
  

  החברה לחקר מניעה וטיפול בטרשת עורקים

  
  

  בנושא מפגשאנו מתכבדים להזמינך ל

  AHA/ACCהמלצות 
  2013 - לטיפול ביתר כולסטרול בדם

  2014  פברוארב 28, ששישיתקיים ביום 

  תל השומר, המרכז הרפואי שיבא, בבית סוראסקי
  

   יעקב הנקין' פרופ: מנחה
  , וטיפול בשומני הדם ה לקרדיולוגיה מניעתיתאמנהל המרפ

  המרכז הרפואי סורוקה
  

   המפגש תוכנית

  
  קפה ומאפה, התכנסות  08:30 – 08:00

  
  ברכות   08:40 – 08:30

  
וג חר ה"יו, המרכז הרפואי שיבא תל השומר,  מנהל המרפאה לסיקור הלב  -יוסף שמש ' פרופ

  לאפידמיולוגיה ומניעה קרדיווסקולרית באיגוד הקרדיולוגי
  

ר החברה לחקר מניעה "מרכז רפואי קפלן ויו, מנהלת היחידה לסכרת ומטבוליזם -הילה קנובלר' פרופ
 וטיפול בטרשת העורקים

  
  דברי פתיחה   08:45 – 08:40

  
  מנהל המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי וולפסון ונשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל  - יוסף רוזנמן ' פרופ

  
  

  דקות 15 -הרצאה ודיון כל  – ראשון מושב   09:45 – 08:45
 



Lifestyle and diet – דיאטן קליני, ר נסטור ליפובצקי"ד ,PhD באפידמיולוגיה וברפואה מונעת  
  

New risk calculator – ר האיגוד לרפואה "יו, ח השרון"בי' מנהל פנימית ד, ר דרור דיקר"ד
  פנימית

  
Statin benefit  groups: clinical ASCVD, LDL > 190 mg/dL, diabetes – 

  יוסף רוזנמן' פרופ
  

Primary prevention > 7.5% - ס"ביה ,משפחה לרפואת החוג ראש, אמנון להד' פרופ 
 מחוז ,כללית בריאות שירותי ,המשפחה לרפואת המחלקה מנהל .העברית האוניברסיטה ,הציבור לבריאות
  הקהילה לבריאות הלאומית המועצה ר"ויו ירושלים

  
  

  ארוחת בוקר  10:30 – 09:45
  
  

  דקות 15 -הרצאה ודיון כל  – שני מושב   11:30 – 10:30
  

Other drugs for the treatment of dyslipidemia – המחלקה , ד״ר רונן דורסט
  .ירושלים, המרכז הרפואי הדסה, הקרדיולוגית והמרכז לטיפול ומניעה בטרשת עורקים

  
Target goals: LDLc vs. statin intensity – רופא בכיר במרכז , ר רפאל ביצור"ד

  המרכז הרפואי שיבא תל השומר, הליפידים
  

Risk factors or atherosclerosis measurement? – יוסף שמש' פרופ  
  

The professional world – What do they think?  - ר רפאל ביצור"ד  
  
  

   פאנל מומחים   12:00 – 11:30
Should we stay with LDL targets or use statin intensity treatment?  
Should we adopt the statin benefit groups and the new risk calculator  or stay with the 
current risk stratification methods?  
What about non-statin treatment?   

        
   :מנחת הדיון

  קנובלר הילה' פרופ
  

  :משתתפים
  יוסף רוזנמן' פרופ
  יעקב הנקין' פרופ
  רונן דורסט' דר

  אמנון להד ' פרופ
מנהל המכון , במרכז הרפואי וולפסון' מנהל מחלקת פנימית א, ר דב גביש"ד

  ש ברונר"למחקר קרדיווסקולרי ע
המרכז , מכון הלב, מנהל היחידה למחקרים קליניים, מיכאל שכטר' פרופ

  תל השומר הרפואי שיבא



  
  סיום המפגשיחולקו למשתתפים בשיבא חניון בחניה  יאישור

  

 e.tareshet@gmail.comנא לאשר הגעה במייל 
  
  

  מפת הגעה למפגש
 

 
 


