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יום חמישי ה-18.07.19 

התכנסות וקבלת פנים     15:30-16:00

תוכנית מדעית: 
דברי פתיחה     16:00-16:05

פרופ' אמיליה חודק / פרופ׳ אביב ברזילי   

16:05-17:30       פאנל 1  

״לטובת מטופלינו: מה אנו יכולים ללמוד    
מעמיתים מדיסיפלינות אחרות?״  

מנחה: פרופ׳ אביב ברזילי   

"הגישה המניעתית לזיהומים בחולה      16:05-16:35 
הדרמטולוגי״  

ד״ר בביאנה חזן - מנהלת היחידה למחלות    
זיהומיות, המרכז הרפואי העמק    

"רפואה משלימה במחלות עור״     16:35-17:00
ד״ר דורית גמוס - שירות רפואה משלימה,     
המרכז הרפואי ע”ש ֿח. שיבא, תל-השומר  

"תפקידו של רופא הכאב בטיפול      17:00-17:30 
במחלות עור״  

ד"ר איתי גור-אריה - מנהל המערך לשיכוך    
כאב, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר  
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הפסקה     17:30-17:50

17:50-20:00       פאנל 2  

״הנחיות קליניות לטיפול בפסוריאזיס -    
מי צריך את זה בכלל?״  

מנחה: ד״ר חגית מץ -      
יו"ר החוג לפסוריאזיס    

באיגוד הישראלי לרפואת עור ומין, מנהלת    
השירות לפסוריאזיס ופוטותרפיה,    

המרכז הרפואי ת"א          | בחסות                                                         

"מבוא - הצגת התהליך והשותפים״     17:50-17:55
ד״ר חגית מץ - המרכז הרפואי ת”א   

"טיפולים מקומיים״     17:55-18:02
ד״ר פליקס פבלוצקי - המרכז הרפואי ע”ש ח.    

שיבא, תל-השומר  
דיון     18:02-18:05

"פוטותרפיה״     18:05-18:12
ד״ר חגית מץ - המרכז הרפואי ת”א   

דיון     18:12-18:15

"קלימטותרפיה״     18:15-18:22
ד"ר פליקס פבלוצקי - המרכז הרפואי    

ע”ש ח. שיבא, תל-השומר  
דיון     18:22-18:25



5

"טיפולים סיסטמים: נאוטיגאסון ומתותרקסט״     18:25-18:32
ד"ר מיכל רמון - המרכז הרפואי רמב”ם  

דיון     18:32-18:35

"טיפולים סיסטמים: ציקלוספורין, אוטזלה,      18:35-18:42 
חומצה פומרית״  

פרופ׳ יובל רמות - המרכז הרפואי    
הדסה עין-כרם  

דיון     18:42-18:45

"הכנה לטיפולים ביולוגים - כולל התייחסות      18:45-18:55 
מיוחדת לשחפת והפטיטיס״  

ד"ר לב פבלובסקי - המרכז הרפואי ע”ש רבין,    
בי״ח בילינסון  

דיון     18:55-18:58
"טיפולים ביולוגים - אנטי TNF״     18:58-19:05

ד"ר דפנה הלל-הלוי - המרכז הרפואי סורוקה  
דיון     19:05-19:08

"טיפולים ביולוגים:      19:08-19:15 
ANTI-IL״ 17 ,ANTI-IL 23, STELARA"  

ד"ר לב פבלובסקי - המרכז הרפואי ע”ש רבין,    
בי״ח בילינסון  

דיון     19:15-19:18

"מצבים מיוחדים: פלמופלנטר פסוריאזיס,      19:18-19:25 
קרקפת וציפורנים״  

ד״ר חגית מץ  - המרכז הרפואי ת”א  
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סיכום ודיון     19:25-19:30

 "The German psoriasis guidelines:     19:30-20:00
 emphasize on the role of topical 
treatments"
Prof. Matthias Augustin -  
Director, Institute for Health Services Research in 
Dermatology (IVDP), Head, Comprehensive  
Wound Center (CWC),  
Chair, Center for Dermatological Research (CeDeF),  
Director, Health Economics and QoL Research Group,  
Director, German Center for Health Services Research  
in Dermatology (CVderm), University Medical Center 
Hamburg, Eppendorf, Germany 

ארוחת ערב במסעדת המלון       20:00           
 

יום שישי ה-19.07.19 

ארוחת בוקר בסעדת המלון     07:30-09:00

תוכנית מדעית: 
"גנטיקה של מחלות דלקתיות״     09:00-09:25

פרופ' אלי שפרכר - מנהל מערך העור,    
המרכז הרפואי ת"א   

דיון     09:25-09:30
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"מה חדש בלימפומות של העור״     09:30-10:00
פרופ’ ראובן ברגמן - מנהל מחלקת עור,    

המרכז הרפואי רמב״ם  

10:00-12:00       פאנל 3  

"הנחיות קליניות   
לטיפול בדלקת עור אטופית - 2019"   

מנחה: פרופ' אמיליה חודק  -    
נשיאת האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין,    

מנהלת  מערך העור, המרכז הרפואי ע"ש רבין,    
בי"ח בילינסון      

 "Practical approach to treatment     10:00-10:30 
 for moderate to severe atopic 
dermatitis patients"
Prof. Andreas Wollenberg -  
Professor of Ludwig-Maximilians University  
of Munich (LMU),   
Department of Dermatology and Allergology,  
Germany

| בחסות  

"הנחיות קליניות לטיפול בדלקת עור אטופית      10:30-12:00 
בישראל 2019 - הצגות מקרים    

ושולחן עגול מומחים״           | בחסות      
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"מבוא - הצגת נייר העמדה לטיפול     10:30-10:40  
בדלקת עור אטופית״  
התהליך והשותפים -   

פרופ' אמיליה חודק        
"דוקטור, אני רוצה לבדוק למה אני אלרגי     10:40-10:50

ומבקש רק טיפול טבעי”    
ד"ר יעקב משיח - מערך העור,    

המרכז הרפואי ת״א  
ד"ר שושי גרינברגר - מח’ עור,     

המרכז הרפואי ע”ש ח. שיבא  

“דוקטור, המשחות לא עוזרות לי בכלל”     10:50-11:10
פרופ’ דני בן אמיתי - יח׳ העור ילדים,    

המרכז הרפואי שניידר   
ד״ר אילת שני אדיר - עור ילדים,     

המרכז הרפואי כרמל    

”דוקטור, אני צריך אנטיביוטיקה?”      11:10-11:17 
ד״ר ליאת סמואלוב - מערך העור,    

המרכז הרפואי ת”א    

“דוקטור, נמאס לי למרוח משחות”      11:17-11:32  
ד״ר פליקס פבלוצקי - מח’ עור,     

המרכז הרפואי ע”ש ח.שיבא   
ד״ר אמילי אביטן-הרש - מח’ עור,     

המרכז הרפואי רמב”ם   
“דוקטור, הפוטותרפיה לא עוזרת לי”      11:32-11:47 

ד"ר רוני דודיוק-גד - מח’ עור,    
המרכז הרפואי העמק  
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ד״ר יעל לשם - מערך העור,    
המרכז הרפואי ע”ש רבין   

“דוקטור, אני בהריון. במה אפשר לטפל?”     11:47-11:54 
ד״ר יצחק קונפינו - יחידת העור, המרכז    

הרפואי וולפסון  
11:54-12:00     דיון וסיכום

הפסקה     12:00-12:15

12:15-13:30       פאנל 4  

״Actinic Keratosis - השכיחות והטיפול    
Local Skin Reactions (LSR)״ ב-  

מנחה: ד״ר ברוך קפלן - מומחה לרפואת עור,   
יו״ר החברה הישראלית    

לכירורגיה דרמטולוגית          | בחסות     

"חנקן נוזלי״     12:15-12:25
ד״ר זיאד חמאיסי - מח’ עור,  המרכז    

הרפואי רמב”ם  
דיון     12:25-12:30

"אפודיקס״     12:30-12:40
ד"ר אמילי אביטן-הרש - מח’ עור,  המרכז    

הרפואי רמב”ם  
דיון     12:40-12:45

"פיקטו״     12:45-12:55
ד"ר ברוך קפלן - מומחה לרפואת עור,    

יו״ר החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית  
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דיון     12:55-13:00

"אלדרה״     13:00-13:10
ד"ר חגי לנדוב - המרכז הרפואי    

ע”ש ח. שיבא, תל-השומר  
דיון     13:10-13:15

"סן-אקטיק״     13:15-13:25
ד"ר בתיה דוידוביץ - המרכז הרפואי    

ע”ש רבין, בי״ח בילינסון  
דיון     13:25-13:30

ארוחת צהריים במסעדת המלון      13:30           
ארוחת ערב במסעדת המלון      19:30           

יום שבת ה-20.07.19 

ארוחת בוקר בסעדת המלון     07:30-10:30

 "Breakfast with the expert: talking     08:00-09:00
atopic dermatitis"
Prof. Andreas Wollenberg -  
Professor of Ludwig-Maximilians University  
of Munich (LMU), Department of Dermatology  
and Allergology, Germany (requires prior registration)

        | בחסות    
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תוכנית מדעית:
10:30-12:00       פאנל 5  

"שאל את המומחה - מהן הבעיות בהן אני    
נתקל כל יום בניהול החולה שלי"   

מנחה: פרופ' ראובן ברגמן -  
מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי רמב”ם   

משתתפים:   

פרופ' מיכאל דוד - המרכז הרפואי ע”ש רבין,                            
בי״ח בילינסון, אחראי על תחום רפואת העור,    

לאומית   
פרופ' ארנון כהן - מנהל שירות רפואת העור                           

של מחוז דרום, כללית שירותי בריאות,    
מנהל מח׳ מדידת איכות ומחקר, הנהלת שירותי    

בריאות כללית  
ד"ר דב סטמפלר - יו”ר איגוד הרופאים                            

העצמאיים, מכבי שירותי בריאות  
ד"ר אילן כץ - מומחה במחלות עור ומין,                            

מכבי שירותי בריאות  

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



כנס פורה ומהנה!


