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*ייתכנו שינויים

הכנס השנתי לטיפול 
בהשמנת יתר 

ואורח חיים בריא

14:00 -8:00   |   9 .6 .17  , ום שישי י   | ב   גני התערוכה תל אבי

בריאטריה 
2017

סדר יום 
08:00 התכנסות וכיבוד  

09:15 הנחיה ודברי פתיחה
שלומי הרט

משורוול, רץ מרתונים ומנטור קבוצת "להגשים את החלום"

09:25 ניתוחי הרזיה והשפעתם על הסוכרת
ד"ר דוד גויטיין

מומחה בכירורגיה בריאטרית, מנהל היחידה לכירורגיה 
בריאטרית ומטבולית בביה"ח שיבא תל השומר, 

כירורג בכיר באסיא מדיקל

09:45 ניתוח ׳מיני מעקף קיבה׳ – למי הוא מתאים?
ד"ר אסנת רזיאל

מומחית בכירורגיה בריאטרית, מנהלת רפואית ומנתחת בכירה 
במלב"י – המרכז לטיפול בהשמנת יתר מקבוצת אסיא מדיקל

10:05 תרופות ותוספים לפני ואחרי ניתוח-האם זה באמת
            חשוב ומה כדאי לדעת?

ד"ר כרמיל עזרן
מנהלת איכות וממונה על רוקחות קלינית, 

הרצליה מדיקל סנטר

10:25 בלון קיבה - הפרוצדורה לירידה במשקל ללא ניתוח
ד"ר דין קרן

מומחה בגסטרואנטרולוגיה ותזונה, מנהל המרפאה 
לגסטרואנטרולוגיה בריאטרית בבי"ח בני ציון, 

גסטרואנטרולוג בכיר ומומחה התזונה של אסיא מדיקל 

10:45 הפסקת קפה

11:05 חידושים וחדשנות בניתוחים לעיצוב הגוף 
            לאחר ניתוח בריאטרי/ירידה במשקל

ד"ר טלי פרידמן
כירורגית פלסטית בכירה, ראש המרכז הבינלאומי 

לעיצוב הגוף והפנים

11:25 ניתוחים חוזרים בכירורגיה בריאטרית – 
            כיצד מתמודדים עם זה? 

פרופ' אנדרי קידר
מומחה בכירורגיה בריאטרית, מנהל היחידה לכירורגיה 

לפרוסקופית ובריאטרית במרכז הרפואי בלינסון, 
מנתח בכיר באסיא מדיקל

11:45 שיח מומחים - על סוגי הניתוחים – 
            למי מתאים ומה כדאי?

ד"ר נאסר סקרן
מומחה בכירורגיה בריאטרית ולפרוסקופית, מנהל היחידה 

לכירורגיה לפרוסקופית מתקדמת ובריאטרית בבי"ח בעמק 
בעפולה, מנתח בכיר באסיא מדיקל ויו"ר החוג לכירורגיה 

בריאטרית בישראל. 

ד"ר אילנית מלר
מומחית בכירורגיה כללית ובניתוחים לטיפול בהשמנת יתר. 

המרכז הרפואי בלינסון

12:15 הפסקה וארוחה קלה

12:40 שיח דיאטנים: להיכנס לסטטיסטיקת המצליחים -
            תזונה לאחר ניתוח

מנחה: רונית ציוני
M.Sc ,RD, B.Sc, דיאטנית בריאטרית, מומחית בשינוי הרגלי 

אכילה וטיפול באכילה רגשית 

אילנה ניקיפורובה
RD ,B.Sc, דיאטנית קלינית בריאטרית, מומחית בשינוי הרגלי 

אכילה לאחר ניתוח בריארטי

יפית קסלר
M.Sc ,RD, דיאטנית בריאטרית, מומחית לטיפול בהשמנת יתר 

וניתוחי קיצור קיבה 

13:10 אכילה רגשית - איך עוצרים את זה?
אריאלה בר דוד

פסיכולוגית בריאטרית

13:30 יפות על המסלול
תצוגת אופנה ססגונית וקצבית מבית האופנה Bordo - המציע מבחר 

בגדי מעצבים ומותגים מהארץ ומהעולם לנשים במידות 60-42

או   היכנסו אתר הכנס

http://www.adif-knasim.co.il/bsc-2017

