כנס החורף של האיגוד הישראלי לראומטולוגיה
מלון מצודת דוד ,ירושלים ירושלים 6-4 ,בדצמבר 2014

תוכנית מדעית
יום חמישי 4.12.14

10:40-10:20

16:00-15:00

התכנסות

16:05-16:00

פתיחת הכנס :פרופ' אורי אלקיים  -יו"ר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

18:10–16:05

מושב ראשון  -יו״ר :פרופ' משה טישלר ,פרופ' אבי לבנה

16:25-16:05

מטופלת ברמיקייד לכאבי גב ומטפלת באקווריום כבדרך אגב
ד"ר נועם חרץ ,מרכז רפואי הדסה ,ירושלים

17:00-16:25

"רפואה מותאמת אישית וסל הבריאות  -מחשבות של חבר בוועדת הסל"
פרופ' יעקב נפרסטק  ,מרכז רפואי הדסה ,ירושלים

17:30-17:00

הפסקה ברציף התערוכה

17:50-17:30

על גרנולומה ,מהכבד דרומה
ד"ר מרק ברמן ,מרכז רפואי "סוראסקי" ת"א

18:10-17:50

מעכבי  TNFαבסרקואידוזיס – חרב פיפיות
ד"ר יעל פרי-פז ,מרכז רפואי רבין ,פ"ת

19:00-18:10

מושב שני  -יו״ר :פרופ' אורי אלקיים

Clinical study designs & interpretation
Prof. Robert Landewe. University of Amsterdam, the Netherlands

10:40-11:50

חלוקת מענקי מחקר (פרופ׳ מחמוד אבו-שקרה)

10:50-11:15

הפסקת קפה במתחם הרציף

11:15-11:30

הודעות וועד האיגוד ועדכון על הרשם (פרופ׳ אורי אלקיים)

13:10–11:30

מושב רביעי  -יו״ר :פרופ׳ אלדד בן שיטרית ופרופ׳ יצחק רוזנר

11:50-11:30

חום יולי אוגוסט – מקרה ראומטולוגי?
ד״ר עדי קיברי ,מרכז רפואי כרמל

12:35-11:50

מרצה אורח
International collaboration in pediatric rheumatology:
The example of PRINTO and Pharmachild
Prof. Nicola Ruperto - IRCCSG Istituto G. Gaslini, Genoa, Italy

13:10-12:35

Review on small molecules in RA patients: profiles & treatments
Prof. Robert Landewe – University of Amsterdam, the Netherlands
Prof Désirée Van Der Heijde – Leiden University Medical Center,
the Netherlands

19:00-20:00
20:00-20:30

קוקטייל פתיחה במתחם הרציף

20:30-21:30

ארוחת ערב באולמות הכנס

08:45-07:45
10:40–09:00

מושב שלישי  -יו״ר :פרופ' ריבה בריק וד"ר דניאל פלוסר

09:20-09:00

קריש ככריש וזאב שניעור ,ושניהם  -קטסטרופה בעור
פרופ' ליאורה הראל ,מרכז רפואי שניידר ,פ״ת

10:00-09:20

הרצאת מרצה אורח

10:20-10:00

21:00–19:30

ארוחת ערב בבית שמואל (או במסעדת המלון לשומרי מסורת)

פעילות חברתית
יום חמישי4.12.14 ,

 22:30–21:30׀ מופע :צמד הדודאים  -אסף אמדורסקי וישראל גוריון

יום שישי5.12.14 ,

 22:00–21:00׀ רשף לוי במופע סטנד-אפ (בבית שמואל)

 11:30-10:00׀ הרצאה בנושא  :אושר ויצירתיות במאה ה21-
שבת6.12.14 ,
ד״ר אייל דורון (ההרצאה ללא חילול שבת)
		

הכנס בחסות החברות:

Evidenced based medicine for JIA
Prof. Nicola Ruperto - IRCCSG Istituto G. Gaslini, Genoa, Italy

חיסון לשלבקת חוגרת בחולים ראומטים – נייר עמדה של האיגוד
הראומטולוגי והאיגוד למחלות זיהומיות
פרופ' אורי אלקיים  -מרכז רפואי סוראסקי ,תל אביב

13:10-14:10

ארוחת צהריים

הפעילות החברתית מתקיימת בחסות האיגוד

יום שישי 5.12.14
( Breakfast with the Professorהרשמה מראש למספר מוגבל)

מרצה אורח
Interactive panel: difficult questions in SpA
Prof Désirée Van Der Heijde – Leiden University Medical Center, the Netherlands

הרצאת מרצה אורח

זמן חפשי למנוחה והתארגנות להמשך הערב

מרצה אורח

		

