
הכנס השנתי הוירטואלי
של האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין

יום רביעי 14.10
 14:05 - 14:00  ברכות

 פרופ׳ אביב ברזילי, יו״ר האיגוד לרפואת עור
ד״ר אמילי אביטן הרש, יו״ר הכנס

 14:05-14:20  ״הדרמטולוגיה בפרספקטיבה היסטורית״
פרופ׳ ראובן ברגמן

מושב ראשון  
ST18 מתווך את השפעתו של TNFa 14:20-14:30  החלבון 

 על יציבות הקשר הבין תאי בפמפיגוס וולגריס
 ס. עסאף, ל. מלכי, ט. מאיר, ג'. מוחמד, א. פלד, מ. פבלובסקי, 

ד. וודו, ע. שריג, א. שפרכר

mucous membrane pemphigoid-14:30-14:40  טיפול ב 
 עם ריטוקסימאב - סדרת מקרים וסקירת ספרות

 א. בניאל, י. אוסטריכר-קדם, א. פלד, ש. גלר, א. שפרכר,
ש. באום

 14:40-14:50  יעילות הטיפול בריטוקסימאב בפמפיגוס:
 תוצאות מחקר חד מרכזי שכלל 113 חולים

 עם מעקב ארוך טווח
 ע. נוסרטי פרצ'יק, י. לשם, א. לוי, א. חודק,

דניאל מימוני

14:50-15:00  המנגיומה של הילוד - 10 שנות ניסיון של מרכז 
 רפואי אחד

נ. פם, ז. חמאיסי

מושב שני
 The changing therapeutic landscape in  15:00-15:20

pediatric atopic dermatitis 
Prof Amy S Paller

בחסות סאנופי  

15:20-15:30  רמת IGE כללי בסרום כגורם מנבא של תגובה 
לטיפול בפוטותרפיה במטופלים עם דרמטיטיס 

 אטופית
 א. ברזילי, ת. דרויזיטיס, מ. בבייף, פ. פבלוצקי, א. שמר,

ש. באום

15:30-15:40  יעילות הטיפול בהשתלת צואה במבוגרים הלוקים  
 באטופיק דרמטיטיס בינונית עד קשה

 י. משיח,  ט. קאראדי, נ. פליס-איסקוב, א. שפרכר,
 ד. סלודובניק, א. ארצי, ל. סמואלוב, ע. אלנבוגן, ע. סגל,

נ. מהרשק

 15:40-15:50  דלקת העין החיצונית המושרית על ידי דופילומאב
ת. פכלר

 SJS/TEN 15:50-16:00  מחקר רטרוספקטיבי של חולים עם
 שטופלו במרכז שלישוני לכוויות בקנדה- 

 הערכה של 17 שנות טיפול
 ק. אולטנו, מ. יאסקי, נ. שיר, ר. האשימוטו, מ. ברנט, מ. זיו,

ר. דודיוק-גד

16:00-16:10  וריאנטים גנטים הקשורים בפכיוניכיה קונגניטה 
 והמנבאים חומרת מחלה

 ל. סמואלוב, ע. שריג, נ. אדיר, פ. סמית, ג. שוורץ, ד. הנסן,
א. שפרכר

 Anti IL17A real-world evidence in psoriasis:  16:10-16:30
Moving beyond clinical trial data 

Prof M. Augustin

בחסות נוברטיס  

יום שישי  16.10
 8:15-8:30  הוקרה לד"ר פלה צוקרמן ד״ר זיו מיכאל,

מנהל מחלקת עור, מרכז רפואי העמק
  הכרזה על הזוכה במלגת מחקר ע"ש פרופ' דניאל 
ורדי פרופ' אברהם זלוטוגורסקי, יו"ר הועדה, מנהל 

מחלקת עור, מרכז רפואי הדסה. 

מושב ראשון עדכונים ברפואת עור
 Real-life experience with chlormethine gel:  8:30-8:45

moving beyond clinical trial data 
פרופ׳ אמיליה חודק, מנהלת מערך העור בי"ח בלינסון

8:45-8:55  טיפול פוטודינמי באור יום בקרטוזות אקטיניות 
על פני פנים וקרקפת: השוואת היעילות 

והבטיחות במושתלי איברים לעומת מטופלים 
 אימונוקומפטנטיים

א.לוי, א. סנסט , א. חודק , ר. כפתורי, מ. לפידות 

 8:55-9:05  שיפור במחלת ההידרדניטיס סופורטיבה ובאיכות 
 החיים בחולים המטופלים באדאלימומאב:

HARMONY תוצאות עולם אמיתי ממחקר ה 
 א.הפנר,  פ.ד. גיסליין, ר. קובקס, ר. בצ'לור,  א.כ. קאטוליס,

ה. בניאן, מ. שנבר

 9:05-9:15  עדכונים בדרמטיטיס אטופית 
ד״ר יוליה ולדמן גרינשפון, מ״מ מנהל מחלקה, המרכז הרפואי 

סורוקה 

 9:15-9:25  עדכונים בדלקת עור ממגע
דר' לירן חורב, אחראית מרפאת דלקת עור ממגע, הדסה

 9:25-9:35  עדכונים באסטתיקה 
 ד״ר צחי שלקוביץ, המרכז לדרמטולוגיה ורפואה אסטטית,

בני ברק

מושב שני עדכונים בפסוריאזיס
9:40-9:50  הסיכון ל COVID-19 בקרב חולים עם מחלות 

 אוטואימוניות ו/ או דלקתיות:שיעור מהגל הראשון 
דר' פבלוצקי פליקס, מנהל המרכז לפסוריאזיס וטיפולי 

פוטותרפיה, בי"ח ע"ש שיבא, תל-השומר

9:50-9:55  נסיון עם טיפול בגוזלקומאב בחולי פסוריאזיס 
 במרכז רפואי רבין

דר לב פבלובסקי, מנהל השירות לפסוריאזיס ופוטותרפיה, 
מחלקת עור, בי"ח בלינסון מרכז רפואי רבין

10:00-9:55  בהונות קורונה בחולה פסוריאזיס: האם להמשיך 
 את הטיפול?

פרופ' יובל רמות, מחלקת עור מרכז רפואי הדסה

 10:00-10:05  האיש שלא ידע הפוגה )אתגר טיפולי(
דר' חגית מץ, מנהלת שירות פסוריאזיס ופוטותרפיה, מרכז 

רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

ANTI  TNF – 10:05-10:10  תרופה אחת וארבע מחלות 
דר' זיאד חמאיסי , מחלקת עור , רמב"ם

דיון   

short communication – מושב שלישי קצר וקולע
10:15-10:20  הטיפול ב-Ambisome בלישמניה עורית בילדים: 

 מחקר עוקבה רטרוספקטיבי חד מרכזי
 י. נוימן, א. לוי, ד. בן אמיתי, ש. רייס הוס, פ. סבאח, א. חודק,

ר. פרידלנד

 10:20-10:25  טיפול במילטפוסין ללישמניה עורית בילדים:
 סדרת מקרים רב-מרכזית של 10 ילדים.

 א. אולך, מ. סלומון, א. חורב, ש. רייס-הוס, ד. בן אמתי,
א. זבולונוב, ר. פרידלנד, ו. עטר-שניר, ו. פסח-מולכו, א. ברזילי, 

ש. גרינברגר

10:25-10:30  הערכה עינית מעמיקה בקרב חולים עם מחלת 
 דרייר

 א. אדלר, ח. חמאד, ל. אבייב, א. ישורון, ש. וורד, ד. פריסקו,
מ. זיו, ר. דודיוק גד

 10:30-10:35  יעילות הטיפול המניעתי בצלוליטיס ובאריסיפלס
א. שפירא, ש. באום, א. ברזילי

דיון  10:35-10:40

מושב רביעי
 10:40-11:00  "קורונה 2020: ממידול לתפעול"

פרופ׳ אלי שפרכר, מנהל מערך העור, מרכז רפואי תל אביב 

 להרשמה

https://dermatology-venereology14161020.ima-events.co.il/users/new

