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הכנס השנתי

לריאומוטולוגיה לרופאי המשפחה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי משפחה, ראומטולוגים, פנימאים, גריאטרים, 
אורתופדים מכל קופות החולים ובתי החולים

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ‘ הווארד עמיטל, מנהל פנימית ב‘, מנהל המכון האוטואימוני ע“ש זבלדוביץ‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, 
תה“ש. ראש החוג לרפואה פנימית, הפקולטה ע“ש סקלר, אונ‘ ת“א

מליאת בוקר
יו“ר: פרופ׳ ירון בר דיין, המחלקה לרפואת חירום, אוניברסיטת בן גוריון

מיקוד לטיפול ב-NSAIDS במחלות ראומטיות 09:20-09:40
פרופ‘ הווארד עמיטל, מנהל פנימית ב‘, מנהל המכון האוטואימוני ע“ש זבלדוביץ‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, 

תה“ש. ראש החוג לרפואה פנימית, הפקולטה ע“ש סקלר, אונ‘ ת“א
דלקת מפרקים שגרונית מוקדמת – חלון הזדמנויות לשינוי מהלך המחלה              09:40-10:00

ד"ר אורי ארד, המחלקה לריאומטולוגיה, המרכז הרפואי ת”א
טיפולים חדשים במחלות מעי דלקתיות                                                                 10:00-10:20

ד"ר עירית אבני בירון, רופאה בכירה, היחידה למחלות מעי דלקתיות, מערך לגסטרואנטרולוגיה,
בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין

אוטואימוניטי ארוך או קצר? על קפה ומחלות אוטואימוניות                                                    10:20-10:40
ד"ר קאסם שריף, מתמחה פנימית ב‘, המרכז הרפואי ע”ש שיבא תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10
מושב 1 

יו“ר: ד“ר גלב סלובודין, מנהל היחידה הריאומטולוגית, מרכז רפואי בני ציון
טיפולים חדשים בדלקת מפרקים מקשחת – אנקילוזינג ספונדליטיס                           11:10-11:30

ד"ר גלב סלובודין, מנהל היחידה הריאומטולוגית, מרכז רפואי בני ציון
קנאביס וכאב ראומטי                                                                                                      11:30-11:50

פרופ‘ הווארד עמיטל, מנהל פנימית ב‘, מנהל המכון האוטואימוני ע“ש זבלדוביץ‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, 
תה“ש. ראש החוג לרפואה פנימית, הפקולטה ע“ש סקלר, אונ‘ ת“א

מחלות מעי דלקתיות-הסתמנויות מחוץ למערכת העיכול                                                       11:50-12:10
ד“ר בלה אונגר, יחידת מחלות מעי דלקתיות, המכון הגסטרואנטרולוגי, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

טיפול פומי בדלקת מפרקים פסוריאטית ופסוריאזיס  12:10-12:30
ד“ר עודד קמחי, מומחה בראומטולוגיה, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50
מושב 2

יו"ר: פרופ‘ הווארד עמיטל, מנהל פנימית ב‘, מנהל המכון האוטואימוני ע“ש זבלדוביץ‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תה“ש.
ראש החוג לרפואה פנימית, הפקולטה ע“ש סקלר, אונ‘ ת“א

לופוס – אפשר לנצח את הזאב12:50-13:10
פרופ' ננסי אגמון-לוין, מנהלת היחידה לאימונולוגיה קלינית ואלרגיה. מרפאת זאבת ומחלות אוטואימוניות,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.  יו”ר איגוד האלרגיה ואימונולוגיה הישראלי 
עיניים ומחלות ראומטיות13:10-13:30

ד"ר ויקטוריה )ויקי( וישנבסקיה-דאי, מנהלת השירות לאונקולוגיה של העיניים ומחלות עיניים דלקתיות,
מכון גולדשלגר לעיניים , מרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

היבטים אוטואימוניים של טיפול ביולוגי למחלות ממאירות13:50-14:10
פרופ' מרב לידר, מנהלת היחידה הריאומטולוגית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר               

ארוחת צהריים14:10
בחסות


