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לרפואת ילדים
24.1.2018 | מלון דן כרמל חיפה

יזום 
והפקה ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי ילדים מכל קופות החולים ובתי החולים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום  08:30-09:00
דברי פתיחה  09:00-09:20

פרופ’ מרים בן הרוש, מנהלת רפואית בי"ח רפפורט לילדים, הקריה הרפואית רמב"ם והפקולטה לרפואה, הטכניון  
פרופ’ נעים שחאדה, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, הקריה הרפואית רמב"ם  

והפקולטה לרפואה, הטכניון  

מושב פתיחה
יו”ר: פרופ’ משנה דניאלה מגן, מנהלת המכון לנפרולוגיה ילדים, בי”ח רות רפפורט לילדים

מצבים דחופים בנוירוכירורגית ילדים  09:20-09:40
ד"ר מוני בניפלא, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה ילדים  

חידושים בטיפול במסתם הריאתי  09:40-10:00
ד"ר אסעד חורי, מנהל נבחר המכון לקרדיולוגיה ילדים ומומי לב במבוגר  

מה התחדש בטיפול במחלת צליאק ב-2017?  10:00-10:20
פרופ’ רון שאול, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ותזונה לילדים  

היפרליפידמיה בילדים ומתבגרים עם סוכרת סוג 1  10:20-10:40
פרופ’ נחמה צוקרמן-לוין, מנהלת המרפאה לטיפול וחקר הסוכרת בילדים ומתבגרים,  

המכון לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם   
הפסקה וביקור בתערוכה  10:40-11:10

מושב בוקר
יו”ר: פרופ’ אמיר קוגלמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילודים ופגים, בי”ח רות רפפורט לילדים

הטיפול הדחוף בברונכיוליטיס חריפה - עדכון 2017  11:10-11:30
פרופ’ איתי שביט, מנהל מלר"ד ילדים  

חידושים באבחון ובטיפול במחלות כליה תורשתיות:  11:30-11:50 
קבלת החלטות קליניות בעידן הפוסט-גנומי  

פרופ’ משנה דניאלה מגן, מנהלת המכון לנפרולוגיה ילדים  
ניואנסים בזיהומים באורתופדיה ילדים  11:50-12:10

ד"ר מרק אידלמן, מנהל היחידה לאורתופדיה ילדים  
אתגרים בטיפול בילדים עם שיתוק מוחין  12:10-12:30

ד”ר בת חן פרידמן, מומחית בנוירולוגיה ילדים והתפתחות הילד, מרכזת מרפאה שיקומית  
הפסקה וביקור בתערוכה  12:30-12:50

מושב צהריים
יו”ר: פרופ’ דב טיאוסנו מנהל יחידה אנדוקרינולוגית ילדים, בי”ח רות רפפורט לילדים

חיסונים ונמנעים –מדוע?  12:50-13:10
פרופ’ עמאד קסיס, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים  

לא כל הילדים המשמינים שווים – סוגיות בהשמנת ילדים  13:10-13:30
פרופ’ רם וייס, מנהל מחלקות הילדים, בי”ח רות רפפורט לילדים  

הערכה סונוגרפית של יתר לחץ דם ממקור רנו ווסקולרי בלעדי  13:30-13:50
ד"ר ענת איליביצקי, מנהלת יחידת דימות ילדים, מחלקת דימות רפואי  

סיום וארוחת צהריים  13:50-14:30

על שם ד"ר רים ג'יוסי עסליה ז"ל


