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בתוכנית:

יום חמישי ה-24.05.18 

התכנסות באולם המליאה     15:30-16:00

תוכנית מדעית )אולם ״זית״, קומה 2-(

דברי פתיחה     16:00-16:05
פרופ' אמיליה חודק - יו״ר הכנס  

  I מושב

"חידושים באבחנה וטיפול״                                              16:05-16:35

״למי, איך ומתי לקחת ביופסיה עורית?״     16:05-16:35
פרופ' ראובן ברגמן - מנהל מחלקת עור,     

המרכז  הרפואי רמב"ם  
  II מושב

TED מנהלים: "על חולים ומחלות שלא היו ועוד ..."     16:35-17:50

פרופ' ראובן ברגמן - מנהל מחלקת עור, המרכז       16:35-16:45
הרפואי רמב"ם  

דיון     16:45-16:50

פרופ׳ אלי שפרכר - מנהל מערך העור,      16:50-17:00 
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי   
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דיון     17:00-17:05

פרופ' אביב ברזילי - מנהל מחלקת עור,      17:05-17:15 
המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר  

דיון     17:15-17:20

ד״ר מיכאל זיו - מנהל מחלקת עור, המרכז      17:20-17:30 
הרפואי העמק  

דיון     17:30-17:35

פרופ' אלכס זבולונוב - מנהל מחלקת עור,      17:35-17:45 
המרכז הרפואי ע"ש סורוקה  

דיון     17:45-17:50

הפסקה     17:50-18:10

מושב ןןן 

"על גבולות הרפואה״    18:10-19:30

״יותר מדי רפואה?״     18:10-18:30 
ד״ר ענת גבר - יו"ר החברה למניעת אבחון יתר    
וטיפול יתר הר"י ומנהלת המחלקה לרפואת     

המשפחה המרכז הרפואי ע"ש רבין ומחוזות    
ת"א יפו ודן פ"ת, כללית  

דיון     18:30-18:35

״בין חיסיון לחסינות״     18:35-18:55
פרופ׳ אלי שפרכר - מנהל מערך העור,    

המרכז הרפואי ת"א, ע"ש סוראסקי  
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דיון     18:55-19:00 

 "LEO Innovation Lab: reframing innovation in     19:00-19:25 
Pharma"
Miron Derchansky PhD, MBA
Head of LEO Innovation Lab - Israel                                                             

דיון וסיכום     19:25-19:30
ארוחת ערב חגיגית במסעדת המלון     19:45            

יום שישי ה-25.05.18 

ארוחת בוקר במסעדת המלון     07:30-08:55

תוכנית מדעית )אולם ״זית״, קומה 2-( :
  IV מושב

09:00-09:35   ״? EARLY MF: to treat or not to treat״   

״לא לטפל״     09:00-09:10
פרופ' אלכס זבולונוב - מנהל מחלקת עור,     

המרכז הרפואי ע"ש סורוקה  

״כן לטפל״     09:10-09:20
ד"ר איריס-אמיתי לייש - רופאה בכירה, מחלקת    

עור, המרכז הרפואי ע"ש רבין, בי"ח בילינסון  

דיון     09:20-09:30
הצבעה     09:30-09:35
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  MYCOSIS FUNGOIDES ״טיפול בשלב התחלתי של     09:35-10:10 
LEDAGA®  gel -  גישה עדכנית״    

ד"ר איריס-אמיתי לייש - רופאה בכירה, מחלקת    

עור, המרכז הרפואי ע"ש רבין, בי"ח בילינסון  
  V מושב

10:10-11:35    ״? ATOPIC DERMATITIS: to treat or not to treat״

"Monogenic allergic disease in the skin and       10:10-10:40 
beyond"
Joshua Milner -  Senior Investigator, Chief,  
Laboratory of Allergic Diseases, National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases, NIH 

"Co-morbidities in AD: serendipity or reality"     10:40-11:15 

״בעד״     10:40-10:50
ד״ר אמיר חורב - מנהל השירות למחלות עור     

בילדים, המרכז הרפואי ע"ש סורוקה  
״נגד״     10:50-11:00

ד״ר ליאת סמואלוב - סגנית מנהל מערך העור,    
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי  

דיון     11:00-11:10
הצבעה     11:10-11:15

"אזהרת black box לגבי מעכבי קלצינוירין        11:15-11:35
טופיקלים - האם יש מקום לשינוי?"  

ד״ר ורד מולכו-פסח - מרפאת עור ילדים,    
מח׳ עור, המרכז הרפואי  האוניברסיטאי, הדסה  

בחסות

בחסות
 '
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הפסקה     11:35-12:00

  VI מושב

12:00-12:35  "האם יש בסיס עובדתי לתופעת ה-״Steroid Phobia״ ?״      

״יש״     12:00-12:10
פרופ׳ מיכאל דוד - מחלקת עור, המרכז הרפואי    
ע"ש רבין ויועץ על ברפואת העור, קופ"ח לאומית  

״אין״    12:10-12:20
ד״ר פליקס פבלוצקי - מנהל המרכז      

לפסוריאזיס וטיפולי פוטותרפיה, המרכז הרפואי     
ע"ש ח. שיבא, תל-השומר   

דיון     12:20-12:30
הצבעה     12:30-12:35

  VII מושב

״? MELANOMA: to shave or not to shave״                    12:35-13:25

״נגד״     12:35-12:50
פרופ׳ אביב ברזילי - מנהל מחלקת עור, המרכז    

הרפואי ע"ש ח.שיבא, תל-השומר  
״בעד״     12:50-13:05

פרופ׳ יוסף אלקלעי - מנהל היחידה לניתוחי מוז,    
בי"ח אסותא ת"א והפקולטה למדעי הבריאות,    

אוניברסיטת אריאל   

דיון     13:05-13:15
הצבעה     13:15-13:20

בחסות
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סיכום ושאלות     13:20-13:25 

ארוחת צהריים במסעדת המלון     13:30            
ארוחת ערב במסעדת ״בוביס״     19:00            

״שינוי כהזדמנות לצמיחה״ )אולם ״זית״, קומה 2-(     21:30            
ד״ר צבי ברק - מומחה למדעי ההתנהגות,    

קבוצת גישות למצויינות  

יום שבת ה-26.05.18 

ארוחת בוקר במסעדת המלון     08:00-10:25

תוכנית מדעית )אולם ״זית״, קומה 2-( :
  VIII מושב

 10:30-11:05      ״? URTICARIA: to work-up or not to work-up״
n מ                                   

״בעד״     10:30-10:40
ד״ר רוני דודיוק-גד - סגנית מנהל מחלקת עור,    

המרכז הרפואי העמק ,עפולה  

״נגד״     10:40-10:50
ד״ר אמילי אביטן-הרש - סגנית מנהל    

מחלקת עור, אחראית מרפאות חוץ עור,    
מחלקת עור, המרכז הרפואי רמב"ם  

דיון     10:50-11:00
הצבעה     11:00-11:05
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  IX מושב

11:05-11:40   ״? ACTINIC KERATOSIS: to treat or not to treat״

״נגד טיפול״     11:05-11:15
פרופ׳ דוד אנק - מומחה למחלות עור ומין,     
מח׳ עור, המרכז הרפואי  האוניברסיטאי, הדסה  

״בעד טיפול״     11:15-11:25
ד״ר ברוך קפלן - מומחה למחלות עור ומין  

דיון     11:25-11:35
הצבעה     11:35-11:40

ארוחת צהריים במסעדת המלון     13:00            
פינוי חדרים     15:00            

 

 

כנס פורה ומהנה!

בחסות
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