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00:00-00:80
הרשמה

02:05-08:05
Nurse driven in patient chest pain team
Barbara McLean, USA
08:05-00:00
ארוחת צהריים

00:80-00:00
מושב I
יו"ר :אלכס פורמנוב ,מ"ר הדסה עין כרם
00:80-00:05
ברכות
עפרה רענן ,יו"ר העמותה
00:05-00:05
מקום האחות בטיפול פליאטיבי בטיפול נמרץ
פרדה דקייזר
ביה"ס לסיעוד האוניברסיטה העברית
00:05-00:00
טיפול נמרץ מול קץ החיים – פרדוקס מפרה
פרופ' מאיר ברזיס
האוניברסיטה העברית ,המרכז הארצי לסימולציה
רפואית (מ.ס.ר ,).מ"ר שיבא
00:00-00:05
הפסקת קפה

14:00-16:00
מושב III
יו"ר :ערפה גבאי ,מ"ר כרמל

00:05-02:00
Post-discharge management of high-risk
cardiac patients – Panel discussion
Y. Hasin, Israel

00:00-00:80
World Sepsis Day in Croatia and worldwide
Adriano Friganović, Croatia

02:00-08:05
מושב II
יו"ר :שרית סקיאנו ,מ"ר שיבא

00:80-05:05
היפותרמיה טיפולית
פאנל נציגי יחידות טיפול נמרץ לב ובשיתוף הקהל
מנחה :ירדנה דרורי ,מ"ר העמק

02:00-02:80
חווית התמודדותם של צוותים סיעודיים
ממחלקות טיפול נמרץ עם מצבי דחק
לילי ולק ,ד"ר בני פלדמן
מכללת ת"א  -יפו

05:05-05:05
הקשר בין דפוסי עמדות של תמיכה משפחתית
חברתית ותוצאותיהם על חולים המבוגרים
הסובלים מאי ספיקת לב
ד"ר גסאן סלאמה
מ"ר פוריה
05:05-06:05
סדציה בחדר הצנתורים הניתנת ע"י אחות
ריקי גל
מ"ר סוראסקי

00:05-02:00
מושב פתיחה
00:05-00:05
ברכות
00:05-00:20
Keynote Lecture
Takotsubo syndrome:
An under-recognized cardiac emergency
T. F. Lüscher, Switzerland
00:20-02:00
Plenary Session
PCSK-9 inhibitors:
?Revolution in cardiovascular medicine
G. Steg, France
Sponsored by Sanofi

06:05-06:80
סיכום והגרלה בין הנשארים עד סוף היום

יום שלישי 71 ,בינואר 1071
00:00-00:80
הרשמה

02:00-08:05
מושב II
יו"ר :דסי לוי ,מ"ר רמב"ם
12:00-12:30
Latest evidence for the management
of major haemorrhage following
cardiovascular surgery
David Waters, UK

00:80-00:05
Recent advances in the treatment of PE:
The role of NOACs
G. Agnelli, Italy
Sponsored by Pfizer

02:80-08:05
"בחצר האחורית שלי"
קרן ארפי
מ"ר שיבא
08:05-00:00
ארוחת צהריים
14:00-15:45
מושב III
יו"ר :בטי בן זקן ,מ"ר סורוקה
00:00-05:00
תיאורי מקרים יוצאי דופן עם פתרונות יצירתיים
ודיון
ג'ולי בנבינשתי
מ"ר הדסה
05:00-05:80
World Federation of Critical Care Nurses:
?Who are we and what do we do
Adriano Friganović, Croatia

00:80-00:00
מושב I
יו"ר :שלי אשכנזי ,מ"ר הדסה עין כרם

05:80-06:00
HF self-care scale for LVAD patients
Tiny Jaarsma, Sweden

00:80-00:05
ברכות
עפרה רענן ,יו"ר העמותה

06:00-06:05
סיכום והגרלה בין הנשארים עד סוף היום

00:05-00:05
Management of cardiac arrest
following cardiac surgery
David Waters, UK

02:80-02:05
השפעת התערבות פסיכו-סוציאלית על ציפיות
ושביעות רצון מהטיפול בקרב בני משפחות
בטיפול נמרץ
לובה ציפורן
מ"ר שיבא

00:05-00:00
Managing left and right ventricular failure
Barbara McLean, USA
00:00-00:80
הפסקת קפה
00:80-02:00
Plenary Session
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כל הכינוס מלווה
בתרגום סימולטני

