תכנית בקרדיולוגיה
2017
בית הספר ללימודי המשך ברפואה בטכניון

מרכזי התכנית :ד"ר רואי בייגל ,ד"ר ברק צפריר
פתיחת קורס12.1.2017 :
נושא  :טיפול נמרץ
נושא
תאריך
12.1.2017

שעות

מרצה

שוק קרדיוגני

16:30-17:30

פרופ' דוד חסדאי

סיבוכים מכניים של אוטם שריר הלב – אבחון וטיפול

17:30-18:30

פרופ' שאול עטר

הפסקה

18:30-18:50

הערכה טרום ניתוחית

18:50-19:50

נושא  :אי ספיקה/נשים
נושא
תאריך
26.1.2017

PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY

9.2.2017

שעות

מרצה

17:00-18:30

ד"ר רפי קופרשטיין

הפסקה

18:30-18:50

מחלות לב בנשים וperipartum cardiomyopathy

18:50-20:20

נושא  :מחלות מיוקרד  /אי"ס
נושא
תאריך

ד"ר עידית דוברצקי

פרופ' סורל גולנד

שעות

מרצה

קרדיומיופתיה היפרטרופית

17:00-18:00

פרופ' מיכאל ארד

קרדיואונקולוגיה

18:00-19:00

ד"ר זאזא יעקובישוילי

הפסקה

19:00-19:20

מיוקרדיטיס

19:20-20:20

פרופ' אנדרה קרן

נושא  :אלקטרופיזיולוגיה
נושא
תאריך
23.2.2017

התוויות –CRT
SUDDEN CARDIAC DEATH

17:00-18:00

פרופ' אילן גולדנברג

18:00-19:00

ד"ר אסף דנון

הפסקה

19:00-19:20

קוצבים – התוויות להשתלה

19:20-20:20

נושא ADULT CONGENITAL :
נושא
תאריך
9.3.2017

שעות

מרצה

מומים במחיצה הבינעליתית והבינחדרית ומומים

ד"ר אסף דנון

שעות

מרצה

17:00-19:00

ד"ר יוני בובר

המערבים את מוצא חדר שמאל
הפסקה

19:00-19:20

מומים המערבים את מוצא חדר ימין

19:20-20:20

נושא  :כירורגית לב
נושא
תאריך
23.3.2017

שעות

מרצה

תיקוני מסתמים אורטלי ומיטרלי

17:00-18:00

פרופ' אודי רענני

רווסקולריזציה קורונרית – גישות

18:00-19:00

ד"ר גיל בולוטין

הפסקה

19:00-19:20

ECMO

19:20-20:20

נושא  :מסתמים תותבים
נושא
תאריך
6.4.2017

פרופ' פיליפ בידרמן

שעות

מרצה

בחירת המסתם התותב

17:00-18:30

ד"ר רם שרוני

הפסקה

18:30-18:50

הערכה של מסתמים תותבים באקו

18:50-20:20

ד"ר ירון שפירא

שעות

מרצה

17:00-18:00

פרופ' אריאל רוגין

נושא  :צנתורים
נושא
תאריך
20.4.2017

ד"ר אפרת מזור

 – STABLE CADהגישה לרווסקולריזציה בעידן ה-
COURAGE

18:00-19:00

סטרטיפיקציה ושיקולים לרווסקולריזציה בחדר
הצנתורים ,גישת הHEART TEAM-
הפסקה

19:00-19:20

IVUS/OCT

19:20-20:20

ד"ר רונן יפה

ד"ר אלעד אשר

נושא  :אקו
תאריך

נושא

שעות

מרצה

4.5.2017

האבחנה בין מחלה קונסטרקטיבית לרסטרקטיבית

17:00-18:00

פרופ' יאן טופילסקי

מחלות המסתם הטריקוספידלי

18:00-19:00

פרופ' יאן טופילסקי

הפסקה

19:00-19:20

המודינמיקה והערכה דיאסטולית באקו

19:20-20:20

ד"ר רואי בייגל

שעות

מרצה

נושא  :מסתמים
נושא
תאריך
18.5.2017

אנדוקרדיטיס :גישת הזיהומולוג

17:00-18:00

פרופ' גליה רהב

אנדוקרדיטיס :גישת הקרדיולוג

18:00-19:00

פרופ' אבינעם שירן

הפסקה

19:00-19:20

 – DEVICE RELATED INFECTIONגישות ומקרים

19:20-20:20

נושא  :קרישה ונוגדי קרישה
נושא
תאריך
1.6.2017

הפרעות קרישה וקרישיות יתר – מה צריך לדעת

ד"ר אייל נוף

שעות

מרצה

17:00-18:00

ד"ר אהרון לובצקי

הקרדיולוג?
נוגדי קרישה תוך ורידים ותת-עוריים התוויות ושימושים

18:00-19:00

פרופ' אלי לב

בקרדיולוגיה
הפסקה

19:00-19:20

טיפול בנוגדי קרישה פומיים

19:20-20:20

פרופ' שלומי מטצקי

שעות

מרצה

הערכת חולים לפני השתלת לב

17:00-18:00

פרופ' דב פריימרק

הערכת תורם פוטנציאלי להשתלת

18:00-19:00

ד"ר טוביה בן-גל

הפסקה

19:00-19:20

מעקב והערכה של מושתלי לב

19:20-20:20

נושא  :אי ספיקה
נושא
תאריך
15.6.2017

*התכנית כפופה לשינויים

ד"ר יעל פלד

