
ייזום והפקה ההרשמה לכנס הינה ללא עלות ומיועדת לקרדיולוגים, פנימאיים, 
רופאי משפחה, גריאטרים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

CVD2017
CARDIOVASCULAR DISEASE

עדכונים
במחלות לב

21.6.2017 | מלון הילטון, תל אביב טיפולים פורצי דרך ומצילי חיים

התכנסות ורישום 08:30-09:00
דברי פתיחה09:00-09:10

יו"ר הכנס: פרופ' מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא 

מושב 1: טיפול תרופתי להקטנת אירועים קרדיו-ווסקולריים והארכת תוחלת החיים 
יו”ר: פרופ’ מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר, כפ”ס 

09:10-09:40  BI :העתיד כבר כאן  |  בחסות - SGLT2 הטיפול במעכבי
ד"ר מיכאל ברגר, סגן מנהל המחלקה לקרדיולוגיה, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

יתרון קרדיו-ווסקולרי בטיפול ב-GLP  |  בחסות: נובו נורדיסק09:40-10:05
ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

טיפולים חדשניים באי ספיקת לב   |   בחסות: נוברטיס  10:05-10:30
פרופ' מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא  

טיפול בדיסליפדמיה ומעכבי PCSK9   |   בחסות: סאנופי10:30-10:55
פרופ’ דורון זגר, מנהל מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:55-11:25

מושב 2: טיפולים מצילי חיים בחדר הצנתור ובקהילה   
יו”ר: פרופ’ רן קורנובסקי, מנהל המכון לצנתורי לב, מרכז רפואי רבין, בתי חולים בילינסון והשרון,  פתח תקוה                                                                                                                

הרחבה צנתורית של העורק הכלילי השמאלי הראשי11:25-11:50
פרופ' רן קורנובסקי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה, נשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל

11:50-12:15TAVI - השתלת מסתם אאורטלי בצנתור
פרופ' עמית שגב, מנהל  מערך הלב, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

טיפול בנוגדי טסיות שנה ואילך לאחר צנתור טיפולי   |   בחסות: אסטרה זניקה12:15-12:40
פרופ’ שמחה מייזל, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב במרכז הרפואי הלל יפה, חדרה 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:40-13:10

מושב 3: פרפור פרוזדורים; ניטור, טיפול תרופתי וטיפול התערבותי
יו”ר: פרופ’ ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                 

פרופ’ מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר, כפ”ס
הטיפול בנוגדי קרישה בחולה הפרוזדורי המורכב  |   בחסות: באייר 13:10-13:35

פרופ' ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                                  
NOACS - מחקרים רנדומליים, קווים מנחים, ומרשמי החיים האמיתיים:13:35-14:00

איך לתרגם את כל המידע לפרקטיקה היומיומית?  |   בחסות: פייזר 
ד״ר רואי בייגל, היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

הגישה לחולה עם פלפיטציות: חידושים באבחנה וטיפול14:00-14:30
פרופ’ שמעון רוזנהק, אלקטרופיזיולוג בכיר, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15
בחסות:


