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ייזום והפקה

התכנסות ורישום 08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנספתיחה09:00-09:10
פרופ' דן געתון, מנהל מכון הגלאוקומה של הכללית בתל-אביב ורופא בכיר, בית החולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

 מושב 1. מקטע קדמי - קטרקט/לייזר/קרנית/גלאוקומה
 יו"ר: פרופ' יגאל ליבוביץ, מנהל מכון אוקולופלסטיקה, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

חידושים בעדשות תוך-עיניותהרצאה 09:10-09:251
ד"ר עדי מכאלי, מנהלת שירות הקטרקט, מח' עיניים, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שאלות ותשובות09:25-09:30

ניתוחי לייזר להסרת משקפיים - בכל זאת סיבוכים וסיכוניםהרצאה 09:30-09:452
ד"ר עמי הירש, מנהל רפואי רשת "עיניים" שאלות ותשובות09:45-09:50

מחלות המשטח החיצוני - OSD בעינייםהרצאה 09:50-10:053
 פרופ' טובה ליפשיץ, מנהלת מחלקת עיניים, המרכז הרפואי  אוניברסיטאי סורוקה, מנהלת רפואית מרכז "שבע עיניים לנגב", באר שבע

ומנהלת רפואית עיניים של מחוז דרום, שירותי בריאות כללית
שאלות ותשובות10:05-10:10

טיפול בגלאוקומה עם תכשירים נטולי חומר משמר )PF( או נטולי בנזלקוניום כלוריד )BK(   |   בחסות: MSDהרצאה 10:10-10:254
פרופ' ארנה גייר, מנהלת מחלקת עיניים, מרכז רפואי כרמל, חיפה שאלות ותשובות10:25-10:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

 מושב 2. אוקולופלסטיקה/נוגדי דלקת/עיניים-ילדים
 יו"ר:  פרופ' בנימין מילר, מנהל מח' עיניים, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה

נגעים שכדאי לשים אליהםהרצאה 11:00-11:155
ד"ר אלן פלג, רופא עיניים, מומחה באוקולופלסטיקה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה שאלות ותשובות11:15-11:20

ארובת העין- מה מתחבא שם?הרצאה 11:20-11:356
פרופ' יגאל ליבוביץ, מנהל מכון אוקולופלסטיקה, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שאלות ותשובות11:35-11:40

חידושים במשפחת ה-NSAID's   |   בחסות: לפידותהרצאה 11:40-11:557
ד"ר אירית ברקת, רופאה בכירה, מכון עיניים ע"ש גולדשלגר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת ת"א                     שאלות ותשובות11:55-12:00

נוירו-ילדים - למה לשים לב אצל ילדים?הרצאה 12:00-12:158
ד"ר חנה לייבה, מנהלת היחידה לרפואת עיניים ילדים ונאורואופלמולגיה, יו"ר הגוף המבקר המקומי, מרכז רפואי קפלן, רחובות שאלות ותשובות12:15-12:20

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב 3. רשתית/פתולוגיה/אופטיקה
 יו"ר:  פרופ' ארנה גייר, מנהלת מחלקת עיניים, מרכז רפואי כרמל, חיפה 

אז מה יש לנו ברטינופתיה סוכרתית?   |   בחסות: נוברטיסהרצאה 12:40-12:559
ד"ר מיכאלה גולדשטיין, סגנית מנהלת מחלקת עיניים ומנהלת מרפאת רשתית, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי   שאלות ותשובות12:55-13:00

ניתוחי רשתית - זגוגית - טווח רחב של פעולות - מהכבד אל ה"קל"הרצאה 13:00-13:1510
פרופ' בנימין מילר, מנהל מח' עיניים, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה שאלות ותשובות13:15-13:20

אונקולוגיה עינית - עקרונות באבחון, טיפול ומעקבהרצאה 13:20-13:3511
 פרופ' יעקב פאר, מנהל מחלקת עיניים, ומנהל השירות הארצי המתמחה באונקולוגיה של העין,

מרכז רפואי הדסה, והאנוניברסיטה העברית ירושלים
שאלות ותשובות13:35-13:40

 מה חדש באופטיקה - מדידות וייצור עדשות   |   בחסות: אופטיקנההרצאה 13:40-13:5512
מר מאיר רסין, אופטומטריסט ומנכ"ל אופטיקנה שאלות ותשובות13:55-14:00

מושב 4. סדנא בגלאוקומה - עקרונות חדשניים לאיתור ולמניעת התקדמות מחלת הגלאוקומה   |   בחסות: טרדיס גת
יו"ר ומנחה: פרופ' דן געתון, מנהל מכון הגלאוקומה של הכללית בתל-אביב ורופא בכיר, בית החולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

עקרונות וחידושים בניתוח שדות ראיה14:00-14:30
ד"ר יניב ברקנא, יחידת הגלאוקומה, מחלקת עיניים, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

OCT בדיקת הידרדרות בגלאוקומה בעזרת הדמיית
ד"ר איריס מורוז, אחראית שירות הדמיה, מרפאות עיניים, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

חידושים במניעת הידרדרות בגלאוקומה על ידי שמירה על לחץ תוך עיני
ד"ר שמעון קורץ, מנהל מערך אמבולטורי עיניים ומנהל שרות הגלאוקומה, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:00

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-24.12.12: 120 ש“ח

� רישום מה-25.12.12 וביום הוועידה: 180 ש“ח 
� כניסה חינם לרופאי עיניים בהרשמה מוקדמת בלבד

* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
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