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יום חמישי | 07.12.17 
הרשמה, קבלת חדרים והתכנסות15:30-14:30

ביקור בתערוכה - למשתתפי הכנס בלבד16:00-15:30 
יושבי ראש: פרופ׳ אלכסנדרה בלביר, פרופ' מירב לידרמושב ראשון

סקלרודרמה. לרכך את העור בעזרת העצם?16:20-16:00
ד"ר דורון רימר, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

בחסות:
16:40-16:20 FMF -הנחיות לאבחון וטיפול ב

פרופ' אבי לבנה, מרכז רפואי שיבא, תל השומר
תמונה שווה מיליון מילים17:00-16:40 

ד"ר דפנה פארן, מרכז רפואי תל אביב
הפסקה וביקור בתערוכה  - למשתתפי הכנס בלבד17:30-17:00

יושבי ראש: פרופ' מחמוד אבו-שקרה, ד״ר דפנה פארן מושב שני
הרצאת מרצה אורח 18:15-17:30

Patients' and Doctors' Preferences in RA: Are They the Same?
Prof. Zoltán Szekanecz, Head of Department of Rheumatology,  
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Debrecen, Hungary

בחסות:

הרצאת מרצה אורח19:00-18:15
Rheumatoid Arthritis: Every Aspect Counts 
Prof. José María Alvaro-Gracia, Head of the Biological Therapies Unit, 
Hospital Universitario de la Princesa, Universidad Autónoma, Madrid

בחסות:

השפעות צום רמדאן על מע' החיסון - סקירה 19:20-19:00
ד"ר מוחמד עדוי, מרכז רפואי זיו, צפת

פולימיוזיטיס. השריר אמנם ָשריר, אך להפסיד לסיד?19:40-19:20
ד"ר רובי חביב, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא / שערי צדק, ירושלים

יום שישי  |  08.12.17
יושבי ראש: פרופ׳ אורי אלקיים, ד״ר גלב סלובודין מושב שלישי

הרצאת מרצה אורח09:30-08:45 
TNF-blockers in Patients with Rheumatoid Arthritis and 
Cardiovascular Diseases
Prof. Jonathan Leor, Head of the Cardiovascular Research Institute at 
Tel-Aviv University and Sheba Center of Regenerative Medicine:בחסות

09:50-09:3014-3-3ƞ in early RA
ד"ר אורה שובמן מרכז רפואי שיבא, תל השומר

ראומטולוג שובר את הראש מול המוח10:10-09:50
ד"ר ויקה פורר, מרכז רפואי תל אביב

הפסקה וביקור בתערוכה - למשתתפי הכנס בלבד10:40-10:10
יושבי ראש: פרופ׳ יאיר מולד, פרופ׳ ליאורה הראל מושב רביעי

הרצאת מרצה אורח )יוצג על ידי פרופ' עוזיאל(11:25-10:40
Traveling into the Unknown: Challenges of Pediatric 
Rheumatology in the 21st Century 
Berent Prakken MD, PhD, Professor of Immunology and Pediatrics 
at the Utrecht Medical Center, Utrecht (UMCU), The Netherlands 

בחסות:

דרמה דלקתית בתינוק 11:45-11:25
ד"ר רותם טל, מרכז רפאי שניידר, פ"ת

הפסקה וביקור בתערוכה - למשתתפי הכנס בלבד12:15-11:45
יושבי ראש: פרופ' ראובן מדר, ד״ר דבי זיסמן מושב חמישי
הרצאת  מרצה אורח13:00-12:15

How to Change the Culture of Research? 
Berent Prakken MD, PhD, Professor of Immunology and Pediatrics 
at the Utrecht Medical Center, Utrecht (UMCU), The Netherlands

בחסות:
שיגדון/ גאוט/ פודגרה/ צינית. מי מהן יותר רצינית?13:20-13:00

ד"ר עבדאללה פואז, מרכז רפואי העמק, עפולה
הודעות האיגוד13:30-13:20

בעזרת השם: שם, שימום או שעמום? טקסונומיה של מחלות אוטואינפלמטוריות13:50-13:30
פרופ' אלדד בן שטרית, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

בחסות:
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