
 אני שמח לבשר לכם על פתיחתו של
כנס מחלות הציפורניים הבינלאומי הראשון בישראל

מרתק  לתחום  גדול  צוהר  לפתוח  היא  בהן  והעיקרית  ומגוונות  רבות  הינן  הכנס  מטרות 
מחלות עור  ומאתגר ברפואת העור תוך כדי התמקדות במחלות הציפורניים השונות. 
גם  קרובות  לעיתים  פוגעות  ועוד,  פלנוס  ליכן  דרמטיטיס,  אטופיק  פסוריאזיס,  כגון  שונות 

בציפורניים עם או ללא מעורבות זיהום פטרייתי. 

כחלק  הן   - השונות  הציפורניים  מחלות  של  ומגוונות  רבות  קליניות  להסתמנויות  עדים  אנו 
ממגוון מחלות העור או כהסתמנות ספציפית של מחלת הציפורן כמו, למשל, גידולים סרטניים 
יידונו בכנס מחלות שכיחות כגון  ו/או סביב הציפורן. כמו כן  יחידת הציפורן  אדלקתיים של 
פטרת הציפורניים בצורותיה השונות, ציפורניים חודרניות, טיפול במצבים / מחלות הקשורות 
למבנה פלטת הציפורניים על מגווניה השונים. בנוסף, יוצגו פרזנטציות הקשורות בפרוצדורות 
כדי  תוך  השונות,  הציפורניים  למחלות  כטיפול  ו/או  אבחנה  לצורך  המיועדות  כירורגיות 
 - האבחנתית  הביופסיה  ביצוע  ואופי  הציפורניים  מיחידת  הביופסיה  תכנון  בעניין  התמקדות 

בעיקר מנגעים מלנוציטרים השונים של הציפורניים.

שונים  טיפולים  מתקדמות:  ואבחון  מחקר  לשיטות  הקשורים  השונים  בעדכונים  נדון  בכנס 
במחלות ציפורניים יחודיות המשולבות עם מחלות אחרות כגון פסוריאזיס של הציפורניים, הן 
כפסוריאזיס טהורה והן כמשולבת עם זיהום פטרייתי נלווה, וכן מה הגישה הטיפולית לפטרת 
הציפורניים, כאשר הטיפולים המקובלים וביניהם טרבינפין, איטרקונזול, ופלוקונזול - נכשלו - 

שם נדון מהי הגישה הטיפולית במקרים מאתגרים אלו.

כמו כן, נעסוק גם בתחום של שימוש בטכניקות מתקדמות בביולוגיה מולקולארית במחלות 
פטרייתיות שונות, בהשוואה לשיטות הסטנדרטיות המקובלות עד היום. 

בנוסף, יוצגו עדכונים בכל הנוגע לטיפולים בלייזרים השונים לפטרת הציפורניים - יתרונות מול 
השונות  הציפורניים  למחלות  השונים  הביולוגיים  הטיפולים  של  היעילות  את  נציג  חסרונות. 

ובעיקר למחלת הפסוריאזיס. 

חדשים  דפורמטיביים  ואנטי  אנטי-פטרייתיים  בטיפולים  נדון  לבסוף, 
תכשירים  החדרת  המגבירות  חדשניות  טכניקות  וכן  הציפורניים,  של 

אנטיפונגליים לתוך מיטת הציפורניים.
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NAIL DISORDERS:
1. Onychomycosis Researches
2. Fungal Melanonychia and Some 

Devilishly Misleading Melanocytic 
Nail Conditions

3. Candida and the Nail Emphasis on 
Chronic Paronychia and Onycholysis

4. Nail Psoriasis
5. Nail Involvement in Atopic Dermatitis
6. Nail Signs of Systemic Disease
7. Drug Induced Nail Disorders
8. Inherited Nail Disorders
9. Mutual Influence: Hand Eczema 

on the Nails and Nail Changes and 
Eczema Due to Nail Care Products. 

10. Update : Nail Cosmetics
11. Ingrowing Toenail

DIAGNOSIS:
1. Onychomycosis Update: Present  

and Future Diagnostic Techniques
2. Nail Bed and Nail Matrix Biopsies: 

When, Where and How? 
3. The attitude of Melanocytic Lesions 

of the Nails in Adults, Children and 
Infants: When to Take a Biopsy? 
From Where to Have the Biopsy?

4. Taking  Mycological  Analysis -  
From Where and How

5. Scoring Nail Psoriasis
6. How to do Biopsy from Melanocytic 

Lesion from the Nail BED/MATRIX
7. Nail Dermoscopy - Review,  

Literature update and case 
presentations

TREATMENTS APPROACHES:
1. Topical and Systemic Treatments of Onychomycosis-Mechanisms - An Update -  

the importance of Biological Treatment
2. New Treatment approach for Nail Psoriasis - The importance of Biological Treatment
3. Optimal Management of Nail Diseases in Patients with Atopic Dermatitis -  

Review of Biological Drugs and the outcome of Biological Treatment.
4. Nail Surgery: Ingrown Toenail, Pincer Nails etc.
5. Laser Treatment of Onychomycosis - Fact or Fiction? What's New? 
6. Surgical Anatomy of the Nail Apparatus - Management of Benign Nail tumours
7. Dealing with Malignant Nail Tumours
8. Subungual and/or Periungual Verruca - What else can we do? Treatment options

בכנס ישתתפו מרצים אורחים מארה"ב ומאירופה 
להלן רשימה של השמות הנבחרים:

רשימת נושאי ההרצאות 

בכנס  השתתפות  רפואי.  וציוד  תרופות  חברות  של  מקצועית  תצוגה  תתקיים  הכנס  במסגרת 
מחלות  בתחום  נושאים  של  רחב  במגוון  פורה  להתעדכנות  מצוינת  הזדמנות  תהווה  זה  מסוג 

הציפורניים השונות.
כולי תקווה שכנס זה יהיה מוצלח כקודמיו ויתרום רבות להעשרה אקדמית הדדית בנושאים 

השונים של מחלות הציפורניים.
בציפייה להשתתפותך הפעילה 

בברכה,
פרופ' שמר אבנר

יו"ר החוג לדרמטומיקולוגיה ומחלות ציפורניים בישראל 


