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תכנית הכנס



ברוכים הבאים!

אנו מתכבדים להזמינכם לכינוס 2021 של "המהדורה המרכזית" – הכנס השנתי והגדול והמגוון ביותר ברפואת 
ילדים הנערך בישראל. 

אנו שמחים להיפגש ולראות פורום כזה גדול לאחר הדממה של שנתיים, שבה ראינו אחד את השני בעיקר 
על מסכי מחשב וטלפון. 

אנחנו בעולם שהשתנה, המגפה השפיעה על כל העולם, על כל בן אדם, מבוגר וילד, וכמובן, החותם העיקרי 
הושאר על מערכת בריאות, על עולם רפואה כולו. אין תחום ומקצוע ברפואה שלא הושפע ולא השתנה. הכרנו 
מחלות חדשות, covid 19 השפיע על הבריאים וגם על חולים במחלות ידועות, שינינו הרגלי עבודה והערכות 

בכל המסגרות הרפואיות.  
מושב שלם, ועוד 4 הרצאות במושבים אחרים, הוקדשו לזיהום בcovid 19 בילדים, סיבוכיו, מניעתו והשפעתו 

על הילדים עם מחלות רקע. 

ראינו והרגשנו השנה עם פתיחת הסגרים תופעה מאד מעניינת - עליה ניכרת בתחלואה זיהומית, עם פתוגנים 
לא רגילים לעונה. נקדיש מושב לחיסונים.   

ועדות מומחים מטעם האיגוד לרפואת ילדים קובעות הנחיות קליניות וניירות עמדה. הצגת הנחיות בכנסי 
בשנים  עלתה  שחשיבותו  בנושא  האיגוד  מטעם  עמדה  בנייר  נחדש  השנה  שלנו.  למסורת  נהפכו  האיגוד 

אחרונות - חשיפת ילדים לקנביס, הסתמנותה הקלינית וגישה טיפולית. 

נדבר גם על קוים מנחים חדשים של אקדמיה אמריקאית לפדיאטריה -AAP שהתפרסמו לאחרונה לבירור 
חום בילוד.

נמשיך על פריצות דרך ברפואת ילדים – טיפולים חדשניים בציסטיק פיברוזיס, פסוריאזיס, השמנה ועוד. 
נושאים לוהטים נוספים שיידונו בכנס יהיו בתחומים חשובים כמו כירורגית ילדים, אף אוזן גרון.

העולם הדיגיטלי התרחב והואץ בעידן קורונה, שקענו בו במהרה והתחלנו לטפל בילדים דרך מסכים
ובטלפון – חלקנו ללא כל הכנה מוקדמת - נלמד על עדכוני התקדמות קבוצת העבודה של רפואת ילדים מרחוק.

וסדר  תודעה, כאוס   -  Be Water נעם מנלה מעולמות אחרים:  נשמח להביא בפניכם הרצאת העשרה של 
מחשבתי חדש בעידן של מהפיכה מתמדת.

ולסיום: 

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' צחי גרוסמן, יו"ר האיגוד
פרופ' יעקב ברקון, מזכ"ל האיגוד ויו"ר הכנס  

חברי הועד:
פרופ' שי אשכנזי, ד"ר שמעון ברק, פרופ' אביב גולדברט, ד"ר גילת לבני, ד"ר עדי קליין, ד"ר יעקב שכטר 



רישום וביקור בתערוכה09:00 - 08:00

מליאת בוקר | אולם מליאה10:00 - 09:00

יו"ר:  פרופ' אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים ב', מרכז סבן לרפואת ילדים, באר שבע
       פרופ' יחיאל שלזינגר, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי שערי צדק

דברי פתיחה09:10 - 09:00
פרופ' יעקב ברקון, יו"ר הכנס ומזכ"ל האיגוד

סקירת פעילות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים09:25 - 09:10
פרופ' צחי גרוסמן, יו"ר האיגוד

אתגרי מערכת הבריאות10:00 - 09:25
פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות 

הפסקה וביקור בתערוכה10:30 - 10:00

מושבים מקבילים – בוקר11:45 - 10:30

10:30 - 11:45A5 מושב מס' 1 – מחלות עור ואלרגיה | אולם
יו"ר: פרופ' רז סומך, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח ספרא, מרכז רפואי שיבא 

       פרופ' יעקב אורקין, מזכ"ל חיפ"א, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

טיפול מקומי באטופיק דרמטיטיס - מאנטי-דלקתי לאנטיביוטי בחסות 10:55 - 10:30
פרופ' דני בן אמיתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז רפואי שניידר 

פסוריאזיס בילדים – הביטויים הקליניים והגישה הטיפולית בחסות 11:20 - 10:55
ד"ר יוליה ולדמן-גרינשפון, מנהלת מחלקת עור, מרכז רפואי סורוקה  

"התינוק מנוזל כל הזמן!" - האם זו תחילתו של המצעד האלרגי? בחסות 11:45 - 11:20
ד"ר מונה כידון, מנהלת אלרגיה ילדים, בי"ח ספרא, מרכז רפואי שיבא

מושב מס' covid 19 – 2 | אולם מליאה11:45 - 10:30
יו"ר: פרופ' עמאד קסיס, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי רמב"ם 

       ד"ר אפרת ווקסלר, חברת ועד חיפ"א, רכזת רפואת ילדים, קופת חולים מאוחדת

מצבים דלקתיים לבביים בילדים לאחר חיסון לקורונה10:55 - 10:30
ד"ר אוריאל כץ, מנהל מכון הלב לילדים, ביה"ח ספרא, המרכז הרפואי שיבא,

יו"ר האיגוד הישראלי לקרדיולוגיה ילדים

MIS-C/PIMS – תסמונת חדשה נולדה11:20 - 10:55
פרופ' גיל אמריליו, היחידה לראומטולוגיה ילדים, מרכז רפואי שניידר

קורונה – משחק ילדים?11:45 - 11:20
פרופ' שלום בן שימול, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי סורוקה

10:30 - 11:45A1 מושב מס' 3 – מצבים דחופים ברפואת ילדים | אולם
יו"ר: ד"ר יעקב שכטר, מנהל יחידת ריאות, בי"ח לניאדו

       ד"ר מנואל כץ, מנהל היחידה לניהול סיכונים, מאוחדת, נשיא גושן

סמים סינתטיים בגיל ההתבגרות 10:55 - 10:30
פרופ' מיגל גלטשטיין, מלר"ד ביה"ח לילדים דנה, מנהל שרות טוקסיקולוגיה,

מרכז רפואי תל אביב 



שברים פשוטים - הגישה לחבלות גפיים בילדים11:20 - 10:55
ד"ר סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים, מרכז רפואי הדסה, עין כרם

POCUS - point of care ultrasound העתיד של רפואת הילדים בקהילה 11:45 - 11:20
ד"ר איתי גרוס, מלר"ד ילדים, אחראי תחום POCUS, מרכז רפואי הדסה, עין כרם

10:30 - 11:45A4 מושב מס' 4 – עדכונים וחידושים ברפואת ילדים | אולם
יו"ר: ד"ר דועא בכרי, מנהלת מחלקת ילדים, מרכז רפואי זיו, צפת

       פרופ' לאה אבן, מנהלת מחלקת ילדים, מרכז רפואי גליל

cystic fibrosis: המסע ממציאת הגן ועד לפיתוח תרופות לתיקון הפגם הגנטי 10:55 - 10:30
פרופ' איתן כרם, לשעבר מנהל אגף ילדים מרכז CF, מרכז רפואי הדסה

חשיפת ילדים לקנביס - הסתמנות קלינית וגישה טיפולית 11:20 - 10:55
ד"ר אופיר לבון, יו"ר החברה הישראלית לטוקסיקולוגיה, מנהל היחידה לפרמקולוגיה 

וטוקסיקולוגיה קלינית, מרכז רפואי כרמל 

הכנות רוקחיות מתקדמות בתחום הפדיאטרי בחסות 11:45 - 11:20
רפאל פרחי, מנהל מעבדה "פרופשונל" להכנות רוקחיות, סופר-פארם 

10:30 - 11:45A2 מושב מס' 5 – תזונה וגסטרואנטרולוגיה | אולם
יו"ר: ד"ר אבישי להד, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי העמק

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

אוליגוסכרידים בחלב אם בתזונת ילדים - עדויות מחקריות בחסות 10:55 - 10:30
פרופ' דרור מנדל, מנהל ביה"ח דנה, מנהל מחלקת פגים וילודים, מרכז רפואי תל אביב 

הליקובקטר בילדים בשנת 2021 11:20 - 10:55
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה, עין כרם 

11:20 - 11:45Prebiotic supplementation early in life and health outcomes: does it make a difference?
בחסות  

Prof. Sertac Arslanoglu, Professor of Pediatrics (Neonatology), İstanbul Medeniyet

10:30 - 11:45A3 מושב מס' 6 – נוירולוגיה | אולם
יו"ר:  פרופ' אילן דלאל, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי וולפסון 

        ד"ר איילת נבט בן פזי, רכזת רפואת ילדים, שירותי בריאות כללית

הפרעת קשב ומעקב בימי קורונה בחסות   10:55 - 10:30
פרופ' איתי ברגר, מנהל נוירולוגיה ילדים, ביה״ח אסותא-אשדוד והפקולטה למדעי הבריאות, 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

מגפת טיקים חדשה  11:20 - 10:55
ד"ר מיכאל רוטשטיין, מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים, המכון לנוירולוגית ילדים,

בית חולים דנה-דואק, מרכז רפואי תל אביב  

קשת נזקי האלכוהול לעובר )FASD( - מתי נפקח עיניים ונתפכח11:45 - 11:20
ד"ר יהודה סנצקי, מנהל מרפאת מ.ש.ב - המרפאה למניעת שתיית אלכוהול בהריון,

המכון לנוירולוגיה ולהתפתחות הילד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל  

University, Turkey



הפסקה וביקור בתערוכה12:10 - 11:45

מליאת צהריים | אולם מליאה13:00 - 12:10

 יו"ר: ד"ר שמעון ברק, יו"ר חיפ"א, מכבי שרותי בריאות 
פרופ' אמנון צונג, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי קפלן        

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

טקס חלוקת מלגות מחקר לשנת 2021 בסימן יום הפג הבינלאומי  
פרופ' צבי ויצמן, יו״ר המועצה המדעית, מכון מטרנה למחקר    

הצגת מחקרים זוכים משנים קודמות: 
האכלת פגים במשקל לידה נמוך הנתמכים בהנשמה לא פולשנית - האכלה רציפה בזונדה 

לעומת האכלה בבולוסים
ד"ר לירון בורנשטיין-לוין, מרכז רפואי רמב"ם

ריכוזי לוטאין בחלב אם באמהות לפגים והקשר עם רטינופתיה של פגות
ד"ר עדי אורצקי, מרכז רפואי סוראסקי תל אביב  

הרצאת אורח13:00 - 12:30
Be Water - תודעה, כאוס וסדר מחשבתי חדש בעידן של מהפיכה מתמדת

נעם מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית

מושבים מקבילים – מושב צהריים14:00 - 13:00

13:00 - 14:00 A5 מושב מס' 7 – גדילה והתפתחות | אולם
יו"ר: ד"ר סעיד אבוזייד, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי פוריה

       ד"ר סטיבן ריינגולד, חבר חיפ"א, אחראי אם וילד, ירושלים       

חידושים ועדכונים - הזנת התינוק והפעוט13:20 - 13:00
שני ברזילאי, תזונאית מחוזית, לשכת הבריאות מחוז צפון, משרד הבריאות

מאי-הסכמה לשיתוף פעולה: תפקיד הרופא.ה באוורור הנרטיב ההורי13:40 - 13:20
ד"ר חוה גדסי וד"ר דפנה עידן-פרוסק, עמותת "גושן"

התעללות בילדים - איך לזהות ומה לעשות14:00 - 13:40
ד"ר מיכל מימון, מנהלת מלר״ד ילדים ויו״ר צוות ילד בסיכון, מרכז רפואי סורוקה

13:00 - 14:00A3 מושב מס' 8 – נושאים נבחרים ברפואת ילדים  | אולם
יו"ר: פרופ' מיקי גולדמן, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי שמיר-אסף הרופא              

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

אנמיה וחסר ברזל במתבגרים: איך זה עדיין קיים? בחסות 13:20 - 13:00
פרופ' דובנוב-רז גל, מנהל מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא, בית החולים ספרא לילדים, 

מרכז רפואי שיבא

לקות שמיעה בילדים, מה חדש? 13:40 - 13:20
ד"ר מיכל קאופמן, מנהלת שרות ניתוחי אוזניים ושתל שבלול, מחלקת א.א.ג וניתוחי ראש 

צוואר, המרכז הרפואי הדסה, עין כרם

ילדים עם מחלות כרוניות - מכשולים וגשרים בדרך לטיפול 14:00 - 13:40
ד"ר אריאל טננבאום, מנהל היחידה למחלות כרוניות בילדים, מחלקת ילדים, המרכז הרפואי 

הדסה, הר הצופים

13:00 - 14:00A1 מושב מס' 9 – חיסונים  | אולם
יו"ר: פרופ' יצחק סרוגו, מנהל מחלקת ילדים והמעבדה המיקרוביולוגית, בית חולים בני ציון, חיפה

       ד"ר מאיר עזרא, יו"ר עמותת מחוסגן; רופא ילדים, מכבי שירותי בריאות   



החיסון כנגד HPV - עבר הווה עתיד בחסות 13:20 - 13:00
ד"ר דיאנה טשר, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי וולפסון

חיסון נגד שפעת בעידן הקורונה בחסות 13:40 - 13:20
פרופ' שי אשכנזי, דיקן ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת אריאל

עובדות מוחצות מול פייק ניוז על חיסוני קורונה בילדים14:20 - 13:40
ד"ר מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, מרכז רפואי הלל יפה;

יו"ר החוג הישראלי למחלות זיהומיות בילדים 

מושב מס' 10 – מחלות זיהומיות | אולם מליאה14:00 - 13:00
יו"ר: ד"ר אדיב חביב, מנהל מחלקת ילדים, ביה"ח הצרפתי, נצרת              

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

MeMed BV: בדיקה דיאגנוסטית חדשנית לאבחנה בין וירוס לחיידק - שימוש קליני בבדיקה 13:20 - 13:00
במיון ילדים במרכז הרפואי הלל יפה בחסות 

ד"ר עדי קליין, מנהלת אגף ילדים, מרכז רפואי הילל יפה; יו"ר חיפ"ק

קוים מנחים חדשים של האקדמיה האמריקאית לפדיאטריה לבירור חום בילוד - סיבה למסיבה?13:40 - 13:20
פרופ' אפי בילבסקי, מומחה ברפואת ילדים ומומחה במחלות זיהומיות בילדים, מחלקת ילדים 

ג, מרכז רפואי שניידר 

13:40 - 14:00Long COVID in Children: Fact or Fake ?
ד"ר ליאת אשכנזי-הופנונג, מומחית במחלות זיהומיות בילדים, מנהלת מחלקת אשפוז יום, 

מרכז שניידר לרפואת ילדים  

13:00 - 14:00A2 מושב מס' 11 – נושאים נבחרים | אולם
יו"ר: פרופ' רם וייס, מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי רמב"ם              

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

רפואת ילדים מרחוק - עדכון התקדמות קבוצת העבודה13:20 - 13:00
ד"ר רון ברנט, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל; מוביל 

קבוצת עבודה - רפואת ילדים מרחוק, קהילת רפואה מרחוק, משרד הבריאות

השמנה בילדים ומתבגרים: גודל הבעיה וחידושים בטיפול בחסות 13:40 - 13:20
פרופ' נעים שחאדה, מנהל המכון לסוכרת, אנדוקרינולוגיה והשמנה, מרכז רפואי רמב"ם,

נשיא האגודה הישראלית לסוכרת

הגישה המושכלת לטיפול בתוספתן מודלק14:00 - 13:40
פרופ' רון ביליק, מנהל המחלקה אמריטוס לכירורגיית הילד, בית החולים לילדים ע"ש ספרא 

תל השומר; רופא עצמאי, אסותא רמת החייל

מושב מס' 12 – מושב רוקחים | אולם A4 בחסות  14:00 - 13:00
יו"ר: ד"ר עמית נחום, מנהל מחלקת ילדים א', מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה              

       ד"ר יוני ישעיהו, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח אסותא אשדוד   

חיסון קורונה בישראל והשפעתו13:30 - 13:00
פרופ' דודי גרינברג, מומחה למחלות זיהומיות בילדים, יו"ר החטיבה לרפואת ילדים,

מרכז רפואי סורוקה

חיסוני שפעת - מהעבר לעתיד14:00 - 13:30
ד"ר עודד שוירמן, מומחה למחלות זיהומיות בילדים, מנהל מחלקת ילדים ב', מרכז רפואי שניידר

הפסקת צהריים15:00 - 14:00

*התכנייה נתונה לשינויים


