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השמנה - המחלה השקופה
מדיניות מניעה וטיפול

יו"ר הכנס: ד"ר דרור דיקר
יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר, יו"ר משותף של כוח המשימה 

לטיפול בהשמנה - האיגוד האירופי לחקר וטיפול בהשמנה

חברי ועדת ההיגוי:
פרופ' זמיר הלפרן, פרופ' רונית אנדוולט ופרופ' אברהם קרסיק
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119, Yigal Alon St. Tel Aviv 6744325
moatzot@moh.health.gov.il
Tel: 03-6932309/47 Fax: 02-5655980

המועצות הלאומיות לבריאות
משרד הבריאות

רח' יגאל אלון 119, תל אביב 6744325
moatzot@moh.health.gov.il

טל: 03-6932309/47 פקס: 02-5655980

כנס בין מועצתי
הגישה הכוללנית לטיפול באנשים החיים עם השמנה

 3.3.22  ו  9:00-13:30
יום חמישי, ל' אדר א' התשפ"ב

בית סוראסקי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

תוכנית הכנס
התכנסות וכיבוד קל09:00-09:30
דברי פתיחה וברכה09:30-10:00

מושב א׳
השמנה כמחלת מבוגרים שקופה - ד"ר דרור דיקר10:00-10:20

טיוטת חוזר מנכ"ל לטיפול במבוגרים החיים עם השמנה
מסמך המניעה - פרופ' רונית אנדוולט10:20-10:30

מסמך המדיניות - פרופ' אברהם קרסיק10:30-10:45
מסמך הטיפול )כל נושא עד 8 דקות(10:45-11:30

קריטריונים להגדרת השמנה - גב' לימור בן חיים  . 1
שכבת טיפול 1+2 - קהילה - גב׳ לימור טל-פוני, ד״ר סיגל סופר וד"ר רקפת בכרך. 2
שכבת טיפול 3 מרפאות מומחים - ד"ר עידית דותן, ד"ר סיגל סופר. 3
שכבת טיפול 4 טיפולים פולשניים: . 4

ניתוחים בריאטרים - ד"ר נאסר סקרן, ד"ר גלית גולדז'ק קוניק
טיפולים פולשניים - ד"ר סיגל פישמן

הכשרת צוות - ד"ר דרור דיקר,  ד"ר סיגל סופר . 5
סל התרופות - ד"ר גבריאלה ליברמן. 	
מודל תיקנון מרפאה -  ד"ר סיגל פרישמן . 	

מחלת ההשמנה - היבטים חברתיים וכלכליים - הצגת המחקר - פרופ' גבי בן נון, 11:30-11:45
עו"ד אמי פלמור

הפסקה וכיבוד קל11:45-12:15
מושב ב׳

פאנל - השמנה כמחלה שקופה - בהנחיית מר עובד יחזקאל בהשתתפות: 12:15-13:00
מר שמוליק בן יעקב, גב' עמית גנור, פרופ' זמיר הלפרן, ד"ר יגאל הקסלמן,                

פרופ' ציון חגי, פרופ' דיאן לוין
מושב ג׳

דיון - השמנת ילדים - שקוף אבל לא... - פרופ' דני נמט, גב' לימור טל פוני 13:00-13:30
טיוטת חוזר מנכ"ל לטיפול בהשמנת ילדים

נשמח שתיקחו חלק בכנס זה!

*הכנס יתקיים במועדו בפורמט אשר ייקבע על פי מצב התחלואה 
ועל פי הנחיות משרד הבריאות

 
מועד אחרון להרשמה - 28.2.2022

הכנס אינו כרוך בתשלום, אך מותנה בהרשמה מראש.
מספר המקומות מוגבל.

לא תהיה הרשמה ביום הכנס.
 

טל': 6932309/47 -03
moatzot@moh.gov.il

להרשמה לחץ כאן

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=475557&token=3c64217510359295d3e3c259f27d54db&CustomerId=1053795&ProjectId=1045607&Domain=lp6.me&Key=XnLgR

