
יחסי הגומלין בין מחלת 
ההשמנה לאברי הגוף

יום חמישי 2.12.2021
דברי פתיחה:         17:00

ד״ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב-תחומי בטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, המרכז הרפואי רבין, פ"ת,   
יו"ר החברה הישראלית לחקר בטיפול והשמנת יתר  

מושב א׳: 
ד״ר גבי ליברמן

DMC-פרופ׳ אבי קרסיק, נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה לשעבר, אחראי השמנת יתר ב

״בלבול מוח״ יחסי הגומלין בין השמנה למוח )בחסות מדיסון(
ד״ר גבי ליברמן, מנהלת המרכז לטיפול בעודף משקל, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תה"ש, מזכירת החברה הישראלית לחקר וטיפול      17:05

בהשמנת יתר  

״רחשי הלב״ יחסי הגומלין בין השמנה ללב
הלב השומני   17:30

פרופ׳ ירון ארבל, קרדיולוג ומצנתר בכיר, מנהל המרכז למחקר קרדיווסקולארי, המרכז הרפואי תל אביב )איכילוב(   

הלב הכושל  18:00
ד"ר אבישי גרופר, מכון אי ספיקת לב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תה"ש, יו״ר החוג לאי ספיקת לב, האיגוד הקרדיולוגי   

       
״האם אידיאל היופי משנה כיוון?" מבט מהמדיה החדשה

ד״ר לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן  הדיגיטלי ומחברת הספר ״עיצוב התודעה״  18:30
גוף שמן מוכפפים לסטיגמות מסוגים שונים  זאת, בעלי  רזה. לעומת  גוף  היתר  בין  כולל  פי השיח ההגמוני בחברה המערבית, המראה האידיאלי  על 
ומיוחסות להם תכונות שליליות כמו חוסר כוח רצון, עצלנות, חוסר שליטה עצמית, חוסר אחריות אישית וחוסר משמעת. שיח זה בא לידי ביטוי במדיה 
הפופולאריים בהעברת מסרים גלויים וסמויים, שכוללים מתיחת ביקורת על גוף שחורג מגודל תקין, הצבעה על חסרונות בריאותיים ואסתטיים הנובעים 
מגוף שחורג מהגודל הראוי, ושכנוע או הטפה לרזות ולהביא את הגוף למצב "תקני". למרות שאפשר לאפיין את השיח על הגוף השמן באופן כללי, הרי 
התופעה מועצמת ברשתות החברתיות וענף הפרסום. עם זאת בשנים האחרונות אנו רואים מגמה נוספת במסגרתו נראות באמצעי תקשורת שונים נשים 
שממדי גופן חורגים מהאידיאל. כל אותן נשים שהודרו עד כה משערי המגזינים, מסדרות הטלוויזיה ומסדר היום הציבורי, נהפכו ל"לגיטימיות". האם 

טרנד זה יתפוס?

רב שיח יחסי הגומלין בין השמנה לחברה   19:00

יום שישי   3.12.2021
מושב ב׳ )בחסות נובו נורדיסק(:

ד״ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי ומניעתה, גיזברית החברה לחקר וטיפול בהשמנה
ד"ר יפתח גפנר, המחלקה לאפידמיולוגיה, ורפואה מונעת, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה ומכון סילבן 

אדמס לספורט, אונ' ת"א 

״עושים שריר״ יחסי הגומלין בין השמנה לשריר
Sarcopenic obesity - what do we know about medical therapy?  09:00

ד"ר עידית דותן, אחראית תחום סכרת והשמנת יתר, המכון לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון  
״רקמת השריר בבריאות וחולי - תפקיד האימון הגופני״  09:20

יאיר להב, דיאטן קליני, חינוך גופני, פיזיולוג מאמץ המחלקה לתזונה, רחובות, האוניברסיטה העברית מרכז להב  
'להגביר, לרכז ולהתגבר'- הנחיות מעשיות  לטיפול תזונתי בהשמנה סרקופנית   09:40

לימור בן חיים, דיאטנית, מרכז רפואי תל-אביב, עתי"ד - עמותת הדיאטנים בישראל  
סיכום ודיון קצר  09:50

״וישמן ישורון ויבעט״ יחסי הגומלין בין השמנה לרקמת השומן 
ליפודיסטרופיה - המשמעות המטבולית של חסר ברקמת שומן   10:00

פרופ׳ יעל לבנטל, מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים ביה"ח לילדים ע"ש דנה-דואק, מרכז רפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי  
 

גישות תזונתיות מתוזמנת ומכוונת איבר/רקמה לטיפול במחלת ההשמנה והתסמונת המטבולית  10:30
ד״ר סיגל סופר, דיאטנית ראשית, חטיבת הרפואה, מאוחדת     

דיון - הסתגלות מטבולית - משפיעה על עליה מחודשת במשקל?
צחי כנען, דיאטן קליני, המעבדה המטבולית ת"א ודוקטורנט בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, בית הספר    כן   11:00

לבריאות הציבור באוניברסיטת ת"א   

ד״ר מיכל כשר מרון, מומחית לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי מאיר כפר-סבא לא    

הפסקה   11:45

מושב ג':
פרופ' אורן שיבולת 

ד״ר דן אוירו, רופא השמנה רופא משפחה מחוזי וסגן מנהל מחוזי, מכבי מחוז מרכז

דיון - הטיפול במחלת ההשמנה
ד"ר עופרי מוסינזון, מנהלת המרכז למחקר קליני, היחידה לסוכרת המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם,    מוכוון סוכרת    12:00

ביה"ח הדסה עין כרם והפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים   

ד״ר דרור דיקר מוכוון שימור משקל    

״תחושת בטן״ יחסי הגומלין בין השמנה למעי פתרון אנדובריאטרי
ד״ר מתי שנל, מומחה לרפואה פנימית, גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, רופא בכיר, השירות להשמנת יתר, המכון למחלות דרכי העיכול    12:30

והכבד במרכז הרפואי איכילוב  

״מהכבד אל הקל״ יחסי הגומלין בין השמנה לרקמת הכבד
פרופ' אורן שיבולת, מומחה לרפואה פנימית וגסטרואנטרולוגיה, מנהל המכון למחלות דרכי העיכול והכבד ויחידת   גישה טיפולית   13:00

הכבד, המערך הגסטרואנטרולוגי בבית החולים איכילוב   

פרופ' שירה זילבר שגיא, ראשת ביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה    גישה תזונתית   
ודיאטנית במרכז הרפואי תל-אביב     

STEP - אחד קדימה 
ד״ר דרור דיקר  13:30

יום שבת   4.12.2021
מושב ד׳: 

ד״ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, בקרית תרופות מחוזית, הנהלה רפואית, שרותי בריאות כללית
ד״ר יגאל הקסלמן, מומחה ברפואת משפחה, מזכיר החוג לרפואת אורחות חיים

״סיפורו של אדם החי עם השמנה״   11:00
ד״ר לירז מרגלית  

כיצד נחווה העולם מפרספקטיבה של אדם החי עם השמנה, כיצד תגובות הסביבה מייצרות מעגל קסמים אכזרי שמשמר את עצמו ומקשה משמעותית על 
האדם החי עם השמנה להילחם ומה ניתן לעשות כדי לשנות זאת? מהם הכלים להתמודדות עם תפיסות שגויות במדיה החדשה?

* התכנית נתונה לשינויים

2-4 בדצמבר 2021
במלון דן אכדיה הרצליה


