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יצחק לוי (רופא)
יצחק (איציק) לוי (נולד ב-20 בספטמבר 1955) הוא רופא ילדים, פרופסור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ומנהל היחידה

למחלות זיהומיות במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל משנת 2010.

תחומי העניין והמחקר העיקריים שלו הם אפיון מחלות זיהומיות לא שכיחות בילדים, זיהומים בילדים מדוכאי חיסון, זיהומים פטרייתיים
וכן זיהומי צנתרים ורידיים מרכזיים. החל מ-2020 עוסק במגפת הקורונה בישראל[1].

ביוגרפיה
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נולד ברחובות לישראל ומרים. אביו היה מהאבות המייסדים של הנאונטולוגיה (רפואת תינוקות ופגים) בישראל וניהל את אחת הפגיות
הראשונות במוסד "אם וילד ויצו" בתל אביב.

לאחר שנה עברה המשפחה לתל אביב-יפו ובגיל 14 החל את לימודיו בתיכון עירוני ה' בעיר.

בגיל 18 התגייס למסלול העתודה האקדמית בצה"ל והחל ללמוד בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, בבית החולים
הדסה. ב-1977 במהלך לימודיו בהדסה הכיר את אשתו נורית.

עבודת הדוקטורט שלו עסקה בשכיחות של פוליציטמיה וצמיגות יתר של הילוד והיא בוצעה בהדרכת פרופסור סולי רייזנר שהיה מנהל
מחלקת פגים בבילינסון.

בשנת 1980 סיים את לימודי הרפואה והחל לשרת בצה"ל בחיל הרפואה. הוא שירת כרופא גדודי, רופא חטיבתי ולאחר מכן כרופא בכיר
בענף רפואה במפקדת קצין רפואה ראשי. הוא בעל דרגת סגן אלוף במילואים. במקביל התמחה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

החל משנת 1985 מלמד קורסים שונים לסטודנטים לרפואה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב.

ב-1985 החל התמחות ברפואת ילדים במרכז הרפואי בילינסון וב-1990 סיים את מבחני ההסמכה של רפואת הילדים בהצלחה.

Long Islandבשנת 1993 החל לעבוד כרופא בכיר במחלקת ילדים בשניידר. כשנתיים לאחר מכן יצא להתמחות במחלות זיהומיות בילדים ב
Jewish Medical Center בניו יורק וסיים אותה ב-1997.

ב-1998 חזר ליחידה למחלות זיהומיות בשניידר, בתפקיד רופא בכיר.

החל מ-2010 הוא מנהל את היחידה למחלות זיהומיות בילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים[2] לאחר יציאתו לגמלאות של פרופסור איתמר
שליט.

במסגרת תפקידו הוא עוסק במגוון מחלות זיהומיות בילדים: זיהומים מולדים בילדים, זיהומים נרכשים בפגים, זיהומים לאחר ניתוחים בילדים,
זיהומים באוכלוסיות מדוכאות חיסון (דוגמת ילדים עם מחלות ממאירות, ילדים לאחר השתלת איברים או השתלת מח עצם) וזיהומים קשים

בילדים המצריכים אשפוז בטיפול נמרץ ילדים.

במסגרת היחידה פועלת מרפאה למחלות זיהומיות אשר מטפלת במקרים חוזרים של זיהומי חום, זיהומי עור וסטרפטוקוקיים ועוד מגוון של
מחלות זיהומית של ילדים בקהילה.

ב-2011 סיים בהצטיינות תואר שני במנהל בריאות הציבור (MPHA) מאוניברסיטת בר-אילן.

אביב תל אוניברסיטת של לרפואה בפקולטה קליני חבר פרופסור תואר קיבל 2012 ב
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ב-2012 קיבל תואר פרופסור חבר קליני בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב.

ב-2020 התפרצה מגפת הקורונה בישראל, לוי הוא חלק מצוות ההנהלה של מרכז שניידר ובמסגרתו מנוהלת ההתמודדות של בית החולים עם המגפה. הוקמה מחלקה מיוחדת לאשפוז ילדים
חולי קורונה, בוצעה התאמה במחלקה לרפואה דחופה לקבלת ואשפוז ילדים עם חשד לקורונה, נכתבו נהלים ופרוטוקולים להדרכת צוות בית החולים לטיפול במאושפזים החולים במחלה ועוד

.[3]

ללוי מרפאה פרטית ברחוב פנקס 50 בתל אביב בה הוא מקבל את מבוטחי מאוחדת, מכבי ומטופלים פרטיים. המרפאה הייתה שייכת לאביו.

Michael Sherwood Award for best thesis, presented at the Hadassah Medical School of the Hebrew University, Jerusalem, Israel - 1980

Research Award of the Annual Research Competition, Long Island Infectious Diseases Society - 1996

First Prize winner of the Long Island and Queens Infectious Diseases Society Research Competition - 1997

2015-2021 - מופיע ברשימת הרופאים הטובים בישראל של מגזין פורבס בקטגוריה של רופאי ילדים ומומחים במחלות זיהומיות בילדים.

ההסתדרות הרפואית בישראל, החל מ-1980
Israeli Society for Clinical Pediatrics, החל מ-1990

Israeli Society for Ambulatory Pediatrics, החל מ-1990
Infectious Disease Society of America, בשנים 1995–1997

Long Island Infectious Disease Society, בשנים 1995–1997
Pediatric Infectious Disease Society, בשנים 1996–2000

Israeli Society for Infectious Diseases, החל מ-1999
European Society for Pediatric Infectious Diseases, החל מ-2002

International Immunocompromised Host Society, בשנים 2002–2009
American Society for Microbiology, החל מ-2002

Israeli Society for Pediatric Infectious Diseases, החל מ-2004
Israeli Society for Infections in the Compromised Host, החל מ-2006

נשוי לנורית, אחות במקצועה שעבדה בשיקום בבית החולים לוינשטיין עד פרישתה לגמלאות.

הם הורים ל-3 ומתגוררים בהרצליה.

ללוי יותר מ-80 פרסומים אקדמאיים ובהם:
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 מדיה וקבצים בנושא יצחק לוי בוויקישיתוף

 אתר האינטרנט הרשמי (https://www.doctorlevy.co.il/) של מרפאת הילדים של פרופסור יצחק לוי
היחידה למחלות זיהומיות (https://schneider.org.il/?CategoryID=839&ArticleID=2421), מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

 מרפאת הילדים של פרופסור יצחק לוי (https://www.facebook.com/106000314504781), ברשת החברתית פייסבוק

1.  סרטון הסברה בנושא חיסוני הקורונה (https://youtube.com/watch?v=RhzddbTDynw), סרטון באתר יוטיוב, 10 בדצמבר 2020
Doctors דוקטורס אונלי ,(/http://sheba.doctorsonly.co.il/2012/02/31245) 2. פרופסור יצחק לוי מונה למנהל היחידה למחלות זיהומיות בשניידר

Only,  12 בפברואר 2012
3.  פרופ' לוי על השפעת נגיף הקורונה על ילדים (https://youtube.com/watch?v=igxD6md9DD4), סרטון באתר יוטיוב, 24 במרץ 2020

דף זה נערך לאחרונה ב־9 בפברואר 2022, בשעה 15:36.
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