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לרישום לחץ

הזמנה אישית

הכנס מיועד לקרדיולוגים, רופאי משפחה, פנימאים, גנטיקאים וצוות פרה-רפואי.

חסות פרימיום: חסות כסף:חסות זהב:

התכנסות, רישום וביקור בתערוכת מציגים  08:30 – 09:00
דברי פתיחה   09:00 – 09:10

פרופ' קובי ג'ורג', מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי קפלן    

Advances in recognition and understanding of  cardiac amyloidosis :מושב ראשון  09:10 – 10:45
יושבי ראש: פרופ' ארתור פולק, מנהל טיפול נמרץ לב, מרכז רפואי הדסה ירושלים   

         פרופ' חיים יוספי, מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי ברזילי
         ד"ר ישראל גוטסמן, רופא בכיר ביח' אי ספיקת לב, מרכז רפואי הדסה ירושלים

 Pathophysiology of ATTR amyloidosis : Impact on the development of new therapeutics  09:10 – 09:25
פרופ' קובי ג'ורג', מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי קפלן     

ATTR Amyloidosis in patients with Aortic Stenosis  09:25 – 09:40
פרופ' שרה שמעוני, מנהלת היח' לקרדיולוגיה לא פולשנית, מרכז רפואי קפלן    

Featured international lecture: Amyloidosis Cardiomyopathy: Strategies for early diagnosis and Treatment  09:40 – 10:10
Prof. Claudio Rapezzi, Director Cardiologic Ospedale Sant'Orsola- Malpighi – Bologna   

  Case presentation ATTR cardiomyopathy  10:10 : 10:20
ד"ר אורן כספי, מנהל תחום אי ספיקת לב מרכז רפואי רמב"ם   

Panel discussion and Q/A  10:20 – 10:45
Prof. Claudio Rapezzi, Director Cardiologic Ospedale Sant'Orsola- Malpighi – Bologna   

פרופ' קובי ג'ורג', מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי קפלן   
פרופ' מיכאל ארד, מנהל השרות לקרדיומיופתיה, מרכז רפואי שיבא    

בראנץ וביקור בתערוכת מציגים   10:45 – 11:15

Novel  Interventional Therapeutic Approaches to Heart Failure :מושב שני  11:15 – 11:50
יושבי ראש: פרופ' דורון זגר, מנהל המערך הקרדיולוגי , מרכז רפואי סורוקה    

         פרופ' אלי לב, מנהל המערך הקרדיולוגי, אסותא אשדוד
         ד"ר טוביה בן גל, מנהל היחידה לאי ספיקת לב , מרכז רפואי רבין 

Management of volume overload: Novel approach by the WhiteSwell system in ADHF  11:15 – 11:25
ד"ר מיכאל יונש, מנהל שרות מחלות לב מבניות, מרכז רפואי קפלן   

Repair of Functional MR: can we select patients with severe LV dysfunction?  11:25 – 11:35
ד"ר דן הברמן, רופא מתמחה, במערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי קפלן    

 The role of Cardiac Contractility Modulation (CCM) in cardiomyopathy:  11:35 – 11:45
General Overview and Kaplan Medical Center Experience                 

ד"ר אופיר פז, מנהל מח' ביניים, מרכז רפואי קפלן   

New perspectives in Cardiomyopathy - מושב שלישי  11:45 – 12:55
יושבי ראש: פרופ' חסין טל, מנהל היח' לאי ספיקת לב,  מרכז רפואי שערי צדק   

         ד"ר מונקיאר דניאל, אחראי על מרפאה של קרדיומיופתיה הפרטרופית, מרכז רפואי רבין
         ד"ר שי ליפשיץ', מנהל יחידה קרדיולוגיה גרעינית , מרכז רפואי קפלן

Peripartum Cardiomyopathy: Pregnant again after PPCM?  11:45 – 12:00
פרופ' סורל גולנד, מנהלת היח' לאי ספיקת לב ומחלות לב בהריון, מרכז רפואי קפלן   

 Hypertrophic cardiomyopathy: an update  12:00 – 12:15
פרופ' מיכאל ארד, מנהל השרות לקרדיומיופתיה, מרכז רפואי שיבא    

Expert panel and Q/A  12:15 – 12:35
פרופ' סורל גולנד, מנהלת היח' לאי ספיקת לב ומחלות לב בהריון, מרכז רפואי קפלן   

פרופ' מיכאל ארד, מנהל השרות לקרדיומיופתיה, מרכז רפואי שיבא    
ד"ר גיל מורבסקי, מנהל מח' ביניים ואחראי על יח' אי ספיקת לב, מרכז רפואי שמיר   

דברי סיכום   12:35 – 12:45
פרופ' קובי ג'ורג', מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי קפלן   


