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ברוכים הבאים!

אנו מתכבדים להזמינכם לכינוס 2019 של "המהדורה המרכזית" – הכנס השנתי והגדול והמגוון ביותר ברפואת 
ילדים הנערך בישראל.

ילדות ומתבגרות. החברה מציגה תכנית  החברה הישראלית לגינקולוגיה של  נערך בשיתוף  הכינוס הפעם 
מרתקת, וכל משתתפי הכינוס מוזמנים לקחת חלק גם בה.

עולם הרשתות החברתיות מקיף את כולנו, ואורח הכינוס הפעם - פרופ' אדאמוס הג'יפנאיס, נשיא האקדמיה 
האירופית לרפואת ילדים - ירצה בפנינו על תפקידו של רופא הילדים בכל הקשור לעולם מורכב ודינמי זה.

מטעם  עמדות  בניירות  נחדש  השנה  עמדה.  וניירות  קליניות  הנחיות  בקביעת  מתבטא  האיגוד  של  ייחודו 
האיגוד המיועדות להורים, כולל תרגום לערבית, רוסית, צרפתית ואמהרית, והנחיות קליניות בנושאים הבאים:

-     מעקב הילד הבריא מגיל 6 שנים ומעלה
-     מתן ורמוקס לילדים מתחת גיל שנתיים

-     הגישה לדימום לאחר ברית מילה

נמשיך במדור החדש – פריצות דרך ברפואת ילדים. נושאים לוהטים נוספים שיידונו בכנס – קנאביס רפואי, 
פעילותה המבורכת של עמותת "מחוסגן", point of care ultrasound, big data ברפואת ילדים, התוויות 

עדכניות ל-Adenotonsillectomy והדרכת הורים כיצד לעזור במצבי חרום בילדיהם.

נשמח להביא בפניכם שתי הרצאות העשרה מעולמות אחרים: ד"ר חיים שפירא, מומחה לתורת המשחקים, 
ירצה על הנושא: אני חושב, משמע אני טועה: הפסיכולוגיה של קבלת החלטות. 

ד"ר אפי הלפרין יספר מניסיונו: פרויקט רפואה ישראלית על קו המשווה. 

ולסיום: הצגנו בעבר את סקר האיגוד שנערך בנושא שחיקה ברפואת ילדים. הפעם אנו שמחים לארח את ד"ר 
יוסי טוביאנה, פסיכולוג קליני בכיר, בסדנה מיוחדת למניעת שחיקה. 

תודה ליפה פסקין, אורלי רחמים ורועי מרום מחברת THINK על 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



רישום וביקור בתערוכה09:00 - 08:00

מליאת בוקר10:00 - 09:00

יו"ר: פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים ב', מרכז סבן לרפואת ילדים, באר שבע
       ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, מרכז רפואי הלל יפה, חדרה

דברי פתיחה09:10 - 09:00
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכנס

סקירת פעילות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים09:30 - 09:10
פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד

09:30 - 10:00Social media: the role of the pediatrician
      Prof. Adamos Hadjipanayis, President, European Academy of Paediatrics

הכנס השנתי של החברה הישראלית לגינקולוגיה
של ילדות ומתבגרות

מושב פתיחה10:05 - 08:30
יו"ר: ד"ר טל עמבר

       ד"ר נאוה שטופמן 

ברכות08:45 - 08:30
פרופ' רוני מימון, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

ד"ר דבורה באומן, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות

התפלגות והיארעות אי ספיקת שחלות ראשונית, מחקר ארצי 09:05 - 08:45
ד"ר נועה גרובר, אנדוקרינולוגיה – ילדים, בית החולים לילדים ע"ש ספרא,

מרכז רפואי ע"ש שיבא תל-השומר

שימור פריון נוכח השינויים שחלו בסל הבריאות09:25 - 09:05
ד"ר טל עמבר, מנהל שרות שימור פוריות, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, ירושלים

Functional hypothalamic amenorrhea חסך אנרגטי וספורט09:45 - 09:25
פרופ' נעמה קונסטנטיני, מנהלת מרכז לרפואת ספורט, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים

Functional hypothalamic amenorrhea כתוצאה מלחץ נפשי – גישה טיפולית10:05 - 09:45
ד"ר רותי גיסר, מנהלת המרפאה להפרעות אכילה בילדים, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, ירושלים 

הפסקה וביקור בתערוכה10:30 - 10:00

מושבים מקבילים – בוקר11:45 - 10:30

מושב מס' 1 – הנחיות קליניות – האיגוד הישראלי לרפואת ילדים11:45 - 10:30
יו"ר: ד"ר עודד שויירמן, יו"ר חטיבת הילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים 

       ד"ר הקטור רוייזין, חבר ועד חיפ"א, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת

תפקיד הרופא בטיפול בילד הבריא: 6-18 שנים10:55 - 10:30
ד"ר דינה צימרמן, רופאה עצמאית, מכבי ומאוחדת

דימום לאחר ברית מילה: שכיחות ונייר עמדה למלרד"ים11:20 - 10:55
ד"ר מיכאל בן אקון, מנהל בפועל, מלר"ד ילדים, שיבא 



מתן ורמוקס )mebendazole( מתחת גיל שנתיים11:30 - 11:20
פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה, מרכז רפואי

שמיר )אסף הרופא(

התנדבות בבית חולים כפרי באוגנדה – אופציות למומחים ולמתמחים ברפואת ילדים11:45 - 11:30
ד"ר אפי הלפרין, פרוייקט רפואה ישראלית על קו המשווה  

מושב מס' 2 – מושב רוקחי סופר-פארם 11:45 - 10:30
יו"ר: ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי לניאדו, נתניה

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

קנאביס רפואי – ילדים, הריון והנקה10:55 - 10:30
פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה, מרכז רפואי

שמיר )אסף הרופא(

אוטיזם – אבחון וסיבות אפשריות לעלייה בשכיחות11:20 - 10:55
ד"ר מיכאל דוידוביץ', מנהל התפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, יו"ר החברה

להתפתחות הילד

סוגי אינסולין וטכנולוגיה בסוכרת – עבר, הווה ועתיד11:45 - 11:20
פרופ' דוד גיליס, אנדוקרינולוגיה ילדים, הדסה עין כרם, ירושלים

מושב מס' 3 – חיסונים11:45 - 10:30
יו"ר: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים והמעבדה המיקרוביולוגית, בית חולים בני ציון, 

חיפה
       ד"ר גיל צ'פניק, עמותת "מדעת", מכבי שירותי בריאות

"טיפלתי בילד עם מנינגוקוקוס B" בחסות 10:55 - 10:30
ד"ר גילי קדמון, היחידה לטיפול נמרץ ילדים, מרכז שניידר, פתח תקווה

ד"ר דורד מסארואה, מחלקת ילדים, בית חולים לניאדו, נתניה
ד"ר מוחמד אבו סעוד, מחלקת ילדים, בית חולים ברזילי, אשקלון

חיסון נגד HPV – מה חדש? בחסות 11:20 - 10:55
פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

כשהרפואה נופלת ברשת: דרכי התמודדות עם הססני ומתנגדי חיסונים11:45 - 11:20
ד"ר מאיר עזרא, יו"ר עמותת "מחוסגן"

מושב מס' 4 – תזונה וגסטרואנטרולוגיה11:45 - 10:30
יו"ר: פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

       פרופ' רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים והמרפאה לתזונה והשמנה בילדים,
       ביה"ח לילדים "דנה-דואק", מרכז רפואי תל אביב

מה נשתנה ב–IBD בילדים לקראת 2020? בחסות 10:55 - 10:30
פרופ' רון שאול, מנהל מכון גסטרו ילדים, בית חולים רות, מרכז רפואי רמב"ם;

יו"ר האיגוד לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

פריצות דרך ברפואת ילדים: מדוע אין להאכיל בבקבוק בשכיבה? 11:20 - 10:55
פרופ' אברהם אביטל, מכון הריאה, הדסה ירושלים 

רפואת הנקה: מהי? 11:45 - 11:20
ד"ר דינה צימרמן, יו"ר החברה לרפואת הנקה בישראל



מושב מס' 5 – מחלות זיהומיות11:45 - 10:30
יו"ר: ד"ר אדיב חביב, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח הצרפתי, נצרת

       פרופ' אנטוני לודר, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי זיו, צפת

Atopic dermatitis – מה חדש בטיפול המקומי? בחסות 10:55 - 10:30
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים מרכז רפואי שניידר 

10:55 - 11:20 ?CMV-מה חדש בזיהום מולד ב
פרופ' אפי בילבסקי, מחלקת ילדים, מרכז רפואי שניידר

פריצות דרך ברפואת ילדים: המיקרוביום כיעד טיפולי - חידושים 11:45 - 11:20
ד"ר אילן יונגסטר, המרכז לחקר המיקרוביום, המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(

הכנס השנתי של החברה הישראלית לגינקולוגיה
של ילדות ומתבגרות

מושב מס' 11:406 - 10:30

יו"ר: פרופ' יורם בייט
       ד"ר נועה גרובר

הרצאת אורחת:11:20 - 10:30
 Sexual abuse of children and adolescence: guidelines for physical examination
 and interpretation of findings, children's hospital
Prof. Francesca Navartill, University of Zurich, Switzerland

הגישה לממצאים ציסטיים מתקופת העוברות ובמהלך הילדות11:40 - 11:20
פרופ' שמחה יגל, מנהל אגף נשים ויולדות, מרכזים רפואיים הדסה

הפסקה וביקור בתערוכה12:10 - 11:45

מליאת צהריים13:00 - 12:10

 יו"ר: ד"ר שמעון ברק, יו"ר חיפ"א, מכבי שרותי בריאות ובי"ח דנה-דואק 
        פרופ' אמנון צונג, מנהל חטיבת הילדים, מרכז רפואי קפלן

מכון מטרנה למחקר ולקידום תזונת תינוקות ופעוטות בישראל   12:30 - 12:10

טקס חלוקת מלגות מחקר לשנת 2019 

הצגת מחקר זוכה לשנת 2019:
חקר תזונת ומשק יוד בנשים הרות ותפקוד בלוטת התריס ביילודיהן

ד"ר יניב עובדיה, חוקר תזונה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי 'ברזילי', אשקלון 

הצגת תוצאות מחקר זוכה לשנת 2016:
 Defining the link between early life antibiotics, microbiome recovery and vaccine
responses in young children

ד"ר אילן יונגסטר, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים והמרכז לחקר המיקרוביום, מרכז 
רפואי שמיר )אסף הרופא(



הרצאת אורח13:00 - 12:30
אני חושב, משמע אני טועה: הפסיכולוגיה של קבלת החלטות
ד"ר חיים שפירא, ד"ר למתמטיקה ומומחה לתורת המשחקים

מושבים מקבילים – צהריים14:00 - 13:00

מושב מס' 7 – הפרעות קשב וריכוז14:00 - 13:00
יו"ר: ד"ר מנואל כץ, נשיא גושן, מאוחדת

       ד"ר זוהר לנדאו, מנהלת מחלקת ילדים, מרכז רפואי ברזילי, אשקלון

הפרעת קשב במרפאת רופא הילדים הראשוני13:35 - 13:00
ד"ר עינת יערי, אחראית תחום הפרעת קשב, מכבי שירותי בריאות

הפרעת קשב ואטופיה – הילכו שניהם יחדיו?14:00 - 13:35
פרופ' איריס מנור, יו"ר החברה להפרעת קשב, מרפאת קשב גהה וכללית

מושב מס' 8 – עדכונים וחידושים תרופתיים 14:00 - 13:00
יו"ר: ד"ר עירית קראוזה, מנהלת מחלקת ילדים ג', מרכז שניידר לילדים              

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

הפרעות שינה בילדים וחידושים מעולם מחקר המלטונין 13:20 - 13:00
פרופ' גיורא פילאר, מנהל מחלקת ילדים ומרפאת שינה, בי"ח כרמל, חיפה

מלטונין ואטנולול – הכנות רוקחיות לתינוקות וילדים13:40 - 13:20
מר רפאל פרחי, מנהל "פרופשונל", מעבדה להכנות רוקחיות, סופרפארם

אלרגיה לפניצילין – אמת או מיתוס?14:00 - 13:40
פרופ' אילן דלאל, מנהל מחלקת ילדים והשירות לאלרגיה בילדים, מרכז רפואי וולפסון, חולון

מושב מס' 9 – רפואה דחופה וכירורגית 14:00 - 13:00
יו"ר: פרופ' רם וייס, המרכז הרפואי רמב"ם              

       ד"ר גילת לבני, מנהלת מחלקת ילדים א', מרכז שניידר לילדים   

מצבי חרום בילדים: כיצד ניתן להכשיר הורים להתמודדות בזמן אמת? בחסות 13:20 - 13:00
ד"ר דנה קרופיק, מנהלת היחדה לרפואה דחופה בילדים, המרכז הרפואי זיו, צפת

עדכונים בנושא כריתת שקדים ואדנואידים13:40 - 13:20
ד"ר טל מרום, מנהל יחידת אא"ג בילדים, בי"ח אסותא אשדוד

התועלת בשימוש ב point of care US בילדים14:00 - 13:40
ד"ר רון ברנט, המחלקה לרפואה דחופה בילדים, מרכז שניידר

מושב מס' 10 – חידושים ברפואת ילדים 14:00 - 13:00
יו"ר: ד"ר סעיד אבו זיד, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי פוריה              

       ד"ר אפרת וקסלר, מנהלת תחום רפואת ילדים, מאוחדת   

חמשת המאמרים הטובים של השנה 13:20 - 13:00
פרופ' אלי סומך, מנהל אגף הילדים, המרכז הרפואי מעייני הישועה, בני ברק

פריצות דרך ברפואת ילדים: BIG DATA – ערך גדול גם לילד קטן13:40 - 13:20
פרופ' ורדה שלו, מנהלת מכון מחקר קאהן–סגול, מכבי שירותי בריאות

אי הבהירות בהנחיות למתן תמ"ל היפואלרגני – מי הנהנים?14:00 - 13:40
פרופ' יצחק כץ, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב 



*התכנית נתונה לשינויים

לרישום לכנס יש ללחוץ כאן

הכנס השנתי של החברה הישראלית לגינקולוגיה
של ילדות ומתבגרות

מושב מס' 13:4011 - 12:10

יו"ר: ד"ר רותי גייסט
       ד"ר גדי רייזלר

מה אמצעי המניעה הטוב למתבגרות?12:45 - 12:10

הרצאה בקריצה  12:30 - 12:10
ד"ר שלי בן הרוש נגארי, מנהלת המרכז למתבגרים, מרכז רפואי שערי צדק, 

ירושלים

סקירת ספרות12:45 - 12:30
ד"ר נעמה סרבניק, היחידה להפריה חוץ גופית, מרכז רפואי שערי צדק, 

ירושלים

הצגת מקרה קליני מאתגר13:00 - 12:45
ד"ר מיכל אייזנר, המרפאה לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות, מרכז שניידר לרפואת

ילדים, פתח-תקווה

איך עורכים חקירה בילדים צעירים13:40 - 13:00
ד"ר כרמית כץ, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב

סיכום ודיון14:00 - 13:40

מושב מס' 12 – סדנה להתמודדות עם לחץ ושחיקה: מגוון כלים מעשיים ופשוטים לרגיעה 14:00 - 13:00
ולהתמודדות ביומיום  

ד"ר יוסי טוביאנה, פסיכולוג קליני בכיר, מכון זהב לאבחון וטיפול במצבי לחץ, חרדות ופחדים

סוגיית השחיקה והלחץ בעבודה ובחיי היומיום תידון במסגרת מפגש חוויתי ופעיל ברובו
)גם אנשים שלא הגיעו עדיין לגיל העמידה ייאלצו לעמוד ואף לנוע בחלק ממנו(.

מלבד התייחסות לתפיסות תיאורטיות שונות, נתנסה בעיקר בשיטות יעילות ומהירות להפחתת 
לחץ ושחיקה ולהתמודדות: טאי צ'י, צ'י קונג, דמיון מודרך וחשיבה חיובית.

הנחת היסוד היא, ששימוש מתמיד באמצעים כאלה ולאורך זמן, תורם להאטת תהליכי שחיקה 
ולחץ, להגברת תחושת האיזון האישי, לבריאות ולאיכות חיים משופרת.

הפסקת צהריים15:00 - 14:00

https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=32231&Company=312&Form=29432&Account=0&lang=he&hc=&login=571209219545

