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 תפקוד קוגניטיבי ביתר לחץ דם
הכנס יתקיים ביום רביעי, כט' חשוון תשע"ו
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באולם ההרצאות במרכז הרפואי תל אביב )איכילוב(, 

בניין סוראסקי, קומה )2-( אגף ד'

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך כרוכה בהרשמה מראש
בדוא"ל: yafitg@tlvmc.gov.il או בטלפון: 03-6973732 יפית

יש לציין במייל שם מלא, תפקיד, שם הארגון אליו הנכם משתייכים ומס׳ טלפון סלולארי
מס' המקומות מוגבל, אנא הבטיחו את מקומכם והירשמו בהקדם!

ביום הכנס תתאפשר חניה מוזלת בעלות של ₪40 בחניון מרכז ויצמן הסמוך לביה"ח.
יש לשמור את הקבלה בחניון ולבקש במעמד הרישום בבוקר הכנס מדבקה עבור קבלת ההנחה

הכנס בחסות

 10:30-11:00   הקשר בין יתר לחץ דם ופרפור פרוזדורים -
 "הפוגע השקט במוח" 

 פרופ' אהוד גרוסמן, דיקאן הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת
תל אביב, מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם, 

המרכז הרפואי שיבא.

 11:00-11:30 הפסקת קפה

מושב שני:  המוח ביתר לחץ דם: מאבחנה ועד להגנת המוח

 11:30-12:00   המוח ביתר לחץ דם באמצעי ההדמיה הקליניים 
 ד"ר טלי יונש-קמחי, מנהלת היחידה לנוירורדיולוגיה,

אגף דימות, המרכז הרפואי ת"א.

12:00-12:30   זרימת הדם למוח ביתר לחץ דם: השפעות תרופות 
להורדת לחץ דם והשלכותיהן האפשריות על תפקוד 

 קוגניטיבי 
ד"ר מריאנה ירון, מנהלת המעבדה לאבחון הפרעות בתפקוד 

כלי הדם, המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ת"א. 

 12:30-13:10   האם הטיפול בלחץ דם גבוה מגן על תפקוד קוגניטיבי?
ד"ר יונית מרקוס, מנהלת המרכז לטיפול בתסמונת מטאבולית, 

המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ת"א. 

 Round Table Discussion   13:10-13:30 - דיון שולחן עגול 
האם נחוץ להעריך תפקוד קוגניטיבי  בחולי יתר לחץ דם 

והאם לעקוב אחריו? למי? איך? מתי?
                         מנחה:

Professor Antonio Coca
Professor of Medicine, Head of the Hypertension 
and Vascular Risk Unit, Hospital Clínic, University 
of Barcelona, Spain.

בתוכנית: 

הכנס בהנחיית ד"ר ברוריה טל - דיאטנית קלינית, מרכזת מחקר תזונה 
בתסמונת המטבולית, המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ת"א.

08:00-8:25     התכנסות וקפה של בוקר

 8:30                 דברי ברכה
 פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל המרכז הרפואי ת״א.  

 מושב ראשון: המוח ביתר לחץ דם: השפעות גומלין עם גורמים 
                        מטבוליים ותזונתיים

 08:45-09:15   האם ניתן להבדיל בין השפעת יתר לחץ הדם לבין
 ההשפעות של השמנה / דיסגליקמיה / דיסמטאבוליזם

 על המוח?
 פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה,

המרכז הרפואי ת"א.  

09:15-09:45   קשרי הגומלין בין ויטמיני B, והומוציסטאין לסיכון קוגניטיבי 
 וזרימת דם מוחית 

 ד"ר אהרון טרואן, המעבדה לתזונה ומדעי המוח, 
המכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות מזון 
וסביבה על שם רוברט ה. סמית האוניברסיטה העברית ירושלים. 

Keynote Lecture:                                                  09:45-10:30
Cognitive Function in Hypertension
Antonio Coca,
Professor of Medicine, Head of the Hypertension 
and Vascular Risk Unit, Hospital Clínic, University of 
Barcelona, Spain. 
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