
הנחיות קליניות וגישות לטיפול

 במחלות לב
     לרופאי המשפחה

14.3.2018 | מלון מצודת דוד ירושלים

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

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

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

מליאת  בוקר                  
09:20-09:40Edwards Lifesciences :מה חדש בחדר הצנתור?  |  בחסות

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

יתר לחץ דם ריאתי  |  בחסות: אקטליון09:40-10:00
פרופ' נוויל ברקמן, מנהל יחידת רפואת ריאה פולשנית, מרכז רפואי הדסה, ירושלים  

10:00-10:20BI :הטיפול בנוגדי קרישה בעידן האנטידוט-טיפול והיפוכו  |  בחסות
ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון 

מה חדש בטיפול בהיפרכולסטרולמיה?  |  בחסות: סאנופי10:20-10:40
ד"ר רונן דורסט, קרדיולוג, מרכז רפואי הדסה, ירושלים ויו”ר החברה הישראלית למניעה וטיפול בטרשת עורקים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
מה חדש באלקטרופיזיולוגיה?11:10-11:30

ד"ר דוד לוריא, מנהל היחידה לאקטרופיזיולוגיה, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים 
אי ספיקת לב- זיהוי החולה הסימפטומטי ודרכי טיפול  |  בחסות: נוברטיס11:30-11:50

ד"ר ישראל גוטסמן, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים     
מיטרקליפ לטיפול באי ספיקת המסתם המיטרלי11:50-12:10

ד"ר מוני שובי, היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
12:10-12:30BI :שינוי פרדיגמה  בטיפול בסוכרת  |  בחסות

פרופ' ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב 2
חדשנות בטיפול בחולה הלבבי הסוכרתי  |  בחסות: נובו נורדיסק12:50-13:10

פרופ' חיים דננברג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים
הטיפול התרופתי בחולה הקרדיו-ווסקולרי - דגשים ותקלות נפוצות13:10-13:30

ד"ר ברוריה רקח, רוקחת קלינית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים
הטיפול התרופתי בחולה הקרדיו-ווסקולרי - מנקודת הראות של רופא המשפחה13:50-14:10

פרופ' אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה”ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. מנהל המחלקה לרפואת 
המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים ויו”ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה 

ארוחת צהריים14:10

בחסות


