
ייזום והפקה

 לרפואת עור
          בקהילה

  הכנס ה-4

דמי רישום:
� הכנס הינו ללא תשלום ברישום מוקדם בלבד עד ה-6.7.14

� רישום מה-8.7.14 וביום הוועידה: 100 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 7650504—03 

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
יו“ר: ד“ר מיקי שוחט, מומחה ברפואת עור מנהל תחום דרמטולוגית אסטטית ולייזר בכללית אסתטיקה

ד“ר ברוך קפלן, מומחה למחלות עור ומין, פ“ת ויו“ר החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית

טיפול לייזר להפחתת כתמים ונזקי עור09:10-09:30
ד“ר מיקי שוחט, מומחה ברפואת עור מנהל תחום דרמטולוגית אסטטית ולייזר בכללית אסתטיקה

טיפול בפטרת הגוף09:30-09:50
פרופ‘ ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, אפידמיולוג, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

טיפול בחנקן נוזלי, אקלטרוסרג'רי, shave - הלכה למעשה, לרופא המשפחה09:50-10:10
ד“ר ברוך קפלן, מומחה למחלות עור ומין, פ“ת ויו“ר החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית

מחלות אוטואינפלמטוריות בהיבט עורי   |   בחסות: נוברטיס10:10-10:30
ד“ר אורי ארד, אחראי על מרפאת אבחון מוקדם של דלקת מפרקים, המכון לראומטולוגיה, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר
יו“ר: פרופ‘ אבשלום שלום, מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

אייל צור, רוקח ומנהל מדעי, מעבדת פרופשונל, סופר פארם

הגישה לאבחון קליני ודרמוסקופי של נגעי עור ממאירים שאינם מלנומה )BCC, SCC וכ"ו(11:00-11:20
פרופ‘ אבשלום שלום, מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הקשר בין שינויים פתולוגים בעור הרגלים לבעיות בוורידים11:20-11:35
ד“ר יאיר גלילי, מנהל מרפאת הוורידים במכון מור ומומחה לכירורגיית כלי דם

 נשירת שיער11:35-11:50
ד“ר אלכס גינזבורג, מנהל יחידת השיער והשתלות שיער במרכז לרפואה אסתטית בשיבא - קלאס קליניק

הכנות רוקחיות חדשות לטיפול במחלות עור שכיחות11:50-12:20
אייל צור, רוקח ומנהל מדעי, מעבדת פרופשונל, סופר פארם 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
יו“ר: פרופ‘ מיכאל דוד, טיפולים בסטרואידים מקומיים, יועץ על ברפואת עור, קופת חולים לאומית

ד“ר ניר נתנזון, מנהל המרפאה לנגעים פיגמנטרים, מחלקת עור והמרכז לטכנולוגיות מתקדמות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

איך נדע להבדיל בין מלנומה לבין שומה שפירה?12:40-13:00
ד“ר ניר נתנזון, מנהל המרפאה לנגעים פיגמנטרים, מחלקת עור והמרכז לטכנולוגיות מתקדמות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

טיפולים בסטרואידים מקומיים13:00-13:20
פרופ‘ מיכאל דוד, טיפולים בסטרואידים מקומיים, יועץ על ברפואת עור, קופת חולים לאומית

פסוריאזיס: הגישה הטיפולית בקהילה13:20-13:40
פרופ‘ ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, אפידמיולוג, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אורתיקריה: הגישה הטיפולית בקהילה13:40-14:00
פרופ‘ ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, אפידמיולוג, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ארוחת צהריים וסיום14:00-14:30

9.07.2014
מלון כפר המכביה

רמת גן


