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הכנס
למדיניות טיפול לרופאי 

עור בקהילה ובביה“ח

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

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, אפידמיולוג, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מושב פתיחה
עדכונים בתרופות למחלות עור – 09:10-09:302016

פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, אפידמיולוג, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

שימוש בנוגדי TH-17 בחולי פסוריאזיס 09:30-09:50
ד“ר מיכאל זיו, מנהל מחלקת עור, מרכז רפואי העמק, עפולה

טיפול באקנה ע"י איזוטרטינואין – גישות שונות וסקירת ספרות09:50-10:10
סא"ל ד"ר יוסי ירושלמי, ראש תחום רפואת העור בצה“ל

כיצד לא לפספס מלנומה?10:10-10:30
ד“ר ניר נתנזון, מנהל המרפאה לנגעים פיגמנטרים, מחלקת עור והמרכז לטכנולוגיות מתקדמות,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר
דלקת עור אטופית - מה חדש? 11:00-11:20

ד"ר איילת שני אדיר, מומחית ברפואת עור-ילדים, מרכז רפואי העמק, שירותי בריאות כללית

מחלות עור בילדים - חידון11:20-11:40
ד“ר איילת שני אדיר, מומחית ברפואת עור-ילדים, מרכז רפואי העמק, שירותי בריאות כללית          

חידושים בטיפול במלנומה מתקדמת11:40-12:00
פרופ' מיכל לוטם, מנהלת המרכז למלנומה ולאימונותרפיה של סרטן, מכון שרת לאונקולוגיה,

מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

טיפול מבוסס ראיות בהידרדניטיס סופורטיבה 12:00-12:20
פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, אפידמיולוג, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
עור הילוד - מצבים פיזיולוגים ופתולוגים12:40-13:00

ד"ר יוליה ולדמן גרינשפון, רופאה בכירה, מחלקת עור מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה
ושירותי בריאות כללית מחוז דרום

בטיחות תרופות בפסוריאזיס 13:00-13:20
פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, אפידמיולוג, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אקטיניק קרטוזיס – עדכון 13:20-13:40
ד"ר אביב ברזילי, מנהל מחלקת עור והשירות לדרמטופתולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

לימפומה של העור13:40-14:00
ד"ר אילן גולדברג, מנהל מרפאת עור, מנהל שירות לימפומות של העור, המרכז הרפואי, ת“א ע“ש סוראסקי

ארוחת צהריים וסיום14:00-15:00
בחסות


