
הכנס השנתי של החברה ליתר לחץ דם
בשיתוף עם איגוד רופאי המשפחה

יום רביעי , ה- 31 בדצמבר 2014

מלון דן פנרומה תל אביב 8:30-15:00

להרשמה לחץ כאן

https://ish2014.herokuapp.com/


2

הכנס השנתי של החברה ליתר לחץ דם בשיתוף
עם איגוד רופאי המשפחה

08:30-09:00
התכנסות וכיבוד

09:00-09:10
דברי ברכה

פרופ’ יהונתן שרעבי
יו”ר החברה ליל”ד 

מנהל המכון ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי שיבא

ד”ר עדי לייבה
יו”ר הכנס ומזכיר החברה ליל”ד

המכון לנפרולוגיה ויל”ד, המרכז הרפואי שיבא

מליאה | יל”ד בגילאי קיצון 
Hypertension in Extremes of Age

יו”רים :
ד”ר עדי לייבה

המכון לנפרולוגיה ויל”ד, המרכז הרפואי שיבא
ד”ר דני לוטן 

יו”ר האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ילדים ויתר לחץ דם
היחידה לנפרולוגיה ילדים ויתר לחץ דם

בית החולים ספרא לילדים, המרכז הרפואי שיבא

09:10-09:40
האם יל”ד מתחיל בינקות?

Does hypertension begin in early life?
Stephen H.Zinner, MD.

Charles S Davidson Distinguished Professor of Medicine, Harvard Medical School; Former 
Chair Department of Medicine Mount Auburn Hospital

09:40-10:10
יל”ד בצעירים - תסמונות גנטיות

Hypertension in Children - The role of Genetic Syndromes
ד”ר חיים מעיין

מנהל מחלקה פנימית ה’, המרכז הרפואי שיבא

10:10-10:35
יל”ד באוקטגנרים )בגיל +80( 

Hypertension in Octagenerians
פרופ’ יאיר יודפת

יועץ ליתר לחץ דם, “המכון לסקר רפואי”, המרכז הרפואי שיבא
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10:35-11:00
מהו המשלב התרופתי האופטימלי ביל”ד? 

What is the optimal medical combination in Hypertension?
ד”ר שוקי לשם

יועץ יתר לחץ דם, מכבי שירותי בריאות, לאומית שירותי בריאות, מחוז חיפה והצפון.
NOVARTIS  ההרצאה בחסות חברת

11:00-11:20
הפסקה

מושבים מקבילים
 Basic Science | מושב 1: מחקר בסיסי

מיקום ההרצאה: אולם גליל-נגב 

יו”רים:
פרופ’ בתיה קריסטל

מנהלת המרכז לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי לגליל
פרופ’ יורם יגיל

מנהל המערך לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי 

11:20-11:35
ההשפעה של אנטיאוקסידנטים טבעיים על תהליכים דלקתיים פרה-אתרוסקלרוטיים

The effect of natural antioxidants on pre-atherosclerotic inflammatory processes
ד”ר רחל חמיאס

המרכז לחקר יל”ד, אוניברסיטת בן גוריון

11:35-11:50
 הפרגמנט ה N טרמינלי של אוסטאופונטין חושף את יציבות הרובד הקרוטידי

המשויכת לטיפול נוגד טסיות או טיפול בסטטינים בחולה עם יל”ד
Osteopontin’s N-Terminal fragment uncovers carotid plaque stability 

associated with statin or antiplatelet therapy in hypertensive patients
ד”ר טליה וולק 

מנהלת המרפאה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי סורוקה

11:50-12:05
מלטונין מונע פגיעה כלייתית במודל יל”ד המושרה ע”י דיאטה עשירת מלח, ע”י הפחתת העקה החמצונית

Melatonin Prevents Renal Injury in a High Salt Diet
Induced Hypertension Model by Decreasing Oxidative Stress

ד”ר אבשלום ליבוביץ
מחלקה פנימית ד’ והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי שיבא

12:05-12:25
DIRECT-RENIN -בדיקות חדשות לאלדוסטרון ו

New technology for measuring direct renin and aldosterone
אלינור צרויה 

מעבדה אנדוקרינולוגית, המרכז הרפואי שיבא

12:25-13:00
הפסקה
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הכנס השנתי של החברה ליתר לחץ דם בשיתוף
עם איגוד רופאי המשפחה

 Hypertension and Stroke  מושב 2: יתר לחץ דם ושבץ מוחי
C מיקום ההרצאה:  אולם ישראל

יו”רים: 
פרופ’ חיים יוספי

מנהל היח’ לקרדיולוגיה לא פולשנית, המרכז הרפואי ברזילי  
פרופ’ שלומי מטצקי

מנהל היח’ לטיפול נמרץ לב, המרכז הרפואי שיבא

11:20-11:35
שבץ מוחי תסחיפי ממקור לא ידוע - העקשנות משתלמת
Cryptogenic Strok - stubbornness pays off

פרופ’ נתן בורשטיין
מנהל יחידת שבץ המוח, מרכז רפואי ת”א. יו”ר האיגוד הנוירולוגי בישראל. 

סגן נשיא ארגון שבץ המוח העולמי
 Medtronic ההרצאה בחסות חברת

11:35-12:30
הטיפול בנוגדי קרישה בחולי Afib, כלי תומך החלטה ממוחשב מבוסס EBM - מקרים לדיון.

Decision making support tool in OAC treatment in Afib Patients - case studies
ד”ר דורון נצר

סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא.
ד”ר רקפת בכרך 

רופאת משפחה, כללית שירותי בריאות, מחוז השרון 
Pfizer ההרצאה בחסות חברת

12:30-1300
הפסקה

Clinical Research  מושב 3: מחקר קליני
מיקום ההרצאה:  אולם ישראל 1

יו”רים: 
פרופ’ אהוד גרוסמן

מנהל מח’ פנימית ד’, המרכז הרפואי שיבא 
פרופ’ ראובן צימליכמן

מנהל מח’ פנימית ו’ ומנהל המחלקות הפנימיות, מרכז רפואי וולפסון  

11:20-11:35
מצבי חירום של יל”ד בבי”ח “שיבא” תל השומר

Hypertensive Emergency in Sheba 1991-2010
ד”ר עודד כהן ארזי 

מרכז רפואי הדסה עין כרם

11:35-11:50
Hypertensive Urgency ניטור לחץ דם אמבולטורי בחולים היפרטנסיביים המגיעים למיון עם

Ambulatory Blood Pressure Monitoring for hypertensive Urgencies
treated in an Emergency Department

ד”ר ואסים רוק
מרכז רפואי העמק
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11:50-12:05
פרדוקס לחץ הדם בקשישים בבתי אבות

The Blood Pressure Paradox in frail Nursing Home Residents
פרופ’ יוחנן נשיץ

בית בלב נשר

12:05-12:20
המודעות ליל”ד ואיזון לחץ הדם משתנים על פי מין,

מצב משפחתי ומוצא אתני - מחקר אוכלוסייה
Blood Pressure level and hypertension awareness and control differ

by marital status, gender and ethnicity – A population based study
ד”ר קתלין אבו סעד

מכון גרטנר, המכון לחקר אפידמולוגיה ומדיניות בריאות

12:20-12:35
הסיכון לפתח דמנציה במהלך טיפול ביל”ד עם חוסמי סידן שונים

Risk of Development of dementia during treatment of hypertension
with different calcium channel blockers

ד”ר לאוניד פלדמן
המח’ הנפרולוגית, מרכז רפואי אסף הרופא

12:35-12:50
Pulse Pressure has two components corresponding to different arterial properties with 

different prognostic significance
ללחץ הפעימה)PP( יש שני מרכיבים בהתאמה לתכונות העורק, ולהם משמעות פרוגנוסטית שונה.

פרופ’ מיכאל בורשטיין
מנהל המרכז לטיפול ביתר לחץ דם, המחלקה הפנימית הר-הצופים

ד”ר בנימין גביש 

12:50-13:00
הפסקה

מושב 4: יתרונות טיפול המשלב ובחירת השילובים המועדפים בטיפול ביתר לחץ 
דם-סדנה מעשית לרופאי המשפחה

 Resistant hypertension - A practical hands-on workshop for
the family physician

D מיקום ההרצאה: אולם ישראל
יו”רים: 

ד”ר שוקי לשם
יועץ יתר לחץ דם, מכבי שירותי בריאות, לאומית שירותי בריאות מחוז חיפה והצפון 

פרופ. נפתלי שטרן
מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

11:20-11:35
יתר לחץ דם עמיד - כיצד לקבוע את הטיפול המתאים ביותר? 

Picking and Choosing among antihypertensive drugs
ד”ר עדי לייבה 

המכון לנפרולוגיה ויל”ד, המרכז הרפואי שיבא
ההרצאה בחסות חברת דקסל פארמה
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הכנס השנתי של החברה ליתר לחץ דם בשיתוף
עם איגוד רופאי המשפחה

11:35-12:20
האם למטופל שלי יש יתר לחץ דם עמיד?

Does my patient have resistant hypertension?
ד”ר אדוארדו פודחרני 

המחלקה לנפרולוגיה ויתר לחץ דם , המרכז הרפואי מאיר
Dr. Ari Lieber MD, PhD

Diagnostic and Therapeutics Center
Hôtel-Dieu Hospital

12:20-12:40
מדידת ביואימפדנס ]סדנא מעשית[

ד”ר שאול לב 
מנהל המח’ לטיפול נמרץ כללי, המרכז הרפואי רבין

Ni Medical הסדנא בחסת בחסות

12:40-13:00
הפסקה

מליאה |  יל”ד בערכי קיצון ובמצבי קיצון 
Extreme Situations, Extreme Values

יו”רים: 
פרופ’ אליעזר הולצמן

מנהל המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם , המרכז הרפואי שיבא 
ד”ר טליה וולק

מנהלת המרפאה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי סורוקה

13:00-13:20
יל”ד תעסוקתי - סקירה כללית והעמקה בנושא כבאי אש

 Occupational Hypertension- General Overview and the case study of firefighters
Prof. Stefanos Kales, MD, MPH, FACP, FACOEM

Associate Professor, Harvard Medical School and Harvard School of Public Health

13:20-13:40
יתר לחץ דם בטייסים

Hypertension in Pilots
ד”ר אלון גרוסמן 

רופא בכיר, מחלקה ה’, מרכז רפואי רבין

13:40-14:00
יל”ד ומחלות קרדיו וסקולריות בסוהרים ואסירים

Hypertension and cardiovascular disease in prison guards and in prisoners
פרופ’ תלמה רוזנטל

המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, היחידה ליתר לחץ דם, אוניברסיטת תל אביב
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14:00-14:20
הגישה לחולה במרפאה עם לחץ דם 200/110

The approach to a patient entering my clinic with values of 200/110
פרופ’ אהוד גרוסמן

מנהל מח’ פנימית ד’, המרכז הרפואי שיבא,
דיקאן בי”ס לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

14:20-14:40
פענוח הולטרים בלחץ דם וחלוקת ספרות מקצועית

Analyzing 24 hour ABPMs
ד”ר עידו בן דב

נפרולוג בכיר, המח’ לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי הדסה
הספרות המקצועית בחסות חברת דקסל פארמה

14:40-14:50
סיכום הכנס

ד”ר עדי לייבה

14:50-15:30
ארוחת צהריים

15:30-16:30
מושב עסקי



הכנס השנתי של החברה ליתר לחץ דם
בשיתוף עם איגוד רופאי המשפחה

יום רביעי , ה- 31 בדצמבר 2014
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