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הכנס השנתי של החברה ליל"ד  -ופרסום ההנחיות הישראליות לטיפול ביל" ד
08:00-09:00

התכנסות ורישום

09:00-09:30

דברי פתיחה

09:00-09:10

ד"ר שוקי לשם ,יו"ר הכנס; יועץ יל״ד ,״לאומית שירותי בריאות״; גזבר החברה ליל״ד

09:10:09:20

תהליך כתיבת ההנחיות
פרופסור עדי לייבה ,מנהל המכון לנפרולוגיה ויל"ד ,בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד;
יו"ר ,החברה הישראלית ליל"ד

09:20-09:30

פרופסור איתמר גרוטו ,סמנכ"ל משרד הבריאות

09:30-11:20

מושב ראשון :גישה קלינית 1
יו"ר :פרופסור תלמה רוזנטל ,פרופסור יאיר יודפת

09:30-10:20

Resistant Hypertension, Marc A. Pohl, M. D.

Consultant Staff, Department of Nephrology and Hypertension,
Glickman Urologic and Kidney Institute Past Ray W. Gifford,
Jr. M. D. Endowed Chair in Hypertension Past Head, Section of Clinical
Nephrology and Hypertension and Director, Center for Blood Pressure
Disorders, Cleveland Clinic.

10:20-10:40

חידושים בטיפול בגורמי סיכון קרדיו-וסקולריים
ד"ר חיים סילבר ,יו"ר החוג לקרדיולוגיה בקהילה

10:40-11:20

בעד ונגד :האם לטפל בתרופות מקבוצת נוגדי  SLGT2בחולי יתר לחץ דם?
בעד :ד"ר טליה וולק ,מנהלת מחלקה פנימית ד' ,מרכז רפואי שערי צדק ירושלים ( 15דקות)
נגד :ד"ר יונית מרקוס ,אחראית מרפאת יתר לחץ דם ,המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזים ויתר
לחץ דם ,מרכז רפואי תל-אביב ( 15דקות)
סיכום 10( :דקות)

11:20-11:40

הפסקת קפה

11:40-13:10

מושב שני :גישה קלינית 2
יו"ר :פרופסור אהוד גרוסמן ,פרופסור יהונתן שרעבי

11:40-12:10

12:10-12:30

Renovascular Hypertension, Marc A. Pohl, M. D.

Consultant Staff, Department of Nephrology and Hypertension,
Glickman Urologic and Kidney Institute Past Ray W. Gifford, Jr. M.
D. Endowed Chair in Hypertension Past Head, Section of Clinical
Nephrology and Hypertension and Director, Center for Blood Pressure
Disorders, Cleveland Clinic

חידושים בטיפול בחולי יתר לחץ דם עמיד בטכניקת RDN

פרופסור יהונתן שרעבי ,מנהל היחידה ליתר לחץ דם ,המרכז הרפואי שיבא
12:30-12:50

הרצאת חסות :מדטרוניק
הפרעה סיסטולית -תחלואה עצומה ,פתרונות
ד"ר עידית דוברצקי ,מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב ,בי"ח בני ציון ,טכניון הפקולטה
לרפואה חיפה
הרצאת חסות :נוברטיס

12:50-13:10

חידושים בכאב :אמנות הטיפול התרופתי בכאב בחולה המורכב
פרופסור אליעד דוידסון ,יו"ר האגודה הישראלית לכאב; מנהל היחידה לשיכוך כאב,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם
הרצאת חסות :דקסל

13:10-13:30

הפסקת קפה

13:30-14:30

מושב שלישי :הנחיות החברה הישראלית ליתר לחץ דם להערכה ולטיפול לשנת 2019
יו"ר :פרופסור נפתלי שטרן ,פרופסור ראובן צימליכמן

13:30-14:00

הגדרות וביסוס אבחנת יתר לחץ דם :הרקע להמלצות
פרופסור עדי לייבה ,מנהל המכון לנפרולוגיה ויל"ד ,בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד;
יו" ר החברה הישראלית ליל"ד
יל"ד ,פרפור עליות הלב וכלי הדם
פרופסור חיים יוספי ,מנהל מערך הלב ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי
הרצאת חסות :פייזר
מתי יש להתחיל טיפול תרופתי להורדת לחץ הדם ,ומהם יעדי לחץ הדם המומלצים
ד"ר שוקי לשם ,יועץ יל״ד ״לאומית שירותי בריאות״; גזבר החברה ליל״ד

14:00-14:20

14:20-14:50
14:50-15:00

דברי סיום
ד"ר שוקי לשם

15:00

ארוחת צהריים

