Obesity2017

הכנס השנתי של

החברה הישראלית לחקר
וטיפול בהשמנה
 | 26.4.2017מלון סיטי טאואר ר“ג

ועדת הכנס
ד“ר דרור דיקר

ד“ר גבי ליברמן

ד“ר בתיה קורנבוים

מנהל מחלקה פנימית ד‘
והמרכז הרב תחומי לטיפול
בעודף משקל ,בית חולים
השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ“ת

מזכירת החברה הישראלית לחקר
וטיפול בהשמנת יתר .אחראית
על המרפאה להשמנת יתר ,מכון
אנדוקריני ,המרכז הרפואי ע“ש

מומחית ברפואת המשפחה ,טיפול אישי
בהשמנה ומניעתה ,המחלקה לרפואת המשפחה
חיפה ,רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה
שירותי בריאות כללית ,מחוז חיפה וג“מ

 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-09:20דברי פתיחה

מושב  - 1חידושים ברפואת השמנה
09:20-09:40

האם ניתן להריח את ההשמנה?

ד"ר דרור דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד’ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,
בית חולים השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ”ת

09:40-10:25

בחסות :נובו נורדיסק |

Obesity As a Physiological Disease

Prof. Lee M. Kaplan, Director of the Obesity Metabolismand
Nutrition Institute at Massachusetts General Hospital (MGH),
Founding Director of the MGH Weight Center and Associate
Professor of Medicine at Harvard Medical School (HMS), Boston,
Massachusetts
 10:25-10:40שאלות ותשובות
 10:40-11:10הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  - 2חידושים בטיפול במחלת ההשמנה
11:10-11:35

אלגוריתם הטיפול בהשמנה

11:35-12:05

מה הקשר בין גסטרואנטרולוגיה להשמנה?

12:05-12:30

תוצאות בלון מתכוונן בישראל ובעולם

12:30-13:15

דיון :השמנה בישראל בין מחלה ושמנופוביה?

| בחסות :טבע

ד”ר בתיה קורנבוים ,מומחית ברפואת המשפחה ,טיפול אישי בהשמנה ומניעתה,
המחלקה לרפואת המשפחה חיפה ,רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה שירותי
בריאות כללית ,מחוז חיפה וג”מ
ד"ר סיגל פישמן ,מנהלת השירות להשמנת יתר ,המכון למחלות דרכי העיכול
והכבד ,המרכז הרפואי ת”א
ד"ר ג'פרי ברוקס ,מנהל רפואי ,אופטימה ,ישראל
מנחה :ד"ר דרוד דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול
בעודף משקל ,בית חולים השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ"ת
פרופ' איתמר רז ,יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת
ד"ר בשארה בשאראת ,יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר"י
איילת קלטר ,מנהלת "שפת האכילה" המרכז ללימוד וטיפול בהתנהגויות אכילה
ותפישת הגוף ,מייסדת "אדם ומלואו" הארגון הישראלי למניעת אפליה על רקע משקל
(חל"צ)

 13:15-13:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  - 3השמנת ילדים
13:30-13:45

ניתוחים בריאטריים בילדים ונוער

13:45-14:30

דיון :האם יש מקום לניתוח בריאטרי בילדים?

ד”ר מיכל בן עמי ,אנדוקרינולוגית ילדים ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר
בעד :פרופ’ נחום בגלייבטר ,מנהל היחידה לכירורגיה זעיר פולשנית,
מחלקה כירורגית ,המרכז הרפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים
נגד :פרופ’ רם וייס ,מנהל המחלקה למטבוליזם ותזונת האדם,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,מחלקת ילדים ,הדסה עין כרם

 14:30-15:00ארוחת צהריים וסיום

בחסות ראשית

בחסות

