
יום ג', 08:30-19:00
מלון דיויד אינטרקונטיננטל,

קויפמן 12, תל אביב

הינך מוזמן/ת להשתתף בכנס, להציג
פוסטר בנושא עדשות מגע רכות ולהשתתף 

גם בחידון מקצועי נושא פרסים!

מקום 1:  מימון מלא לכנס ה- BCLA, באנגליה

מקום 2:  מימון מלא לכנס EHA, בפולין

מקום 3:  מימון מלא לכנס TVCI, בצ'כיה

פרסים יקרי ערך יחולקו למציגי הפוסטרים
שידורגו במקומות הראשונים בכנס*

את הפוסטר יש לשלוח במתכונת פוסטר דיגיטלי
)כמצגת Power Point, שקופית בודדת: רוחב 100 ס"מ, גובה 50 ס"מ(

cl.ocular2014@gmail.com ,עד תאריך 15.9.14, אל ד"ר ניר ארדינסט
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הכנס השנתי החמישי
בעדשות מגע ומשטח העין

להרשמה:

הכנס מיועד לאופטומטריסטים ורופאי עיניים
העוסקים בהתאמת עדשות מגע בלבד.

הכניסה ללא תשלום מותנית בהרשמה מראש

www.jnjvisioncare.co.il



15:00-15:15

לזכרו של מר
שמואל ברמן 

מר רפי רייזר, מר ליונל אפשטיין
ומר איליה אורטנברג

דברים לזכרו של מר שמואל ברמן ז"ל

15:15-16:00

דברי נותן 
חסות

גב' שירלי וייס דגני, מנכ"ל חטיבת הראייה 
ג'ונסון & ג'ונסון ישראל ויוון

ACUVUE® גב' מעיין ברין ענר, מנהלת מותג
חשיפה של תובנות מעולם הצרכנים

סיור וירטואלי במפעל ייצור עדשות מגע 
של J&J באירלנד

16:00-17:00

טיסה וראייה 
ד"ר יובל לוי

ד"ר כרמל כשר – ראיית לילה 
ד"ר יובל לוי – זוקן ראייה בטייסי חיל האוויר 

ד"ר ערן שנקר - ראייה במשימות חלל 
ד"ר ראובן פוקרוי – Myopic shift אצל

טייסים צעירים

17:00-17:30

נוירו-
אופתלמולוגיה 

ד"ר יוספה הורוביץ 
וד"ר גד דותן 

ד"ר יוספה הורוביץ וד"ר גד דותן -
מתי לא ניתן לתקן או לשפר חדות ראיה עם

תיקון רפרקציה

17:45-18:15

משטח העין 
ד"ר אריה מרקוביץ

ד"ר אריה מרקוביץ - התוויות לעדשות
מגע טיפוליות 

ד"ר דוד ורסנו - עדכונים בהשתלת קרנית
ד"ר הניה ליכטר - עדכונים וחידושים

בקרוס לינקינג

18:15-18:45

המקצוע–לאן?
 

פרופ' דויד צדוק,
מר רפי רייזר,
מר אלי סביון

ד"ר יוסי מנדל – מחקרים ברפואת עיניים 
ותכניות לימודים

פרופ' דויד צדוק – הקשר בין רופא העיניים 
לאופטומטריסט

מר איוון הר, מר אלי סביון – עדשות מגע מיוחדות

11:30-12:45

ילדים 
פרופ' אברהם 

שפירר,
פרופ' יאיר מורד,
ד"ר אירן ענתבי,

ד"ר עידי מצר

ד"ר נועה אלה דלמן – מעקב שינויים בתשבורת 
לאורך הילדות וניבוי התפתחות אמבליופיה ופזילה

ד"ר עידי מצר - מעקב ארוך טווח אחר ילדים עם 
היפרמטרופיה גבוהה
דיון אינטראקטיבי 

פרופ' יאיר מורד – שליטה במיופיה ואיזוטרופיה
פרופ' אברהם שפירר - תועלת תפקודית של

ניתוחי פזילה
דיון אינטראקטיבי 

12:45-13:20

תשבורת 
 ד"ר עמי הירש
וד"ר פני שגב

פרופ' אור קיזרמן - חידושים בהסרת
משקפיים בלייזר

ד"ר אליה לוינגר – השימושים של פמטוסקונד לייזר
דיון אינטראקטיבי 

13:20-13:55

סגמנט 
קדמי 

ד"ר אירית ברקת

ד"ר עדי מיכאלי – הדמיה של המקטע הקדמי
דיון אינטראקטיבי 

ד"ר ישי פאליק- כיב נאורוטרופי 
דיון אינטראקטיבי 

10:15-11:00

עדשות מגע 
ובריאות העין 
ד"ר סטיב וונטש, 

מר דוד ברקוב

ד"ר יורם ביגר - קרטוקונוס – חשיבות האיבחון 
המוקדם למניעת החמרת המחלה וסכנת בעיה 

רפואית-משפטית
גב' שרית שמיידלר - סיליקון הידרוג'ל

או הידרוג'ל
ד"ר גבי מישור – מה קורה למרכיבי עדשות מגע 

ב-30 הימים הראשונים?
מר דוד ברקוב - מה קרה - מדוע יש נשירה?

13:55-14:15

גידולים 
פרופ' יעקב פאר

פרופ' יעקב פאר – אונקולוגיה של העין,
כן יש דבר כזה

9:00-9:30 סדנאות
*מספר המקומות מוגבל, יש להרשם מראש

סדנת צילום ע"י טלפון חכם במנורת סדק  1

סדנאות טופוגרפיה )מיפוי קרנית(  2
התאמה ומעקב של עדשות מגע באמצעות מיפוי קרנית  -  

שילוב טופוגרפיה, אברומטריה, טונומטריה וצילומי     -  
Scheimflug ככלי עזר באיבחון מצבים קלינים שונים   

סדנת עדשות מגע טיפוליות  3
עדשה היפר אוסמוטית לטיפול בבצקת קרנית  

סדנת מדידת לחץ תוך עיני מתוקנת ביחס לקשיחות קרנית  4

סדנאות ראייה ירודה  5
פתרונות מחשוב וראייה מתקדמים  -  

חידושים בשיקום ראיה ירודה  -  

סדנת אולטרה סגול ועדשות מגע  6

סדנת הרטינומקס עם ובלי עדשות מגע  7

דברי סיום, הכרזת פוסטרים זוכים
וזוכים בפתרון החידון
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הסדנאות מתבצעות במקביל

תוכנית
הכנס השנתי החמישי 

בעדשות מגע ומשטח העין 
2014

הצגת פוסטרים / חידון מקצועי

14:15-15:00 ארוחת צהריים

9:30-10:15

עדשות מגע 
ד"ר ביגר יורם,

מר איוון הר

מר ליונל אפשטיין - איך להיות מומחים 
בעדשות מגע בעתיד?

מר איליה אורטנברג - זמן ההרכבה של עדשות 
מגע סקלרליות כמדד להצלחה באסטיגמציה 

ארגולרית
ד"ר שלמה שריידר – ממצאי סקר

Eurolens 2013
BCLA 2014-מר דרור דקל – רשמים מכנס ה

הצגת פוסטרים / חידון מקצועי

11:00-11:30 ארוחת בוקר

17:30-17:45 הפסקת קפה

8:30-9:00 קבלת פנים והרשמה - כיבוד קל, הצגת פוסטרים


