Obesity2016

הכנס השנתי של החברה לחקר וטיפול בהשמנת יתר

 50גוונים של השמנה
השמנה בישראל 2016

 | 6.4.2016מלון סיטי טאואר ר“ג
וועדת הכנס

פרופ‘ ישי לוי ,מנהל מחלקת פנימית ד‘ והמרפאה להפרעות
בשומני הדם ,רמב“ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם,
חיפה ויו“ר החברה לחקר וטיפול בהשמנת יתר

ד“ר גבי ליברמן ,אחראית על המרפאה
להשמנת יתר ,מכון אנדוקריני ,המרכז
הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר

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

 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-09:10דברי פתיחה

פרופ' ישי לוי ,מנהל מחלקת פנימית ד’ והמרפאה להפרעות בשומני הדם ,רמב“ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה
ד“ר דרור דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד’ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל ,בית חולים השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ”ת

גוון ההשמנה

יו“ר :פרופ‘ ישי לוי ,מנהל מחלקת פנימית ד‘ והמרפאה להפרעות בשומני הדם ,רמב“ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה
ד“ר גלינה שנקרמן ,מומחית באנדוקרינולוגיה ואחראית המרפאה להשמנת יתר ,המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי
 09:10-09:30מפת ההשמנה בישראל
פרופ' רן בליצר ,מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות ,משרד רופא ראשי ,שירותי בריאות כללית.
יו“ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה
" 09:30-10:00חיזוי תגובה גליקמית  -לקראת תזונה מותאמת אישית"
ד"ר ניב זמורה ,פנימאי במרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי וחוקר במחלקה לאמונולוגיה ,מכון ויצמן למדע
" 10:00-10:40השומן הכועס"  -מה מלמדת אותנו רקמת השומן
כמות :פרופ' איריס שי ,חוקרת תזונה ומחלות כרוניות ,אונ' בן גוריון
איכות :פרופ' אסף רודיך ,המחלקה לביוכימיה קלינית ומרכז התזונה ,המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע
 10:40-11:10הפסקת קפה וביקור בתערוכה

גוון הטיפול התרופתי

יו“ר :ד“ר דרור דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל ,בית חולים השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ“ת
ד"ר גבי ליברמן ,אחראית על המרפאה להשמנת יתר ,מכון אנדוקריני ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
GLP-1 mechanism of action in Obese patients and the SCALE results 11:10-11:40
Vicky Chan, Medical Director Novo Nordisk
When Diet and Exercise are not Sufficient 11:40-12:10
Dr. William R. Shanahan, Senior Vice President and Chief Medical Officer, ARENA
 12:10-12:30התרופות החדשות בסוכרת והשפעתן על הפחתת משקל
ד“ר גבי ליברמן ,אחראית על המרפאה להשמנת יתר ,מכון אנדוקריני ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
 12:30-13:00טיפולים להפחתת משקל
צד אתי :הרב יובל שרלו ,ראש ישיבת אמי"ת  -אורות שאול וראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר
צד רפואי :ד"ר דרור דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל ,בית חולים השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ"ת

גוון הטיפול הניתוחי

יו“ר :ד"ר הדר ספיבק ,מומחה בכירורגיה בריאטרית ,הרצליה מדיקל סנטר
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
 13:00-13:20הרשם הבריאטרי  -תובנות 2016
פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות

ניתוחים בריאטריים בילדים  -מה למדנו

 13:20-13:40ישראל :ניתוחים בריאטריים בילדים  -תוצאות מעקב ארוך טווח בשירותי בריאות כללית
ד"ר רינה יהלום ,מנהלת המחלקה לשירותי אשפוז ,אגף הרפואה ,חטיבת בתי החולים ,כללית

 13:40-14:00העולם :תובנות ממחקרים בעולם והצעה לקווי מנחה

פרופ' רם וייס ,המחלקה למטבוליזם ותזונת האדם ,האוניברסיטה העברית בירושלים

גוון המחקר FATMED

14:00-14:10

14:10-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00

Estimated frailty prevalence and its relation to obesity among Israeli elderly – results from a cross sectional national survey
Assaf Buch, Nutritionist and PhD student (medical science), Institute of Endocrinology,
Metabolism and Hypertension, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel-Aviv, Israel
Prof. Naftali Stern, Head of Institute of Endocrinology, Metabolism and Hypertension, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel-Aviv, Israel
Bariatric Surgery in the elderly is associated with similar surgical morbidity and significant long term health benefits
Dr. Uri Kaplan, Department of General Surgery B, Emek Medical Center, Afula, Israel
High level of C-Reactive Protein(CRP) in women undergoing IVF is associated with low quality embryos
Dr. Einat Haikin Herzberger, IVF Unit, Department of Obstetrics and Gynecology, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel,
affiliated with the Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

בחירות לראשות החברה להשמנת יתר

 15:00-16:00ארוחת צהריים וסיום

בחסות

לפרטים והרשמה03-7650504 :

מזכירות
הכנס

