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במחלות לב
מדריך מעשי לרופאי הקהילה 2014

התכנסות ורישום08:30-09:00
דברי פתיחה09:00-09:10

פרופ' מוריס מוסרי, יו“ר הכנס, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

מושב 1 - מחלה כלילית
יו"ר: פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי וולפסון, חולון

שיטות לא פולשניות להערכת היקף וחומרת מחלת לב כלילית09:10-09:40
ד"ר אריק וולק, מנהל היחידה לדימות הלב, המחלקה הקרדיולוגית, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים

הטיפול בנוגדי טסיות חדשים בתסמונת כלילית חריפה09:40-10:10
פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי וולפסון, חולון

טיפול מניעתי; האם לאמץ את ההנחיות האמריקאיות החדשות לטיפול בסטטינים?10:10-10:40
פרופ' מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 2 - פרפור פרוזדורים
יו"ר: פרופ' מיכאל גליקסון, מנהל מרכז דוידאי להפרעות קצב, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

פרפור פרוזדורים; גישה קלינית לאבחון וטיפול תרופתי11:10-11:40
פרופ' מיכאל גליקסון, מנהל מרכז דוידאי להפרעות קצב, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

טיפול פולשני באבלציה; למי ומתי? 11:40-12:10
ד"ר מוטי חיים, מנהל היחידה לאקטרופיזיולוגיה בית חולים מאיר 

12:10-12:40Evidence based medicine - הטיפול בנוגדי קרישה חדשים
ד"ר נצר דורון, סגן מנהל, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב 3 - אי ספיקת לב
יו"ר: פרופ' דוב פריימרק, מנהל המכון לאי ספיקת לב, מרכז הלב ע"ש לבייב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

פרופ' מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הגישה להערכת חולה המופנה עם אי ספיקת לב13:00-13:30
פרופ' דוב פריימרק, מנהל המכון לאי ספיקת לב, מרכז הלב ע“ש לבייב, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל-השומר

הטיפול בחולי אי ספיקת לב; מהאשפוז לקהילה13:30-14:00
ד"ר ז'אן מרק וויינשטיין, מנהל מרפאת אי ספיקת לב, מרכז רפואי סורוקה, באר שבע

טיפול פולשני באי ספיקת לב; למי, מתי ואיזה טיפול? 14:00-14:30
ד"ר בנימין מדליון, מנהל היחידה להשתלות לב ריאה וכירורגיה של אי ספיקת לב, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ארוחת צהריים14:30

לפרטים והרשמה: 7650504—03 

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת רישום מראש 
ומותנית באישור החברה המארגנת. מספר המקומות מוגבל. 


