
 
 

 תכנית הכנס

 2016ביוני,  23יום חמישי 
 דואק" לילדים, לובי מרפאות החוץ-בי"ח "דנה

 
 

 התכנסות, רישום וביקור בתערוכה 16:00-17:00

 סדנאות במושבים מקבילים 17:00-19:15

  
 1סדנא מס' 

והפחד של  הפחד של המטופלים להשתמש במשחות המכילות סטרואידים
 מונומודולטוריות )אלידל ופרוטופיק( הכצעקתה? אי הרופאים לרשום משחות

 )האם הפחדים מוצדקים עובדתית(
, מנהל היחידה לעור ילדים, בי"ח לילדים "שניידר", פרופ' דני בן אמיתימרכז הסדנא: 

 מרכז רפואי "רבין"
 
 

 2סדנא מס' 
הפרעות שינה והשפעתן על חומרת מחלתו של הילד האטופי. כיצד יוצאים מ"מעגל 

 ים"?הקסמ
 , מחלקת עור, המרכז הרפואי ת"א אילן-דר' אפרת ברמרכזת הסדנא: 

 
 

 3סדנא מס' 
כיצד ניצור לילד האטופי סביבה מעוטת גירויים? )הטיפול באלרגנים בלתי 

 ספציפיים בסביבתו של הילד האטופי(
, אחראית מרפאת עור ילדים, המרכז הרפואי ע"ש דר' שושי גרינברגמרכזת הסדנא: 

 בא, תל השומרחיים שי
 
 

 4סדנא מס' 
 איך משפיע המצב הרגשי על העור ולהיפך. הבנה וכלי פעולה -"העור שמרגיש" 

 , פסיכותרפיסטיתMA, PcS, גב' שולמית בורשטייןמרכזת הסדנא: 
 
 

 5סדנא מס' 
 עזרה ראשונה לילד האטופי בהתקף חריף

דואק" לילדים, המרכז -, היחידה לעור ילדים, בי"ח "דנהדר' יעקב משיחמרכז הסדנא: 
 הרפואי ת"א 

 
 

 6סדנא מס' 
תפקידו באטופיק דרמטיטיס והאפשרות לשילובו בטיפול  המיקרוביום העורי,

 במחלה
 ןאטופיק דרמטיטיס, מרכז רפואי רבי, מרפאת דר' יעל לשם מרכזת הסדנא:
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 7סדנא מס' 

 הידרותרפיה באטופיק דרמטיטיס

  :מרכז הסדנא

Dr. Marco Ambonati, Dermatologist, EMEA Business Developer Pierre 

Fabre, France 
 8סדנא מס' 

 טעויות שכיחות בגישה ובטיפול באטופיק דרמטיטיס
, היחידה לעור ילדים, בי"ח לילדים שניידר, מרכז פרופ' אלכס זבולונובמרכז הסדנא: 

 רפואי רבין
 

 9סדנא מס' 
 הרפואה האלטרנטיבית בטיפול באטופיק דרמטיטיס יעילות

מומחה בטיפול ברפואה אלטרנטיבית וברפואה  M.Sc L.Ac  אמיר קלימרכז הסדנא: 

 סינית
 

 מעבר לאודיטוריום -הפסקה  19:15-19:30

 הרצאות במליאה 19:30-20:30

19:30-19:45 

Atopic Dermatitis in therapeutic education 
Dr. Maya El Hachem 
Head of Pediatric Dermatology, Bambino Gesù Ospedale Pediatrico, 
Roma, Italy 

19:45-20:10 

 
בשרו שי מפת הדרכים לקידום הטיפול באטופיק דרמטיטיס: חמש נקודות מפתח

 על עידן חדש לסובלים מהמחלה
 טיס, נשיאה ומנכל"ית העמותה האמריקאית לחולי אטופיק דרמטיגב' ג'ולי בלוק

 
The Decade of Eczema: Roadmap to Advocacy. Five strategic 
transformation keys the National Eczema Association (NEA) has 
adopted to usher in a new era of care for eczema sufferers 
Mrs. Julie Block  
President & CEO, National Eczema Association, USA 
 

20:10-20:30 

 
 טיפול ארוך טווח באטופיק דרמטיטיס

דואק" לילדים, המרכז הרפואי -, מנהל היחידה לעור ילדים, בי"ח "דנהדר' אביקם הראל
 ת"א 

 

 השקה של העמותה הישראלית לחולי אטופיק דרמטיטיס 20:30

 .במהלך הכנס תתקיים תערוכה לקהל המשתתפים
 



 
 

 2016ביוני,  24 שישייום 
 פואי ת"א, בניין הלב ע"ש סמי עופרהמרכז הר

 

 התכנסות, רישום וביקור בתערוכה 8:00-8:45

 מליאת פתיחה וברכות מכובדים 8:45-9:10

 מושב ראשון  – הרצאות במליאה 9:10-10:15

9:10-9:40 New insights on pathogenesis and treatment of Atopic Dermatitis 
Prof. Emma Guttman  

למחלות   Mount Sinaiקר הבסיסי והקליני במחלקת עור של בית החוליםמנהלת המח
 ארה"בניו יורק, , אינפלמטוריות בעור

9:40-10:00 New management of severe AD in young infants 
Dr. Antonio Torrelo  

רה ונשיא החב Children’s Hospital del Niño Jesús in Madrid -מנהל עור ילדים ב
 , ספרד(ISPDהבינלאומית לרפואת עור ילדים )

10:00-10:15 Peeling off the complexities of genetic skin diseases with atopic 
manifestations 

 פרופ' אלי שפרכר
 מנהל מחלקת עור, המרכז הרפואי ת"א 

 הפסקה, בראנץ' וביקור בתערוכה 10:15-10:45

 מושב שני  – מליאההמשך הרצאות ב 10:45-11:50

10:45-11:05 Pathophysiology of pruritus in A.D. Practical guide to relieve 
pruritus 
Prof. Gil Yosipovitch  

 Temple University School of Medicineמנהל מחלקת עור ומנהל המרכז לגרד של
Pennsylvaniaארה"ב , 

11:05-11:20 Sensory profile of patients with atopic dermatitis 
 אדיר-ילת שנידר' א

 ליתמחוז חיפה של שירותי בריאות כלמנהלת שירות עור ילדים במרכז רפואי כרמל ו

 כיצד ניתן לשלוט לאורך זמן במהלך המחלה. ניסיוננו בקבוצה גדולה של חולים. 11:20-11:35
Achieving long term control on the diseases' course. Our 
experience with a large group of patients 

 דר' אביקם הראל
 דואק" לילדים, המרכז הרפואי ת"א -מנהל היחידה לעור ילדים, בי"ח "דנה

 השילוש הבלתי קדוש של עין, עור ואלרגיות  11:35-11:50
The skin as an integral part of ocular adnexa. Therapeutic approach 
- pragmatic handle 

 דר' רון נוימן
גיות ואימונולוגיה של העין, יו"ר הסימפוזיון רלקתיות, אלדמומחה במחלות עיניים 

 "ISOPT CLINICALהבינלאומי לפרמקולוגיה של העין "

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה 11:50-12:10
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 ישי מושב של –המשך הרצאות במליאה  12:10-12:45

12:10-12:30 A retrospective and future review of Atopic Dermatitis  
Dr. Bernice R. Krafchik  

 קנדהטורונטו,  ,The Hospital for Sick Children מנהלת מחלקת עור ילדים,

אלרגיה למזון ואטופיק דרמטיטיס. מה הסביב ומה המסובב. השלכות מעשיות של  12:30-12:45
  .מתעדכנות המלצות

 פרופ' יצחק כץ
 פרופ' לרפואת ילדים, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

פאנל מומחים בנושא: "מקומה של עמותת חולים בתרומה לקידום המחקר הרפואי  12:45-13:30
 באטופיק דרמטיטיס"

The role and the potential contribution of atopic dermatitis 
association to promote the medical research 

 Mrs. Julie Block, President & CEO, National Eczema Association, 
USA 

 Dr. Marco Ambonati, Dermatologist, EMEA Business Developer 
Pierre Fabre, France 

 Dr. Yael Leshem , Atopic Dermatitis Clinic , Rabin Medical Center 

 Dr. Antonio Torrelo, Head of Pediatric Dermatology Children's 
Hospital Nino Jesus, Madrid and President of the International 
Society of Pediatric Dermatology (ISPD), Spain 

 Mr. Abrham Borstein, CEO, Israeli Association for Atopic Dermatitis 

13:30 Happy Hour 
בקומת  טוב ירה, מוסיקה ומצב רוחבצהריים של -שתתפי הכנס מוזמנים לחגיגיתמ

 הקרקע של בנין סמי עופר

 .במהלך הכנס תתקיים תערוכה לקהל המשתתפים
 
 
 


