
                    ד"ר יעל לייטנר, מנהלת המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, תל-אביב
                פרופ' טלי שגיא, מנהלת היחידה לנוירולוגית ילדים, מרכז רפואי וולפסון, חולון  

  10:30–11:00 

רישום וביקור בתערוכה 08:00-09:00

כינוס האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
 American Academy of Pediatrics בשיתוף עם

AAP priorities- Child Development and Poverty
Prof. James M. Perrin, MD, FAAP Professor of Pediatrics, Harvard Medical School      
President – Elect: American Academy of Pediatrics   
 

Influenza in children: What is the Evidence-Based Case for Vaccination   
Prof. Terho Heikinnen, Chairman of the Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases, Turku University Finland Board member at ESWI (European Scientific Working Group on Influenza)

Routine influenza Vaccination for Influenza in the UK - Why and why now?
 Prof Adam Finn, Head, of the Academic Unit of Child Health at Bristol Medical School 
 Dept of Clinical Science South Bristol, Bristol University UK 
Director of the South West Medicines for Children Research Network and head, the Bristol Children's Vaccine Centre.

    
Panel Discussion  
 Moderator: Prof Ran Balicer, Director, Clalit Research Institute and  Director of Health Policy 
                  Planning, Chief Physician Office, Clalit.  Infectious Diseases Track Director, MPH program, 
                  Public Health Department, Ben-Gurion University of the Negev
                   Prof. Terho Heikinnen
                  Prof Adam Finn
                  Dr. Michal Stein, Pediatric Infectious Diseases Unit, 
                  Wolfson Medical center. Secretary, Israeli Association for Infectious Diseases.
                   Prof. Itzhak Srugo, Head. Department of Pediatrics, Bnei Zion Hospital
                  

 "The Importance of Mucosal Responses to and Indirect Effects of Vaccines"
 Prof Adam Finn, Head of the Academic Unit of Child Health at Bristol Medical School, 
 Dept of Clinical Science South Bristol, Bristol University UK  
Director of the South West Medicines for Children Research Network and Head, the Bristol Children's Vaccine Centre.

Pediatric Residency Program in the United States 
Prof. Errol Alden, Executive Director, American Academy of Pediatrics

מושב מס‘ 2 

    
           

  
 
 

 

 

  

   
 

                          יו"ר: פרופ' יחיאל שלזינגר, מנהל אגף הילדים המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
יו"ר: פרופ' דוד גרינברג , היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי סורוקה באר שבע    

 
 

    

   

                                

                                
                                 תזונה וגסטרואנטרולוגיה בילדים

יו"ר: פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים , מרכז רפואי הדסה עין כרם    
יו"ר: פרופ' אתי גרנות, מנהלת מחלקת ילדים, המרכז הרפואי קפלן רחובות.    

אתגרים בתזונת תינוקות וילדים   10:30-10:55
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים, ביה"ס לרפואה ע"ש     

סאקלר, אוניברסיטת ת"א.    

צליאק בילדים - נייר עמדה חדש!   10:55-11:05
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת הילדים, בית חולים לילדים הדסה מרכז רפואי עין כרם.    

גורמים תזונתיים ופתוגנזה של מחלת קרוהן   11:05-11:25
פרופ' אריה לוין, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה בילדים, המרכז הרפואי וולפסון    

הגישה להפרעות אכילה בינקות   11:25-11:45
ד"ר אריאל טננבאום, בית חולים לילדים הדסה, מרכז רפואי הר הצופים    

                         נוירולוגיית ילדים
יו"ר: ד"ר איתי ברגר, מומחה ברפואת ילדים ובנוירולוגיה של הילד והתפתחותו    

         מנהל המרכז הנוירוקוגניטיבי, הדסה והאוניברסיטה העברית
יו"ר: פרופ' אנטוני לודר, מנהל מחלקת הילדים. המרכז הרפואי זיו, צפת.    

טיקים ודברים שנראים כמו טיקים    10:30-10:50
ד"ר מיכאל רוטשטיין, מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים         

                         והמכון להתפתחות הילד, בית חולים דנה, תל אביב.

חידושים באפילפסיית ילדים   10:50-11:00
ד"ר נתן וטמברג, מנהל המכון להתפתחות הילד והיחידה לנוירולוגית ילדים, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא    

דיון בפנל: טיפול ב - ADHD: ניהול הטיפול השוטף על ידי רופא הילדים    11:00-11:45
מנחה: ד“ר איתי ברגר, מומחה ברפואת ילדים ובנוירולוגיה של הילד והתפתחותו מנהל המרכז הנוירוקוגניטיבי, הדסה והאוניברסיטה העברית     

משתתפים: ד"ר אריה אשכנזי, סגן מנהל המכון להתפתחות הילד ע"ש ויינברג    
               

דרמטולוגיית ילדים                      
יו"ר: ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השרות לרפואת עור בילדים, מרכז רפואי וולפסון    
יו"ר: פרופ' צבי ביסטריצר, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי "אסף הרופא".    

Infantile Hemangiom - מה רופא ילדים צריך לדעת?    10:30-10:50
ד"ר דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים.     

Lumps and Bumps in the Midline   10:50-11:10 - נגעים מולדים בקו האמצע, כתמי לידה או "קצה הקרחון" 
ד"ר יצחק קונפינו, מנהל השרות לרפואת עור בילדים, מרכז רפואי וולפסון.     

הגישה הטיפולית לאקנה בילדים   11:10-11:30
ד"ר אילת שני אדיר, מומחית ברפואת עור – ילדים, מרכז רפואי העמק.     

חדש!! דיון על מקרים שנשלחו על ידי חברי האיגוד    11:30-11:45

מעקב פגים בקהילה - איך ועל ידי מי? מושב מס' 5 
יו"ר: פרופ' חיים ביבי, מנהל מחלקת ילדים במרכז הרפואי ”ברזילי“, אשקלון    

יו"ר: ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים , בי”ח ”לניאדו“, נתניה    

עקרונות במעבר פגים מבית החולים לקהילה   10:30-10:45
פרופ' דרור מנדל, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בפג וביילוד, מרכז רפואי תל אביב.    

דיון בפנל: מהי הדרך המועדפת למעבר פג מבית החולים לקהילה   10:45-11:20
מנחים: פרופ' דרור מנדל, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בפג וביילוד, ס. מנהל בית חולים דנה תל אביב    

              פרופ' אריק שינוול, מנהל מחלקת פגים ותינוקות, בי”ח ”זיו“, צפת ואוניברסיטת ”בר- אילן
                         משתתפים: ד"ר אליענה ארבל, מנהלת יחידת פגים וילודים, המחלקה לטיפול מיוחד בילוד, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

                                          ד"ר שמואל ארנון, סגן מנהל מחלקת וילודים, בית חולים "מאיר", כפר סבא
                                          ד”ר רינת כהן, ראש אגף רפואה ראשונית, קופת חולים מאוחדת

                                          ד"ר יוסי לקס, מנהל המרכז לבריאות הילד , שירותי בריאות כללית, רמת אביב, תל-אביב
  

                         תחלואה ריאתית מוגברת בפגים: האם ניתן למנוע אותה?
פרופ' אשר טל, מנהל מחלקת ילדים ב' המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, הפקולטה למדעי הבריאות,     

אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע             

                     
  

                                   נושאים בריאומטולוגיה ואימונולוגייה בילדים
                          יו"ר: פרופ' יוסף עוזיאל, מנהל היחידה לריאומטולוגיית ילדים, יו"ר החברה לריאומטולוגיית ילדים. מרכז הרפואי ”מאיר“ כפר סבא

                                 פרופ' יעקב ברקון, מנהל מחלקת הילדים, המרכז הרפואי "הדסה", הר הצופים       

  12:15-12:45

  12:45-13:15
 

                       חידושים בהתפתחות הילד
יו"ר: פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים, מרכז תכנית ”גושן“    

                                ד"ר מיטשל שערץ, מנהל מערך נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מאוחדת צפון 
          

"האם המערב פרוע?“ הנחיות איגוד רופאי ילדים בעניין רכיבת סוסים טיפולית - נייר עמדה חדש!   12:15-12:35
                                 ד"ר עידית פוזנר, מנהלת המכון להתפתחות הילד, שרותי בריאות כללית, נתניה"

"איחור במועד הופעת המלים הראשונות - משמעויות הקליניות"    12:35-12:55
פרופ‘ אסתר דרומי, בית הספר לחינוך - אוניברסיטת תל אביב, אקורד – אבחון  וטיפול - תקשורת שפה ודיבור    

גילויים בפלסטיות של המח ואיך זה מחולל מהפך בטיפול ההתפתחותי   12:55-13:15
ד"ר מיטשל שערץ, מנהל מערך נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מאוחדת צפון    

 
נושאים נבחרים ברפואת ילדים  מושב מס‘ 3    

יו"ר: ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים, מרכז רפואי ”הלל יפה“, חדרה    
                                פרופ' מתי ליפשיץ, יו"ר  חטיבת בילדים, ומנהל מחלקת ילדים ד המרכז הרפואי ”סורוקה“ באר שבע

12:15-12:35         חידושים ועידכונים בגישה לחום בילדים
ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים    

מה מקומו של מכשיר האדים בטיפול במחלות ילדים- נייר עמדה חדש!   12:35-12:55
                   ד"ר טומי שינפלד, היחידה לטיפול נמרץ בילדים מרכז שניידר פתח תקווה

 
מבחנים לאבחון הפרעות קשב בילדים- נייר עמדה חדש!   12:55-13:15

                           ד“ר זאב חורב, רופא ילדים, שרותי בריאות כללית
נושאים נבחרים ברפואת ילדים מושב מס‘ 4 

יו"ר: פרופ' יעקב אמיר, מנהל מחלקת ילדים, מרכז שניידר, פתח תקוה    
          ד"ר נאיל אליאס, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים הצרפתי, נצרת

”Born This Way“ דלקות עיניים ותינוקות    12:15-12:35
                         ד“ר תמרה ויגננסקי- יפה, יו“ר החוג לרפואת עיניים ופזילה בילדים

המאמרים הטובים של השנה   12:35-12:55
פרופ' פרנסיס מימוני, מנהל בית חולים לילדים דנה, תל אביב    

 
עימות: חלב פרה לילדים מועיל או מזיק?   12:35-13:15

פרופ' פרנסיס מימוני, מנהל בית חולים לילדים דנה, תל אביב    
ד"ר אפרת ברוידא, מנהלת היחידה לגסטרואנטרולוגית ילדים, מרכז רפואי אסף הרופא    

ההתמחות לאן? המושב בחסות החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה – חיפ"א מושב מס‘ 5 
יו"ר: פרופ’ ריבה בריק, מנהלת מחלקת ילדים, בית החולים לילדים ”מאייר“, חיפה    

     
 12:15-12:35

    Pediatric Medical Education in Israel         12:35-12:55
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי שניידר, פתח תקוה, יו“ר המועצה המדעית    

דיון: מה והאם ניתן ללמוד ממבנה ההתמחות בארה"ב?    12:55-13:15
מנחה: פרופ' דני לנדאו, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי סורוקה באר שבע    

                                   פרופ' אריאל קורן, מנהל מחלקת ילדים ב' המרכז הרפואי "העמק", עפולה     
 Prof. Errol Alden, Executive Director, American Academy of Pediatrics :משתתפים          

                                          ד"ר מנואל כץ, רופא ראשי אם הילד, מחוז הדרום, משרד הבריאות, יו"ר חיפ"א 
                                          ד"ר אלי גזלה, מנהל מרכז בריאות הילד,  שירותי בריאות כללית, באר שבע, חבר ועד חיפ"א 

                                          פרופ' אלון אליקים, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי מאיר כפר סבא   
                                                                                                 

מושב מס‘ 5 

מושב מס‘ 4 

מושב מס‘ 3 

מושב מס‘ 2 

מושב מס‘ 1  

מושב מס‘ 5 

מושב מס‘ 4 

“Approach to the Diagnosis and Management of Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) 
What the Pediatrician Needs to Know in 2013” 
Prof Ronald M. Laxer, MDCM, FRCPC, Professor of Paediatrics and 
Medicine  Division of Rheumatology, The Hospital for Sick Children,  Toronto, University of Toronto, Canada

 

מושב מס‘ 1 

מושב מס‘ 3

11 בדצמבר 2013
תכנית מדעית

המושב יתנהל בשפה האנגלית

המושב יתנהל בשפה האנגלית

 

  
                         יו"ר:  פרופ' יוסי הורוביץ, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה

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

14:15           ארוחת צהריים

מליאה 13:30-14:15

פרופ' דוד פסיג, חוקר עתידים, אוניברסיטת ”בר- אילן“
”קצב קצב תרדוף“- מגמות עתידיות וטכנולוגיות ארוכות טווח

11:20-11:45

מליאה   

09:00-10:00

פוליו 2013 - מה למדנו?
פרופ' אלי סומך, יו“ר האיגוד

Dr. Arie Bahir, Medical Director, Pediatric Community Center, Clalit health Services, Bat Yam

הפסקה וביקור בתערוכה    11:45-12:15

    

גב' יעל גרמן –  שרת הבריאות פתיחה וברכות

הרצאת אורח:

Influenza in Children –  Burden and Vaccines

מושבים מקבילים 10:30-11:45

11:00-11:20

11:20-11:45

מושבים מקבילים 12:15-13:15

ביתן 10 מרכז הירידים, גני התערוכה, תל-אביב

הפסקה וביקור בתערוכה 10:00-10:30

 

לחברות וחברי האיגוד שלום,

אנו מתכבדים להזמינכם לכינוס השנתי  של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים. הפעם הכינוס חגיגי במיוחד, כי זכינו 
  ,American Academy of Pediatrics-לכבוד לארח בו את ראשי ה

ואנו רואים בכינוס הזה תחילתו של שיתוף פעולה אסטרטגי וארוך טווח עם הגוף המוביל ברפואת ילדים בעולם. 
שיתוף פעולה זה תואם גם את קו הפעולה של האיגוד להפוך בהדרגה לאקדמיה הישראלית לרפואת ילדים, תוך 

יצירת ממשק הדוק עם האיגודים השונים של התמחויות העל ברפואת ילדים.  כבר בכינוס הזה תוכלו לראות תחילתו 
של ממשק זה באמצעות מושבים שלמים מרתקים שנבנו על ידי ראשי איגודים וחברות דוגמת גסטרואנטרולוגיה, עור, 

נוירולוגיה, התפתחות הילד, ניאונטולוגיה ועוד.
אורחים נוספים מחו"ל עימנו: Prof. Terku Heikinnen , Prof. Adam Finn, אשר יתארחו במושב שפעת מיוחד ויביאו 

בפנינו את המגמה החדשה באירופה לחיסון אוניברסאלי של ילדים, בדומה למה שקיים כבר אצלנו ובארצות הברית.
כמו כן נשמע חידושים בריאומטולוגיה ו-JRA מהאורח Prof. Ronald Laxer מטורונטו.

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים חרת על דגלו להוביל מדיניות רפואית מבוססת עובדות בילדי ישראל. לאור זאת, אנו 
גאים במיוחד להשיק בכינוס זה ארבעה ניירות עמדה חדשים של האיגוד בנושאים הבאים: 

  הגישה והטיפול בצליאק 
  רכיבת סוסים טיפולית 

  מקומו של מכשיר אדים בטיפול במחלות ילדים
 ADHD שימוש במבחנים ממוחשבים לאבחון  

ניירות עמדה אלה ואחרים כלולים היום בחומר הבחינה של מתמחים בשלב א‘, ומהווים חלק בלתי נפרד מהידע 
הנדרש לקראת קבלת תואר מומחה.

 
האיגוד מנסה כל העת לשפר את מבנה ההתמחות ברפואת ילדים, תוך ניסיון להתחשב בכל הגורמים המשפיעים על 

התכנים ומשך חלקי ההתמחות השונים. אנחנו מנצלים את שהות האורחים מה- AAP לצורך לימוד ודיון נוקב בשאלות 
הקשורות למבנה ההתמחות כאן לעומת מעבר לים. כל זאת במושב "ההתמחות לאן?" 

נושאים נוספים ומרתקים בכנס זה: המאמרים הטובים של השנה, עימות לוהט – "חלב פרה – מזיק או מועיל" 

ולסיום – עם הפנים לעתיד: אנחנו מתכבדים בכינוס זה לארח את העתידן פרופ' דוד פסיג, שיחשוף בפנינו מקצת מהצפוי 
בעתיד הרפואה, בייחוד ברפואת ילדים כמובן. מושב מיוחד זה עם פרופ' פסיג ינעל את הכינוס, לפני ארוחת הצהריים.

תודה לד"ר רינת כהן ד"ר יוסי לקס, ד"ר בתיה סלע וד"ר מיכל שטיין שסייעו בתכנון וגיבוש תכני הכינוס.
תודה ליפה פסקין, אורלי רחמים וישראל מימון  מחברת THINK מארגנת הכינוס.

מימון הכינוס התאפשר בזכות החסות של החברות המסחריות אשר נוטלות חלק בכינוס והשקעתם מאפשרת את 
המשך הפעילות החינוכית של האיגוד בכנס ולאחריו ועל כך אנו רוצים להביע את תודתנו והערכתנו.

חברות וחברים יקרים  - אנו מצפים לכולכם בכינוס זה!

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

וחברי ועד האיגוד לרפואת ילדים: פרופ' יעקב אמיר, פרופ' מתי ברקוביץ (יו"ר יוצא), ד"ר מנואל כץ (יו"ר חיפ"א),
פרופ' דני מירון (גזבר), פרופ' דרור מנדל (יו"ר חיפ"ק) ד"ר עדי קליין

   Prof. Errol Alden -ו Prof. James M. Perrin 

יו"ר: פרופ' דני מירון, מנהל השירות למחלות זיהומיות בילדים, מרכז רפואי העמק עפולה.    
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