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Cardio Femme 2016, 23-25 ביוני 2016, מלון "דן כרמל", חיפה

ממשק חוצה תחומים לטיפול ואבחון מחלות לב בנשים

רישום וקבלת חדרים  16:00 – 15:00

קוקטייל קבלת פנים וביקור בתערוכת מציגים    16:00

דברי פתיחה:    16:30

פרופ' מיכאל גליקסון, נשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל    

פרופ' איתן לוננפלד, נשיא האגודה הישראלית למיילדות וגינקולוגיה    

ד"ר טלי פורטר, מנהלת טיפול נמרץ ביניים לב ומרפאת לב האישה,    
המערך לקרדיולוגיה, בית חולים בלינסון   

מושב 1: נוגדי תסיות ונוגדי קרישה- טיפים מעשיים לטיפול בנשים בקהילה   18:00 – 16:30
   יו"ר פרופ' מיכאל גליקסון, נשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל  

יו"ר פרופ' משה פליגלמן, מנהל מערך הקרדיולוגיה, מרכז רפואי כרמל     

   The Impact of Gender on Biological Profile of NOACS and-  17:00 – 16:40
Antiplatelets Medications Clinical Implications   

פרופ' אלי לב, מנהל יחידת הצנתורים בי"ח השרון, המערך לקרדיולוגיה,      
מרכז רפואי רבין   

"אספירין למניעה ראשונית  – האם יש מקום בנשים?",    17:20 – 17:00
ד"ר צפריר ברק, מערך קרדיולוגיה, מרכז רפואי כרמל     

Keynote Speaker:  18:00 – 17:20
 Anti-thrombotic Agents - Post Marketing, focusing on NOACS with   

new practical treatments in women   
  Prof Sylvia Haas, Emeritus Prof of medicine & former director of the   

 Haemostasis and Thrombosis Research Group at the Institute for   
Experimental Oncology & Therapy Research   

הפסקה וביקור בתערוכת מציגים   18:15 – 18:00

מושב 2: הכנה להריון, טיפולי פוריות ולב האישה    18:15 – 19:30
יו"ר פרופ' דב פלדברג, מנהל היחידה לאשפוז יום נשים, בית חולים בלינסון ,   

יו"ר פרופ' איתן לוננפלד, נשיא האגודה הישראלית למיילדות וגינקולוגיה    

"יעוץ טרום הריוני לנשים עם מחלות לב! הערכת הסיכון בהריון ובלידה"   18:30 – 18:15
ד"ר אלי גוטרמן, מנהל שירות היריון בסיכון גבוה, מחוז חיפה, שירותי      

בריאות כללית, מרפאת זבולון וביה"ח כרמל   

״IVF – כגורם סיכון לתחלואה לבבית"    18:45 – 18:30
ד"ר אליהו לויטס, מנהל יחידת IVF, סורוקה   

"שיח מולטידיסיפלנארי על 2 מקרים:    19:15 – 18:45
"IVF אחד מתחום ההכנה ללידה והשני  מתחום   

ד"ר רפי קופרשטיין, מנהל המרפאה הקרדיוגינקולוגית בתל השומר    

 ,"IVF הבט קרדיולוגיה להכנה והערכה של נשים ל"  19:30 – 19:15
ד"ר בלה קויפמן, מנהלת המרפאה לבריאות לב האישה,    

המרכז הרפואי איכילוב, תל אביב   
ארוחת ערב     20:00

מופע אומנותי / פעילות חברתית    21:00

*ההשתתפות בסדנא מותנית ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל

התכנסות וביקור בתערוכה  08:30 – 08:00

 Forever ?  HRTS– מושב 3: מנפאוזה והלב  09:40 – 08:30
יו"ר ד"ר מירי בליך, מנהלת מרפאת לב האישה, מערך קרדיולוגי,     

מרכז רפואי רמב"ם    
יו"ר ד״ר גדעון קופרניק, רופא נשים וסגן יו"ר האגודה לגיל המעבר    

"שימוש בטיפול הורמונאלי תחליפי בנשים עם מחלת לב"   08:50 – 08:30
ד"ר טלי פורטר, מנהלת טיפול נמרץ ביניים לב ומרפאת לב      

האישה, המערך לקרדיולוגיה, בית חולים בלינסון    
"שימוש בטיפול הורמונאלי תחליפי בנשים  עם סרטן השד"   09:10 – 08:50

ד״ר נעמה סרבניק-משה, מנהלת מרפאת גיל המעבר אגף נשים     
ויולדות המרכז הרפואי שערי צדק   

מושב 4: קרדיואונקולוגיה בנשים – מושב באנגלית   10:25 – 09:10
ד"ר רינת ירושלמי, רופאה בכירה במכון לסרטן ע"ש דוידוף   

ד"ר נעה אפרת )בן-ברוך(, מנהלת המכון האונקולוגי, מ"ר קפלן   

״סרטן השד )סרטן יחודי לנשים( – גנטיקה BRCA1 והקשר למחלת    09:25 – 09:10
לב Cardiotoxity Monitoring״   

ד״ר זאזא יעקבישוילי, מנהל שרות לקרדיולוגיה דחופה ומרפאה     
קרדיו-אונקולוגית במרכז רפואי רבין    

Cardio-oncologist View on Breast Cancer,  09:55 – 09:25
 Prof Susan Dent, Associate Professor in the Department of 
                                       Medicine at the University of Ottawa

פאנל משותף בנושא   10:25 – 09:55
"דיאלוג חוצה דיסיפלינות בגישה לאשה עם סרטן שד״    

הפסקה וביקור בתעורכת מציגים   10:45 – 10:25

מושב 5: אי ספיקת לב בנשים   12:10 – 10:45
יו"ר ד"ר טוביה בן גל, מנהל היחידה לאי ספיקת לב, ביה"ח בלינסון    

יו"ר פרופ' עופר אמיר, מנהל המערך הקרדיו-וסקולארי, פוריה     

 Do we need a gender perspective on adherence with HF  11:05 – 10:45
treatment? LESSONS   

       Tiny Jaarsma, Professor in caring sciences with special 
attention to patient education & nursing, Lintoping University 

"השתלות לב בנשים"   11:25 – 11:05
ד״ר טוביה בן גל, מנהל היחידה לאי ספיקת לב, בית חולים בלינסון    

"מנבאים פרוגנוסטיים בנשים עם אי ספיקת לב"  11:55 - 11:25
פרופ' עופר אמיר, מנהל המערך הקרדיו-וסקולארי, ביה"ח פוריה     

"הבדלי מגדר וביטוי כאב בקרב חולי אי ספקית לב"  12:10 – 11:55
הייזל והב וג'ולי בנבנישתי ב"ח הדסה עין כרם   

מושב 6: הרגלי חיים, פעילות גופנית ומניעת מחלות לב בנשים  13:25 - 12:10
יו"ר פרופ' נעמה קונסטנטיני, מומחית ברפואת משפחה ורופאת     

ספורט, בית חולים הדסה   
יו"ר מלי בר טל, אחות אחראית טיפול נמרץ לב וביניים, בלינסון   

"כיצד לקדם שינויים התנהגותיים – התערבות ברמה הקהילתית?" ,  12:25 – 12:10
דר' דנה צפת, מנהלת המרכז לבריאות לב האישה, המרכז הרפואי     

"הדסה עין כרם".   
"מחסומים פסיכולוגיים ומגדריים לביצוע שינויים התנהגותיים   12:40 – 12:25

בקרב חולי לב"   
דר' נעה וילצ'ינסקי, המחלקה לפסיכולוגיה, אוני׳ בר אילן   

  Brief Psychosocial Interventions Promoting adherence to  13:10 – 12:40
       Physical Activity and Nutrition  guidelines Among women   

at Risk for/with Cardiovascular Diseases                                     
  Prof Aleksandra Luszczynska, University of Colorado   

 & University of Social Sciences and Humanities, Poland   
"חשיבות הפעילות הגופנית בהגנה על לב האשה"   13:25 – 13:10

ד"ר שירית כזום, מערך קרדיולוגי, מרכז רפואי רבין   

יום שישי 24.6.16

Cardio

יום חמישי 23.6.16

יום שבת 25.6.16

ארוחת בוקר   09:00

הרצאת העשרה    10:30

פעילות לכל המשפחה   11:30

ד"ר טלי פורטר, 
מרכז רפואי רבין 

ומרפאת לב האישה בלינסון 
יו"ר הכנס
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13:00-14:00 – סדנא מעשית בנושא נוגדי קרישה* 
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