מוקדש לזכרו של חברנו ועמיתנו היקר
דר' רפי ביצור ז"ל
הכנס החצי שנתי  2019של החברה לחקר ,מניעה וטיפול בטרשת העורקים

 : Sudden Cardiac Deathאיתור ,חיזוי ודרכי מניעה
 12.6.2019ט' בסיוון תשע"ט
בית סוראסקי ,המרכז הרפואי על שם חיים שיבא תל השומר ,רמת גן
07:45-08:30

התכנסות והרשמה

08:30-09:00

ברכות
פרופ' ארנון אפק משנה למנכ"ל ומנהל ביה"ח הכללי ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' דרור חרץ נשיא מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר ז"ל ,המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
דר' סיגל ביצור

09:00-11:00

מושב ראשון:
Epidemiology, etiology and risk factors of sudden cardiac arrest and sudden cardiac death
יושבי ראש :דר' דנה צפת ,דר' אופיר אביזהר

09:00-09:20

גורמי סיכון תורשתיים וסביבתיים הקשורים באירוע של מוות לבבי פתאומי
פרופ' יחיאל פרידלנדר ביה"ס לבריאות הציבור ,האוניברסיטה העברית והדסה ,ירושלים

09:20-09:40

 - Professional and amateur athlete sudden death – a preventable catastropheנקודת מבטו של הקרדיולוג
פרופ' מיכאל גליקסון מנהל מרכז הלב המשולב ,המערך הקרדיולוגי  ,המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים

09:40-10:00

מוות פתאומי במאמץ בספורטאים
פרופ' גל דובנוב-רז מנהל מרפאת ספורט ופעילות גופנית ,המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא ,תל השומר

10:00-10:20

מוות לבבי פתאומי בנשים – דומה אבל שונה
דר' בלה קויפמן מנהלת מרפאה לבריאות לב האישה ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל אביב

10:20-10:40

תזונה ומוות פתאומי
דנה ויינר מנהלת המחלקה לתזונה ,המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא ,תל השומר

10:40-11:00

גנטיקה של מוות לבבי פתאומי
סמדר הורוביץ צדרבוים מנהלת המרכז למחלות לב תורשתיות ,מערך הלב ,הדסה עין כרם

11:00-11:30

הפסקת קפה
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11:30-13:30

מושב שני:
Atherosclerosis and sudden cardiac death
יושבי ראש :פרופ' אבישי אליס ,דר' ברק צפריר

11:30-11:55

Atherosclerosis and risk of plaque rupture
פרופ' דב גביש מנהל מחלקת פנימית א' ,מנהל מכון למחקר קרדיווסקולרי ,מרכז רפואי וולפסון ,חולון

11:55-12:20

דימות של נגע טרשתי כלילי בלתי יציב ודרכי חיזוי
פרופ' רונן רובינשטיין מנהל היחידה לדימות הלב ,מרכז רפואי כרמל ,חיפה

12:20-12:45

נתונים מסקרי  – ACSISמוות פתאומי
פרופ' שלומי מטצקי מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב ,המערך הקרדיולוגי ,מרכז הלב ,המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא ,תל השומר

12:45:13:05

גישתו של רופא המשפחה למניעת מוות קרדיאלי פתאומי
דר' רקפת בכרך רכזת איכות ובקרת תרופות ,הנהלה רפואית מחוז שרון ושומרון

13:05-13:25

מניעת מוות קרדיאלי פתאומי בקרב האוכלוסייה הכללית ובקרב חולי לב ידועים
דר' איילת שאואר מומחית ברפואה פנימית וקרדיולוגיה ,המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי הדסה ,ירושלים

13:25-13:35

A low-cost automatic external defibrillator for home/office-the only strategy to reduce sudden
cardiac death
פרופ' וייס אברהם-טדי מנהל לשעבר של יחידת הלב בהדסה הר הצופים ,ירושלים

13:40-13:45

סיכום הכנס
דר' חופית כהן מנהלת מרפאת ליפידים וטרשת עורקים ,מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר ז"ל ,המרכז הרפואי
שיבא ,תל השומר

13:45-14:30

ארוחת צהרים

להרשמה לכנס נא לשלוח מייל למזכירות החברה
e.tareshet@gmail.com
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