כנס סביבה ובריאות ילדים
יום רביעי 30 ,בנובמבר 2011
ביתן  10מרכז הירידים ,גני התערוכה ,תל אביב
9:00-8:00

התכנסות ,הרשמה וברכות

הרצאת מליאה
9:25-9:00

Children's Health and the Environment: the Problem and the Solution
Prof. Philip J. Landrigan, Professor of Pediatrics
Chair, Department of Community and Preventive Medicine, Mount Sinai School of Medicine
חלוקת מענקי מחקר – הקרן לבריאות וסביבה והאיגוד לרפואת ילדים

10:30-09:45

]אולם [5

11:00-10:30

הפסקת קפה

מושב בוקר

]אולם [5

Environment and Children’s Health: Possibilities for International Collaboration
Discussion with Prof. Philip J. Landrigan and Dr. Joachim Heinrich

יו"ר :פרופ' יונה אמיתי | פרופ' יורם פינקלשטיין

11:20-11:00
11:40-11:20

The Unique Vulnerability of the Developing Human Brain to Early Neurotoxic Exposures
Prof. Philip J. Landrigan
כיצד חשיפה לחומרי הדברה משפיעה על התפקוד ההתנהגותי של הילד לטווח הארוך?
פרופ' אורה קופמן ,ראש המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון

12:20-11:40

דיון :התפתחות המוח וזיהום סביבתי :מה אנו יודעים בישראל וכיצד ניתן לשפר?
מנחים :פרופ' אשר אור-נוי | פרופ' מתי ליפשיץ
משתתפים:
ד"ר אורנה מצנר ,ראש תחום מדע ,לשכת המדענית הראשית ,המשרד להגנת הסביבה
ד"ר תמר ברמן ,טוקסיקולוגית ראשית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
פרופ' יונה אמיתי ,יו"ר החברה לרפואת ילדים בקהילה ואוניברסיטת בר-אילן
ד"ר רז גרוס ,ראש היחידה לאפידמיולוגיה של בריאות הנפש ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר אלי דויטש ,מנהל השירות הפסיכולוגי ,מועצה אזורית חוף אשקלון ,שפ"י ומשרד הבריאות

12:50-12:20

הפסקת קפה

מושב אחה"צ

]אולם [5

13:20-12:50
13:35-13:20

יו"ר :פרופ' תמי שוחט | ד"ר אלי פיקאר

The Impact of Air Pollution on Childhood Asthma: Epidemiological Findings & Biological Mechanisms
Dr. Joachim Heinrich, Research Unit 'Environmental Epidemiology', Institute of Epidemiology, Germany
"בעירה ריאתית" :השפעת זיהום סביבתי על מנגנוני דלקת ועקה חימצונית
פרופ' ליזי פיירמן ,מנהלת המעבדה למחלות ריאה ואלרגיה ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

13:50-13:35

זיהום אוויר בבתי ספר בישראל
ד"ר לבנה קורדובה ,מנהלת מדעית ,מערך ניטור אוויר ,המשרד להגנת הסביבה

14:30-13:50

דיון :אסתמה בילדים במאה ה – 21-וירוסים ,גנטיקה ,זיהום אוויר או כולם יחד?
מנחים :פרופ' איתן כרם | ד"ר יעקב שכטר
משתתפים:
פרופ' בן-ציון גרטי ,מנהל מחלקת ילדים ג' ,מרכז שניידר לרפואת ילדים
פרופ' חיים ביבי ,מנהל מחלקת ילדים ,המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
ד"ר צחי לוטם ,מנהל מרכז בריאות הילד ברמלה ,שרותי בריאות כללית
ד"ר יעל דובובסקי ,הפקולטה להנדסה סביבתית ואזרחית ,הטכניון
יובל ,הפקולטה להנדסה סביבתית ואזרחית ,הטכניון
ד"ר לאה רוזן ,בית הספר לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

14:30

ארוחת צהריים

