
18-20 בנובמבר 2021, חמישי - שבת
מלון מצודת דוד ירושלים

האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין

כנס דרמטולוגים

יו"ר הכנס: פרופ' אביב ברזילי | נשיא האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין, מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר
יו"ר מדעי: פרופ' יובל רמות | רופא בכיר, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם

יום חמישי | 18.11.21

15:00-16:00     התכנסות 

תוכנית מדעית:
16:00-16:10     דברי פתיחה: פרופ' אביב ברזילי | פרופ' יובל רמות

16:10-17:20     פאנל 1: "חידושים בניהול מחלות עור"
                         מנחה: פרופ' אביב ברזילי | נשיא האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין, מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר 

EGFR 16:10-16:25     פיתוח טיפול חדשני לטיפול ברעילות עורית מחוסמי
                         ד"ר שרון מרימס | מכון שרת לאונקולוגיה , מרפאה דרמטו-אונקולוגית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה

16:25-16:40     הטיפול ב- rituximab לפמפיגוס
                         ד"ר שרון באום | המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר

Gene therapy for rare diseases: Today and tomorrow     16:40-16:55
                         ד"ר מרינה אסקין-שוורץ | המכון לגנטיקה של האדם ומחלקת עור, המרכז הרפואי סורוקה

16:55-17:10     טיפול אנטי-אנדרוגני למחלות עור
                         ד"ר ורד מולכו-פסח | מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם

17:10-17:20     שאלות ותשובות
17:20-17:35     הפסקה וביקור בתערוכת מציגים

17:35-18:30     פאנל 2: "דרמטולוגיה בעידן הקורונה"
                         מנחה: פרופ' אביב ברזילי | נשיא האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין, מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר

17:35-17:55     "הטיפול המקומי בזיהומי עור בחולי קורונה"
                         פרופ' שלום בן שימול | היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי סורוקה

17:55-18:05     "ניהול מרפאה בקהילה בימי הקורונה"
                         ד"ר ברוך קפלן | מומחה ברפואת עור 

18:05-18:15     שולחן עגול: דרמטולוגיה בעידן קורונה בהשתתפות ראשי מחלקות 
                         פרופ' אביב ברזילי | פר'ופ אמיליה חודק | ד"ר אמילי אביטן-הרש | ד"ר יוליה ולדמן

18:15-18:30     השימוש ב- artificial intelligence בדרמטולוגיה
                         ד"ר ניר נתנזון | המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר

18:30-18:45     הפסקה מתוקה וביקור בתערוכת מציגים

18:45-19:45     פאנל 3: "הצגת מקרים בראי ההנחיות החדשות ושולחן עגול מומחים באטופיק דרמטיטיס":
                     הצגה אינטראקטיבית בשיתוף הקהל

                         מנחה: פרופ' אמיליה חודק | מנהלת מערך העור, המרכז הרפואי ע"ש רבין, בי"ח בילינסון 
18:45-18:57     אטופיק דרמטיטיס בתינוק: אתגר אבחנתי וטיפולי

                         ד"ר שושי גרינברגר | המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר
18:57-19:09     הטיפול הכוללני בילד עם אטופיק דרמטיטיס

                         ד"ר רוני דודיוק גד | סגנית מנהל מחלקת עור, מרכז רפואי העמק
19:09-19:21     הטיפול בביטויים מיוחדים של אטופיק דרמטיטיס

                         ד"ר יעל לשם | מנהלת מרפאת אטופיק דרמטיטיס, מחלקת עור, בי“ח בילינסון
19:21-19:33     אטופיק דרמטיטיס בגיל המבוגר מאוד

                         ד"ר אמילי אביטן-הרש | מנהלת מחלקת עור, רמב"ם - הקרייה הרפואית לבריאות האדם
19:33-19:45     דיון 

20:00                ארוחת ערב חגיגית

יום שישי | 19.11.21

07:30-09:00     ארוחת בוקר במסעדת המלון
09:00-09:30     "דלקת מסוג 2 וביטוייה באטופיק דרמטיטיס

                         פרופ' דני בן אמיתי | מנהל יחידת עור ילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים
09:30-10:30     פאנל 4: "חידושים בטיפול בפסוריאזיס"

                         מנחה: פרופ' יובל רמות | רופא בכיר, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם
09:30-09:45     מה צופן העתיד? תרופות סיסטמיות בפיתוח

                         ד"ר מיכל רמון | מחלקת עור, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
09:45-10:00     טיפולי לייזר בפסוריאזיס

                         ד"ר זיאד חמאיסי | מנהל היחידה לטיפולי לייזר ונגעים וסקולריים בעור, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
10:00-10:15     גישה לטיפול בפסוריאזיס בילדים

                         ד"ר יוליה ולדמן-גרינשפון | מ.מ. מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי סורוקה
10:15-10:30     אנסטילר: טיפול מקומי חדש בפורמולציה של קצף לפסוריאזיס של הגו והקרקפת

                         פרופ' יובל רמות | רופא בכיר, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם
10:30-10:50     הפסקה מתוקה וביקור בתערוכת מציגים

10:50-12:20     פאנל 5: "חידושים בתחום הטיפול במחלות עור"
 Upadacitinib: new JAK-1 inhibitor for the treatment of moderate to     10:50-11:05

severe atopic dermatitis                             
                         ד"ר יוליה ולדמן-גרינשפון | מנהלת מחלקת עור, המרכז הרפואי סורוקה

?IL-17 מה חדש בטיפול בנוגדי :EADV -11:05-11:30     עדכונים מה
                         פרופ' יובל רמות | רופא בכיר, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם

IL-23     11:30-11:55 בטיפול בפסוריאזיס: מה למדנו מהניסיון המצטבר?
                         פרופ' ארנון כהן | מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

11:55-12:10     הפסקה וביקור בתערוכת מציגים
12:10-12:30     קבלת החלטות בעידן אי ודאות

                         פרופ' ורדה ליברמן | בית ספר אריסון למנהל עסקים, אוניברסיטת רייכמן
12:30-13:20     פאנל 6: "תרופות ביוסימילריות"

12:30-12:50     תרופות ביוסימילריות - מבוא
                         פרופ' רונן לבשטיין | מנהל היחידה לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה, מרכז רפואי ח.שיבא, תל השומר

12:50-12:55     תרופות ביוסימילאריות הזמינות בדרמטולוגיה בארץ והנחיות משרד הבריאות
                         פרופ' יובל רמות | רופא בכיר, מחלקת עור, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם 

12:55-13:00     תרופות ביוסימילריות – מדיניות כללית שירותי בריאות
                         פרופ' ארנון כהן | מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

13:00-13:05     תרופות ביוסימילריות – מדיניות מכבי שירותי בריאות 
                         פרו'פ אמיליה חודק | מנהלת מערך העור, המרכז הרפואי ע"ש רבין, בי"ח בילינסון 

13:05-13:30     דיון בהנחיית פרופ' ברזילי | נשיא האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין, מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר 
13:30                ארוחת צהרים במסעדת המלון

19:30                ארוחת ערב במסעדת המלון

יום שבת ה- 20.11.21

07:30-10:30     ארוחת בוקר במסעדת המלון

תוכנית מדעית:

10:30-12:30     פאנל 7: "טלדרמטולוגיה"
                         מנחים: פרופ' ראובן ברגמן | ד"ר ניר נתנזון 

10:30-10:45     קווים מנחים לכתיבת המלצות האיגוד בנושא השימוש בטלדרמטולוגיה
                         ד"ר ניר נתנזון | המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר

10:45-10:58     תובנות מהניסיון בשימוש בטלדרמטולוגיה במכבי שירותי בריאות 
                         ד"ר יונתן שפירא | מנהל טלדרמטולוגיה, מכבי שרותי בריאות

10:58-11:11     תובנות מהניסיון בשימוש בטלדרמטולוגיה בשירותי בריאות כללית
                         ד"ר גיא שלום | מנהל רפואי של שירותי רפואת עור אונליין של קופ“ח כללית

11:11-11:24     אפליקציית שירותי בריאות כללית ליעוץ א-סינכרוני
                         פרופ' ארנון כהן | מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

11:24-11:37     תובנות מהניסיון בשימוש בטלדרמטולוגיה במרכז רפואי גדול בקנדה
                         ד"ר רוני דודיוק גד | סגנית מנהל מחלקת עור, מרכז רפואי העמק

11:27-11:50     תובנות מהשימוש בטלדרמטולוגיה בצבא
                         סא"ל ד"ר נדב אסטמן | המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל-השומר 

11:50-12:30     פאנל מומחים ודיון בהשתתפות הקהל – היתרונות והחסרונות של השימוש בטלדרמטולוגיה
                        מנחים: פרו'פ ראובן ברגמן | ד"ר ניר נתנזון 

13:00               ארוחת צהריים במסעדת המלון (על פי הזמנה מראש)
15:00               פינוי חדרים
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