
מזכירות 
הכנס

כנס רופאי הקהילה
לטרשת עורקים ויל“ד
30.11.2016 | מלון דניאל הרצליה

ההשתתפות בכנס מיועדת לרופאי קהילה מכל קופת החולים ואינה כרוכה 
בתשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש. מס' המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

פרופ' הילה קנובלר, מנהלת מכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי קפלן, רחובות

מליאת  בוקר
יו”ר: פרופ’ יוסף שמש, מנהל היחידה למחקר ע”ש גרייס באלאס והמרפאה לסיקור הלב, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

ד”ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מחלקה פנימית ג’ ומרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

טרשת עורקים בסוכרתיים09:20-09:50
פרופ' הילה קנובלר, מנהלת מכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי קפלן, רחובות

הדמייה בסוכרתיים09:50-10:20
פרופ' יוסף שמש, מנהל היחידה למחקר ע"ש גרייס באלאס והמרפאה לסיקור הלב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תה״ש 

מעבר לבטיחות - היעילות הקרדיווסקולרית של טיפול תרופתי לגליקמיה:10:20-10:40
תוצאות מחקר ה-LEADER |  בחסות: נובו נורדיסק 

ד”ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מחלקה פנימית ג’ ומרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

10:40-11:00                                                                                                                BI :כיצד לשלב איזון סוכרת עם הפחתת תחלואה קרדיוואסקולרית - חידושים בתחום |  בחסות
ד”ר רננה שור, רופאה בכירה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין ומרפאות סוכרת מכב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושב 1 מושב גורמי סיכון לטרשת עורקים
יו”ר: פרופ’ יוסף רוזנמן, מנהל מערך הלב, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון

פרופ’ אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג’, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הגישה המולטיפקטוריאלית לטיפול בסוכרת סוג 2 |  בחסות: אסטרה זניקה11:30-11:50
 DMC-פרופ' חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ו

11:50-12:10MSD :הטיפול בדיסליפידמיה סוכרתית |  בחסות
פרופ' אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג’, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה  

חסימת PCSK9 - הלהיט החדש בטיפול במחלות טרשתיות |  בחסות: מדיסון  12:10-12:30
פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל מערך הלב, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון 

)LP)a עבר הווה ועתיד12:30-12:50
ד”ר דב גביש, מנהל מחלקה פנימית א', המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון’ הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב     

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מליאת צהריים
יו”ר: ד”ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה                                     

פרופ’ מיכאל בורשטין, היחידה ליתר לחץ-דם, מחלקה פנימית, הדסה הר הצופים, ירושלים

מה שונה בארסנל הטיפולי של הרופא לטיפול במחלת ההשמנה |  בחסות: נובו נורדיסק  13:10-13:30
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם,

רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

טיפול ביתר לחץ דם בקשישים: לתת ספרינט או לנוח?13:30-13:50
ד"ר גיל צ'רנין, מנהל המכון לנפרולוגיה ויל”ד, מרכז רפואי קפלן, רחובות 

הגישה לבירור יל"ד שניוני13:50-14:10
פרופ' מיכאל בורשטין, היחידה ליתר לחץ-דם, מחלקה פנימית, הדסה הר הצופים, ירושלים                                                                       

ארוחת צהריים14:10
בחסות


