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חברים יקרים,
אני שמח לעדכן ולפרט מטה על נבחרת המרצים המובילה, אשר הביעה את הסכמתה 

להרצות בפנינו ולחלוק עמנו ממיטב החידושים בתחום. בטוחני, כי תגלו עניין רב לקחת 
חלק בהרצאות המרתקות שיוצגו בכנס:

ועדה מארגנת
ד"ר ברוך קפלן - יו"ר     

ד"ר יורם הרט - גזבר
ד"ר בועז גבאי - מזכיר

ד"ר אינס ורנר
ד"ר צחי שלקוביץ

ועדה מדעית:
ד"ר ברוך קפלן - יו"ר

ד"ר אלכס אלטס
ד"ר להבית אקרמן
לחץ כאןד"ר מיכאל שוחט

ההודעה בחסות                     בע"מ משווקת 

Mathew M. Avram, MD JD - Assistant Professor of Dermatology; Harvard Medical School

Director, Massachusetts General Hospital Dermatology Laser and Cosmetic Center, Boston MA

Leonard H. Goldberg,  M.D. FRCP - Clinical Professor of Dermatology, University of Texas 

Medical School at Houston Texas; Director of the Procedural Dermatology Fellowship Program 

at the Methodist Hospital.

Mitchel P. Goldman, M.D - President of the American Society for Dermatologic Surgery.

Volunteer Clinical Professor in Medicine/Dermatology at the University of California, San Diego. 

Allan C. Halpern, MD - Chief of the Dermatology Service and co-leader of the melanoma 

Disease Management Team at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). New York, NY

Malcom W. Marks,  MD FACS - Professor and Chairman Plastic Surgery; Wake Forest 

University Medical School; Winston Salem North Carolina.

Nowell Solish, M.D., F.R.C.P.(C) - Assistant Professor at The University of Toronto 

Co-Director of Dermatologic Surgery at the University of Toronto, Canada

אני מזמין אתכם להקדים ולהירשם לכנס, שיתקיים יומיים, במלון הילטון תל אביב
יום רביעי 25/12/13 – כנס מדעי

יום חמישי 26/12/13 – סדנאות מקצועיות 

אנא הקדימו להירשם וליהנות מתעריף הרשמה מוזל.
מועד אחרון להרשמה בתעריף מוזל מסתיים ב 24.11.2013

מצפה לראותכם בנוכחות מלאה,
יו"ר הכנס - ד"ר ברוך קפלן

https://dermo.herokuapp.com/

