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ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי השתתפות:
� רישום מוקדם עד ה-8.04.13: 80 ש“ח

� רישום מה-9.04.13 וביום הוועידה: 150 ש“ח
השתתפות חינם לחברי החברה לאקו-קרדיוגרפיה ברישום מוקדם בלבד

* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:30-09:00

דברי פתיחה09:00-09:15
 ד"ר נועה ליאל, מנהלת היחידה לאקו-קרדיוגרפיה, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע.

יו“ר החוג הישראלי לאקו קרדיוגרפיה 

מליאת בוקר
אקו לב זעיר: כלי אבחוני חדש במחלקות הפנימיות וברפואה דחופה

יו"ר: ד"ר נועה ליאל, מנהלת היחידה לאקו-קרדיוגרפיה, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע. יו“ר החוג הישראלי לאקו קרדיוגרפיה
ד"ר אבי אלפרט, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים  

אקו לב זעיר, למי ומתי?09:15-09:45
ד"ר סרגיו קובל, רופא בכיר במערך הקרדיולוגי, אחראי היחידה למבחני מאמץ, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע                        

הלימות השימוש בבדיקות אקו לב09:45-10:05
פרופ' יעקב הנקין, מנהל המרפאה לקרדיולוגיה מניעתית, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

תרומת האקו הנייד בקביעת אבחנה וטיפול - זוית הראיה של רופא במחלקה לרפואה דחופה10:05-10:25
ד"ר אבי אלפרט, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים  

דיון בהשתתפות הקהל10:25-10:45
ד"ר אבי אלפרט, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים

ד"ר סרגיו קובל, רופא בכיר במערך הקרדיולוגי, אחראי היחידה למבחני מאמץ, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
פרופ' יעקב הנקין, מנהל המרפאה לקרדיולוגיה מניעתית, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:45-11:15

מושב 1
טכנולוגיות חדשות באקו - יישומים מרכזיים ודוגמאות להשלכות קליניות

 יו"ר: פרופ' חיים יוספי, מנהל היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית,  המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון.
יו"ר החוג לאפידמיולוגיה ומניעה קרדיוווסקולרית, האיגוד הקרדיולוגי בישראל

ד"ר שרה שמעוני, מנהלת היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית - אקו לב, מרכז רפואי קפלן, רחובות            

אקו תלת מימד - הערכת הטכנולוגיה ותפקוד חדר שמאל11:15-11:35
 פרופ' חיים יוספי, מנהל היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית,  המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון.

יו"ר החוג לאפידמיולוגיה ומניעה קרדיוווסקולרית, האיגוד הקרדיולוגי בישראל  

אקו תלת מימד - מקומו בהערכה ובטיפול במחלות מסתמיות11:35-11:55
פרופ' אליק שגיא, מנהל יחידת אקו לב ומרפאת מסתמים, מערך קרדיולוגי, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

2D strain המצאה ישראלית פורצת גבולות עם ישומים קליניים חשובים - הטכנולוגיה מהי?11:55-12:15
ד"ר אבינעם שירן, מנהל היחידה לאקוקרדיוגרפיה, המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי כרמל, חיפה

2D strain הישומים קליניים חשובים: הערכת התכווצות חדר שמאל ואבחון מחלה כלילית12:15-12:35
ד"ר שרה שמעוני, מנהלת היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית - אקו לב, מרכז רפואי קפלן, רחובות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:35-12:50

מליאת צהריים
האקו ככלי מרכזי במצבים קליניים שכיחים

יו"ר: ד"ר חיים סילבר, מנהל מכון הלב מרום , מזכיר החוג לאקוגרדיוגרפיה
ד"ר ירון שפירא, רופא בכיר, יחידת אקו לב ומסתמים, המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי רבין, ביה“ח בילינסון, פתח תקוה                                  

 הערכת כאב בחזה שמוש - בחירת הבדיקה המתאימה12:50-13:10
ד“ר חיים סילבר, מנהל מכון הלב מרום, מזכיר החוג לאקוגרדיוגרפיה

הערכת חולה עם קוצר נשימה: לבבי? פגיעה סיסטולית? דיאסטולית? מסתמית? או ריאתי?13:10-13:30
ד"ר יאן טופילסקי, מנהל שירות קרדיולוגיה לא פולשנית, המרכז הרפואי תל אביב

תרומת האקו בחולה הלא יציב13:30-13:50
ד"ר ירון שפירא, רופא בכיר, יחידת אקו לב ומסתמים, המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי רבין, ביה“ח בילינסון, פתח תקוה 

דיון וסיכום13:50-14:10

ארוחת צהריים14:10-15:00


