
ייזום 
והפקה

בחסות

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-7.10.13: 30 ש“ח

� רישום מה-8.10.13 וביום הוועידה: 80 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכות09:00-09:20
יו"ר: פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א'

והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם -
הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה     

יו"ר: ד"ר ג'ריר חורי, רופא משפחה ורופא סוכרת מנהל מרפאת המעין, שירותי בריאות כללית
ד"ר יורם סגל, מנהל מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

מליאת בוקר 
יו"ר: ד"ר יוסף נג'ם, מנהל מחלקת ילדים וילודים, ביה"ח הסקוטי, נצרת

ד"ר אהוד מירון, רופא נפת נצרת, מחוז הצפון משרד הבריאות

רגישות תרבותית בשירותי הרפואה 09:20-09:40
ד"ר בשארה בשארת, מנהל בית חולים נצרת, יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר"י

עדכונים בנושא פוליו09:40-10:00
ד"ר אהוד מירון, רופא נפת נצרת, מחוז הצפון משרד הבריאות

חידושים בטיפולים לחולים עם חסר חיסוני מולד10:00-10:20
פרופ' עמוס עציוני, מנהל מאייר ביה"ח לילדים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

כאב ראש והשמנת יתר בילדים - האם יש קשר?10:20-10:40
ד"ר שרית רביד, מומחית בנוירולוגיה ילדים והתפתחות הילד, נוירולוגיה ילדים,

הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

אין חדש תחת השמש, אבל הכל משתנה במחלות הזהומיות בילדים10:40-11:00
ד"ר עמאד קסיס, מנהל היחידה לזיהומים בילדים, ביה"ח לילדים מאייר,

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושב 1 - רפואת ילדים 
יו"ר: ד"ר עיסאם מוקלשה, רופא ילדים מומחה ומנהל מרכז בריאות הילד, נצרת  

מושב 2 - רפואת משפחה - בחסות איגוד רופאי המשפחה
יו"ר: ד"ר יוסף נסרי, רופא משפחה. מנהל מרפאת כפר מנא, שירותי בריאות כללית

חידושים בטיפול באינסולין  |   בחסות: נובו נורדיסק11:30-11:50
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת 

ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, 
הטכניון, חיפה

חסמת הריאות COPD - אבחנה של ברירת מחדל
או מחדל באבחנה  |   בחסות: נוברטיס

ד"ר אמנון אריאל, מנהל יחידת ריאות, מרכז רפואי העמק,
עפולה ויו"ר האיגוד הישראלי לרפואת הריאות                                                              

מחלת קואסאקי - הצגת מקרה ועדכון ספרות11:50-12:10
ד"ר סעיד אבו-זיד, סגן מנהל מחלקת ילדים, בית חולים פוריה,

הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן 

אוסטיאופורוזיס - במי לטפל, במה ומתי
ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו"ש,

שירותי בריאות כללית

הגישה לילד עם אוושה לבבית12:10-12:30
ד"ר איאס קאסם, סגן מנהל מחלקת ילדים, בית חולים הלל יפה, חדרה.

הפקולטה לרפואה-הטכניון

סטיגמה - הטיית אבחון וטיפול - מי אחראי לכך?
ד"ר כמאל פרחאת, מנהל מחלקה פסיכיאטרית, בית החולים, נצרת.

בית הספר לרפואה בר אילן

עידכונים במחלת ציסטיק פיברוזיס12:30-12:50
ד"ר נאיל אליאס, מנהל מחלקת ילדים, בית החולים הצרפתי, נצרת

עצירות - מנגנון וטיפול  |   בחסות: תרו
ד"ר שחברי עזמי, רופא בכיר, מומחה גסטרואנטולוגיה.

מנהל מכון גסטרו, מרפאת עומר, עפולה

הפסקת קפה וביקור בתערוכההפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב 3 - רפואת ילדים - המושב בחסות נובו נורדיסק
יו"ר: ד"ר מארי נופי ברהום, מומחית לאנדוקרינולוגיה ילדים,

מנהלת מרכז בריאות הילד נהריה, שירותי בריאות כללית 

מושב 4 - רפואת משפחה
יו"ר: ד"ר מונא חורי, מומחית ברפואת משפחה, מרפאת ספאפרה,

נצרת ומרפאת סוכרת, קוטב, עכו, שירותי בריאות כללית

הדימוי העצמי של הילד הנמוך - הפאן הפסיכולוגי של קומה נמוכה13:10-13:30
נסיה נגלברג, פסיכולוגית שיקומית-רפואית אחראית, המכון

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

גישה לטיפול באי-סבילות לסטטין 
ד"ר חוסיין אוסאמה, מנהל יחידת הליפידים, מנהל מחלקה פנימית א',

המרכז הרפואי זיו, צפת        

הגישה לילד הנמוך ואתגרי הטיפול בהורמון גדילה13:30-13:50
ד"ר מארי נופי ברהום, מומחית לאנדוקרינולוגיה ילדים,
מנהלת מרכז בריאות הילד נהריה, שירותי בריאות כללית

מיקס או מהיר - כיצד להתקדם בטיפול כשאינסולין
בזאלי לא מספיק?  |   בחסות: נובו נורדיסק

ד"ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם,
מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל מערבי

התוויות לטיפול בהורמון גדילה13:50-14:10
ד"ר מג'דוב חוסין, מומחה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים, מרכז הילד זבולון, 

יחידת סוכרת ילדים ארמון, חיפה, שירותי בריאות כללית

האינסולין הבזאלי לדורותיו  |   בחסות: נובו נורדיסק
ד"ר לאונרד סאיג, אנדוקרינולוג בכיר, המכון האנדוקריני, 

מרכז רפואי בני ציון, חיפה

הטיפול בהורמון גדילה - מה אנחנו יודעים כיום יותר מבעבר?14:10-14:30
ד"ר גדיר אסעד אליאס, מחלקת ילדים בה"ח הצרפתי, נצרת והיחידה 

לאנדוקרינולוגיה ילדים, המרכז הרפואי העמק, עפולה

האינקרטינים - הדומה והשונה בין הקבוצות הטיפוליות  |   בחסות: נובו נורדיסק
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה

וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,
הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

ארוחת צהריים14:30-15:30

9.10.2013, גולדן קראון, נצרת

כנס נצרת
לרפואת ילדים ומשפחה


