
 האקדמיה לטרשת העורקים
 על שם אולגה ויחזקאל שטיין

 
 12.10וובינר תאריך 

   יו"ר המושבפרופ' דב גביש,  –מילות פתיחה  20:30-20:40
  אבישי אליספרופ' /  אפידמיולוגיה, ליפופרוטאינים וטרשת 20:40-21:00

 מנהל פנימית ג', בית חולים בלינסון, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה
 ABBOTTבתמיכת 

 שאלות 21:00-21:10
21:10-21:30 

 
  / פרופ' דב גביש טיפול תרופתי להיפרליפידמיה

מרפאה קרדיו מטבולית בית חולים שערי צדק, ירושלים, היחידה 
 למחקר קרדיווסקולרי מכון הלב, בית חולים וולפסון, חולון.

  MEDISON בתמיכת 
 שאלות 21:30-21:40
21:40-22:00 

 
 רונן דורסטפרופ' / וטרשת העורקים השמנה  ,סוכרת

 קרדיולוגיה, המרכז הרפואי הדסה, עין כרם, ירושלים
  NOVONORDISK בתמיכת

 שאלות 22:00-22:10
 יו"ר המושבפרופ' דב גביש, מילות סיכום  22:10-22:20

  

 
 26.10וובינר תאריך 

   המושביו"ר דר' אלנה יצחקוב,  –מילות פתיחה  20:30-20:40
מנהלת מרפאת ליפידים ומניעת טרשת עורקים, המרכז הרפואי ת"א 

 ע"ש סוראסקי.
20:40-21:00 

 
 / פרופ' יעקב הנקין 2020ההנחיות הישראליות החדשות 

מנהל המערך האמבולטורי של המערך הקרדיולוגי והשרות לקרדיולוגיה 
 סורוקה.מניעתית וטיפול בכולסטרול ושומני הדם, המרכז הרפואי 

  MSDבתמיכת 
 שאלות 21:00-21:10
21:10-21:30 

 
 / פרופ' שאול עטרומחלות לב גישות חדשות לטיפול ומניעה סוכרת 

 מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי לגליל, נהריה
 BOEHRINGER-INGELHEIMבתמיכת 

 שאלות 21:30-21:40
קרישה ונוגדי טסיות בחולי הדילמה הבלתי פתורה של שילוב נוגדי  21:40-22:00

 אלי לב פרופ'/ פרפור ותסמונת כלילית חריפה
 מנהל מערך קרדיולוגי, בית חולים אסותא, אשדוד



 PFIZER בתמיכת 
 שאלות 22:00-22:10
 יו"ר המושבדר' אלנה יצחקוב, מילות סיכום  22:10-22:20

 

 09.11וובינר תאריך 
 דר' יהודה קמרי, יו"ר המושב  –מילות פתיחה  20:30-20:40
20:40-21:00 

 
 רונן דורסטפרופ' האם ניתן להקטין נזקים של עישון / 

 קרדיולוגיה, המרכז הרפואי הדסה, עין כרם, ירושלים
21:00-21:20 DEBATE   

 רונן דורסט בעד פרופ' פרופ' דב גביש נגד 
21:20-21:40 

 
ומטרות נוספות כאסטרטגיה  LDL-C -הקטנת חשיפה מצטברת ל

 / דר' יהודה קמרילמניעת טרשת עורקים
מנהל היחידה לחקר טרשת העורקים במרכז הליפידים ע"ש ברוך 

 השומר. -שטרסבורגר ז"ל, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל
 NOVARTISתמיכת 

 שאלות 21:40-21:50
21:50-22:10 

 
"siRNA treatment in lipid management -what do we know and 
what is yet to come" / Prof. Ray Kausik 

Prof of Public Health, Imperial College London and Honorary 
Consultant Cardiologist, President Elect of the European 
Atherosclerosis Society 

 NOVARTISתמיכת 

 שאלות 22:10-22:20
 סיכום דר' יהודה קמרי, יו"ר המושבמילות  22:20-22:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשיתוף החברה

 


