
התכנסות ורישום   08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס   09:00-09:20
                      פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב,  המרכז הרפואי 

                          האוניברסיטאי הדסה, ירושלים
      

מליאת  בוקר
יו"ר: פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב,  המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

חידושים בקרדיולוגיה התערבותית                                                        09:20-09:45
                      פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי 

                          האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

חידושים באלקטרופיזיולוגיה                                                                        09:45-10:10
                      ד"ר דוד לוריא, מנהל היחידה להפרעות קצב לב, מערך הלב, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

בריאות לב האישה: מיתוס ומציאות  10:10-10:35
                      ד״ר דנה צפת, מנהלת המרכז לבריאות לב האישה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

חידושים בניתוחי לב  10:35-11:00
                      פרופ' עוז שפירא, מנהל המחלקה לניתוחי חזה ולב, מערך הלב, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה        11:00-11:30
       

מושב 1
יו״ר: פרופ' ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

החידוש המשמעותי בטיפול להורדת עודף כולסטרול   11:30-11:55
                          ד"ר אלכס גביש, מומחה למחלות לב, יועץ קופות החולים, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים 

נוגד קרישה ואנטי דוט - טובים השנים מהאחד   11:55-12:20
                              ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

פרפור פרוזדורים - הטיפול בנוגדי הקרישה בחולה המורכב     12:20-12:45
                      פרופ' ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:45-13:05
         

מושב 2 
יו"ר:  פרופ' חיים לוטן, מנהל המערך הקרדיווסקולרי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

הטיפול בחולה הווסקולרי המורכב        13:05-13:30
                      ד"ר דוד פלנר, מנהל המרכז להתערבות בכלי הדם הפריפריים, מערך הלב, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

חידושים באי ספיקת הלב  13:30-13:55
                          ד"ר ישראל גוטסמן, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים 

?A1c החולה הסוכרתי – מה מעבר לערכי  13:55-14:20
                      פרופ' חיים לוטן, מנהל המערך הקרדיווסקולרי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

 
ארוחת צהריים  14:20-15:00

מזכירות 
הכנס

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי קהילה ורופאי בי״ח. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
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כנס הדסה לקרדיולוגיה
לרופאי הקהילה


