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המהדורה המרכזית
חדשות היום ברפואת ילדים

ברוכים הבאים!

אנו מתכבדים להזמינכם לכנס הגדול והמקיף ביותר של רופאי הילדים בישראל: "המהדורה המרכזית".
השנה בחרנו להציב את נושא השחיקה ברפואת ילדים בחזית הכנס, ונתכבד בנוכחותו של פרופ' פרננדו שטיין, נשיא 
האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים AAP, שיפתח את מליאת הכנס בהרצאה בנושא זה. אחד המושבים יוקדש כולו 

לכך, עם הצגת סקר שנערך על ידי האיגוד ודיון בפנל מומחים.

הדובר המרכזי בכנס החוג לרפואה דחופה בילדים הוא פרופ' פראנץ באבל, ראש מכון המחקר "מורדוך" לרפואת ילדים, 
מלבורן אוסטרליה. פרופ' באבל ירצה בנושא חבלות ראש בילדים.

נארח שני מרצים אורחים נוספים מחו"ל , שירצו בנושאי תזונת תינוקות.

השנה חוברות אלינו אחיות בריאות הציבור ורפואת ילדים במושב מיוחד שבו תשולבנה לראשונה עבודות מקוריות של 
האחיות. אנחנו ממשיכים את שיתופי הפעולה הפוריים עם החוג לרפואה דחופה, עם רוקחי סופרפארם ועם רופאי קשב 

וריכוז.

לאיגוד לרפואת ילדים חלק חשוב ביותר בקביעת המדיניות הרפואית. אנו גאים להציג בכנס 5 מסמכי הנחיות קליניות 
חדשות בנושאים הבאים:

- קוים מנחים לאבחון ולטיפול בדלקת לוע סטרפטוקוקית
- ההנחיות הישראליות לטיפול בזיהומי עצם ומפרק

- קוים מנחים לאבחון ולטיפול בתינוקות עד גיל 3 חדשים המגיעים לחדר מיון עם חום
- רפואת הנקה בקהילה

- הנחיות קליניות להערכה ולטיפול בכאבי ראש בילדים

הרצאות מפי נציגי צה"ל. תינתנה הרצאות אודות חולים במחלות כרוניות בצה"ל והתייחסות  חידוש נוסף בכנס הוא 
מיוחדת לסובלים מהפרעות קשב וריכוז.

לראשונה נערוך מושב מולטי דיסציפלינרי – ריאומטולוגיית ילדים וגסטרואנטרולוגיית ילדים – שבמרכזו הילד המטופל 
בתרופות ביולוגיות. 

גם השנה נסקור את המאמרים הטובים ברפואת ילדים, ונעסוק במגוון רחב מאד של נושאים: האם תם עידן הביופסיות 
בצליאק?, קנאביס בילדים, בהריון ובהנקה, התפתחות ילדים במשפחות חד מיניות,  ועוד.

תודה ליפה פסקין, אורלי רחמים ורועי מרום מחברת THINK, על הפקת הכנס. אנו מודים למרצים, למשתתפי הפנלים, 
ולמנחים וליושבי הראש. תודתנו העמוקה ניתנת לכל החברות המסחריות שאפשרו לנו להפיק את הכנס המגוון הזה.

להתראות בכנס!

פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכנס

חברי הועד:

פרופ' אביב גולדברט, ד"ר שמעון ברק, ד"ר עדי קליין, פרופ' דני מירון, ד"ר יעקב שכטר, פרופ' אלי סומך



רישום וביקור בתערוכה09:00 - 08:00

מליאת בוקר10:00 - 09:00
יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "סורוקה" , באר שבע

       ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות 

פתיחה וברכות09:10 - 09:00
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכנס

ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות

סקירת פעילות האיגוד לרפואת ילדים     09:30 - 09:10 
פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד

09:30 - 10:00Burnout among pediatricians and how to minimize it
Prof. Fernando Stein, President, American Academy of Pediatrics

הפסקה וביקור בתערוכה10:30 - 10:00

מושבים מקבילים – מושב בוקר )10:30-11:45(
מושב מס' 1 - מושב רוקחי סופרפארם   

יו"ר: ד"ר סעיד אבו זייד, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח פוריה
       פרופ' אלון אליקים, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "מאיר" , כפר סבא

כיצד ניתן לייצב את מהלך המחלה של חולי  דרמטיטיס אטופית לאורך זמן ובכך למנוע את 10:55 - 10:30
"נדידתם" בין המרפאות השונות?

ד"ר אביקם הראל, מנהל המרכז הרב תחומי לרפואת עור ילדים, רמת החייל, תל אביב

תכשירים אנטיביוטיים לטיפול פומי – יש חדש? 11:20 - 10:55
פרופ' דני מירון, מ"מ מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "העמק", עפולה

תרופות נוגדות פרכוסים 11:45 - 11:20
ד"ר טל גלבוע, מנהלת השרות לאפילפסיה בילדים, המרכז הרפואי "הדסה", ירושלים

מושב מס' 2 - אחיות בריאות הציבור ורפואת ילדים
יו"ר: גב' ליבי קאהן, אחות ארצית בריאות הציבור, לאומית

       גב' אילנה סטולרמן, סגנית אחות מפקחת ארצית בריאות הציבור

היבטים חדשים במניעת אלרגיה למזון בילדים10:50 - 10:30
ד"ר יעל לוי, מכון קיפר לאלרגיה ואימונולגיה, מרכז ״שניידר" לרפואת ילדים

עבודות מקוריות11:04 - 10:50
• השפעת ההסברה והפירסום על היענות הורים לחיסון ילדיהם

  גב' בלה אלרן, מרכזת אפידמיולוגית ארצית, הסיעוד בבריאות הציבור, משרד הבריאות

• מדידת איכות בטיפות החלב11:18 - 11:04
  גב' אתי רפאלוביץ', מנהלת הסיעוד מחוז דרום, שירותי בריאות כללית

• איתור מוקדם של אוטיזם תוך הסתייעות במדרגות התפתחות בטיפת החלב11:32 - 11:18
  גב' נטלי שטיין, אגף הסיעוד, מכבי שירותי בריאות

• התחלה בריאה11:45 - 11:32
  גב' עירית ורד, מרכזת תחום בריאות האישה, אגף הסיעוד, קופת חולים מאוחדת



Selected Topics in Pediatric Emergency Medicine - מושב מס' 3 - כנס רפואה דחופה בילדים
Mati Erlichman, MD :יו"ר

 Michal Maimon, MD         

Opening remarks
Prof. Itai Shavit, PEMI Chair
Prof. Hezi Waisman, Sci. Committee Chair

10:30 - 11:00Head injury decision rules in children – What does this all mean?
Franz Babl, MD

11:00 - 11:20Top ten articles in PEM in 2016/2017
Steve Krug, MD

11:20 - 11:45Early recognition of sepsis/septic shock in the pediatric ED: electronic algorithmic
alerts and outcomes
Elizabeth Alpern, MD

11:45 - 12:00ED diagnosis of Pediatric Stroke
Said Hachimi-Idrissi, MD, PhD

מושב מס' 4 – גדילה ומתבגרים
יו"ר: ד"ר אמנון צונג, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח "קפלן", רחובות

       ד"ר עמית נחום, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "סורוקה", באר שבע

10:30 - 10:55The fundamental importance of nutrition during the first 1000 days of life for future health
Prof. Tessa Roseboom, Professor of early development and health, academic medical center, 
university of Amsterdam, The Netherlands

 בחסות 

הפרעות גדילה בילדים: אתגרים באבחון ובטיפול - הרצאה בחסות 11:20 - 10:55
ד"ר מארי נופי ברהום, מנהלת המרכז לבריאות הילד נהריה, שירותי בריאות כללית

גיוס לצבא של ילדים עם מחלות כרוניות והטיפול בהם בעת השרות11:45 - 11:20
ד"ר יוסי שיין, ראש מדור לשכות גיוס ומתנדבים, ענף רת"ם, צה"ל

מושב מס' 5 – תרופות ביולוגיות ברפואת ילדים: מושב מולטידיסציפלינרי - בחסות 
יו"ר: פרופ' יעקב ברקון, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "הדסה" הר הצופים

       פרופ' רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "העמק" עפולה

תרופות ביולוגיות במחלות מעי דלקתיות - החופש לבחור אבל גם למקסם!10:55 - 10:30
פרופ' דן טרנר, מנהל המכון לגסטרו ילדים, המרכז הרפואי "שערי צדק", ירושלים

הנשק הביולוגי – עידן חדש בריאומטולוגיה11:20 - 10:55
פרופ' ליאורה הראל, מנהלת היחידה לראומטולוגיית ילדים, מרכז "שניידר" לרפואת ילדים,

פתח תקווה

תרופות ביולוגיות: חיסונים, זיהומים, טיולים וכל מה שרצית לשאול11:45 - 11:20
פרופ' יוסף עוזיאל, מנהל היחידה לראומטולוגיה ילדים, המרכז הרפואי "מאיר" כפר סבא

מושב מס' 6 – מחלות זיהומיות
יו"ר: פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח ספרא, מרכז רפואי "שיבא" תל השומר

        ד"ר אדיב חביב, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח הצרפתי, נצרת

קוים מנחים לאבחון ולטיפול בתינוקות עד גיל 3 חדשים המגיעים לחדר המיון עם חום10:55 - 10:30
הנחיות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

פרופ' אפי בילבסקי, רופא בכיר, מחלקת ילדים ג', מרכז "שניידר" לרפואת ילדים,
פתח תקווה



קוים מנחים לאבחון ולטיפול בדלקת לוע סטרפטוקוקית11:20 - 10:55
הנחיות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

ד"ר גליה ברקאי, סגנית מנהל מחלקת ילדים, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בי"ח "ספרא", 
המרכז הרפואי "שיבא", תל השומר

ההנחיות הישראליות לטיפול בזיהומי עצם ומפרק11:45 - 11:20
הנחיות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

ד"ר גילת ליבני, סגנית מנהל מחלקת ילדים א', מרכז "שניידר" לרפואת ילדים, פתח תקווה

הפסקה וביקור בתערוכה12:15 - 11:45

מליאת צהריים13:00 - 12:15
יו"ר: פרופ' אילן דלאל, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי ״וולפסון״, חולון

       ד"ר עירית קראוזה, מנהלת מחלקת ילדים, מרכז רפואי ״שניידר״, פתח תקווה

מכון מטרנה למחקר ולקידום תזונת תינוקות וילדים בישראל 12:35 - 12:15

טקס חלוקת מלגות מחקר לשנת 2017 
פרופ' צבי ויצמן, יו"ר הועדה המדעית, מכון מטרנה למחקר 

3 הצגות זוכות המענק:
• האכלת פגים במשקל לידה נמוך הנתמכים בהנשמה לא פולשנית – האכלה רציפה בזונדה 

לעומת האכלה בבולוסים
ד"ר לירון בורשטיין-לוין , מרכז רפואי ״רמב"ם״, חיפה

• השפעה של שימוש בחילבה על ידי אימהות לפגים, על כמות והרכב חלב אם
ד"ר רונלה מרום, מנהלת יחידת ילודים מחלקת פגים וילודים, בי"ח ״ליס״, מרכז רפואי ״סוראסקי״ 

תל אביב

• קצב פירוק מלטונין בחלב אם
ד"ר מיכל מולד, מרכז רפואי ״כרמל״, חיפה 

המאמרים החשובים של השנה ברפואת ילדים12:55 - 12:35
פרופ' אלי סומך, מנהל אגף הילדים, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

מושבים מקבילים – מושב צהריים )12:55-14:10(
Simulation in  Pediatric Emergency Medicine – מושב מס' 7 - כנס רפואה דחופה בילדים

Gilad Chayen, MD :יו"ר
 Dana Krupik, MD         

12:15 - 12:35"To die or not to die" - How far is too far in
simulation - A pro/con debate
Dana A. Schinasi, MD / Suzan Fuchs, MD

12:35 - 12:55Simulation based assessment of emergency medicine competencies – a five-year experience
of the national board exam
Doron Sagi, MA

12:55 - 13:15In-situ simulation training of BLS in a children's hospital
Yaron Fuchs, MSc

13:15 - 13:35Video-based structured debriefing in In-situsimulation
Oren Feldman, MD

13:35 - 13:55The mirror technique – a novel use of simulation to test new physical space
Ehud Rozenblum, MD



מושב מס' 8 – תזונה וגסטרואנטרולוגיה
יו"ר: פרופ' רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, בי"ח "דנה", תל אביב

       פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "הדסה" עין כרם 

12:55 - 13:20Human milk oligosaccharides; So late and so confusing
Dr. Pedro A. Prieto, VP Research and Development Perrigo Nutritionals

בחסות 

רפואת הנקה בקהילה  13:45 - 13:20
הנחיות קליניות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

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

האם תם עידן הביופסיות בצליאק?14:10 - 13:45
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "הדסה" עין כרם

מושב מס' 9 – שחיקה ברפואת ילדים
יו"ר: ד"ר אפרת וקסלר, מנהלת תחום רפואת ילדים, מאוחדת 

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

סקר שחיקה בקרב רופאי ילדים13:10 - 12:55
ד"ר צחי גרוסמן, מכבי שירותי בריאות, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים

מחומר לאבק – על השחיקה בעבודה הרפואית 13:30 - 13:10
ד"ר דרור דולפין, פסיכיאטר בכיר, מרכז בריאות הנפש "גהה", שירותי בריאות כללית

דיון בפנל: שחיקה גוברת במקצוע: איך מתמודדים?14:10 - 13:30
מנחה: פרופ' יעקב אורקין, מרכז בריאות הילד אופקים, יו"ר מרכז "פריבס" לחינוך רפואי, 

אוניברסיטת "בן גוריון"
משתתפים:

פרופ' אבנר כהן, מנהל מרכז בריאות הילד פתח תקווה, שירותי בריאות כללית
ד"ר שמעון ברק, יו"ר חיפ"א, מכבי שירותי בריאות

פרופ' תלמה קושניר, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת "אריאל"
ד"ר סטיבן ריינגולד, חבר ועד חיפ"א, מאוחדת.

מושב מס' 10 – חידושים בטיפולים תרופתיים 
יו"ר: פרופ' מיקי גולדמן, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי ״אסף הרופא״, צריפין

       פרופ' אנתוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "זיו", צפת

חידושים בדלקת עור אטופית - בחסות פייזר13:20 - 12:55
פרופ' אלכס זבולונוב, מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי "סורוקה", באר שבע

חידושים בטיפולים תרופתיים בצורת "הכנות רוקחיות"13:45 - 13:20
מר רפי פרחי, רוקח בכיר, מנהל "פרופשונל", מעבדה להכנות רוקחיות, סופרפארם

קנביס רפואי: ילדים, הריון, הנקה.14:10 - 13:45
פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי "אסף הרופא", צריפין

מושב מס' 11 – נוירולוגיה והתפתחות הילד
יו"ר: פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז רפואי גליל , נהריה

       ד"ר רויזין הקטור, רופא ילדים, חבר וועד חיפ"א, מכבי שירותי בריאות

אבחון מוקדם של רצף האוטיזם – אתגרים, חשיבות וחידושים במחקר13:20 - 12:55
פרופ' דיצה ענתבי צחור, מנהלת המרכז לאוטיזם, המרכז הרפואי "אסף הרופא" צריפין

היבטים פסיכולוגיים של משפחות חד מיניות: התפתחות הילדים ורווחה פסיכולוגית של ההורים13:45 - 13:20
ד"ר גבע שנקמן לכברג, פסיכולוג קליני מומחה, בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז 

הבינתחומי, הרצליה

הנחיות קליניות להערכה וטיפול בכאבי ראש בילדים14:10 - 13:45
הנחיות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

ד"ר יעקב גניזי, מנהל היחידה לנוירולוגית ילדים, המרכז הרפואי "בני ציון", חיפה



מושב מס' 12 – חיסונים
יו"ר: פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי "העמק", עפולה

        פרופ' חיים ביבי, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח ברזילי, אשקלון

12:55 - 13:15RSV - חשיבות החיסון כנגד נגיף ה
פרופ' דוד גרינברג, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי 

"סורוקה", באר שבע. בחסות  

החיסון ל HPV : האם השתנו חוקי המשחק?13:35 - 13:15
פרופ' יצחק סרוגו, סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי "בני ציון", חיפה בחסות 

הימנעות חלקית או מלאה מלחסן ילדים בישראל – "משחק באש", תוצאות סקר צוותי רפואה13:55 - 13:35
ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, בית חולים "לניאדו", נתניה

עידוד מתבגרים להתחסן דרך הרשתות החברתיות14:15 - 13:55
ד"ר קרן לנדסמן, מנהלת מקצועית, עמותת "מדעת"

ארוחת צהריים                15:00 - 14:10

מושב לויין לרופאי קשב וריכוז  - הפרעת קשב לאורך החיים - מעברים17:00 - 15:00
יו"ר: ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות היד ושיקומו, משרד הבריאות 

       ד"ר דורון דושניצקי, מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות, לאומית שירותי בריאות 

מחוברים? – הרופא, המטופל ומעברים בהפרעת הקשב15:25 - 15:00
ד"ר עינת יערי, אחראית תחום קשב וריכוז, מכבי שירותי בריאות ומרפאת קשב בית שמש 

ומודיעין עילית, לאומית שירותי בריאות

להיות חייל עם הפרעת קשב15:50 - 15:25
סא"ל ד"ר לוצ'י טצה-לאור, ראש ענף קליני, מחלקת בריאות הנפש, חיל הרפואה, צה"ל

המעבר לאקדמיה – מעבר טובעני/תובעני לחיים בוגרים16:15 - 15:50
ד"ר נעמי וורמברנד, מנהלת רשת מרכזי מהו"ת, מכללת ״סמינר הקיבוצים״

דיון בפנל: האם צריך לטפל במי שאתה מכיר כבר כמה שנים?  17:00 - 16:15
מנחה: ד"ר איתי ברגר, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, בתי החולים של "הדסה" 

והאוניברסיטה העברית 
משתתפים:

ד"ר סוזנה ברמן, מרכזת תחום ADHD במחוז צפון, מכבי שירותי בריאות
ד"ר גבי ויינשטיין, מזכיר החברה להפרעת קשב, מכבי שירותי בריאות
ד"ר איריס מנור, מנהלת מרפאת ״קשב דן״ פתח תקווה ובי"ח ״גהה״ 

ד"ר סיגל ספירה, רופאת משפחה ומטפלת בבעיות קשב, מכבי שירותי בריאות

15:00 - 16:30Workshops

Workshop
Video Laryngoscopy

*התכנית נתונה לשינויים

אתר הרישום של הכנס
www.reg.co.il/ipa2017


