
התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה                                                                                                                                                                                                                                            

יו"ר הכנס: פרופ' ארנון כהן, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מושב פתיחה
רפואת עור בילדים - מקרים מלמדים09:10-09:30

פרופ‘ דני בן אמתי, מנהל יחידת עור ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

דרמוסקופיה - זה הזמן לתרגל!09:30-09:50
ד"ר ניר נתנזון, רופא עור עצמאי ומנהל המרכז למיפוי שומות, תל אביב, ומנהל המרפאה לנגעים פיגמנטרים,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

רפואה משלימה לשימוש רופא העור בקהילה09:50-10:10
ד”ר מוטי לוי, רופא ראשי, כללית רפואה משלימה

שימוש במכשירים חדשים בטיפול ברפואת העור - גלי רדיו, מנורות אור כחול/אור אדום10:10-10:30
ד"ר יורם הרט, מומחה למחלות עור, מרפאת מדיקל OR הרצליה פיתוח

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר 
11:00-11:20SNRI-ו SSRI תרופות פסיכיאטריות לשימוש רופאי העור למתקדמים – דגש על

ד"ר מרנינה שוורץ וונטיק, מנהלת מחלקה פתוחה, המרכז הרפואי לבריאות הנפש, אברבנל 

מצבים דרמטולוגים נפוצים בעריה בילדים11:20-11:40
ד"ר יוליה ולדמן גרינשפון, רופאה בכירה, מחלקת עור, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה, קופ“ח כללית ומכבי

סוגיות בבטיחות טיפולים סיסטמיים וביולוגים בפסוריאזיס 11:40-12:00
פרופ' ארנון כהן, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב    

טיפולים פומיים חדשים בפסוריאזיס12:00-12:20
פרופ‘ ארנון כהן, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
טיפול מבוסס ספרות בהידרדניטיס סופורטיבה12:40-13:00

פרופ' מיכאל דוד, יועץ על בתחום רפואת העור קופת חולים לאומית

טיפול באורתיקריה כרונית בשירותי בריאות כללית – נתונים מהשטח 13:00-13:20
פרופ‘ ארנון כהן, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב      

גישה אבחנתית לגילוי מוקדם של מלנומה אצל אוכלוסיה בסיכון מוגבר13:20-13:40
ד"ר אנטה לזרוב, מרפאה פרטית לגילוי מוקדם של סרטן העור, הרצליה

עקרונות בטיפול בפצעי לחץ13:40-14:00
מיכל פנצ'ק, ראש תחום ואגף סיעוד בחטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית

מקרים מלמדים ברפואת עור14:00-14:30
פרופ’ אריה אינגבר, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:00

ייזום והפקה

בחסותבחסות ראשית

כנס כללית
לרופאי עור

בקהילה
14.7.2015

מלון לאונרדו סיטי טאואר 
רמת גן

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ההשתתפות בכנס מיועדת לרופאי העור מכל קופות החולים ובתי החולים ואינה 
כרוכה בתשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש. מספר המקומות מוגבל


