
משלנו - כנס הקיץ
של האיגוד הניאונטולוגי

14.06.22

התכנסות ורישום  08:00-8:45
08:30-9:00  דברי פתיחה ועדכונים כולל הענקת תעודות הערכה לפרופ' בריאן רייכמן וד"ר דיויד ווירצ'פטר - פרופ' אריק ריסקין 

08:00-10:10  מושב 1
מנחי המושב: ד"ר סקוט ויינר, פרופ' רונלה מרום

 Efficacy and Safety of Enteral Recombinant Human Insulin in Preterm Infants: A Randomized  09:00-09:20 
Double-blind, Placebo-Controlled Trial - פרופ' רענן שמיר

 Mothers' Knowledge and Attitudes Regarding Donor Human Milk  09:20-10:10 - הגב' מירנא קצאצפה
 Early enteral feeding of preterm infants: Should it be delayed until breastmilk of infant’s own  

?mother is available - ד"ר יונתן פת

טיפת חלב ייעודית ליילודים בוגרי טיפול נמרץ יילודים - פרופ' שימל   

10:10-11:10  מושב 2

מנחי המושב: ד"ר אריה סימונדס, ד"ר ענת אורון

BPD – Practical approach 2022 - פרופ' אמיר קוגלמן   10:10-10:40
   Trends in ventilation modes and their impact on the incidence of bronchopulmonary dysplasia (bpd)  10:40-11:10

Win very low birth weight (vlbw) infants - ד"ר תהילה אדלר הלטובסקי

 SpO2 Histograms Classification System - a New Tool for Assessing Oxygenation Instability in the NICU   

- ד"ר לירון בורנשטין לוין

הענקת מלגת פייטי לעבודה מצטיינת  11:10-11:20
הפסקה מתוקה, ביקור בתערוכה והצגת פוסטרים דיגיטלים  11:20-11:35

11:35-12:40  מושב 3
מנחי המושב: ד"ר לירון בורנשטין לוין, ד"ר יענקי הרצליך

תאור מקרה: מקרה של COVID עם NEC ו ARDS - ד"ר נועה שלומאי   

למה מדינת ישראל אמורה לשנות את המדיניות למניעת מחלת ה-GBS בילוד? - פרופ' דני וייסמן   

Neonatal Morbidity among African Refugee Women in Israel: A case-control study - ד"ר רעות דוייב   

Noise Level is Reduced with Music Therapy Intervention in the Neonatal    

Intensive Care Unit, a Possible Mechanism for Beneficial Effect פרופ' שמואל ארנון

   הורה אימתי? תינוק אימתי?- היבטים רוחניים-פילוסופיים וליווי רוחני בטיפול נמרץ ילודים - הגברת ענבל ליבר

ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה והצגת פוסטרים דיגיטלים   12:40-13:15

13:15-15:00  מרצים אורחים - אל תפספסו!!
על טיפול פליאטיבי בילודים - פרופ' מיכאל ווינטראוב   13:15-13:45

13:45-15:00  הרצאה מיוחדת: על התנסות הורה לילד עם צרכים מיוחדים - טל פרידמן 
קפה לסיום והצגת פוסטרים דיגיטלי  15:00

הכנס יערך במרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות - אקספו תל אביב, ביתן 10 יחידת הכנסים
של ההסתדרות הרפואית בישראל

בכנס תוצגנה עבודות כמצגות דיגיטליות בנושאים שונים בנאונטולוגיה אשר נשלחו לכנס על ידי: 
איילה גובר, ארנון שלי, דנה כהן, חוסין זיתון, חנין עזאם, יואב ליטנר, יענקי הרזליך, לורנס מנגל, מיכל סנדרס, ניר קוגלמן, רונלה מרום, שרון פורן 
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