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ייזום והפקה

11 הכינוס ה-
לרפואת ילדים 

20 במרץ 2013 | מלון לאונרדו סיטי טאואר ר“ג

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-18.03.13: 90 ש"ח

 � רישום מה-19.03.13 וביום הוועידה: 220 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס 09:00-09:20
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

מליאת בוקר
יו"ר: פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

טיפול במחלות קרישה בקהילה09:20-09:50
ד"ר שושנה רבל-וילק, מנהלת המרכז להמטולוגיה ילדים, המחלקה להמטולוגיה/אונקולוגיה ילדים, הדסה עין כרם

האתגרים בטיפול בסוכרת מסוג 1  |   בחסות: נובו נורדיסק09:50-10:20
 ד"ר שרון דמול, מומחית ברפואת ילדים, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הארצי לסוכרת נעורים,

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

טיפול ומעקב בקהילה בילד המפרכס10:20-10:50
ד"ר אודיה באנט, היחידה לנוירולוגיה ילדים ומרכז האפילפסיה, המרכז הרפואי הדסה

טיפול בכאב בילדים10:50-11:20
ד"ר אליעד דוידסון, מנהל היחידה לשיכוך כאב, מחלקת הרדמה, מרכז רפואי הדסה,ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:20-11:50

הצגות מקרים לא שגרתיים - מה ניתן ללמוד מהם? 
יו"ר: פרופ' דן אנגלהרד, מומחה למחלות זיהומיות בילדים, ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין-כרם, ירושלים   

מקרי ריאות11:50-12:20
פרופ' יעקב סיון, מנהל מכון ריאות, טיפול נמרץ ילדים והמרכז לרפואת שינה, בי"ח דנה לילדים, המרכז הרפואי ת"א

מקרים בנוירולוגיה12:20-12:50
פרופ' אביבה פתאל ולבסקי, מנהלת היחידה לנוירולוגיית ילדים, בית חולים דנה לילדים, המרכז הרפואי ת"א 

מקרים זיהומיים                                                                                                                    12:50-13:20
ד"ר דינה אברבוך, מומחית במחלות זהומיות ואיידס ילדים, יחידה למחלות זיהומיות ילדים, מרכז רפואי הדסה ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:20-13:40

13:40-14:30
 

פאנל: מה ניתן לעשות להורים המסרבים לחסן את ילדיהם?
מנחה: ד"ר שמעון ברק, רופא ילדים ראשוני, מכבי שירותי בריאות. מזכיר חיפ"א. יו"ר החטיבה לרפואה ראשונית, 

האקדמיה האירופאית לרפואת ילדים. יו"ר הועדה האסטרטגית, הארגון האירופי לרפואת ילדים ראשונית
פרופ' דן אנגלהרד, מומחה למחלות זיהומיות בילדים, ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין-כרם, ירושלים

ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד
עו"ד שמואל יקירביץ, רובינשטיין יקירביץ עורכי דין, רשלנות רפואית ונזקי גוף                                                                                                                      

ארוחת צהריים14:30-15:30


