
חדש
האיגוד הישראלי
לרפואת עור ומין

13-15.7.2017
מלון כפר הנופש ״רמות״  /  חמישי-שבת 

כנס פורה ומהנה!



ראה המשך <

יום חמישי ה-13.07.17 

הגעה וחלוקת חדרים   15:00            
התכנסות באולם הכנס   15:30-16:00

תוכנית מדעית:   

מושב I: ״על הפנים״  16:00-16:40

״אקנה - חידושים ועדכונים״  16:00-16:20
ד״ר ורד מולכו - רופאת עור בכירה,   

מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה עין כרם  

"הפנים האדומות"  16:20-16:40
ד"ר רינה סגל - רופאת עור בכירה,     

מחלקת עור, המרכז הרפואי רבין  

:II מושב  16:40-18:00 
"TED מנהלים - החולה הזכור לי מכל"  

מנחה:   
ד״ר מיכל רמון - רופאת עור בכירה, מחלקת עור,   

המרכז הרפואי רמב”ם  

תוכנית הכנס: האיגוד הישראלי
לרפואת עור ומין

חדש

 יו”ר הכנס:
 פרופ’ אמיליה חודק

 נשיאת האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין, מנהלת
מחלקת עור, המרכז הרפואי רבין

יו”ר מדעי:
 ד״ר מיכל רמון

רופאת עור בכירה, מחלקת עור, המרכז הרפואי רמב”ם

חמישי-שבת  ה- 13-15.7.2017 
מלון כפר הנופש ״רמות״



ראה המשך <

:III מושב  18:15-19:30 
"פוליקוליטיס, זיהומי עור ומה שביניהם"  

״מה חדש בפוליקוליטיס״  18:15-18:45
פרופ׳ ראובן ברגמן - מנהל מחלקת עור, המרכז    

הרפואי רמב”ם  

״זיהומי עור בעידן של חיידקים עמידים״  18:45-19:30
ד״ר ביביאנה חזן - מומחית לרפואת משפחה    
ומחלות זיהומיות, מנהלת היחידה למחלות     

זיהומיות במרכז הרפואי העמק  

ארוחת ערב חגיגית במתחם הדשא  19:30-21:00 

 

מקרה - 1  16:40-16:50
פרופ׳ אמיליה חודק - נשיאת האיגוד     
הישראלי לרפואת עור ומין, מנהלת מחלקת     

עור, המרכז הרפואי רבין  
דיון  16:50-16:55

מקרה - 2  16:55-17:05
                           פרופ׳ אלי שפרכר -  מנהל מחלקת עור,   

המרכז הרפואי ת״א   
דיון  17:05-17:10

מקרה - 3  17:10-17:20
פרופ׳ ראובן ברגמן - מנהל מחלקת עור,     

המרכז הרפואי רמב”ם   
דיון  17:20-17:25 

מקרה - 4  17:25-17:35
פרופ׳ אביב ברזילי - מנהל מחלקת עור    

והשירות הדרמטופתולוגי, המכון הפתולוגי,     
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר  

דיון  17:35-17:40

מקרה - 5  17:40-17:50
ד״ר מיכאל זיו - מנהל מחלקת עור,     

המרכז הרפואי העמק   
דיון  17:50-18:00

הפסקה  18:00-18:15



קבוצה - 2  09:45-11:00
״כיצד לבחור את הטיפול הפומי המתאים?״  

פרופ׳ יובל רמות - מנהל מרפאת פסוריאזיס,    
מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם   

קבוצה - 3  09:45-11:00
״כיצד לבחור את הטיפול הביולוגי המתאים?״  

ד״ר פליקס פבלוצקי - מנהל מערך פסוריאזיס    
וטיפולי פוטותרפיה, מחלקת עור, המרכז     

הרפואי שיבא, תל השומר   

התכנסות במליאה  11:00-11:15

״סיכום ואופקים חדשים בטיפול בפסוריאזיס״  11:15-11:45
ד״ר לב פבלובסקי   

מושב VI: "קרטוזות השמש"  11:45-13:00

״What's new in the treatment of AK״  11:45-12:30

Prof. Gunther Franz Ludger -    
Allderm-Dermatology and Allergology, 
Wetzikon, Primery Investigator, Dept. of 
Dermatology, University Hospital Zurich, 
Switzerland

- The glasnost of Actinic Keratosis״  12:30-13:00
תור הזהב של קרטוזות השמש״  

פרופ׳ יוסף אלקלעי - מנהל היחידה לניתוחי     
מוז, ביה”ח אסותא, ת”א   ראה המשך < 

יום שישי ה-14.07.17 

ארוחת בוקר במסעדת המלון  07:30-09:00

מושב IV: "לימפומת עור"   

״עוד קצת אור על מיקוזיס פונגואידס״  09:00-09:30
פרופ׳ אביב ברזילי - מנהל מחלקת עור    

והשירות הדרמטופתולוגי, המכון הפתולוגי,     
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר     

 :V מושב  09:30-11:45 
קבוצות דיון "אמנות הטיפול בפסוריאזיס"    

המנחה:   
ד״ר לב פבלובסקי - מנהל מרפאות, מחלקת    

עור, המרכז הרפואי רבין   

הצגת הנושא וחלוקה לקבוצות דיון  09:30-09:45 
ד״ר לב פבלובסקי - מנהל מרפאות, מחלקת    

עור, המרכז הרפואי רבין    

קבוצה - 1  09:45-11:00
״כיצד לבחור את הטיפול המקומי או     

פוטותרפיה בפסוריאזיס?״  
ד״ר חגית מץ - מנהלת שירות לפסוריאזיס   

ופוטותרפיה, מחלקת עור, המרכז הרפואי ת”א  



יום שבת ה-15.07.17 

ארוחת בוקר במסעדת המלון  07:30-10:00

״טלדרמטולוגיה - סיכום שנת פעילות״  10:00-10:30
ד״ר גיא שלום - מנהל שירותי רפואת עור אונליין,    
שירותי בריאות כללית, המרכז הרפואי סורוקה   

שולחן עגול:  10:30-12:00 
״דגשים מכנס ה-AAD באורלנדו-2017״  

מנחה:   
ד״ר רוני דודיוק-גד - סגנית מנהל מחלקת עור,   

המרכז הרפואי העמק   

“עידכונים בתרופות ביוסימילריות בפסוריאזיס״   10:30-10:37 
פרופ’ ארנון כהן - מנהל מחלקת מדדי איכות    
ומחקר, משרד רופא ראשי, מחלקת עור,     

שירותי בריאות כללית  
10:37-10:44  דיון

“עידכונים בנושא: Therapeutic Hotline״   10:44-10:51
ד"ר  חנה פוירמן - רופאה בכירה,     

מנהלת מרפאת שומות פיגמנטריות, המרכז    
הרפואי רבין  

דיון  10:51-10:58 
ראה המשך <

מושב VII: "אופקים חדשים בטיפול"  13:00-14:00

״גישה טיפולית בפמפיגוס - שילוב הישן     13:00-13:15
והחדש״   

ד״ר שרון באום - סגנית מנהל מחלקת עור,   
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר  

״הידרדניטיס סופורטיבה - מה חדש?״  13:15-13:30 
ד״ר אריאלה הפנר - מנהלת מרפאת     
הידרדניטיס והמרפאה לפצעים קשיי ריפוי,     

מחלקת עור, המרכז הרפואי ת״א   

״חידושים בטיפול  13:30-13:45 
ב-Epidermolysis Bullosa״   

ד״ר מרינה אסקין-שוורץ - רופאת עור     
בכירה, מחלקת עור, המרכז הרפואי ת”א    

דיון וסיכום   13:45-14:00 
פרופ׳ אמיליה חודק - נשיאת האיגוד     
הישראלי לרפואת עור ומין, מנהלת מחלקת     

עור, המרכז הרפואי רבין  

ארוחת צהריים במסעדת המלון  14:00             



“פנינים כירורגים”  10:58-11:05
ד"ר ברוך קפלן - מומחה למחלות עור,   

יו”ר החברה הישראלית לכירורגיה     
דרמטולוגית  

11:05-11:12  דיון

“עידכונים בטיפול באטופיק דרמטיטיס”  11:12-11:19 
ד״ר יעל רנרט-יובל - רופאה במחלקת עור,     

המרכז הרפואי הדסה עין-כרם  
דיון  11:19-11:26

“תובנות קליניות והלכות ניהול שירותי     11:26-11:33
טלדרמטולוגיה”      

ד״ר גיא שלום - מנהל שירותי רפואת עור אונליין,    
שירותי בריאות כללית, המרכז הרפואי סורוקה   

דיון  11:33-11:40

עדכונים בנושא:   11:40-11:47
”Toxic Epidermal Necrolysis /Stevens- 
  Johnson-Syndrome”
ד״ר רוני דודיוק-גד - סגנית מנהל מחלקת עור,    

המרכז הרפואי העמק  

דיון וסיכום, ד״ר רוני דודיוק-גד   11:47-12:00 

“הכל על אהבה”, מרצה: חיים שפירא    12:00-13:00 
ארוחת צהריים במסעדת המלון  13:00            

פינוי חדרים   15:00           

כנס פורה ומהנה!


