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התכנסות ורישום 08:30-09:00

09:00-09:10
 

דברי פתיחה 
יו"ר הכנס: ד"ר בלה קויפמן, מנהלת המרפאה לבריאות לב האשה, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

מושב פתיחה 
יו"ר: ד"ר אריה שטיינויל, סגן מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי

09:10-09:30Pregnancy Associated Spontaneous Coronary Artery Dissection -
a Contemporary Review of 120 Cases

ד"ר עופר חבקוק, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי  

אי ספיקה לבבית  |  בחסות: נוברטיס09:30-09:50
ד"ר דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון   

09:50-10:10 BI :פריצות דרך בסוכרת | בחסות
ד"ר בלה קויפמן, מנהלת המרפאה לבריאות לב האשה, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי           

הבדלי מגדר בחולים המופנים להשתלת מסתם אבי העורקים בצנתור10:10-10:30
ד"ר אריה שטיינויל, סגן מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר
יו"ר: ד"ר דנה צפת, מנהלת המרכז לבריאות לב האישה ע״ש לינדה ג׳וי פולין, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

פרפור פרוזדורים בנשים וגברים- השוואה בין המינים באפידמיולוגיה ובסיכון לשבץ ותמותה11:00-11:20
פרופ' מוטי חיים, מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבי לב המערך הקרדיולוגי,

המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

נוגדי קרישה למניעת שבץ בראייה מגדרית | בחסות: פייזר11:20-11:40
ד"ר אבישג לייש-פרקש, מנהלת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבים, המערך הקרדיולוגי,

בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד

הריקוד המוזר של הלב - על מיניות ובריאות לבבית11:40-12:00
ד"ר תמר כוסף, פסיכיאטרית מומחית ומטפלת מינית מוסמכת, יועצת פסיכיאטרית לחטיבת נשים,

המחלקה לפסיכיאטריה, המרפאה לבריאות מינית במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:00-12:20

מושב צהריים
 הקשר בין סוכרת ומחלות קרדיווסקולריות  |  בחסות: נובו נורדיסק12:20-12:40

פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון

12:40-13:00TAVR-ו PCI הבדלים מגדריים בתוצאים קליניים של
ד"ר אלה לובוביץ', רופאה בכירה ביחידת צינתורים, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

קרדיו-טוקסיות בקרב חולות סרטן שד - לנצח את המחלה מבלי לצאת עם לב שבור13:00-13:20
ד"ר מיכל לאופר פרל, מנהלת המרפאה הקרדיו-אונקולוגית, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

תמותה קרדיו-וסקולרית בקרב נשים?13:20-13:40
ד"ר דנה צפת, מנהלת המרכז לבריאות לב האישה ע״ש לינדה ג׳וי פולין, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

סיכום יו״ר הכנס13:40-14:00
ארוחת צהריים וסיום14:00

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות


