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ייזום והפקה

כנס ירושלים
לרפואת ילדים 
10 באוקטובר 2012 | מלון ענבל ירושלים

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-8.10.12: 80 ש“ח

� רישום מה-9.10.12 וביום הוועידה: 200 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הוועידה09:00-09:20
פרופ' דן אנגלהרד, מנהל מחלקת ילדים, מומחה למחלות זיהומיות בילדים, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, ירושלים 

מליאת בוקר
 יו"ר: פרופ' יונה אמיתי, קופ"ח מאוחדת ואוניברסיטת בר אילן, לשעבר עו"ד חיפ׳א

       ד"ר דינה אברבוך, מחלקת ילדים, הדסה עין כרם, מחלות זהומיות ילדים, מרכז רפואי הדסה ירושלים                            

09:20-09:50C מה רופא הקהילה צריך לדעת על הפטיטיס
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

מה מטריד את ההורים שלא מחסנים את ילדיהם 09:50-10:20
פרופ' יונה אמיתי, קופ"ח מאוחדת ואוניברסיטת בר אילן, לשעבר עו"ד חיפ׳א

הפרעות קשב וריכוז10:20-10:50
ד"ר איתי ברגר, מנהל המרכז הנוירו-קוגניטיבי, אגף הילדים, מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושב 1
יו"ר: ד"ר רויטל לוי חברוני, רופאת ילדים מחוזית, ירושלים, שירותי בריאות כללית

       ד"ר דפנה דורון, סגנית המנהל הרפואי המחוזי, מכבי שירותי בריאות, מחוז ירושלים והשפלה

על כינים ובעיות עור שכיחות11:20-11:50
ד"ר ורד מולכו-פסח, מחלקת עור ומין, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים 

11:50-12:20ITP-גישות חדשות ל
ד"ר שושנה רבל-וילק, מנהלת המרכז להמטולוגיה ילדים, המחלקה להמטולוגיה/אונקולוגיה ילדים, הדסה עין כרם

הפרעות שמיעה בילדים12:20-12:50
ד"ר מנחם גרוס, אחראי תחום אף אוזן וגרון ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב 2
יו"ר: ד"ר אבי שכטר, אחראי תחום רפואת ילדים, מאוחדת, מחוז ירושלים
       ד"ר רפאל קיים, רופא מחוזי, מחוז ירושלים, לאומית שירותי בריאות

רופאים, הקשיבו לילדים13:10-13:40
גלית שפר, בית הספר לבריאות הציבור, האונברסיטה העברית, הדסה, ירושלים

זיהום מולד ב-CMV: מתי לחשוד ומה יש לעשות13:40-14:10
ד"ר דינה אברבוך, מחלקת ילדים ומחלות זהומיות ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים  

הכן ילדך לחורף: RSV שפעת של הנגיפים14:10-14:30
ד"ר המאם גנאימה, מחלקת ילדים, הדסה עין כרם, ירושלים 

ארוחת צהריים14:30-15:30


