
יום חמישי 7.1.21 
17:30-17:35 - דברי פתיחה

17:35-19:00 - מושב א' - בשורות חדשות: הטיפול התרופתי במחלת ההשמנה 
יו״ר מושב:

ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית, בי"ח השרון, יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול 
בהשמנת יתר

ד"ר גבי ליברמן, מנהלת המרכז לטיפול בעודף משקל, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

מה חדש בטיפול התרופתי בהשמנה 
ד"ר גבי ליברמן, מנהלת המרכז לטיפול בעודף משקל, המרכז הרפואי ע”ש שיבא,    

תל השומר

הטיפול התרופתי בילדים שחיים עם השמנה
פרופ' נעים שחאדה, יו"ר האגודה הישראלית לסוכרת; מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, 

סוכרת והשמנה, הקריה הרפואית, רמב"ם

האם הגענו לטיפול מכוון מטרה בהשמנה
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ומרכז רב תחומי לטיפול בעודף משקל, בי"ח 
השרון, המרכז הרפואי רבין, פ"ת. יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר

18:50-19:00 - דיון

19:00-20:00 - מושב ב' - משותף עם החברה הקנדית לטיפול בהשמנה - 
תובנות חדשות: השמנה כמחלה 

השמנה הינה מחלה - היבט רפואי
Arya M. Sharma, MD, Professor of Medicine, University of Alberta

השמנה הינה מחלה - היבט חברתי
Dr. Ximena Ramos Salas, European Association for the Study of Obesity - EASO

19:50-20:00 - דיון

20:00-21:00 - מושב ג' - שולחן עגול
יו״ר מושב: מר עובד יחזקאל, יו"ר חברת תארא לייעוץ אסטרטגי, מזכיר הממשלה לשעבר

אנשים שחיים עם השמנה - דיון פתוח לציבור 
מר עובד יחזקאל, ד"ר בתיה קורנבוים, הרב שי פירון, מר דביר בנדק, גב דפנה פכטר, 

גב ליה משיח

יום שישי  8.1.21
9:00-10:00 - מושב ד' - בשורות חדשות: השמנה במעגל חיי האישה  בחסות נובו נורדיסק

יו״ר מושב:
פרופ' אברהם קרסיק, נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה לשעבר, אחראי השמנת יתר 

DMC-ב
ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת משפחה, בקרית תרופות מחוזית שרון שומרון, שירותי 

בריאות כללית

השמנה במעגל חיי האישה
ד"ר הדר מילוא רז, מומחית לרפואה פנימית, המרכז הישראלי בעודף משקל,      

מרכז רפואי שיבא, תל השומר

השפעת ההשמנה על לב האישה
ד"ר טלי פורטר, מנהלת טיפול נמרץ-ביניים לב, מרכז רפואי רבין )ביה"ח בילינסון(

09:50-10:00 - דיון

10:00-11:00 - מושב ה' - תובנות חדשות: פעילות גופנית ככלי טיפולי 
יו״ר מושב:

פרופ׳ גל דובנוב-רז, מנהל שירות רפואת ספורט ופעילות גופנית, תזונה ואורח חיים בריא, 
רופא בכיר במחלקת ילדים, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת משפחה, בקרית תרופות מחוזית שרון שומרון, שירותי 
בריאות כללית

פעילות גופנית ככלי טיפולי במחלת ההשמנה
Professor Jean-Michel Oppert, Department of Nutrition, Pitie-Salpetriere hospital, 
Sorbonne university, Paris, France 

חשיבות פעילות גופנית לאחר ניתוח בריאטרי - עובדות מדעיות מול פער 
הידע

ד"ר יפתח גפנר, המחלקה לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, בית הספר לבריאות 
הציבור, הפקולטה לרפואה ומכון סילבן אדמס לספורט, אוניברסיטת תל אביב

10:50-11:00 - דיון
11:00-11:10 - הפסקת תה   בחסות ויסוצקי

ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, 
גזברית החברה לחקר וטיפול בהשמנה

11:10-12:10 - מושב ו' - בשורות חדשות: שינוי תזונתי ככלי טיפולי
יו״ר מושב:

ד״ר שירי שרף-דגן, המחלקה לתזונה, אוניברסיטת אריאל ואסותא מרכזים רפואיים
גב׳ יפית קסלר, המרכז לטיפול בהשמנת יתר )מלב"י( ודוקטורנטית באונ' אריאל

השתלה עצמית של קפסולות מיקרוביוטיות לעיכוב עלייה חוזרת במשקל
מר אהוד רינות, בוגר בית הספר לרפואה ודוקטורנט במחלקה לבריאות הציבור, 

אוניברסיטת בן גוריון

העשרת חלבון והוצאה קלורית
גב׳ לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, מרכז רפואי תל אביב, עתיד - עמותת הדיאטנים 

בישראל

12:00-12:10 - דיון

12:10-13:10 - מושב ז' - תובנות חדשות: ניתוח בריאטרי ככלי טיפולי
יו״ר מושב:

ד״ר נאסר סקרן, יושב ראש החברה הישראלית לכירורגיה מטבולית ובריאטרית, מנהל המרכז 
הבריאטרי, מרכז רפואי העמק

ד"ר כרמיל עזרן, מנהלת מחלקת איכות בטיחות ומניעת זיהומים וממונה על רוקחות קלינית, 
מדיקל סנטר, הרצליה

ניתוחים בריאטרים בישראל- מגמות ותוצאים של סוגי הניתוחים השונים 
במבוגרים ובני נוער

ד"ר אורלי זליכה, מנהלת הרשם הבריאטרי, המרכז הלאומי לבקרת מחלות משרד 
הבריאות

הנפילה של שרוול קיבה והעליה של מעקף קיבה בהשקה אחת בישראל
ד"ר נאסר סקרן, יושב ראש החברה הישראלית לכירורגיה מטבולית ובריאטרית, מנהל 

המרכז הבריאטרי, מרכז רפואי העמק

דגשים בטיפול תרופתי לאחר ניתוח בריאטרי
ד"ר כרמיל עזרן, מנהלת מחלקת איכות בטיחות ומניעת זיהומים וממונה על רוקחות 

קלינית, מדיקל סנטר, הרצליה

13:00-13:10 - דיון

13:10-14:10 - מושב ח' - קווי המנחה של החברה הישראלית לחקר וטיפול 
בהשמנת יתר

יו״ר מושב: ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, 
גזברית החברה לחקר וטיפול בהשמנה

קווי המנחה של החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר
ד"ר בתיה קורבוים, ד"ר דרור דיקר, ד"ר גבי ליברמן, ד"ר רקפת בכרך

Digital Health Congresses

הצטרפו אלינו מכל מקום עם כל מכשיר:

ההזמנה היא אישית, ומיועדת לסגל רפואי בלבד
התוכנית אינה סופית, ייתכנו שינויים

יום חמישי 07
21:00 - 17:30ינואר

יום שישי 08
14:10 - 9:00ינואר

תכנית הכנס

הצטרפו אלינו לכנס החצי שנתי בתאריכים:

יו״ר הכנס: ד"ר דרור דיקר
מנהל מחלקה פנימית ומרכז רב תחומי לטיפול בעודף משקל, בי"ח השרון, 

המרכז הרפואי רבין, פ"ת. יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר

כנס וירטואלי

שנה חדשה
בשורות חדשות
תובנות חדשות

במחלת ההשמנה

למשתתפי כנס זה בלבד!
אתם יכולים להמשיך לדון בנושא ולהתייעץ עם מרצי הכנס                            

ע״י הצטרפות לקבוצת ידע ב-WhatsApp - הירשמו והצטרפו!

תודה לכל החברות המשתתפות בכנס

https://medinar.vp4.me/congobesityjan2021?ref=diker

