
יום חמישי 3 מרץ 2016                   

רישום וקבלת חדרים15:00

התכנסות באולם גולן16:45

דברי ברכה - פרופ' יהונתן שרעבי, יו"ר החברה ליתר לחץ דם17:15
ד"ר עדי לייבה, יו"ר כנס האביב

מושב ראשון: יתר לחץ דם ומחלות ממאירות
יושבי ראש - פרופ' מיכאל בורשטיין, ד"ר מרסל לייבה

טיפולים חדישים update באונקולוגיה של גידולים סולידיים - פרופיל 17:25 - 17:50 
תופעות הלואי הקרדיוווסקולריות  

ד"ר מירב ע. בן דוד, מנהלת שירות הקרינה לשד, המכון האנקולוגי, 
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

השפעות קרדיווסקולריות של TKI בטיפול במחלות מילופרוליפרטיביות  17:50 - 18:15
ד"ר אדריאן דואק, המכון להמטולוגיה ולהשתלות מח עצם, מרכז 

]BMS רפואי שיבא, תל השומר ]בחסות חברת
האם יל"ד או תרופות ליל"ד גורמים לסרטן? 18:40-18:15

פרופ' אהוד גרוסמן, פנימית די והיחידה ליל"ד, מרכז רפואי שיבא, 
תל השומר, דקאן ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

מושב שני: יתר לחץ דם ומחלות סיסטמיות  
יושבי ראש - פרופ' בתיה קריסטל, פרופ' חיים יוספי

טיפול עכשווי בתסחיף ראתי-18:40 - 19:05
 ד"ר אשר וינדר, מנהל המערך ההמטולוגי, מרכז רפואי וולפסון 

 19:30 - 19:05 )ESRD( יתר לחץ דם בחולי דיאליזה
ד"ר ויקטור פרחויקי, מנהל המכון לנפרולוגיה ויל"ד, בי"ח "כרמל"

בטיחות הטיפול בדאביגאטראן - מה מקום הדיאליזה ומה מקום 19:55-19:30
הטיפול באידארוסיזומאב?  

ד"ר נעמי לוין, המכון לנפרולוגיה ויל"ד, מרכז רפואי שיבא, תל השומר
ארוחת ערב 20:00

 "שלושתנו" – דורית ראובני, חנן יובל, אורי הרפז , באולם הכנס21:00

כנס האביב של החברה ליתר לחץ דם
Systemic Hypertension in Systemic Diseases
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יום שישי 4 מרץ  2016
מושב ראשון: עבודות מחקר מקוריות 

יושבי ראש: ד"ר אסאדי סוהיר, פרופ' יוסי חביב
9:25 - 9:00Pregnancy - Physiological challenge test - Can we detect 

cardiovascular risk factors during pregnancy? 
ד"ר טליה וולק, מנהלת שרות יתר לחץ דם, מרכז רפואי 

אוניברסיטאי סורוקה 
09:50 - 09:25Can the Ethiopian change his skin or the Leopard his spots?

A lesson from the trophoblast
פרופ' אילנה אריאל, MD, PhD מרכז רפואי הדסה, הר הצופים

10:15 - 09:50The effect of vitamin D - status on Von Willebrand Factor 
(VWF) and ADAMTS 13 in diabetic patients on chronic 
dialysis: a potential association with cardiovascular 
outcomes

ד"ר קרן כהן, המחלקה לנפרולוגיה, בית חולים מאיר
10:40  - 10:15 Renal regeneration: challenges and promise

ד"ר קרן דואניס, מחלקה נפרולוגית, מרכז רפואי אסף הרופא 
יל"ד ופגיעה באברי מטרה- עקה חימצונית, זה כל הסיפור? 10:40 - 11:05 

לקחים מהשפעת מלטונין במודלים תזונתיים שונים. 
ד"ר אבישי ליבוביץ, מחלקה פנימית ד, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

שימוש ב-circulating RNA כמרקר למצבי מחלה- 11:05 - 11:30
פאוכרומוציטומה כדוגמא

ד"ר עידו בן דב, המכון לנפרולוגיה, מרכז רפואי "הדסה" 
הפסקה11:30 - 12:00

מושב שני: Debate SPRINT trial - ערכי היעד לטיפול ביתר לחץ 
דם - האם אצה לנו הדרך או שנסללה לנו הדרך להפחתת תחלואה 

ותמותה? 
יושבי ראש: פרופ' נפתלי שטרן, 

Dr.Ari Lieber, French Hypertension Society
נסללה הדרך - יעד הטיפול הינו 120 מ"מ כספית )סיסטולי(12:00 - 12:30

ד"ר אדוארדו פודחרני, קופת חולים כללית 
אצה לנו הדרך יעד הטיפול הינו 140 מ"מ כספית ) סיסטולי(12:30 - 13:00

ד"ר ד"ב גביש, מנהל מחלקה פנימית, מרכז רפואי, וולפסון
ארוחת ערב20:00
"ישראל במזרח תיכון סוער: סיכונים וסיכויים" -ד"ר גיא בכור, באולם הכנס21:00

יום שבת 5 מרץ
דיון - האם יש צורך לשנות את הנחיות החברה ליל"ד?09:30 - 10:30
יציאה לטיול מודרך מטעם המלון- נפגשים בלובי 10:30

)יציאה ברכבים פרטיים(


