המהדורה המרכזית
חדשות היום ברפואת ילדים

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
בשיתוף אחיות בריאות הציבור ורפואת ילדים

 | 21.11.18י"ג בכסלו תשע"ט | גני התערוכה ,ת"א

תכנית הכנס

ברוכים הבאים!
אנו מתכבדים להזמינכם לכינוס  2018של "המהדורה המרכזית" – הכנס השנתי הגדול ביותר ברפואת ילדים הנערך בישראל.
בכינוס הפעם מדור חדש – פריצות דרך ברפואת ילדים :פרופ' גידי רכבי ירצה על ריפוי גנטי בהמופיליה ולויקמיה ,פרופ' משה
פיליפ יציג את הלבלב המלאכותי במרפאה הדיגיטלית ,ופרופ' דוד גרינברג יעדכן אודות החיסון החדש נגד מנינגוקוקוס .B
מתמחים וסטודנטים! אנו פונים השנה במיוחד אליכם להשתתף בשני מושבים ייחודיים :פיתוח אופקים חדשים בהכשרה
הרפואית ,וסדנה מיוחדת לאוטוסקופיה שתועבר על ידי ד"ר אייל יחזקאלי.
כמנהגנו ,גם השנה נארח מרצה מחו"ל ,והפעם יהיה זה פרופ' יוכן אריך ,יו"ר הוועדה המדעית ומהמובילים באיגוד האירופאי
לרפואת ילדים ,שיסקור את מגוון מערכות הבריאות ברפואת ילדים.
ייחודו של האיגוד מתבטא בקביעת הנחיות קליניות וניירות עמדה .גם השנה נחדש בנושאים הבאים:
 שימוש באלכוהול בקרב ילדים ונוער פעילות גופנית בילדים ובני נוער הנחיות קליניות למעקב הילד הבריא הגישה לזיהומים פטרייתיים בעור ובקרקפת השימוש הבטוח במנשאים לתינוקותבנוסף ,לראשונה ,אנו חונכים את פרוייקט "דפי הסבר להורים" .בכינוס יוצגו שני מסמכים שחוברו על ידי האיגוד – הורדת חום
בילדים ,ותזונה נכונה במשפחות צמחוניות.
בימים אלה ,אנו מצויים בסערת הוויכוח האם לחייב מתן חיסונים על פי חוק .נערוך עימות בין שניים – ד"ר ברוך ולן
וד"ר גיל צ'פניק :מהי הגישה המועדפת – הסברה או חקיקה?
גם השנה נארח במושבים ייעודיים את רוקחי סופרפארם ,את אחיות בריאות הציבור ורפואת ילדים ,ואת רופאי קשב
וריכוז.
נסקור את המאמרים הטובים ברפואת ילדים ,הנחיות חדשות לצליאק ,נקדיש מושב שלם לדרמטולוגיה ,וניגע בנושאים
מגוונים אחרים.
באמצע היום נשמח לקחת אתנחתא בהרצאתו המעניינת של פרופ יורם יובל – השפעת הילדים על אושרם של הוריהם:
מה אפשר לעשות?
תודה ליפה פסקין ,אורלי רחמים ורועי מרום מחברת  THINKעל הפקת הכנס .אנו מודים למרצים ,למשתתפי העימותים
וליושבי הראש.
תודה עמוקה לכל החברות המסחריות ,שאפשרו לנו להפיק כנס במתכונת זו.
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

08:00 - 08:45

רישום וביקור בתערוכה

08:45 - 10:00

מליאת בוקר | אולם מליאה
יו"ר :ד"ר גילת לבני ,מנהלת מחלקת ילדים א' ,מרכז שניידר לילדים
ד"ר חן שטיין זמיר ,רופאת מחוז ירושלים ,משרד הבריאות

08:45 - 08:55

פתיחה וברכות
ד"ר צחי גרוסמן ,מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכנס
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות

08:55 - 09:05

סקירת פעילות האיגוד לרפואת ילדים
פרופ' שי אשכנזי ,יו"ר האיגוד

09:05 - 09:35

The diversity of child healthcare systems
)Prof. Jochen Ehrich, Chairman of the Scientific Advisory Board, European Paediatric Association (EPA

09:35 - 09:55

פריצות דרך ברפואת ילדים :ריפוי גנטי של המופיליה ולויקמיה
פרופ' גידי רכבי ,מנהל מרכז חקר הסרטן ,המרכז הרפואי שיבא

09:55 - 10:00

הענקת פרס ע"ש פרופ' חיים בוייקיס
פרופ' יורם בוינובר ,היחידה לגסטרואנטרולוגיה בילדים ,בית החולים לילדים ספרא ,תל השומר

10:00 - 10:30

הפסקה וביקור בתערוכה

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

מושב מס'  – 1מושב אחיות בריאות הציבור ורפואת ילדים
יו"ר :רווית ענקי סריאל ,מנהלת המחלקה לשירותי בריאות ומניעה ,אגף הסיעוד חטיבת
הקהילה ,שירותי בריאות כללית
רוני פרבר ,מנהל תחום בריאות הציבור והילד ,אגף הסיעוד ,מאוחדת

10:30 - 10:45

לומדים ללמוד אחרת –הכשרת אחיות טיפת חלב במכבי
רחל פיש ,מנהלת מחלקת בריאות הציבור ,אגף הסיעוד המוקדים הרפואיים ,מכבי שירותי בריאות

10:45 - 11:00

ניטור תופעות לאחר חיסון בעידן הדיגיטלי
יפית יצחקי ,אחראית ארצית תחום בקרה ,בריאות התלמיד  ,משרד הבריאות

11:00 - 11:15

הנקה מעניקה  -תרומת אחות קהילה לעידוד ושימור הנקה
רונית וייזר ,רכזת נושא בריאות האישה וטיפות חלב ,חטיבת הקהילה ,שירותי בריאות כללית

11:15 - 11:30

כלי הדרכה לאורח חיים בריא " "0-5לילדים בגילאי  4-6שנים ולהוריהם
ליבי קאהן ,אחות בריאות הציבור ארצית ,קופ"ח לאומית

11:30 - 11:45

תכנית העשרה מניעה ואיתור ע"י אחיות ובשילוב מרפאות בעיסוק בטיפות חלב
רוני יזרסקי ,אחות רכזת תחום בריאות הציבור מחוזית ,מאוחדת

10:30 - 11:45

מושב מס'  - 2מושב רוקחי סופרפארם
יו"ר :פרופ' אילן דלאל ,מנהל מחלקת ילדים ,מרכז רפואי וולפסון ,חולון
ד"ר דורון דושניצקי ,מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות ,לאומית שירותי בריאות

10:30 - 10:55

חיסונים – מה חדש?
ד"ר דיאנה טשר ,מנהלת בפועל של היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון

10:55 - 11:20

דלקת הלוע והשקדים – אבחון וטיפול
ד"ר מיכל שטיין ,מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים ,מרכז רפואי הלל יפה ,חדרה

11:20 - 11:45

טיפול בזיהומי עור בילידים
פרופ' דני בן אמיתי ,מנהל יחידת עור ילדים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים

10:30 - 11:45

מושב מס'  – 3חיסונים
יו"ר :פרופ' רז סומך ,מנהל מחלקת ילדים ,ביה"ח לילדים ספרא
פרופ' רונן שפיגל ,מנהל מחלקת ילדים ,מרכז רפואי העמק ,עפולה

10:30 - 11:05

עימות :הגברת ההיענות לחיסונים – הסברה או חקיקה?
ד"ר ברוך ולן ,מכון גרטנר לחקר מדיניות בריאות
ד"ר גיל צ'פניק ,עמותת "מדעת" ,מכבי שירותי בריאות

11:05 - 11:25

פריצות דרך ברפואת ילדים :חיסון נגד מנינגוקוקוס  – Bטכנולוגיה חדשה למניעת מחלה ותיקה
בחסות
פרופ' דוד גרינברג ,מנהל היחידה למחלות זיהומיות לילדים ויו"ר החטיבה לרפואת ילדים ,מרכז
סבן לרפואת ילדים ,באר שבע

11:25 - 11:45

חיסון שפעת – מה חדש ב?2018-
פרופ' שי אשכנזי ,ביה"ס לרפואה ,אוניברסיטת אריאל ומרכז שניידר לרפואת ילדים

10:30 - 11:45

מושב מס'  – 4הנחיות קליניות – האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
יו"ר :פרופ' מיקי גולדמן ,מנהל מחלקת ילדים ,מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין
פרופ' דני לנדאו ,מנהל מחלקת ילדים ב' ,מרכז שניידר לרפואת ילדים

10:30 - 10:55

שימוש באלכוהול בקרב ילדים ונוער – הנחיות חדשות
פרופ' ערן קוצר ,מנהל היחידה לרפואה דחופה בילדים ,בית החולים אסף הרופא

10:55 - 11:20

הנחיות האיגוד :פעילות גופנית וספורט בילדים ובני נוער
פרופ' גל דובנוב ,מנהל מרפאת ספורט ואורח חיים בריא ,בית החולים אדמונד ולילי ספרא
לילדים ,מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא ,תל השומר

11:20 - 11:45

הנחיות קליניות למעקב הילד הבריא
ד"ר דינה צימרמן ,רופאה אחראית אם וילד ,לשכת הבריאות ירושלים

10:30 - 11:45

מושב מס'  – 5מצבים דחופים ברפואת ילדים
יו"ר :ד"ר יעקב שכטר ,מנהל מחלקת ילדים ,מרכז רפואי לניאדו ,נתניה
ד"ר זוהר לנדאו ,מנהלת מחלקת ילדים ,מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון

10:30 - 11:05

עימות :הגישה לחום מתחת לגיל  3חודשים בחסות
פרופ' דני מירון ,יועץ למחלות זיהומיות בילדים ,מרכז רפואי העמק ,עפולה
ד"ר צחי גרוסמן ,מזכ"ל האיגוד ,מכבי שירותי בריאות

11:05 - 11:20

האיגוד לרפואת ילדים  -דף הסבר להורים :הורדת חום בילדים
ד"ר שמעון ברק ,יו"ר חיפ"א ,מכבי שרותי בריאות ובי"ח דנה-דואק

11:20 - 11:45

התקף אסתמה שאינו מגיב לטיפול ,בקהילה ובביה"ח – מה לעשות?
פרופ' יעקב סיון ,המרכז ל ,CCHS-מכון ריאות ילדים ,בי"ח ספרא לילדים ,המרכז הרפואי שיבא,
תל-השומר

10:30 - 11:45

מושב מס'  – 6סדנה בדרמטולוגיה בחסות
יו"ר :ד"ר גדי רייזלר ,מרפאת מתבגרים ,מרכז רפואי אסף הרופא
ד"ר עודד שויירמן ,יו"ר חטיבת הילדים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים

10:30 - 10:45

השימוש בחוסמי קלצינאורין בטיפול בדלקת עור אטופית  -יעילות ובטיחות
פרופ' דני בן אמיתי ,מנהל יחידת עור ילדים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים

10:45 - 11:00

שימוש מושכל בסטרואידים טופיקלים
ד"ר איילת שני אדיר ,שירות עור ילדים ,מרכז רפואי כרמל

11:00 - 11:10

דלקת עור אטופית עקשנית  -חשיבות הבקטריולוגיה
ד"ר יצחק קונפינו ,השרות לרפואת עור בילדים ,מרכז רפואי וולפסון ,יו"ר החוג לרפואת עור
בילדים ,ההסתדרות הרפואית

11:10 - 11:25

פסוריאזיס בילדים
ד"ר ורד מולכו פסח ,שירות עור ילדים ,מחלקת עור ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה

11:25 - 11:45

 CLINICAL QUIZברפואת עור ילדים
ד"ר שושנה גרינברגר ,בי"ח לילדים ספרא שיבא תל השומר

11:45 - 12:15

הפסקה וביקור בתערוכה

12:15 - 13:00

מליאת צהריים | אולם מליאה
יו"ר :ד"ר הקטור רוייזין ,חבר ועד חיפ"א ,מכבי שירותי בריאות ומאוחדת
פרופ' אנטוני לודר ,מנהל מחלקת ילדים ,מרכז רפואי זיו ,צפת

12:15 - 12:35

מכון מטרנה למחקר ולקידום תזונת תינוקות ופעוטות בישראל
טקס חלוקת מלגות מחקר לשנת 2018
פרופ' צבי ויצמן ,יו"ר הועדה המדעית ,מכון מטרנה למחקר
הצגת המחקרים הזוכים:
• ריכוזי לוטאין בחלב אם באמהות לפגים והקשר עם רטינופתיה של פגות
ד"ר עדי אורצקי ,מרכז רפואי סוראסקי ,תל אביב
• השפעת מצב דחק באם המניקה על פרופיל התאים והמרכיבים החיסוניים בחלב
ד"ר רולא אבו-בכר ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה
• השפעת מתן תמיסות שומן ( SMOFlipidו )Cliloneic-על הרכב חומצות השומן וציטוקינים
פרו-דקלתיים בפגים במשקל לידה _  1750גרם
ד"ר נועה גדסי ,מרכז רפואי קפלן ,רחובות

12:35 - 13:00

הרצאת אורח :השפעת הילדים על אושרם של הוריהם  -מה אפשר לעשות?
פרופ' יורם יובל

מושבים מקבילים – מושב צהריים ()13:00-14:00
13:00 - 14:00

מושב מס'  - 7רפואת ילדים 2018
יו"ר :ד"ר עירית קראוזה ,מנהלת מחלקת ילדים ג' ,מרכז שניידר לילדים
פרופ' פרנסיס מימוני ,מנהל מח' ילודים ,המרכז הרפואי שערי צדק ,יו"ר המועצה הלאומית
לבריאות הילד

13:00 - 13:20

המאמרים הטובים של השנה
פרופ׳ אלי סומך ,מנהל אגף הילדים ,המרכז הרפואי מעייני הישועה ,בני ברק

13:20 - 13:40

 Infantile hemangiomaו"רפלוקס" בתינוקות וילדים – הפתרונות הרוקחיים
רפי פרחי ,רוקח בכיר ,מנהל מעבדת פרופשונל להכנות רוקחיות ,סופר-פארם

13:40 - 14:00

השימוש הבטוח במנשאים
פרופ' פרנסיס מימוני ,מנהל מח' ילודים ,המרכז הרפואי שערי צדק ,יו"ר המועצה הלאומית
לבריאות הילד

13:00 - 14:00

מושב מס'  – 8חידושים ברפואת ילדים
יו"ר :פרופ' אביב גולדברט ,מנהל מחלקת ילדים ב' ,מרכז סבן לרפואת ילדים ,באר שבע
ד"ר אדיב חביב ,מנהל מחלקת ילדים ,ביה"ח הצרפתי ,נצרת

13:00 - 13:20

סוכרת מטיפוס אחד בעשור השני של האלף השלישי
פרופ' דוד גיליס ,אנדוקרינולוג ילדים ,בית החולים הדסה ,עין כרם ,ירושלים

13:20 - 13:40

לבלב מלאכותי במרפאה דיגיטלית
פרופ' משה פיליפ ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,המרכז הארצי לסוכרת נעורים ,מרכז
שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח תקוה

13:40 - 14:00

ברונכיוליטיס :סוף סוף יש מה להציע  -טיפולים חדשים למחלה ישנה
פרופ' אביב גולדברט ,מומחה למחלות ריאה בילדים ,מנהל מחלקת ילדים ב' ,מרכז סבן לרפואת
ילדים ,באר שבע

13:00 - 14:00

מושב מס'  – 9מחלות זיהומיות
יו"ר :ד"ר אמנון צונג ,מנהל מחלקת ילדים ,בי"ח קפלן ,רחובות
פרופ' יצחק סרוגו ,מנהל מחלקת ילדים ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה

13:00 - 13:20

הנחיות האיגוד :זיהומים פטרייתיים בעור ובקרקפת  -אבחון וגישה טיפולית
ד"ר יצחק קונפינו ,יו"ר החוג לרפואת עור בילדים בהסתדרות הרפואית ,השרות לרפואת עור
בילדים ,מרכז רפואי א .וולפסון

13:20 - 13:40

החיסון נגד נגיף הפפילומה – מה למדנו עד כה? בחסות
פרופ' יצחק סרוגו ,מנהל מחלקת ילדים והמעבדה המיקרוביולוגית ,בית חולים בני ציון ,חיפה

13:40 - 14:00

מיקרוביום והשתלות צואה בילדים  -עידכונים ממדע מתפתח
ד"ר אילן יונגסטר ,חטיבת הילדים והמרכז לחקר המיקרוביום ,מרכז רפואי אסף הרופא
ואוניברסיטת ת"א

13:00 - 14:00

מושב מס'  – 10גסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים בחסות
יו"ר :פרופ' שמעון רייף ,מנהל מחלקת ילדים ,מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
ד"ר עדי קליין ,מנהלת מחלקת ילדים ,מרכז רפואי הלל יפה ,חדרה

13:00 - 13:25

עדכונים בתזונת תינוקות
פרופ' רונית לובצקי ,מנהלת מחלקת ילדים ומנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים ,ביה"ח
לילדים "דנה-דואק" ,מרכז רפואי תל אביב

13:25 - 13:35

האיגוד לרפואת ילדים  -דף הסבר להורים :תזונה נכונה במשפחות צמחוניות
ד"ר עדי קליין ,מנהלת מחלקת ילדים ,מרכז רפואי הלל יפה

13:35 - 14:00

צליאק :הנחיות עדכניות
פרופ' רענן שמיר ,מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד ,מרכז שניידר לרפואת ילדים

13:00 - 14:00

מושב מס'  – 11חידושים בהכשרה וטיפול רפואי
יו"ר :פרופ' יעקב אורקין ,מרכז בריאות הילד אופקים וחטיבת הילדים המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר יוני ישעיהו ,מנהל מחלקת ילדים ,ביה"ח אסותא אשדוד

13:00 - 13:20

פיתוח המשך הקריירה הרפואית למתמחים ברפואת ילדים
ד"ר ליאור גולדברג ,מתמחה בכיר ,בי"ח ספרא ,תל השומר

13:20 - 13:40

קומה נמוכה – מה התפקיד של רופא הילדים? בחסות
ד"ר גרטה בריל ,יו"ר ועדת הורמון גדילה ,לאומית שירותי בריאות

13:40 - 14:00

רופא ילדים קהילתי – זה יוקרתי?!
ד"ר חווה גדסי ,עמותת "גושן" לבריאות ורווחת הילד בקהילה

13:00 - 14:00

מושב מס'  – 12סדנת אוטוסקופיה
ד"ר אייל יחזקאלי ,סגן מנהל מחלקת א.א.ג ,.המרכז הרפואי "אסף הרופא" צריפין
בדיקת האוזן התיכונה היא אחת הבדיקות היותר מאתגרות בבדיקה הפיזיקלית של א.א.ג.
הקושי האנטומי של הבדיקה ,הצורך בשיתוף פעולה של הנבדק ,וחוסר בהדרכה ממוקדת
בשלב הלימוד מקשה על יכולת האבחון של הרופא בבדיקה זו .מטרת הסדנה היא למלא את
החסר בהבנת האנטומיה של האוזן התיכונה התקינה ,הדרכה ממוקדת של הטכניקה לבדיקת
האוזן התיכונה ושיפור יכולת האבחון של מחלות בסיסיות של האוזן התיכונה .הסדנה מיועדת
לסטודנטים ,סטאג'רים ומתמחים המתחילים את דרכם ,וכן לרופאים ותיקים המעוניינים להרחיב
ולשפר את יכולתם בבדיקה זו.

14:00 - 15:00

הפסקת צהריים

15:00 - 16:30

מושב לויין לרופאי קשב וריכוז
יו"ר :ד"ר מנואל כץ ,מנהל מחלקת אם וילד ,מחוז הדרום משרד הבריאות ,נשיא עמותת "גושן"
ד"ר אילנה רייט ,מאבחנת ומטפלת בקשב וריכוז ,לאומית שירותי בריאות

15:00 - 15:30

האם גירוי מוחי חיצוני יכול לשמש כטיפול בהפרעת קשב? הבסיס המחקרי
ד"ר איתי ברגר ,המרפאה הנוירוקוגניטיבית ,מערך הילדים ,ביה״ח אסותא אשדוד; המרפאה
לנוירולוגיה של הילד ,בריאותה  -מרכז מומחים ,מבשרת ציון

15:30 - 16:00

נטילת סיכונים בקרב מתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז
ד"ר יהודה פולק ,מרצה ,בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס ,האוניברסיטה העברית

16:00 - 16:30

חכמת ההמונים  -מקרים ותגובות בהצבעה אלקטרונית
ד"ר מיכאל רוטשטיין ,היחידה לנוירולוגית ילדים והמכון להתפתחות הילד ,בי"ח דנה דואק
לילדים ,מרכז רפואי ת"א

לרישום לכנס יש ללחוץ כאן

