
לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-10.3.14: 40 ש“ח

� רישום מה-11.3.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח
 * המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום 08:30-09:00
דברי פתיחה 09:00-09:10

יו“ר הכנס: ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון רחובות, כללית, מחוז מרכז

מושב 1. עדכונים בטיפול בפרפור פרוזדורים
יו“ר: ד“ר סילביה נוסבאום, מומחית לרפואת משפחה, לאומית

09:10-09:30AF טיפולים לא פרמקולוגיים  במניעת שבץ מוחי בחולה עם
פרופ‘ עמוס כץ, מנהל המערך הקרדיולוגי , המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

תמצית נוגדי קרישה לקלינאי בקהילה   |   בחסות: פייזר09:30-09:50
פרופ‘ שלמה ברלינר, מנהל המחלקה הפנימית ה‘, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

מניעת שבץ מוחי בחולים עם פרפור פרוזדורים ב-2014 - מציאות חדשה   |   בחסות: רפא09:50-10:10
פרופ‘ יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון 

הצגה ודיון מקרה10:10-10:30
ד“ר סילביה נוסבאום, מומחית לרפואת משפחה, לאומית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

 A.C.S מושב 2. חשיבות בטיפול בנוגדי טסיות לאחר
יו“ר: ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון רחובות, כללית, מחוז מרכז 

יו“ר: ד“ר אלוין טבצ‘ניק, מנהל טיפול נמרץ ילדים ומרפאת ריאות, מרכז רפואי קפלן, רחובות

נוגדי טסיות חדשים במטופלי ACS   |   בחסות: אסטרה זניקה11:00-11:20
ד“ר אלעד אשר, רופא בכיר ביחידה לט״נ לב וצנתורים מכון הלב, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון רחובות, כללית, מחוז מרכז

הגישה לכאבים בחזה ב-ACS בקהילה11:20-11:40
ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון רחובות, כללית, מחוז מרכז

דיון: הגישה למטופל לאחר השתלת תומכן  ממבט רופא המשפחה11:40-12:00
השתלת רדיוסר בסינוס הקורונרי - טיפול חדשני בחולים עם תעוקת חזה עמידה לטיפול12:00-12:20

ד“ר מעין קניגשטיין, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב 3. נוגדי קרישה בראייה של המטולוג 
יו“ר: ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון רחובות, כללית, מחוז מרכז  

12:40-13:00NOACS פרוטוקולים במיון לטיפול בדימום על רקע
ד“ר אשר וינדר, מנהל מחלקה המטולוגית, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

עדכונים והתפתחויות בניתוחי לב13:00-13:20
ד“ר ינאי בן גל, מנהל מח׳ ניתוחי לב חזה, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי 

נוגדי קרישה חדשים במבט ביקורתי   |   בחסות: תרו13:20-13:40
ד“ר לובושיץ יעקב, המכון לקרישת דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

ארוחת צהריים וסיום13:40-14:00

הכנס
לנוגדי קרישה

  ונוגדי טסיות                             
12.03.14 | לאונרדו סיטי טאואר, ר“ג                               בקהילה

ייזום והפקה

בחסות


