
טיפולי שיניים 
בילדים נפגעי 

התעללות והזנחה

לחצו כאן להרשמה באתר מכון חרוב 

הזמנה ליום עיון

8:30 - 9:00    // התכנסות

9:00 - 9:10    // דברי פתיחה וברכות:
גב' ענת אופיר, מנהלת קמפוס חרוב לילדים, מכון חרוב 

ד"ר תמר אלרם, מנהלת ביה"ח האוניברסיטאי הדסה הר הצופים  
ד"ר אירנה אלבז, רופאת שיניים מחוזית, מחוז י-ם, האגף לבריאות השן, 

משרד הבריאות

חלק א': ילדים נפגעי התעללות והזנחה – איפה זה פוגש אותנו במרפאת השיניים?

9:10 - 9:40    // התעללות והזנחת ילדים - היבטים רפואיים וטיפוליים
גב' דקלה בומש, רכזת מקצועות הבריאות, מכון חרוב

                         ד"ר אלי אייזנשטיין, רופא ילדים בכיר, צוות הגנת הילד, הדסה הר הצופים

9:40 - 9:55     // הכנת ילד נפגע התעללות לטיפול שיניים - תיאור מקרה 
 מר אופיר מוראד וגב' ניצנית שלו, מרכז חירום שוסטרמן לילדים ומשפחותיהם

9:55 - 10:10   // טיפול בילד נפגע התעללות במרפאת השיניים - תיאור מקרה
ד״ר לאמה עסאף, מומחית ברפואת שיניים לילדים, הדסה, 

מרפאת שיניים הר הצופים והמחלקה לרפואת שיניים לילדים עין כרם

10:10 - 11:05  // כיצד טראומה משפיעה על ילדים והכנת מרפאה וצוות לטיפול שיניים מוכוון 
טראומה בילדים – עקרונות ויישום 

מבוא: גב' איילת נועם-רוזנטל, רכזת תכניות עבודה סוציאלית וסימולציה, 
מכון חרוב

יישום: ד"ר אביב שמואלי, מומחה ברפואת שיניים לילדים, המח' לרפואת שיניים 
לילדים, הדסה עין כרם 

11:05 - 11:20  // הפסקה

חלק ב': איתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה במרפאת השיניים

11:20 - 11:50  // חבלות דנטאליות וראש צוואר המחשידות לפגיעה מכוונת ואבחנה מבדלת
ד"ר יואל כהן, מומחה ברפואת שיניים לילדים, מרפאת שיניים הדסה הר הצופים

// סימנים מחשידים להזנחה בבריאות השן  12:05 - 11:50
ד"ר אלינור הלפרסון, מומחית ברפואת שיניים לילדים, הדסה, מרפאת שיניים הר 

הצופים והמחלקה לרפואת שיניים לילדים עין כרם

// חובת הדיווח - דילמות אתיות ומקצועיות בתחום הטיפול הרפואי   12:35 - 12:05
גב' ענת אופיר, מנהלת קמפוס חרוב לילדים, מכון חרוב

גב' נעה שמש, מנהלת המח' לע"ס וצוות הגנת הילד, הדסה הר הצופים 

12:35 - 12:50 // הילדים שלנו בידיים שלנו – אתגרים באיתור ילדים בסיכון להתעללות והזנחה
ד"ר רינה יהלום, מומחית ברפואת משפחה, מנהלת המח' לשרותי אשפוז, אגף 

הרפואה חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית

12:50 - 13:20 // הפסקה וארוחת צהריים

חלק ג‘: טיפולי שיניים בילדים נפגעי התעללות והזנחה – על הנעשה ותכניות לעתיד

13:20 - 13:35 // מסקנות מהשטח בנושא הכשרת סטודנטים לרפואת שיניים לטיפול בילדים נפגעי
התעללות והזנחה

ד"ר זהר סהר לביא, מנהלת המחלקה לטיפול באלמ"ב ותקיפה מינית, השירות הארצי 
לע"ס, משרד הבריאות

13:35 - 14:30 // זרקור על טיפולי שיניים בילדים בסיכון בקהילה - פאנל מומחים ברפואת 
                        שיניים לילדים

בהנחיית: ד"ר מאיה רוזנפלד, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים
דוברים:

ד"ר רולי ברקוביץ', אחראית תחום רפואת שיניים ילדים, כללית סמייל
ד״ר אילנית יבלון, מתמחה ברפואת שיניים קהילתית ורופאת שיניים, מכבידנט

פרופ' בני פרץ, מנהל רפואי תחום רפואת שיניים לילדים, לאומית 
ד"ר גיא מגנאג'י, מנהל רפואי תחום רפואת שיניים לילדים, מאוחדת

// טיפול נמרץ בילדים: ניהול סיכונים בטיפולי שיניים מורכבים  15:00 - 14:30
מבוא: ד"ר יצחק טייב, מומחה במחלות חניכיים ומנהל מרפאת השיניים,

הדסה הר הצופים
יישום: ד"ר רבקה ברוקס, רופאת ילדים בכירה ומנהלת יחידת טיפול נמרץ ילדים, 

הדסה הר הצופים 

// סיכום, מסקנות וחלוקת תעודות  15:30 - 15:00
גב' ענת אופיר, מנהלת קמפוס חרוב לילדים, מכון חרוב

ד"ר מאיה רוזנפלד, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים

תכנית יום העיון

ביה"ח האוניברסיטאי הדסה הר הצופים, ירושלים
אולם הכנסים "שאכט", בין השעות: 8:30 - 15:30

יום רביעי                7 לנוב‘ 2018

*השתתפות אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש


