
 

  מידעון החברה לרפואת הנקה 

 2019יוני 

 

 שלום לחברי וידידי החברה לרפואת הנקה בישראל, לפניכם מידעון על פעילות החברה בחודשים האחרונים.  

 

 ד"ר דינה צימרמן –דבר היו"ר הנבחרת 

 
 אני מאד שמחה לפנות אליך בתואר החדש של יו"ר החברה לרפואת הנקה בישראל. 

עשורים לא דמיינתי שיכולה לקום חברה כזו. באותה התקופה היו בארץ רק שתי רופאות שעסקו בהנקה, ללא  לפני כשני  

  צפי לשיפור.

כאשר התחלנו בתהליך כתיבת הנחיות קליניות להנקה, גיליתי עוד קבוצה של רופאות שהתחילו לעסוק בהנקה ומקבוצה 

 זו צמח הארגון. זה מאד מרגש כשחלומות מתגשמים! 

 
  ל חלומות לא מתגשמים לבד.אב

אנו נכנסים כעת לשנה שניה של פעילות, השנה הראשונה עם ועד רשמי ונבחר. לפנינו עבודה רבה, על מנת לשפר את  

המצב בארץ, למצב בו כל אישה תוכל להגיע ליעדים שהיא בחרה בהנקה. על מנת להתקדם אנו זקוקים לתמיכתם של כל  

  ן זה.הרופאים והרופאות הקוראים עלו
 להלן הרשימה של קבוצות העבודה שלנו שכל אחד ואחת יכולים להצטרף אליהן: 

 ועדת חינוך  ●

 ועדת מחקר  ●

 ועדת כנסים  ●

 ועדת קשרי חוץ ונאמני הנקה  ●

 ibfmed@ima.org.il-על מנת להצטרף יש לשלוח פרטים ל
רופאים/רופאות ולארגן שני כנסים מוצלחים. בעזרתך נמשיך    150-בסיסיים לתמיכה בהנקה לכעד כה הצלחנו להעניק כלים  

 לחתור מעלה מעלה! 

 
 בברכה,

 MD MPH IBCLCד"ר דינה רחל צימרמן 

 

 
 

 

 

 חברות הועד הנבחר 
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 ד"ר דינה צימרמן, יו"ר החברה 

 ד"ר מיכל מנסובסקי, מזכירת החברה

 בן עמי, גזברית החברה ד"ר יעל לצט

 ד"ר מירה ליבוביץ

 ד"ר מורן פרידמן 

 דומאי-ד"ר שרון שגב

 ד"ר נעה גור אריה

 קורן-ד"ר אילנה צלמון

 ד"ר דינה הרבט

 

 של החברה לרפואת הנקה בישראל   2  -הכנס השנתי ה

 

 לרפואת הנקה, בבית ציוני אמריקה בתל אביב. למאי התקיים הכנס השנתי השני של החברה   29 -ב

רופאים מהתמחויות שונות. רפואת ילדים וניאונטולוגיה, רפואת משפחה, פסיכיאטריה, כירורגיה    120  -בכנס השתתפו כ

 של השד ופלסטיקה, גניקולוגיה, רפואת שיניים, צה"ל ועוד.

 בתחומם.ההרצאות שניתנו בכנס היו מגוונות גם הן, וניתנו ע"י מומחים  

ופגים בביה"ח "מעייני הישועה" להרצאה מרתקת על   יילודים    1000ראשית אירחנו את ד"ר דניאל לובין, מנהל מחלקת 

 הימים הראשונים בחייו של תינוק.

ד"ר לובין סקר נקודות שונות בציר הזמן וההתפתחות התוך רחמית של העובר ועד גיל שנתיים. הוא דיבר על נקודות שבהן  

ולים להתערב מבחינת ניהול הטיפול החל מההיריון, דרך הטיפול בילודים ובפגים ובהמשך, עד גיל שנתיים, ועל  אנחנו יכ

 התפקיד העצום בדיוק הטיפול כמקפצה לחיים בריאים יותר. 

ד"ר רוית אגסי, מנהלת המכון לבריאות השד במרכז הרפואי "סורוקה", נתנה הרצאה מרתקת על האבחון והטיפול במגוון  

 גושים בשד בזמן הנקה, אבצס, חסימה בצינורית ועוד.  –יבוכי הנקה כירורגיים ס

לירן   אלון  ד"ר  הכירורגי  המושב  יועצות    –לסיום  איגוד  יו"ר  וייסמן,  ג'ינה  וד"ר  "שיבא"  הרפואי  מהמרכז  בכיר  פלסטיקאי 

 כך שישמרו פוטנציאל הנקה.  הגדלה או הקטנה, והאפשרות לתכנן אותם – ההנקה, דיברו על ניתוחים פלסטיים של השד 

לסוכרת הריון וניהול היפוגליקמיה הוקדש מושב מיוחד. ד"ר אילנה קורן מביה"ח "כרמל" הרצתה על סוכרת הריון והשפעתה  

היונק,   בתינוק  הלידה  לאחר  היפוגליקמיה  ניהול  על  דיברה  הישועה"  "מעייני  מביה"ח  ליבוביץ'  מירה  וד"ר  הנקה,  על 

 ואפשרויות הטיפול. 

"ר דינה צימרמן, היו"ר הנבחרת של החברה נתנה הרצאה על תבניות גדילה תקינות בילדים ופעוטות יונקים. מתי להתערב  ד

 וכיצד. 

 בכנס נערכו בחירות לועד החברה וליו"ר, בפעם הראשונה מאז הקמת החברה. עד כה נשאו בתפקיד חברות הועד המייסד.

 ועד נבחר. ד"ר דינה צימרמן נבחרה פה אחד ליו"ר החברה.כל חברות הועד המייסד נבחרו להמשך כהונה כ

 להתראות בכנס הבא! 



 
 

 קורסי ארגז הכלים הבסיסי ברפואת הנקה

 

  3שעות, הנערכת ב  12הקורס מהווה הכשרה ראשונה בת 

רופאים, על מנת לעודד שיח   25מפגשים, לקבוצה של עד 

 .כאןוהשתתפות. עוד על הקורס ניתן לקרוא 

רופאים עברו את הקורס בהצלחה, ורכשו ידע נדרש   150- עד כה כ

 וכלים פרקטיים לעבודה.

 המועדים הקרובים כבר מלאים!

 

תחנו מועד נוסף בנובמבר בביה"ח "לניאדו",  לאור הביקוש הרב פ

ובימים אלה מתארגנים קורסים נוספים בבתיה"ח "קפלן ו"בני ציון" 

 ובמסגרת המחלקה הצבאית לרפואת משפחה.

 

 גם באיזורך יש עניין, צורך או רצון בכלים בסיסיים ברפואת הנקה?

 נביא את ההכשרה גם אליך! 

 

 

 

 פעילות אקדמית בשנה החולפת 

 

 ה החולפת הייתה שנת פעילותה הראשונה של החברה.השנ

במהלך השנה העברנו מגוון הרצאות בנושאים שונים   ●

 הקשורים בהנקה. 
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ההרצאות ניתנו במסגרת תוכניות לימודי המשך למתמחים,  

 במחלקות שונות ובכנסים רפואיים

נוצר קשר עם דיקני בתי הספר לרפואה בצפת ובטכניון  ●

מס' בתי חולים ברחבי הארץ על מנת  ונוצרו קשרי עבודה עם 

לקדם את הכנסת נושא התמיכה הרפואית בהנקה לסדר  

 היום במסגרות ההכשרה השונות 

החלו מספר מחקרים בנושאים הקשורים ברפואת הנקה,   ●

מודעות צוותים, קיום תמיכה ועוד בשיתוף מספר מוסדות  

 אקדמיים

 

 שלך?  רוצה לשמוע על תמיכה בהנקה מנקודת המבט של המקצוע

 נשמח להגיע אליך להרצאה! 

 רוצה ליזום מחקר או להצטרף למחקר ברפואת הנקה? 

 

 ibfmed@ima.org.ilלמידע נוסף אנא צרו קשר עם גב' ציפי בורק מזכירת החברה במייל   

 

 

 

 

 Academy of Breastfeeding Medicineהכנס השנתי של ה                            

 

הוא הארגון המקצועי העולמי המאגד רופאים העוסקים בהנקה. הארגון עוסק גם בכתיבת    ABMה

פרוטוקולים בנושאי הנקה, שהם הפרוטוקולים המקובלים בעולם לאבחון וטיפול, ומוציא לאור מגזין המאגד 

 מאמרים ומחקר בהנקה. 

ולהיות חבר בו. החברות מקנה גישה חופשית לתכנים מקצועיים הקשורים כל רופא יכול להירשם לאיגוד 

 בהנקה. 

 15-19.10.2019המפגש השנתי הבינ"ל ייערך השנה לראשונה בתולדות הארגון, באנגליה בתאריכים 

 /https://www.bfmed.org קישור לאתר ולהרשמה לכנס:  

 נשמח לפגוש רופאות ורופאים נוספים מישראל!    -פוסטרים   2כולנו נהיה שם, ואף נציג שם  

 

 

 

 

 צרו קשר 

 

 החברה גדלה ומחפשת רופאים ורופאות שייקחו חלק פעיל בפעילויותיה:

 ועיים שונים אנשי קשר להפצת הידע בקרב איגודים מקצ ●

 קבוצות עבודה לשיווק ●

 הפקת הכנס הבא וכנסים נוספים ●

 תיאום הרצאות וקורסים  ●

 תרגום פרוטוקולים מאנגלית לעברית ולערבית  ●

 אנשי קשר במגזר הערבי  ●

 נשמח אם תיצרו קשר, תוסיפו רעיונות ותצטרפו לקבוצות העבודה השונות! 

 

 לקבלת פרטים נוספים מוזמנים ומוזמנות לפנות למזכירת החברה. – בנוסף, החברה זקוקה לחברי ועדת ביקורת 

 

 להצטרפות יש לפנות אל:  

 ibfmed@ima.org.il מזכירת החברה גב' ציפי בורק   

 gmail.comsharon.segev@ ד"ר שרון שגב דומאי    
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 yael.lectba@gmail.com ד"ר יעל לצט בן עמי           
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