
להרשמה

 

יום חמישי, 2 במרץ, 2017
15:00 הגעה וקבלת חדרים

16:45 התכנסות באולם  המלך דוד
17:15 דברי ברכה, ד"ר עדי לייבה, יו"ר החברה ליל"ד

מושב ראשון: יתר לחץ דם ונבכי המוח 
יו"רים: פרופ‘ בתיה קריסטל , ד"ר שוקי לשם

17:25 - 17:50 פגיעות מוחיות ווסקולריות, מחסום דם מח והפרעות נפשיות. 
ד"ר הדר שלו, מרכז רפואי סורוקה

17:50- 18:15 בנזודיאזפינים ויתר לחץ דם – האם תרופה אמיתית ליל"ד או רק "כדור הרגעה"? 
ד"ר טליה וולק, מזכירת החברה ליל"ד, מרכז רפואי סורוקה 

18:40-18:15 טיפולים אלטרנטיביים ביל"ד 
ד"ר קרן דואניס, מרכז רפואי אסף הרופא 

מושב שני: האם לא הגיע הזמן להכריז סופית על מותה של מדידת לחץ הדם במרפאה? 
18:40- 19:05 הרצאה פרופ‘ יאיר יודפת, מרכז רפואי "שיבא" 

19:05- 19:30 פאנל "נון סופית": מתי למדוד לחץ דם במרפאה? מתי לגשת ישירות להולטר? האם שימוש ביל"ד ביתי מספק? 
פרופ‘ מיכאל בורשטיין, פרופ‘ אהוד גרוסמן, פרופ‘ יהונתן שרעבי

חלוקת הנחיות החברה הישראלית ליל"ד לניטור 24 שעות של לחץ הדם 

19:30 – 20:00 פרפור עליות וסגירת האוזנית השמאלית שבלב, לפני, בזמן ואחרי הפרוצדורה
פרופ‘ חיים יוספי, מרכז רפואי ברזילי 

20:00 ארוחת ערב 
21:30 מופע להקת "טרנזיסטור"- מופע מחווה לאריק אינשטיין 

יום שישי, 3 במרץ, 2017 
מושב שלישי: יתר לחץ דם בילדים -איגוד אורח: האיגוד לנפרולוגית ילדים 

יו"רים: ד"ר דני לוטן, ד"ר אבשלום ליבוביץ' 

09:00 – 09:25 יתר לחץ דם בילדים: סיבות בין גנטיות לסיבות נרכשות
ד"ר זאב קציר, ביה"ח וולפסון

09:50-09:25  "למה חשוב לבדוק לחץ דם כבדיקת סקר בילדים?"
פרופ' דניאל לנדאו, מרכז שניידר לרפואת ילדים                                                    

10:15-09:50 יתר לחץ דם בילדים לאחר השתלת כליה 
ד"ר מיטל קידר, ביה"ח וולפסון 

מושב רביעי:  חידושים ביתר לחץ דם 
יו"רים: ד"ר יונית מרקוס

10:15- 10:45 הרצאת אורח: 
  WHY THE ISH SHOULD NOT CHANGE ITS GUIDELINES? - PITFALLS IN THE SPRINT TRIAL

Sverie Erik Kjeldsen, ESH Past President, Oslo, Norway

10:45- 11:00 דיון 
11:00- 11:15 הפסקה 

11:15- 11:40 שימוש קליני במדידות לחץ דם מרכזי ומדידות קשיות העורקים 
ד"ר אדוארדו פודחרני, מרכז רפואי מאיר

 12:05 -11:40
 CORONARY CALCIUM  AND THE MESA SCORE  FOR RE-CATEGORIZATION OF CARDIOVASCULAR RISK IN HYPERTENSIVE

PATIENTS: MOVING TO INDIVIDUALIZED RISK AND TREATMENT
פרופ' יוסף שמש, תל השומר

(Atcor בחסות) 12:10 -12:40 סדנא 1 - מדידות לחץ דם מרכזי וקשיות העורקים
               סדנא 2 - האם תמיד עדיף לטפל בנוגדי קרישה חדשים למניעת שבץ בפרפור פרוזדורים?

                       ד"ר יעקב גולדשטיין, המערך הקרדיולוגי מרכז רפואי כרמל (בחסות פייזר)  
(Atcor בחסות) 12:40- 13:10 סדנא 1 - מדידות לחץ דם מרכזי וקשיות העורקים

               סדנא 2 - האם תמיד עדיף לטפל בנוגדי קרישה חדשים למניעת שבץ בפרפור פרוזדורים?
                       ד"ר יעקב גולדשטיין, המערך הקרדיולוגי מרכז רפואי כרמל (בחסות פייזר)   

14:30-13:10 ארוחת צהריים 
20:00 ארוחת ערב 

שבת, 4 במרץ, 2017
11:00-09:30 ישיבת ועד החברה ליל"ד 

11:00 - יציאה לסיור רגלי במושבה הגרמנית ובוואדי ניסנאס – סיור רגלי במושבה הגרמנית בעקבות הטמפלרים הכולל סיפורי 
בתים וסיפור התיישבות הטמפלרים בחיפה ומשם דרך הסמטאות לוואדי ניסנאס – השכונה הנוצרית – מוסלמית שם מתמקדים 

בנושא של דתות, דו קיום ואופייה המיוחד של השכונה

כנס האביב של החברה ליתר לחץ דם
2-4 מרץ 2017     מלון דן כרמל, חיפה

בשיתוף עם:
מרצה אורח:

 Prof. Sverie Erik Kjeldsen

https://ish-spring2017.form-wizard.net

