
ייזום 
וארגון

14.2.18
מלון דניאל הרצליה

לנוירולוגיה
מילדות לבגרות במחלות נוירולוגיות 
שכיחות - האם נשתכחו המתבגרים

הכנס 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו”ר הכנס09:00-09:10

פרופ’ עמוס קורצ’ין, נוירולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת”א
דברי פתיחה09:10-09:25

ד"ר נתן ברנד, נוירולוג ילדים ומבוגרים. מנהל השרות הנוירולוגי לילדים, ביה"ח  זיו, צפת

מושב 1 
יו"ר: ד"ר אנדראה ניסקורן, מנהלת השירות למחלות נדירות, היחידה לנוירולוגית ילדים, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים,

מרכז רפואי ע"ש שיבא תל השומר
         ד"ר מאיר קסטנבאום, אחראי אשפוז יום נוירולוגי ורופא בכיר ביחידה להפרעות תנועה, המרכז הרפואי ת"א    

תסמונת ז'יל דה לה טורט09:25-10:10
ד”ר מיכאל רוטשטיין, מנהל השירות להפרעות תנועה בילדים ומתבגרים, היחידה לנוירולוגית ילדים,

המרכז הרפואי תל אביב
פרופ’ שרון חסין, מנהלת המכון להפרעות תנועה, המרכז למדעי המוח ע"ש סגול, המחלקה לנוירולוגיה,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל-אביב
אפילפסיה10:10-10:55

פרופ' ברוריה בן-זאב, מנהלת היחידה לנוירולוגיה של הילד והמתבגר, ביה"ח אדמונד ולילי ספרא לילדים,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר   

ד”ר דנה אקשטיין, מנהלת השירות לאפילפסיה, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                                                                                               
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:55-11:20

מושב 2
יו"ר: ד"ר דניאלה לובל, מנהלת מכון ״כרמים״ להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית. נוירולוגית בכירה, המרכז הרפואי "שניידר" לילדים

         פרופ' אביבה פתאל ולבסקי, מנהלת היחידה לנוירולוגיית ילדים, בית חולים דנה לילדים, המרכז הרפואי ת"א
 הפרעות קשב11:20-12:05

 ד"ר מיכאל דוידוביץ, מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מנהל תחום התפתחות הילד והפרעות קשב,
 מכבי שירותי בריאות, יו”ר החברה לרפואת ילדים התפתחותית  

 ד”ר גבי וינשטיין, מומחה בנוירולוגיה, מכבי שירותי בריאות, מכון המחקר והחדשנות,
היחידה למחקרים קליניים ושירותי בריאות כללית, מנהל מרפאת פוקוס לאבחון וטיפול ADHD במבוגרים  

מיגרנה12:05-12:50
ד"ר יעקב גניזי, מנהל היחידה לנוירולוגיה ילדים, המרכז הרפואי בני ציון  

ד”ר עובד דניאל, מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים, מרפאת מומחים, בית חולים לניאדו, נתניה
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב 3 
יו"ר: ד"ר רון דבי, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

         ד"ר מרינה בוקסר, מומחית לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר
 עדכונים בטיפול במחלת אפילפסיה בילדים | בחסות: ניאופרם13:10-13:25

 ד"ר איריס נוימן, מומחית ברפואת ילדים ובנוירולוגיית ילדים, מומחית באפילפסיה בילדים,
המרפאה לנוירולוגית הילד, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

תכנון המשפחה והטיפול בטרשת נפוצה | בחסות: סאנופי13:25-13:40
פרופ' עדי וקנין, המרכז לטרשת נפוצה, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

קנביס רפואי - התוויות ואתגרים חדשים בנוירולוגיה | בחסות: תיקון עולם13:40-13:55
פרופ' צבי בנטואיץ, מדען ראשי, תיקון עולם

מושב 4
יו״ר: פרופ’ עמוס קורצ’ין, נוירולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת”א

         ד"ר נתן ברנד, נוירולוג ילדים ומבוגרים. מנהל השרות הנוירולוגי לילדים, ביה"ח  זיו, צפת
דברי סיכום ומסקנות - נציגי האיגודים13:55-14:20

ד"ר יעל לייטנר, מומחית לנוירולוגיה ילדים, מנהלת המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי ת"א
ד"ר גרי דיאמונד, מנהל נוירולוגיה והתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, מחוז דן-פ"ת.

מרצה, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת ת"א. מנהל המרפאה לספינה ביפידה, בי"ח שניידר לילדים
ד"ר מיכאל דוידוביץ, מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מנהל תחום התפתחות הילד

והפרעות קשב, מכבי שירותי בריאות, יו”ר החברה לרפואת ילדים התפתחותית )הר"י(  
פרופ' שרון חסין, מנהלת המכון להפרעות תנועה, המרכז למדעי המוח ע"ש סגול,
המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יורם נבו, יו"ר האיגוד לנוירולוגיה של הילד והתפתחותו )אינ"ה(.
מנהל המכון לנוירולוגיה, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

ארוחת צהריים14:20

בחסות ראשית

בחסות

דמי הרשמה:
� לנרשמים עד ה-12.2.18: 90 ש"ח 

� לנרשמים מה-13.2.18 ועד יום הכנס: 180 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 


