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ייזום והפקה

  כנס כללית
לרפואת עור בקהילה

המלצות טיפוליות למחלות עור שכיחות
30.1.2013 מלון לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-28.01.13: 100 ש“ח

� רישום מה-29.01.13 וביום הוועידה: 180 ש“ח 
� הכנס הינו ללא תשלום לרופאי כללית ברישום מוקדם בלבד

* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:10

פרופ' ארנון כהן, מנהל המחלקה למדידת איכות ומחקר, משרד רופא ראשי ורכז רפואת העור, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית
 יו"ר הוועדה המדעית: ד"ר אלכס זבולונוב, רופא בכיר, מחלקת עור, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה ורכז מחקר,

מחוז דרום, שירותי בריאות כללית  

מליאת בוקר
יו"ר: ד“ר יוסי ירושלמי, מרפאת עור, מרכז סאלד לרפואה יועצת, באר שבע, שירותי בריאות כללית

גישה פרקטית לטיפול בפסוריאזיס בקהילה09:10-09:25
פרופ‘ ארנון כהן, מנהל המחלקה למדידת איכות ומחקר, משרד רופא ראשי ורכז רפואת העור, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית                                                               

09:25-09:40atopic dermatitis-סיבות לכשלונות טיפוליים ב
ד"ר אלכס זבולונוב, רופא בכיר, מחלקת עור, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה ורכז מחקר, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית

09:40-10:00 MSD :שימוש בסטרואידים בהזרקה לטיפול בבעיות העור   |   בחסות
ד"ר ריאד קאסם, מומחה ברפואת עור ומין. רופא בכיר במחלקת עור, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

הגישה לחולה המתלונן על גרד10:00-10:15
פרופ' דניאל ורדי, ראש חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות

טיפולי לייזר ברפואת עור10:15-10:30
ד“ר צבי סגל, מנהל המרכז לרפואה אסתטית, המרכז הרפואי ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-11:00

 מושב 1
יו"ר: ד“ר יוסף שירי, מומחה לרפואת עור, שירותי בריאות כללית, תל אביב

סבונים ובריאות העור   |   בחסות: יוניליוור11:00-11:20
ד"ר יוסף שירי, מומחה לרפואת עור, שירותי בריאות כללית, תל אביב

ביטויים עוריים של מחלות פנימיות11:20-11:40
ד"ר דרור גוברמן, ראש האגף לרפואה קהילתית, משרד הבריאות

 פטרת ציפורניים - גישות טיפוליות11:40-12:00
פרופ' אבנר שמר, רופא עור בכיר, מחלקת עור, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

טיפולים אסתטיים ברפואת עור12:00-12:20
ד“ר מיכאל שוחט, מנהל תחום רפואת עור, לייזר ואסתטיקה, כללית אסתטיקה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:40

מליאת צהריים
יו"ר: ד“ר בשמת זמיר, מנהלת שירותי עור, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג“מ

דלקת עור ממגע   |   בחסות: ניאופרם12:40-13:00
ד“ר לירן חורב, רופאה בכירה מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

טיפול בכירורגיה בנגעי עור שפירים וממאירים13:00-13:20
ד"ר דוד וויגודה, מרפאה לכירורגיה פלסטית, מחלקת עור, קפ"ח כללית, מרפאת מומחים מרכז סאלד, באר שבע

אינדיקציות לפוטותרפיה - גישה קהילתית13:20-13:40
ד"ר לב פבלובסקי, אחראי על מרפאת פוטוטרפיה ופסוריאזיס, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

דרמוסקופיה לרופאי הקהילה 13:40-14:00
ד“ר ניר נתנזון, מנהל המרפאה לנגעים פיגמנטרים, מחלקת עור והמרכז לטכנולוגיות מתקדמות, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר  

ארוחת צהריים14:00-15:00

בחסות


