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לסוכרת

ומחלות לב 2015

דמי רישום
• רישום מוקדם עד ה-16.2.15: 40 ש“ח

• רישום מה-17.2.15 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
 * המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום  08:30-09:00

מושב פתיחה
יו"ר: פרופ‘ דורון אהרונסון, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, הקריה הרפואית רמב"ם

דברי פתיחה  09:00-09:20
פרופ' נעים שחאדה, יו"ר הכנס  

פרופ' דורון אהרונסון, יו"ר הכנס  

חידושים בניתוחים קרדיאליים   09:20-09:45
ד"ר גיל בולוטין, מנהל המחלקה לניתוחי לב, הקריה הרפואית רמב"ם   

יתר לחץ דם ריאתי - זיהוי ודרכי טיפול   09:45-10:10
ד"ר רוברטו דרגו, היחידה לטיפול נמרץ לב, הקריה הרפואית רמב"ם  

MitraClip - טיפול באי ספיקה מיטרלית באמצעות צינתור    |   בחסות: אבוט  10:10-10:35
ד"ר ארתור קרנר, היחידה לקרדיולוגיה פולשנית, החטיבה לקרדיולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:35-11:10

מושב בוקר
 יו“ר: פרופ‘ נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א’ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית לרמב“ם

והפקולטה לרפואה, הטכניון  
BI :נוגדי קרישה חדשים לטיפול בפרפור עליות 2015 - איפה אנחנו נמצאים ומה למדנו עד היום?   |   בחסות  11:10-11:35

ד"ר אהרון לובצקי, מנהל היחידה לקרישת הדם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא  

מחלות גנטיות שגורמות להפרעות בקצב הלב  11:35-12:00
ד"ר מירי בליך, היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, המערך הקרדיולוגי, הקריה הרפואית רמב"ם  

לא רק HBa1C קובע. כלי חדש לאיזון רמות ה-PPG    |   בחסות: סאנופי   12:00-12:25
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית לרמב"ם   

והפקולטה לרפואה, הטכניון  
הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:25-12:50

מושב צהריים
יו“ר: ד“ר טומי הרשקוביץ, מומחה לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית

אירועים כליליים חריפים בחולי סוכרת - אתגר טיפולי    |   בחסות: נוברטיס   12:50-13:15
ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, המרכז הרפואי בני ציון, והפקולטה לרפואה הטכניון  

מקומו של האינסולין הבזאלי בפרדיגמה הטיפולית בסוכרת מסוג 2 - עדכונים אחרונים    |   בחסות: סאנופי   13:15-13:40
ד"ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי זבולון, שירותי בריאות כללית  

 BI :האם כולם זהים?   |   בחסות - DPP-4-i  13:40-14:05
ד"ר סלזק ולדיסלב, מנהל יחידת הסוכרת, המרכז הרפואי לין ושירות מחוזי ללחץ דם ונפרולוגיה  

סיום וארוחת צהריים  14:05

בחסות


