנו לסוף את הקצפת: פרופ' רון דגן ירצה במליאה השנייה על תובנות חדשות ומפתיעות מחיסון החצבת.

לסיום, נחתום עם מושב קשב וריכוז, ובו נארח הפעם את איש התקשורת אברי גלעד, שיביא את סיפורו האישי, וגם ינחה 
דיון רב משתתפים שבו תיבחן השאלה תלמיד שמקבל ריטלין – טוב לתלמיד או טוב למורה?

תודה ליפה פסקין ואורלי רחמים מחברת THINK על הפקת הכנס המגוון הזה. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
שבזכותן  המסחריות  החברות  לכל  עמוקה  תודה  להודות  מבלי  אפשר  ואי  השתתפותם,  על  הראש  וליושבי  למנחים 

התאפשרה הפעילות המדעית הזו.

להתראות בכנס!

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

חברי הועד:
פרופ' יעקב אמיר  |  ד"ר מנואל כץ  |  פרופ' דני מירון  |  פרופ' אביב גולדברט  |  ד"ר עדי קליין  |  פרופ' מתי ברקוביץ'

רישום וביקור בתערוכה   08:00-09:00
מליאה   09:00-10:00

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   
                            פרופ' דני מירון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה

פתיחה וברכות   09:00-09:10
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכינוס   

פרופ' איתי שביט, יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים   
ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות   

סקירת פעילות האיגוד   09:10-09:30
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד   

חדשנות ברפואה   09:30-10:00
                                          ננו ביו מימטיקה: חומרי העתיד 

                                       פרופ' עודד שוסיוב, האוניברסיטה העברית ירושלים                     
                                       אבחון זיהומים בעזרת מערכת הגילוי הרגישה ביותר שלנו ...תגובת מערכת החיסון

  Med-Media  חברת ,CTO ,ד"ר כפיר עובד                                          
הפסקה וביקור בתערוכה   10:00-10:30

מושב מס' 1  - רפואת מתבגרים
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם וילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א

       ד"ר גד רייזלר, מנהל היחידה לאשפוז יום והפרעות אכילה, המרכז הרפואי אסף הרופא
                                        

גישה עכשווית לאובדנות במתבגרים    10:30-10:55
פרופ' אלן אפטר, מנהל המרכז לחקר הילד, מרכז שניידר, פתח תקווה                           

בנות, גלולות, ומה שביניהן  - הרצאה בחסות "רקיט בנקיזר"   10:55-11:20
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות   

הפרעות שינה במתבגרים   11:20-11:45
פרופ' גיורא פילר, מנהל מחלקת ילדים ומעבדת שינה, בית חולים כרמל והטכניון, חיפה   

מושב מס' 2  - עימות והנחיות ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, בית חולים גליל מערבי, נהריה

עימות: בעד ונגד טיפול בלשון קשורה; לשון קשורה בילדים – יש דבר כזה?   10:30-11:00
מנחה: ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות ילד אשקלון, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:                           
ד"ר אייל בוצר, מומחה לרפואת שיניים לילדים, מנהל מרפאת השיניים לפעוטות, ילדים ונוער, המרכז הרפואי תל אביב   

ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, קרית שמונה   
איתור, ברור וטיפול בילד עם קומה נמוכה -  הנחיות איגוד   11:00-11:25

ד"ר שמואל גור, מנהל מרכז בריאות ילד, כפר סבא, שירותי בריאות כללית      
הרטבת לילה – עדכון   11:25-11:45

ד"ר יובל בר יוסף, אורולוג ילדים, המרכז הרפואי תל אביב   

מושב מס' 3 – תזונה בילדים – מושב בחסות "אבוט"
יו"ר: פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' בי"ח העמק עפולה 

       ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה, טבריה

Infantile colic – לטפל בילד או בהורים?    10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

דיון בפנל: חלב, גלוטן, בטנים ועוד: כיצד ייראה הדור הבא של המדריך להזנת הפעוט?   10:55-11:30
מנחה: פרופ' אילן דלאל,  מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי וולפסון   

משתתפים:    
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, מרכז רפואי אסף הרופא   
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   
רחל פיש, מנהלת מחלקת בריאות הציבור, אגף סיעוד ומוקדים רפואיים, מכבי שירותי בריאות   

מהי הגישה לדימום רקטלי בתינוקות?   11:30-11:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

מושב מס' 4 – כנס רפואה דחופה 
Eran kozer ,MD :יו"ר

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50

מושב מס' 5 – אחיות טיפות חלב
יו"ר: דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת

       ליבי קאהן, אחות אחראית טיפות חלב, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

מדריך לתמ"ל לאחיות טיפת חלב   10:30-10:50
ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   

הפסיכולוגיה של ההתנגדות לטיפול   10:50-11:15
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות בנושא חיסונים   11:15-11:30
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

"אבני דרך" – סיקור התפתחותי   11:30-11:45
מירה חונוביץ', מפקחת ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות   

מושב מס' 6 – רוקחי "סופרפארם"
יו"ר: ד"ר רינת כהן, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מאוחדת

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

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

הנחיות עדכניות לטיפול בגסטרו-אנטריטיס    10:55-11:20
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה     

הטיפול בילד האסטמטי בשנת 2015    11:20-11:45
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח לניאדו    

הפסקה וביקור בתערוכה   11:45-12:15

מושבים מקבילים – מושב צהריים (12:15-13:30)
מושב מס' 7 – כירורגיה ועדכונים ברפואת ילדים

יו"ר: פרופ יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
      פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח לילדים ספרא תל  השומר 

דיון בפנל: טיפול שמרני באפנדיציטיס חריפה   12:15-12:45
מנחה: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

משתתפים:   
פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, המרכז הרפואי בני ציון,חיפה   

ד"ר אשר פרסמן, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה   
ד"ר רון ביליק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

הגישה לשיעול ממושך; מתי לחשוב מחוץ לקופסא? – הרצאה בחסות "אסטרה זניקה"    12:45-13:05
פרופ' אמיר קוגלמן, מנהל יחידת ראות ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

אתגרים למניעה ולטיפול במחלת השעלת במאה ה-21    13:05-13:30
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

מושב מס' 8 – תזונת ילדים בחסות "מטרנה"
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

       ד"ר נחום עמית ,מנהל מחלקת ילדים, בית החולים "סבן", באר-שבע
                              

        Long Term Programming Effects of Early Nutrition   12:35-12:55
פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת פגים וילודים, מנהל בי"ח דנה, תל אביב   

תזונת תינוקות והשאלה היהודית   12:15-12:35
ד"ר שמעון ברק, מזכ"ל חיפ"א   

מהפכת המיקרוביום – הרבה יותר מתחושת בטן   12:55-13:15
פרופ' צבי וייצמן, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע   

מכון מטרנה למחקר   13:15
ילדים ומדיה: הנחיות מומלצות לשימוש מושכל – הנחיות איגוד   13:15-13:30
                                          פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, הדסה, יו"ר עמותת "גושן" 

                                          ד"ר חוה גדסי, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ופרויקט גושן      

מושב מס' 9 – עדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

       פרופ' מיקי גולדמן, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

ד"ר הילד הולך עקום! מה לעשות?" . ההרצאה בחסות "א.א. אורטופדיה וספורט"   12:15-12:40
ד"ר אבי פנסקי, היחידה לאורטופדית ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם. ירושלים   

חיסונים חדשניים לילדי ישראל   12:40-13:00
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה    

הכנות רוקחיות מתקדמות ברפואת ילדים – אי אפשר בלעדיהן -  הרצאה בחסות סופרפארם   13:00-13:30
רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדת הכנות רוקחיות, סופרפארם   

מושב מס' 10 – דרמטולוגיה והנחיות קליניות
יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי אסף הרופא

       פרופ' יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית
       

המיקרוביום העורי וחשיבותו בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.  - הרצאה בחסות מגאפארם   12.15-12:30
ד"ר אביקם הראל, מנהל יחידת עור ילדים, בית חולים דנה, תל אביב   

תפרחות שפירות חולפות בגיל הינקות מאריתמה טוקסיקום עד אקנה   12:30-12:45
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השירות לרפואת עור לילדים, בי"ח וולפסון, חולון   

פטרת בגיל הילדות – עקרונות הטיפול; עדכון 2015    12:45-13:00
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

quiz בדרמטולוגיה פדיאטרית   13:00-13:15
ד"ר ורד מולכו פסח, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.   

משך השינה המומלצת בילדים – הנחיות איגוד   13:15-13:30
ד"ר גילי קדמון, טיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה   

מושב מס' 11 – עימות ועדכונים ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות

       פרופ' יעקב אמיר, המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רבין, בילינסון

עימות: בעד ונגד טבעונות בינקות: טבעוני זה אני או עני?   12:15-12:50
מנחה: ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל מרכז בריאות הילד, אור יהודה, שירותי בריאות כללית   

משתתפים:   
ד"ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פורייה   

ד"ר צביה שיפר, רופאת ילדים, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת   
השמנת ילדים 2015 – הרצאה בחסות "מועצת החלב"   12:50-13:10

ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי"ח דנה, תל אביב   
זה נראה כמו פרכוס... אז זהו שלא!   13:10-13:30

ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

Pediatric Trauma – Short Talks מושב מס' 12 – כנס רפואה דחופה
Yehezkel (Hezi) Waisman, MD :יו"ר

 

מושב מליאה 

מליאה   13:30-14:00
חלוקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס   13:30-13:35

                                          פרופ' יורם בוינובר, היחידה למחלות מערכת העיכול כבד ותזונה, בי"ח  אדמונד ולילי ספרא, 
                                        מרכז רפואי שיבא , תל השומר                          

הענקת פרס מטעם עמותת גושן וקרן רש"י לפרוייקט קהילתי מצטיין לקידום בריאות הילד ורווחתו   13:35-13:45
                                           פרופ' איתן כרם, יו"ר עמותת גושן

החיסון לחצבת – תובנות חדשות ומפתיעות על חיסון ישן.   13:45-14:00
                                          פרופ' רון דגן, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית חולים לילדים "סבן" 

Clinical Informatics and Guidelines - מושב כנס רפואה דחופה

 

 

מושב לוין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר: ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות

       ד"ר יהודה ברק, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי

מעבר לריטלין – בדרך אלינו: תרופות חדשות לטיפול בהפרעת קשב - הרצאה בחסות "נוברטיס", "מדיסון", "טבע"   15:00-15:30
ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון כרמים להתפתחות הילד ראשל"צ. נוירולוגיית ילדים, מרכז שניידר פתח תקווה   

בוחן יכולת ממוחשב ככלי עזר באבחון ADHD – הרצאה בחסות "נוירוטק"   15:30-15:55
ד"ר גלעד חבצלת, רופא קשב וריכוז, מנהלת העמקים, שירותי בריאות כללית, מדיק סנטר, עפולה   

דיון בפנל: ריטלין לתלמיד עם הפרעת קשב: טוב לתלמיד או טוב למורה?   15:55-16:40
דברי פתיחה: אברי גלעד, מנהל בית הספר לטלויזיה, "רשת"   

מנחה: אברי גלעד   
משתתפים:   

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות   
ד"ר אילנה רייט, רופאת קשב וריכוז, לאומית -שירותי בריאות    

ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים   
ד"ר עינת יערי, מרפאת קשב, לאומית שירותי בריאות   

איריס שני, התנהגותנית, מנכ"ל עמותת "קוים ומחשבות", העמותה הישראלית להפרעת קשב   
דני ג'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך     
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