
ייזום והפקה

5.9.2018 | מלון הילטון ת"א

כנס רופאי הקהילה
למחלות לב וקרדיווסקולר

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי משפחה, פנימאים, 
גריאטרים מכל קופות החולים ובתי החולים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

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

מליאת  בוקר - טיפולים חדשניים להפחתת תמותה ממחלות לב
יו"ר: פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון                                                                                                        

הצגת החולה09:20-09:25
פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון         

CVOT בחולים עם היפרכולסטרולמיה  |  בחסות: סאנופי 09:25-09:45
ד"ר דב גביש, מנהל מחלקה פנימית א’, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון. מזכיר החוג לקרדיולוגיה 

בקהילה איגוד הלב הישראלי. יועץ ליפידים ומניעה קופות חולים מכבי ומאוחדת
אי ספיקת לב  |  בחסות: נוברטיס09:45-10:05

פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון
הטיפול המיטבי בחולה הקרדיאלי עם סכרת 10:05-10:25

ד״ר רואי בייגל, סגן מנהל יחידה לטיפול נמרץ לב, היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית,
המרכז הרפואי ע״ש שיבא, תל השומר

פאנל בהשתתפות המרצים10:25-10:40
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1 - המשך טיפולים חדשניים להפחתת תמותה ממחלות לב
יו"ר: ד"ר מיכאל גייסט, מנהל יחידת לב ביניים- השרות האלקטרופיזיולוגי מערך הלב, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון

אבלציה של פרפור פרוזדורים11:10-11:30
ד“ר הלל שטיינר, רופא בכיר, היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

נוגד קרישה כולל פרי – פרוצדורלי )אבלציה(11:30-11:50
פרופ' ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים 

ICD למניעה ראשונית11:50-12:10
ד"ר מיכאל גייסט, ממנהל יחידת לב ביניים- השרות האלקטרופיזיולוגי

מערך הלב, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון
פאנל בהשתתפות המרצים12:10-12:25
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:25-12:45

מושב 2 - עדכונים במחלות לב
יו“ר: ד״ר פול פפר, מנהל תחום מחלות לב מבניות, יחידה לקרדיולוגיה פולשנית, מרכז הלב ע“ש לבייב,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר
 אי ספיקה לבבית על ידי הקטנת הדלף המטרלי בפעולת מיטרקליפ  |  בחסות: אבוט 12:45-13:10

ד״ר פול פפר, מנהל תחום מחלות לב מבניות, יחידה לקרדיולוגיה פולשנית, מרכז הלב ע“ש לבייב,  
המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

מניעת ארוע מוחי בחולים עם חלון סגלגל פתוח13:10-13:35
ד"ר ליסה מנביץ, מומחית למחלות לב, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון

TAVI לחולים עם היצרות אאורטלית בסיכון בינוני לניתוח13:35-14:00
פרופ' ישראל ברבש, מנהל שירות צנתורים, מרכז הלב ע”ש לבייב, תל השומר

ארוחת צהריים14:00
בחסות


