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יום חמישי 12.12.2019
התכנסות14:00-13:00  

פתיחת הכנס14:15-14:00 

מושב ראשון | יושבי ראש: פרופ׳ יוסף עוזיאל, ד״ר יונתן בוטבול
המוליטי ממבט אנליטי14:35-14:15

Hemolytic from an analytic perspective
ד״ר אדוארד לינג, מרכז רפואי סורוקה

 14:55-14:35A20 נוסע חדש על האוטובוס האוטואינפלמטורי, קו
 A new passenger on the Autoinflammatory Autobus,
Line A20

 Nataša Toplak, Assoc. Prof. of Pediatrics, Department
 of Allergology, Rheumatology and Clinical Immunology,
 University Children’s Hospital, University Medical
Centre Ljubljana

דליקה. דלקת זועקת בפעוט שוקט15:15-14:55                  
In flames. Mega inflammation in a tiny infant

ד״ר חמאדה נאטור, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה

15:25-15:15From deep in my heart                                      ד״ר טלי אביתר, מרכז רפואי תל-אביבמעומק הלב

הפסקה15:55-15:25

מושב שני | יושבי ראש: פרופ׳ ליאורה הראל,  ד״ר חגית פלג
  16:40-15:55Human Immune Monitoring Coming of Age :מרצה אורח

פרופ׳ שי שן-אור, הפקולטה לרפואה ע״ש רפפורט בטכניון
Prof. Shai S Shen-Orr, Faculty of Medicine, Technion-
Israel, Institute of Technology, Haifa, Israel

בדרך הנפתלת. Still? או אבחנה מבדלת?17:00-16:40 
A winding path, is it still Still?

ד״ר עסאם הינדי, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

הפסקה17:30-17:00

מושב שלישי | יושבי ראש: פרופ׳ מחמוד אבו שקרה, פרופ׳ ראובן מדר
דרמה היסטרית עד היסטרקטומיה17:50-17:30    

A hysterical drama leading to hysterectomy
ד״ר אמיר ביבר, מרכז רפואי העמק, עפולה

18:35-17:50JAK inhibitors for RA treatment - is it possible to 
innovate?

Prof. Andrea Rubbert-Roth, 
Deputy Director, Division of Rheumatology, 
Cantonal Hospital St. Gallen, Switzerland

בחסות חברת

ארוחת ערב19:00

יום שישי 13.12.19
מושב רביעי | יושבי ראש: פרופ׳ דפנה פארן, פרופ׳ יאיר מולד 

   09:20-09:00ANCA endocarditis                                               ד״ר דוד עוזרי, מרכז רפואי שיבא, תל השומר אנקת הלב

 09:40-09:20The sore heart                                                      ד״ר עדי קיברי, ד״ר אורית ג׳ורג׳י הכהן, מרכז רפואי כרמל, חיפההלב הדואב

09:50-09:40     A knee without a blessing                   ד"ר סמי ג'יריס, מרכז רפואי רמב"ם, חיפהברך ללא ברכת הדרך

 10:30-09:50Round table                                                          שולחן עגול
 Challenges in Lupus nephritis and APS in pregnancy

Prof. Liz Lightstone PhD FRCP, Professor of 
Renal Medicine and Honorary Consultant, 
Deputy Campus Director of Hammersmith 
White City Campus, Renal Clinical Academic 
Lead for Training, Centre for Inflammatory 
Disease, Division of Immunology and 
Inflammation, Faculty of Medicine, Imperial 
College London. 
Dr. Eli Rimon, Maternal Fetal Medicine 
Department,Lis Maternal Hospital,Tel-Aviv 
Sourasky Medical Center.
Prof. Daphna Paran, Head, Rheumatology 
Day Care Center, Department of 
Rheumatology, Tel-Aviv Medical Center

בחסות חברת

הפסקה11:00-10:30 

מושב חמישי | יושבי ראש: פרופ׳ אורי אלקיים, ד״ר יולנדה בראון
    11:45-11:00Rheumatoid arthritis yesterday, today and tomorrow, 

where  do we stand?
Prof. Andrea Rubbert-Roth, 
Deputy Director, Division of Rheumatology, 
Cantonal Hospital St. Gallen, Switzerland

בחסות חברת

 יבש בפה וסגול בעור. יותר מאפשרות אחת12:05-11:45                         
Dry mouth and purple skin, more than one option

ד"ר מוחמד עדווי, מרכז רפואי זיו, פדה  

הודעות ועד12:15-12:05

הפסקה12:45-12:15 

מושב שישי | יושבי ראש: פרופ׳ מרב לידר, פרופ׳ שי קיוויתי
ההיסטוריה חוזרת להזכיר נשכחות 13:05-12:45

History returns to remind us what we have forgotten
ד"ר סמי ג'יריס, מרכז רפאי רמב"ם, חיפה

דלקת עורק עורקת ממקומה13:25-13:05
Relocation of arterial inflammation 

ד״ר ואלרי אלוש, מרכז רפואי תל-אביב

יום שבת 14.12.19
מר ערן כץ סוד הזכרון המצוין )באולם ההרצאות(12:30-11:00   


