תכנית כנס האביב של החברה ליתר לחץ דם
 15-17פברואר  ,2018מלון דן ירושלים
יום חמישי 15 ,בפברואר 2018

15:00-16:50

התכנסות הרשמה וביקור בתערוכה

16:50-17:30

דברי פתיחה וברכות

16:50

התכנסות באולם

17:20

דברי פתיחה
פרופ' עדי לייבה

יו"ר החברה ליל"ד

17:30-18:30

מושב ראשון :פאוכרומוציטומה ברור ואבחון
יושבי ראש :פרופ' נפתלי שטרן ,פרופ' יונה גרינמן

17:30

ברור גנטי בפאוכרומוציטומה
ד"ר אתי אושר

18:00

אבחון ביוכימי של פאוכרומוציטומה
פרופ' יונתן שרעבי

מרכז רפואי תל-אביב

מרכז רפואי שיבא תל-השומר
18:30-20:00

מושב שני :היפראלדוסטרוניזם והשמנה
יושבי ראש :פרופ' יורם יגיל ,פרופ' אהוד גרוסמן

18:30

חידושים בהיפראלדוסטרוניזם
פרופ' נפתלי שטרן

19:10

יל"ד והשמנה ,הילכו השניים יחדיו?
ד"ר דרור דיקר

19:40

שאלות ודיון

מרכז רפואי תל-אביב

מרכז רפואי השרון

20:00-21:00
21:10

ארוחת ערב במסעדת המלון

עולמם המופלא של בעלי החיים :תפקוד ,מבנה הגוף והתנהגות
פרופ' דוד עילם

בית הספר לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב

יום שישי 16 ,בפברואר 2018

08:00-09:00

התכנסות הרשמה וביקור בתערוכה

09:00-10:10

מושב שלישי :מחקר מקורי ביל"ד
יושבי ראש :פרופ' שי אפרתי ,ד"ר טליה וולק

09:00

יעודכן בהמשך TBA -
פרופ' עידו בן דב

09:20

אנדותלין ,ניטריק אוקסיד וואזואקטיביות עורקי השליה בהריון
פרופ' מיכאל בורשטיין

09:40

השפעת האנזים paraoxonase1בתאי אנדותל על הרחבת כלי דם תלוית לקטונים
ד"ר אנדראה שוכמן

10:00

שאלות ודיון

מרכז רפואי הדסה ירושלים

מרכז רפואי הדסה ירושלים

ספיר המעבדה לבריאות האדם ומדעי התזונה
מיגל מכון למחקר מדעי בגליל

10:10-10:50

מושב רביעי – השמנה ושעונים ביולוגיים
יושב ראש :ד"ר שוקי לשם

10:10
על שעונים ביולוגיים השמנה והזדקנות
פרופ' אורן פרוי

הפקולטה לחקלאות ,רחובות
האוניברסיטה העברית ,ירושלים

10:50-11:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

11:10-12:40

מושב חמישי :על שומן אנדוגני ,אקסוגני ויתר לחץ דם
יושבי ראש :פרופ' מיכאל בורשטיין ,פרופ' יונתן שרעבי

11:10

To Box with the NOX
ד"ר יונית מרקוס

11:40

על PERIVASCULAR FAT
ד"ר טליה וולק

12:10

' - 'PURE SALTמורה נבוכים
גב' לימור בן חיים

12:40

שאלות ודיון

מרכז רפואי תל-אביב

מרכז רפואי שערי צדק

דיאטנית קלינית ,מרכז רפואי תל-אביב

13:00-14:00

הפסקת צהריים וביקור בתערוכה

20:00-21:00

ארוחת ערב

יום שבת 17 ,בפברואר 2018
09:30-11:00

ישיבת הנהלת החברה ליתר לחץ דם

