
                                  
                                 

  משותף כנס חד יומי
   האיגוד להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדיםשל 

  ילדים רפואת ריאותוהאיגוד ל
 

  31.1.2023יום שלישי 

  , רמת גןסיטי טאוור ליאונרדומלון 

  התכנסות וארוחת בוקר  8:30-9:00
   –דברי פתיחה   9:00-9:10

  אונקולוגיה ילדיםו להמטולוגיה הישראלי יו"ר האיגוד ,שפרה אשד"ר 
  ילדים רפואת ריאותאיגוד להיו"ר , ד"ר מאיר מי זהב
  יו"ר עמותת חיים ,מר אבשלום כהן

  
פרופ' מכון ריאות, המרכז הרפואי שערי צדק,  מנהל  ,אלי פיקארפרופ'  :יושבי ראש      מושב ראשון

  סוראסקירונית אלחסיד, מנהלת המטו אונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם, מרכז רפואי 
  

09:10-09:25  Pediatric Pulmonary Emboli –  יחידת הקרישה, המרכז הארצי  –ד"ר אסף ברג
   המרכז הרפואי שיבא ,להמופיליה

 ד"ר דנה אשכנזי - : נסיון מרכז שלישוניבחולי הודג'קין תפקודית הערכה נשימתית  09:25-09:40
-ד"ר רונן ברוהמחלקה להמטולוגיה אונקולוגיה והשתלות מח עצם ילדים,  - לוסטיג

  בי"ח לילדים ע"ש רות רפפורט, מרכז רפואי רמב"ם  ,אות ילדיםימכון רמנהל  – יוסף
09:40-09:55  Pulmonary-oncologic interactions -מכון  –שלומית קלר  "ריעל בצלאל, ד "רד

  דים, המרכז הרפואי שיבאריאות, בית חולים ספרא ליל
ד"ר ו ,אותימכון ר -עינת שמואלי  "רד – בילדים של גידולים מוצקיםאתיים ירסיבוכים   09:55-10:10

מרכז שניידר  ,המערך להמטולוגיה אונקולוגיה ילדים ע"ש רנה זייצוב - שירה עמאר
  לרפואת ילדים בישראל

10:10-10:25  Pleuropulmonary Blastoma and DICER1 Syndrome  סיכום מקרים במרכז
המערך להמטולוגיה אונקולוגיה ילדים  - אורלי מיכאלי "רד – שניידר לרפואת ילדים

  בישראל מרכז שניידר לרפואת ילדים ,ע"ש רנה זייצוב
10:25-10:40  To biopsy or not, the role of CT guided biopsies in evaluation of 

pulmonary infiltrates – הדסהילדים מחלקה להמטואונקולוגיהה - ר נגה שגיא"ד , 
  עין כרם

10:40-11:20  To BAL or not to BAL – the role of BAL in oncologic patients – :פנל  
בי"ח לילדים ע"ש רות רפפורט,  ,אות ילדיםימכון רמנהל  –יוסף -רונן בר "רמנחה: ד  

  מרכז רפואי רמב"ם 
המערך להמטולוגיה אונקולוגיה ילדים ע"ש  מנהל האשפוז, –סלבדור פישר  "רבעד: ד

  בישראל מרכז שניידר לרפואת ילדים ,רנה זייצוב
  המרכז רפואי הדס CF יחידת ריאות ילדים ומרכז –עודד ברויאר  "רנגד: ד  

  

 
  ילדים אותיהישראלי לרפואת רהאיגוד 

Israeli Association of Pediatric Pulmonology  



  הפסקת קפה  11:20-11:50
 ,המחלקה להמטואונקולוגיה ילדים, הדסה עין כרם , מנהלד"ר גל גולדשטיין :יושבי ראש   שנימושב 

   מרכז רפואי כרמל, CF-ו אות ילדיםיריחידת מנהלת לבנון, -דר' גלית ליבנת
  

11:50-12:05  Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT) - סקירה וטיפולים חדשים
מנהל יחידת אסתמה ומנהל המרכז  - מאיר מי זהב "רד –HHT נוגדי אנג'יוגנסיס ב 

  , מכון ריאות, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראלHHTהארצי לטיפול במחלת 
 –מחקר פרוספקטיבי -מולדת  תפקודי ראות בחולים עם אנמיה דיסאריתרופואיטית  12:05-12:20

 ,מחלקת ילדים א' - ר נעים אלמחדי"ד, יחידת ריאות ילדים – טריפטו-ד"ר ענבל גולן
  המרכז האוניברסיטאי סורוקה

ד"ר  –ואבחנה מבדלת אתיים לאחר השתלת מח עצם: הצגת מקריםיסיבוכים ר  12:20-12:35
יחידת  –ד"ר עודד ברויאר ו, ילדיםבהשתלות מח עצם  יחידתמנהלת  – נה זיידמןיאיר

  המרכז רפואי הדס CF ריאות ילדים ומרכז
, מכון ריאות - ד"ר עינת שמואלי – השתלת מח עצםאובליטרנס אחרי  סברונכיוליטי  12:35-12:50

מרכז  ,המערך להמטולוגיה אונקולוגיה ילדים ע"ש רנה זייצוב – אביבה קראוסד"ר ו
   שניידר לרפואת ילדים בישראל

סגן מנהלת המחלקה להמטולוגיה  – ד"ר דרור לוין –סרקומות של דופן בית החזה   12:50-13:05
   סוראסקי, מרכז רפואי אונקולוגיה ילדים ומנהל השירות לגידולי עצם ורקמה רכה

  – הצגת מקרים -מומים לימפטיים מורכבים  13:05-13:25
  ילדים בישראל מכון ריאות , מרכז שניידר לרפואת - דר' בן רוטשילד    

מרכז שניידר , המערך להמטולוגיה אונקולוגיה ילדים ע"ש רנה זייצוב - דר' אסתר ברקו
    לרפואת ילדים בישראל

מנהלת  -פרופ' שושי גרינברג  –חידושים בטיפולים תרופתיים באנומליות וסקולריות   13:25-13:55
  שיבאהמרכז הרפואי בי"ח לילדים ספרא,  ,דיםלשירות עור י

  ד"ר ג'ואן יעקובוביץ –דברי סיום   13:55-14:00
    

  
  ארוחת צהרים  14:00

  
  
  
  
  

  

      


