
הכנס השנתי של
החברה ליתר לחץ דם 

רישום והתכנסות08:00-08:30

דבר יו"ר החברה - ד"ר עדי לייבה08:30-8:50

פתיחת הכנס על ידי יו"ר הכנס – ד"ר טליה וולק08:50-9:00

מושב ראשון: חידושים ביתר לחץ דם - 
יושבי ראש - פרופ' אהוד גרוסמן, פרופ' נפתלי שטרן

ההתעוררות המחודשת של דנרבציה כלייתית: מה למדנו מהעבר ומה צופן העתיד? -09:00-09:30
פרופ' יהונתן שרעבי, מנהל המכון ללחץ דם המרכז הרפואי שיבא, תל השומר והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, 

אוניברסיטת תל אביב.

מערכת הרנין/אנגיוטנסין/אלדוסטרון: עדכון על טיפולים חדשניים09:30-10:00
ד"ר סוהיר אסדי, מנהלת המחלקה לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה; יו"ר החוג ליתר לחץ 

דם - האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם.

טכנולוגיות חדשות חודרניות בטיפול ביתר לחץ דם - ד"ר עדי לייבה,  יו"ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם.10:00-10:30

הפסקת קפה10:30-10:40

מושב שני: מצבים מיוחדים ביתר לחץ דם - 
יושבי ראש -  ד"ר דרור דיקר, ד"ר קרן דואניס

חשיבות לחץ דם הדם בטיפול אי ספיקת לב סיסטולית על ידי10:40-11:10
- Angiotensin II Receptor Blocker Neprilysin Inhibitor - ARNI

פרופ' אנדרה קרן, מנהל מכון הלב מרכז רפואי אסותא השלום תל אביב, מנהל יחידת אי ספיקת לב שרותי בריאות 
כללית ירושלים.

הצגת מקרה – מחלה נדירה המסתמנת כיתר לחץ דם קשה לאיזון- פתרון המקרה בהשתתפות הקהל -11:10-11:40
מנחה ד"ר עידו בן דוב, מחלקה נפרולוגית הדסה עין כרם ירושלים,

הפסקה ובחירת חברי ועדת הביקורת11:40-12:00

מושב קליני - יושבי ראש- 
פרופ' תלמה רוזנטל, ד"ר אבשלום ליבוביץ'

הטיפול המשולב בנוגדי קרישה ונוגדי טסיות, הגישה המעשית לחולה הקרדיאלי המורכב -12:00-12:30
ד"ר רוני אלקלעי, מנהל יחידת הלב, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים  ירושלים.

הפרעות שינה במתבגרים: התפתחות יתר לחץ דם ותחלואה קרדיווסקולרית עתידית -12:30-13:00
פרופ' אשר טל, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה. פקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

אי ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי שמור הנגרמת עקב יתר לחץ דם -13:00-13:30
ד"ר טל חסין, מנהל יחידת אי ספיקת הלב, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים.

מדידה אוטומטית במרפאה- האם צריכה להחליף מדידת לחץ דם רגילה במרפאה?13:30-14:00
פרופ' מיכאל בורשטיין, מנהל יחידה ליתר לחץ דם, מחלקה פנימית, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים  

והאוניברסיטה העברית,  ירושלים.

מושב מחקרי - יושבי ראש -  
ד"ר יונית מרקוס וד"ר עידו בן דב

מידת ההתאמה של חולי לב לדיאטת DASH ושיעורי היארעות של אוטם חוזר ושבץ המוח" -12:00-12:30
פרופ' אורי גולדבורט, החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת , הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

12:30-12:45Early postpartum hemoglobin less than  10 g/dL  is associated with future maternal 
atherosclerotic morbidity- Yochai Frenkel, Leah Shalev, Ilana Shoham-Vardi, Ruslan Sergienko, Arik 
Wolak, Eyal Sheiner, Asnat Walfisch and Talya Wolak- Soroka University Medical Center and Faculty of 
Health Sciences Ben-Gurion University of the Negev

12:45-13:00The induction of dysbiosis by high salt diet and the protective effect of melatonin coupled with 
changes in microbiome population and short chain fatty production- Ariel Bier, Rawan Khasbab, 
Tzipi Braun, Ayelet Di Segni, Yael Haberman, Avshalom leibovitz. Internal Medicine D and Hypertension 
Unit, Chaim Sheba Medical Center Tel- Hshomer

13:00-13:15Prevalence and causes of hypertension among hemodialysis patients. 
A prospective observational study. - Keren Doenyas-Barak. Efrati S. Minha S. Nephrology 
Department Asaf Harofeh Medical Center,

13:15-13:30Insight from Ambulatory Blood Pressure monitoring in kidney transplant patients. Eitan Gluskin. 
Nephrology Department Hadasa Ein Karem Jerusalem.

סדנת ABPM – מנחה ד"ר אדוארדו פודחרני

האם תם עידן מדידת לחץ דם במרפאה - מתקדמים לרפואה מותאמת אישית -12:00-12:30
פרופ' יאיר יודפת, יועץ יתר לחץ דם במכון לסקר רפואי המרכז הרפואי שיבא, תל השומר.

ניתוח אינטראקטבי של דוחות ABPM מסובכים - בשיתוף הקהל - 13:30 - 12:30
ד"ר אדוארדו פודחרני, מנהל מכון אדם ליתר לחץ דם, שירותי בריאות כללית, הרצליה.

 ארוחת צהרים13:30-14:40

סיכום הכנס והכרזה על יושב ראש וחברי וועדת הביקורת.14:40-15:00

שלום לכולם,
אנו מזמינים אתכם להשתתף בכנס לא שגרתי. ללמוד על החידושים האחרונים והמפתיעים בעולם יתר לחץ דם. 

להשתתף בפתרון מקרה קליני מפתיע ולקחת חלק בדיונים קליניים. 
בברכה, ד"ר טליה וולק

להרשמה לחץ כאן <<
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