
 

 

 

 

 

 

 

 
 תכנית מדעית

 

  יהמלון דניאל, הרצל    2022באפריל,  7יום ה', 

    

 התכנסות וקפה 8:00-8:30

__________________________________________________________________________ 

 מה שכולם צריכים לדעת )הרצאות באנגלית( -( A)אולם מליאה  8:30-10:30

__________________________________________________________________________ 

 גויטיין ודד        ברכות 8:45-9:00

 עסלייה חמדא    נקודת המבט הכירורגית -ניתוחים חוזרים  9:00-9:20

 דיון 9:20-9:30

 סינה ניג'   נקודת המבט של בריאות הנפש -וחים חוזרים נית 9:30-9:50

 דיון 9:50-10:00

 קסלר פיתי    נקודת המבט הדיאטנית -ניתוחים חוזרים  10:00-10:20

10:20-10:30 Q & A 

 הפסקת קפה 10:30-11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

)המשך( תכנית מדעית  
 

  יהמלון דניאל, הרצל    2022באפריל,  7יום ה', 

__________________________________________________________________________ 

 )הרצאות באנגלית( (Aאולם ) ה(כירורגי)  Iמקביל אולם  11:00-13:00

__________________________________________________________________________ 

 גויטיין ודד מנחה:

 2511:-11:00 SADI-S - טורס נטוניוא     תוצאות ארוכות טווח 

 טורס נטוניוא       שאלות/דיון 11:25-11:30

 טורס נטוניוא    הגישה הכירורגית לטיפול -שרוול קיבה  ןכישלו 11:30-11:55

 טורס נטוניוא       שאלות/דיון 11:25-11:30

  פראגר'רארד ג   ניתוחים חוזרים לאחר מעקף קיבה עם השקה אחת  12:00-12:25

  פראגר'רארד ג       שאלות/דיון 12:25-12:30

  פראגר'רארד ג אסטרטגיה ותוצאות  -אלגוריתם לניתוחים לאחר מעקף קיבה סטנדרטי  12:30-12:55

  פראגר'רארד ג       שאלות/דיון 12:55-13:00

__________________________________________________________________________ 

 )הרצאות בעברית(  (Bאולם )  )בריאות הנפש( IIאולם מקביל  11:00-13:00

__________________________________________________________________________ 

 ג'ני סינה מנחה:

 הצגת הפורום הפסיכובריאטרי  11:00-11:05

 בריאטריה והתמכרות למזון: כלים מעשיים על בסיס  11:05-12:00

 ציפי העצני       חידושים בתחום 

 מי פונה לניתוח בריאטרי  -״פעם שלישית לא גלידה״   12:00-12:30

 אורית יוגב       שלישי ומעלה? 

 שחזור הניתוח הבריאטרי באמצעות היפנוזה -״הקול בראש״   12:30-13:00

 מיה מזרחי   להתמודדות עם עליה חוזרת במשקל לאחר ניתוח    



 
 

 

 

 

 

 

 

 תכנית מדעית )המשך(
 

  יהמלון דניאל, הרצל    2022באפריל,  7יום ה', 

__________________________________________________________________________ 

 )הרצאות בעברית(  (Cאולם )  )תזונה(  IIIאולם מקביל  11:00-13:00

__________________________________________________________________________ 

 אליאנה חדאד מנחה:

 מה למדנו ממעקב ארוך טווח  -איך לא נגיע לניתוח חוזר 11:00-:0411

 שירי שרף דגן       לאחר ניתוח שרוול

 בז'ה-עדית זהר   הפרעות אכילה ודפוסי אכילה לאחר ניתוחים בריאטרים  12:10-11:40

 ענבל גלובוס  כלים לטיפול התזונתי בהפרעות אכילה על רקע ניתוח בריאטרי  :13:00-0112

 ארוחת צהריים 13:00-14:00

__________________________________________________________________________ 

 באנגלית()הרצאות  (Aאולם ) )כירורגיה(  IVאולם מקביל  14:00-16:30

__________________________________________________________________________ 

 ספוז'ניקוב מעון, שמחאג'נה חמדא :יםמנח

 סרוקה דעוןג    SRVGמי מפחד מסקופינרו? טיפול בכשל של   14:00-14:15

 חזן ודד    הפלטפורמה הרובוטית לניתוחים חוזרים 14:15-14:30

 אלדר יש   לאחר מעקף קיבה עם השקה אחתהמרות אלקטיביות  14:30-14:45

 קידר נדרייא    תוצאות עד כה -אופציות להמרת שרוול  4 14:45-15:00

 סקרן אסרנ  פרספקטיבה מהרשם הבריאטרי -ניתוחים חוזרים בארץ ובעולם  15:00-15:15

 פייגיןניה א    ניתוחים חוזרים במטופלים שנותחו כמתבגרים  15:15-15:30

15:30-15:45 Human X-Tensions - סולד מירע    חדשנות ככלי עזר  

 בגלייפטר חוםנ מנחה:      דיון פאנל  -הצגת מקרים  15:45-16:30

 דוחנו ולגא מינץ, רוןיגרינבוים,  וניתר, טורס אנטוניו, פראגר'רארד ג  



 
  

 

 

 

 

 

   

 תכנית מדעית )המשך(
 

  יהמלון דניאל, הרצל    2022באפריל,  7יום ה', 

__________________________________________________________________________ 

 )הרצאות בעברית(  (Bאולם )  )בריאות הנפש( Vאולם מקביל  14:00-16:30

__________________________________________________________________________ 

 מנחה: ג'ני סינה

 על אשבל     המועמד לניתוח עם רקע פסיכיאטרי 14:00-14:20

 דרכי טיפול בטראומה התפתחותית בקרב סובלים  14:20-1500

 ג'ני סינה       מהשמנת יתר

  תומאס רטלידג׳                   2020-פסיכולוגיה בריאטרית בשנות ה 15:45-15:00 

 קווים מנחים מעודכנים ומידע אמפירי לשיפור עבודה 

      )ההרצאה באנגלית( קלינית

__________________________________________________________________________ 

 )הרצאות בעברית(  (Cאולם )  )תזונה(  IIIאולם מקביל  14:00-16:30

__________________________________________________________________________ 

 מנחה: אליאנה חדאד

 שיקולים בטיפול תרופתי להשמנה  -טיפול תרופתי או ניתוח חוזר 14:00-:0414

 גבי ליברמן      לאחר ניתוח בריאטרי 

 מינסקינגה     היפוגליקמיה לאחר ניתוחים בריאטרים  14:40-:0215

 כרמיל עזרן/            היבטים בתת ספיגה של ניתוחי מעקף קיבה בהשקה אחת  :0215-:0415

 אליאנה חדאד             

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית מדעית )המשך(
 

  יהמלון דניאל, הרצל    2022באפריל,  7יום ה', 

__________________________________________________________________________ 

 )בעברית(  (C-ו Bאולם ) מושב משותף בריאות הנפש ותזונה   16:30- 15:45

__________________________________________________________________________ 

 תרגול אכילה מודעת  15:45-16:30

 הפסקת קפה 16:30-17:00

__________________________________________________________________________ 

 (Aאולם מליאה ) )באנגלית( 8.4.2022הצגת המקרים ליום ניתוחים   17:00-18:00

__________________________________________________________________________ 

 ביום ו' ע"י הצוות המטפל )דיאטנית, פסיכולוגית, כירורג/ית( הלצפייהצגת המקרים 

 פיזור  18:00

 

    2022באפריל,  8, 'ויום 

 המרכז הרפואי שיבא, תל השומרהאולם האוטואימוני, 

 התכנסות וקפה 7:30-8:00

__________________________________________________________________________ 

 מוקלטים שידור חי ומונחה מחדר ניתוח והקרנה מקבילה של ניתוחים חוזרים 12:00 -8:00

__________________________________________________________________________ 

 

 

 


