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ייזום והפקה

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-27.01.14: 40 ש“ח

� רישום מה-28.01.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
 * המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

לרפואת עור
  הכנס ה-3

התכנסות ורישום 08:30-09:00

09:00-09:10
 

דברי פתיחה                                                                                                                                                                                                                                         
 יו"ר הכנס: פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, שירותי בריאות כללית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

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

 ד"ר יוסף שירי, מומחה לרפואת עור, שירותי בריאות כללית, תל אביב

פסוריאזיס כמחלה רב-מערכתית והטיפול במחלה09:10-09:30
פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, שירותי בריאות כללית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

נשירת שיער09:30-09:50
ד"ר אהוד וורנר, מומחה למחלות עור ומין, מרפאות קרית אונו ורחובות

טיפול בחנקן נוזלי והזרקות של סטרואידים מקומיים בקהילה09:50-10:10
ד"ר יוסף שירי, מומחה לרפואת עור, שירותי בריאות כללית, תל אביב

עשר סיבות לפנייה לרופא עור ילדים10:10-10:30
ד"ר יוליה ולדמן גרינשפון, רופאה בכירה, מחלקת עור מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה ושירותי בריאות כללית מחוז דרום

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

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

 ד"ר לב פבלובסקי, אחראי על מרפאת פוטותרפיה ופסוריאזיס, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

טיפול בפטרת העור - טיפים לרופא המשפחה11:00-11:20
פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, שירותי בריאות כללית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

גידולי עור שפירים11:20-11:40
ד"ר רועי טל, מרפאת שומות, בית חולים בילינסון, מרכז הרפואי רבין פתח תקוה ושירותי בריאות כללית מחוז דרום

איך נדע להבדיל בין מלנומה לבין שומה שפירה?11:40-12:00
 ד"ר ניר נתנזון, מנהל המרפאה לנגעים פיגמנטרים, מחלקת עור והמרכז לטכנולוגיות מתקדמות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

אינדיקציות לפוטותרפיה - גישה קהילתית12:00-12:20
ד"ר לב פבלובסקי, אחראי על מרפאת פוטותרפיה ופסוריאזיס, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

 מושב צהריים
 יו"ר: ד"ר יוסי ירושלמי, מרפאת עור, מרכז סאלד לרפואה יועצת באר שבע, שירותי בריאות כללית

 ד"ר גיא שלום, מתמחה, מחלקת עור, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

טיפול ברפואת עור בבית חולים מזווית הראיה של המתמחה12:40-13:00
ד"ר גיא שלום, מתמחה, מחלקת עור, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הטיפול באי ספיקת וורידים ובסיבוכיה כולל דלקות וכיבים ברגלים13:00-13:20
ד"ר יאיר גלילי, מומחה לכלי דם, מנהל המרפאה לטיפול בוורידים, מכון מור

אבחנה וטיפול בשושנת יריחו )ליישמנייזיס(13:20-13:40
ד"ר יוסי ירושלמי, מרפאת עור, מרכז סאלד לרפואה יועצת באר שבע, שירותי בריאות כללית

תסמונות אוטואינפלמטוריות ברפואה קהילתית    |    בחסות: נוברטיס13:40-14:00
ד"ר אורי ארד, אחראי על מרפאת אבחון מוקדם של דלקת מפרקים, המכון לראומטולוגיה, מרכז רפואי סוראסקי, תל אביב          

ארוחת צהריים וסיום14:00-15:00


