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ECO-IFSO 2022-תובנות מכנס ה
OBESITY MEDICINE

Zoom Forward and Zoom out in

יום שישי ו 9:00-14:00
מרכז רבין לשלום ת״א

התכנסות וקפה )הכניסה ברישום מראש בלבד(8:30-9:00
דברי פתיחה - ד"ר דרור דיקר9:00-9:10

מושב א׳ - יו״ר מושב: פרופ׳ אברהם קרסיק9:10-11:10
קווי המנחה לטיפול בהשמנה - סקירה עולמית   9:10-9:25

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

דיאטות - אופנה או מדע? 9:25-10:25
מנחה: ד"ר מיכאל ויינפאס, רופא סוכרת במכון הסוכרת מכבי השלום תל אביב

9:25-9:40 - דיאטות קטוגניות - יתרונות - ד״ר מריאלה גאלנט
9:40-9:55 - דיאטות קטוגניות - חסרונות - גב׳ מיכל סוקרמן, דיאטנית סוכרת,          

מכון סוכרת, מכבי מחוז מרכז
9:55-10:10 - דיאטות צום - ד״ר ברוריה טל, דיאטנית קלינית חוקרת, מרכז סגול 

להשמנה מטבולית, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
10:10-10:25 - דיון

השמנה סרקופנית10:25-10:40
ד"ר דן אויירו, רופא השמנה, רופא משפחה מחוזי וסגן מנהל רפואי, מכבי מחוז מרכז

השמנה בגיל השלישי – גישת הטיפול התרופתי10:40-10:55
ד"ר דרור דיקר

10:55-11:10)ECPO( האגודה האירופאית למען אנשים החיים עם השמנה
עו״ד ליה משיח, נציגת החברה הישראלית

הפסקה וביקור בתערוכה )כיבוד קל(11:10-11:30

מושב ב׳ - יו״ר מושב: ד"ר גבי ליברמן     בחסות נובו נורדיסק11:30-12:15
11:30-11:45ACTION TEEN

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

השפעת המגדר על חיים עם השמנה11:45-12:00
ד״ר יואל טולדנו, מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת, יחידת אם ועובר, המרכז הרפואי 

רבין, קמפוס בילינסון

ניתוחים בריאטריים/מטבוליים - עדכון ללא מנתחים12:00-12:15
ד“ר עידית דותן, אחראית על תחום סוכרת והשמנת יתר, המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת 

ומחלות מטבוליות, המרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון

הפסקה וביקור בתערוכה )כיבוד קל(12:15-12:25

מושב ג׳ - יו״ר מושב: ד"ר דרור דיקר12:25-14:00
ניתוחים בריאטריים / מטבוליים למנתחים12:25-12:40

ד"ר אסנת רזיאל, קבוצת אסי"א מדיקל, אסות"א מדיקל סנטר

הטיפול בהשמנה – רפואה מותאמת אישית12:40-12:55
פרופ' חמאיסי מור'יר, מנהל מחלקה פנימית ד', רופא בכיר, מכון אנדוקרינולוגיה סוכרת 

ומטבוליזם, המרכז הרפואי רמב"ם

מחקר בסיסי במחלת ההשמנה12:55-13:10
ד"ר מיכל כשר-מירון, מומחית אנדוקרינולוגיה וסוכרת, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי 

מאיר, כפר סבא

כלים דיגיטליים לניהול מחלת ההשמנה13:10-13:25
פרופ׳ אברהם קרסיק, נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה לשעבר, מנהל רפואי של 

DMC-מרפאת השמנת היתר ב

סקר עמדות רופאים - שימוש בתרופה לטיפול בהשמנה מחוץ להתוויה - דיון13:25-13:45
ד״ר אורלי טמיר, מייסדת המרכז לחקר מדיניות בסוכרת וחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

טיפולים תרופתיים לטיפול במחלת ההשמנה13:45-14:00
ד"ר גבי ליברמן, מנהלת המרכז לטיפול בעודף משקל, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר, 

מזכירת החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנה

סיכום הכנס וכיבוד קל14:00

תוכנית הכנס

* התוכנית איננה סופית וניתנת לשינויים

יו״ר הכנס: ד"ר דרור דיקר
יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר, מנהל מחלקה פנימית ומרכז רב תחומי 

לטיפול בעודף משקל, בי"ח השרון, המרכז הרפואי רבין, פ"ת

https://mdtalk.co.il/mdnar/2120795754?ref=diker

