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מושב ראשון (מליאה)  -יו"ר :ד"ר אליעזר גולן ,פרופ' תלמה רוזנטל

מושב ( 1מליאה) יו"ר :ד"ר אליעזר גולן ,פרופ' תלמה רוזנטל
8:30 - 8:00
8:40 - 8:30
9:10 - 8:40

9:40 - 9:10

10:10 - 9:40

10:30 – 10:10

11:00 - 10:30

11:30 - 11:00

התכנסות ורישום
ברכות

פרופ' יהונתן שרעבי  -יו"ר החברה ליל"ד
ד"ר טליה וולק  -יו"ר הכנס
פרופ' חיים יוספי
הלב ההיפרטנסיבי :1
העתיד כבר כאן ,על אקו תלת מימד מנהל היחידה לקרדיולוגיה לא-פולשנית,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילאי
Prof. Daniel Levy
The genetics of hypertension
Editor-in-Chief, Journal of the American Society
of Hypertension, NHLBI's Framingham Heart
Study, Framingham, MA
פרופ' שלומי מטצקי
הלב ההיפרטנסיבי :2
מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב מרכז רפואי חיים
פרפור פרוזדורים ונוגדי קרישה,
שיבא
מידע מהעולם האמיתי
פרופ' דורון זגר
הלב ההיפרטנסיבי :3
מ"מ מנהל המערך הקרדיולוגי ,המרכז הרפואי
עידן חדש בטיפול באי ספיקת לב
האוניברסיטאי סורוקה
הפסקה

 11:00-12:20שני מושבים מקבילים
מושב  2מחקר קליני יו"ר :ד"ר דרור דיקר ,פרופ' יאיר יודפת
11:30 - 11:00

"כטוב ליבו ביין"  -האמנם?
על השפעת יין אדום על מרכיבי
התסמונת המטבולית
טיפול בתרופות משלב -האם
הצלחנו?
השימוש בסותרי – פרדקסה

12:30 - 12:10

מערכת היחסים המורכבת שבין
מחלת הסוכרת ויתר לחץ דם

11:50 - 11:30
12:10 - 11:50

מושב  - 2מחקר בסיסי  -יו"ר :פרופ' יורם יגיל ,ד"ר סידני בן שטרית

פרופ' איריס שי
חוקרת תזונה ומחלות כרוניות ,אוניברסיטת
בן גוריון בנגב
ד"ר אבישי אליס
מנהל מחלקה פנימית ,מרכז רפואי רבין
ד"ר אשר וינדר
מנהל המערך ההמטולוגי ,מרכז רפואי וולפסון
ד"ר רביב זארי
יועץ לתחום הסוכרת במחלקה הרפואית
נוברטיס ,ישראל

11:40 - 11:30

11:50 - 11:40

11:50 - 11:40

Key note lecture:
Endocrine disruptors and
cardiovascular risk factors
EMPAGLIFLOZIN, a selective

SGLT2 inhibitor in cohenrosenthal diabetic hypertensive
rats
ויטמין  Dוביטוי  ADAMTS13בתאי
ד"ר קרן כהן-חגי
המעבדה לפיזיולוגיית הכליה ,מחלקה לנפרולוגיה
אנדותל בסביבה סוכרתית
ויתר לחץ דם ,מרכז רפואי מאיר
הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר יונית מרכוס,
מאפיינים סמויים של תסמונת
המכון לאנדוקרינולוגיה ,חילוף חומרים ויתר לחץ דם,
מטבולית ועליה במשקל
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
המחלקות לרפואה ולרפואה מונעת הפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב

12:10 - 12:00

ניטריק אוקסיד בטרופובלאסטים

12:20 - 12:10

האם טיפול ביתר לחץ דם בגיל 90
משפר הישרדות?

12:30 - 12:20

12:30 - 13:15

פרופ' קרן תורג'מן
מנהלת המרפאה האנדוקרינית ,המכון
לאנדוקרינולוגיה ,חילוף חומרים ויתר לחץ דם ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
ד"ר יונס פיראס
היחידה לחקר פיזיולוגיה ,פרמקולוגיה ויתר לחץ דם,
הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב

אוסטאופונטין ,אנגיוטנסין II
ופעילות תאי אנדותל

ד"ר גליה סקרז'ינסקי,
מרכז רפואי הדסה
ד"ר יונתן גרשינסקי
היחידה ליתר לחץ דם ,המחלקה לרפואה,
מרכז רפואי הדסה
ד"ר רחל חמיאס
המחלקה לביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית ,הפקולטה
למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מושב שלישי (מליאה) יו"ר  :ד"ר עדי לייבה ,פרופ' מיכאל בורשטיין
13:35 – 13:15

אפשרי בריא :התוכנית הלאומית
לאורח חיים פעיל ובריא

14:05 – 13:35

Mineralocorticoid receptor
antagonism: An emerging
treatment paradigm for
ameliorating cardiovascular risk
in chronic kidney disease
האם עלינו לשנות את יעדי הטיפול
בלחץ דם בעקבות ממצאי מחקר
ה?SPRINT-
הצגת מחקר ה SPRINT-וממצאיו
בראי הזמן

15:00 – 14:05

דיון

15:00

סיכום הכנס
הענקת הפרס לעבודה הנבחרת
בחירות

15:30

מושב עסקי

פרופ' איתמר גרוטו
ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
Prof. Epstein Murray
Division of Nephrology and Hypertension,
Leonard M Miller School of Medicine, University
of Miami, Miami, FL, USA
פרופ' יהונתן שרעבי
יו"ר החברה ליתר לחץ דם ומנהל היחידה ליתר לחץ
דם המרכז הרפואי שיבא
פרופ' אהוד גרוסמן
המרכז הרפואי שיבא ודקאן הפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת תל אביב
דר דב גביש המרכז הרפואי וולפסון
פרופ' אורי גולדבורט אוניברסיטת תל אביב
פרופ' נפתלי שטרן המרכז הרפואי סוראסקי
פרופ' ראובן צימליכמן המרכז הרפואי וולפסון
Prof. Daniel Levy NIH Framingham Heart Study
Prof. Epstein Murray University of Miamy
Prof. Joe Coresh The Johns Hopkins University
ד"ר טליה וולק

ארוחת צהריים

להרשמה לחץ כאן >>

