
התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

מליאת  בוקר
יו”ר: פרופ’ דן גילון, מנהל היחידה לאקוקרדיוגרפיה, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים                 

פרופ’ חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים    

מרפאת מסתמים - גישה חדשנית ורב תחומית להערכה וטיפול בחולה הלבבי המורכב09:20-09:40
פרופ' רונן בארי, מנהל המרכז לחקר הלב, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

תיקון מסתם מיטרלי בצינטור כטיפול באי ספיקה לבבית 09:40-10:00
ד"ר מוני שובי, היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

השתלת מסתם אאורטלי בגישה מלעורית - המהפכה נמשכת10:00-10:20
פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים         

טיפול במחלות כלי דם היקפיות - לא עוד תחום מוזנח10:20-10:40
ד"ר דוד פלנר, מנהל המרכז להתערבות בכלי הדם הפריפריים, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו"ר: פרופ' חיים לוטן, מנהל מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

ד”ר רפעת ג’בארה, היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים                                                            

מה חדש בבריאות לב האישה11:10-11:30
ד"ר דנה צפת, מנהלת המרכז לבריאות לב האישה, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

חידושים בטיפול בדיסליפידמיה 11:30-11:50
ד"ר רונן דורסט, מערך הלב ומרפאת הליפידים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

חידושים בטיפול בסוכרת11:50-12:10
פרופ' חיים לוטן, מנהל מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

חידושים בטיפול באי ספיקת לב12:10-12:30
ד"ר ישראל גוטסמן, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים  

חידושים באבחון גנטי במחלות לב12:30-12:50
ד"ר שרה הוס, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מליאת צהריים - הפרעות קצב והטיפול בהן
יו"ר: ד"ר יאיר אליצור, היחידה להפרעות קצב לב, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

ד"ר ברוריה רקח, רוקחת קלינית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

פרופור פרוזדורים והטיפול התרופתי וההתערבותי13:10-13:30
ד"ר דוד לוריא, מנהל היחידה להפרעות קצב לב, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים 

נוגדי קרישה חדשים בטיפול בחולי פרפור פרוזדורים 13:30-13:50
ד"ר רוני אלקלעי, מנהל יחידת הלב, הדסה הר הצופים, ירושלים

13:50-14:10DVT/PE-מידע עדכני על הטיפול בפרפור פרוזדורים וב
ד”ר אשר אלעד, היחידה לט“נ לב וצנתורים, מכון הלב, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

עדכון בתחום נוגדי הקרישה החדשים: עידן האנטידוט  14:10-14:30
פרופ' ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ארוחת צהריים14:30-15:15

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

מליאת  בוקר
יו"ר: פרופ' דן גילון, מנהל ההיחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית )אקוקרדיוגרפיה(, המחלקה לקרדיולוגיה, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים     

מרפאת מסתמים - גישה חדשנית ורב תחומית להערכה וטיפול בחולה הלבבי המורכב09:20-09:40
פרופ' רונן בארי, מנהל המרכז לחקר הלב, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

תיקון מסתם מטרלי בצינטור כטיפול באי ספיקה לבבית  |   בחסות: אבוט09:40-10:00
ד"ר מוני שובי, מומחה לצינתורים ותיקון מסתמי לב בצינתור, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

השתלת מסתם אורטלי בגישה מלעורית - המהפכה נמשכת10:00-10:20
פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים         

טיפול במחלות כלי דם היקפיות - לא עוד תחום מוזנח10:20-10:40
ד"ר דוד פלנר, מנהל המרכז להתערבויות בכלי הדם הפריפריים, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו"ר: פרופ' חיים לוטן, מנהל מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

ד"ר ג'בארה רפעת, מערך הלב, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים                                                            

מה חדש בבריאות לב האישה11:10-11:30
ד"ר דנה צפת, מנהלת המרכז לבריאות לב האישה, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

חידושים בטיפול בדיסליפידמיה  |   בחסות: סאנופי11:30-11:50
ד"ר רונן דורסט, מחלקה קרדיולוגית ומרפאת ליפידים, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

11:50-12:10BI :חידושים בטיפול בסוכרת בסוכרת  |   בחסות
פרופ' חיים לוטן, מנהל מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

חידושים בטיפול אי ספיקת לב  |   בחסות: נוברטיס12:10-12:30
ד"ר ישראל גוטסמן, המחלקה לקרדיולוגיה, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים 

חידושים באבחון גנטי במחלות לב12:30-12:50
ד"ר שרה הוס, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מליאת צהריים- הפרעות קצב והטיפול בהן
יו"ר: ד"ר יאיר אליצור, היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

ד"ר ברוריה הירש רקח, רוקחת קלינית, מערך הלב והמרכז למידע תרופתי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים 

פרופור פרוזדורים והטיפול התרופתי וההתערבותי13:10-13:30
ד"ר דוד לוריא, מנהל היחידה להפרעות קצב לב, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים 

נוגדי קרישה חדשים בטיפול בחולי פרפור פרוזדורים  |   בחסות: פייזר13:30-13:50
ד"ר רוני אלקלעי, מנהל יחידת הלב, הדסה הר הצופים, ירושלים

מידע מהחיים האמיתיים בפרפור פרוזדורים וב-DVT/PE  |   בחסות: באייר13:50-14:10
14:10-14:30BI :עדכונים בתחום נוגדי קרישה החדשים: עידן אנטידוט  |   בחסות

פרופ' ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ארוחת צהריים14:30

ייזום והפקה

כנס ירושלים
לקרדיולוגיה בקהילה

14 בספטמבר 2016 | מלון ענבל ירושלים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
ההשתתפות הינה ללא עלות ומיועדת לקרדיולוגים, רופאי משפחה, פנימאים, גריאטרים ואחיות

בחסות ראשית


