
יום שלישי 1.3.22 אקספו תל אביב - בשעות 8:15-21:30  - תערוכת        האופטיקה והכנס השנתי באופטומטריה של מועצת האופטומטריסטים
מנהל ומארגן התוכנית      ד”ר ניר ארדינסט

MiSight  אולם

בחסות שמיר אסילור ישראל 
Exclusive brands by
Shamir Israel Group

Exclusive brands by
Shamir Israel Group

Exclusive brands by
Shamir Israel Group

אולם שמיר אסילור

היבואנים והספקים 
של ענף האופטיקה בישראל

ארוחת בוקר עם המומחים בנושא פתרונות לאי הסתגלות של מולטיפוקל
סדנאות - ד”ר דוד ברקוב - מר אדי גולדנברג 

הפסקה
עמותת לראות - נדין הולנדר - דבר עמותת לראות

דבר יו”ר מועצת האופטומטריסטים - מר אדי מרקוביץ - דבר יו”ר המועצה-דברי פתיחה

עדשות מגע - ד”ר דוד ברקוב
מר יובל טוכנשיידר - נהלי בדיקות בעדשות מגע |  ד”ר דוד ברקוב - מניעת נשירה בעדשות מגע 

ד”ר ניר ארדינסט - סקירה 15 פטנטים: עדשות מגע לעצירת קוצר קוצר ראייה  

  MiSightהרצאת חסות קופרויזן -- עדשת מגע

ילדים - פרופ’ יאיר מורד - ד”ר אירן ענתבי
ד”ר אירן ענתבי - עדשות מגע בילדים |  ד”ר יובל כהן - תאורה בגני ילדים כגורם מווסת להתפתחות הרפרקציה 

ד”ר נועה אלא דלמן - אטרופין לעצירת מיופיה - מה שידוע ומה שעדיין לא | מר מוחמד גרה - בדיקות ילדים בטיפות חלב 
ד”ר צבי גור - הקשר בין אקולופלסטיקה לחדות ראייה | ד”ר אוריאל שפירר - בטיחות עדשות מגע בילדים 

מר אדי גולדנברג - ניהול שליטה בקוצר ראייה - אורתו קיי ככלי מרכזי |  גב’ נעמי לונדון - השפעת ראייה דו עיינית על קוצר ראייה 

הפסקה
דימות העין - ד”ר איתי לביא | ד”ר דוד לנדאו | פרופ' שחר פרנקל 

ד”ר דוד לנדאו - מיפוי קרנית  |  ד”ר תמר וינברג לוי - בינה מלאכותית ודימות העין 
 iOCT - של קרנית וסגמנט קדמי  |  ד”ר איתי לביא OCT ד”ר שחר פרנקל - דימות אנקולוגי של העין  |  ד”ר עדאל ברברה - דימות

עין יבשה - פרופ' אירית ברקת | ד"ר פני שגב | ד"ר ישי פאליק | ד"ר שמוליק גרפי  
ד"ר ישי פאליק - עין יבשה | ד"ר פני שגב - שיפור תוצאות ניתוח בחולים עם מחלת משטח העין |  ד"ר שמוליק גרפי - עין יבשה ומסכים דיגיטלים 
פרופ' אירית ברקת - ניתוחי קטרקט ועין יבשה |  מר חליל חליאלה - מקרים בעין יבשה |  ד"ר אנדרו פינק - טכנלוגיות מתקדמות לטיפול בעין יבשה

ד"ר אורית נימי עזרא - אתגרי הטיפול בעין היבשה

הפסקה

קליניקה  - ד"ר ביאטריס טיאוסנו  
ד"ר ערן ברקוביץ' - כיצד אופטומטריסט יכול לסייע למטופלי גלאוקומה 
גב' לינה נוסטין  וגב' ארווא מסארוה - קרטוקונוס מהאופטיקה לפעולה 
גב' תסנים מרזוק וגב' אורה פלד - מקרים מיוחדים בקרוסלינקינג  

ד"ר חיים סטולוביץ' - EyE n jOy מכשיר לבדיקת סקר אמבליופיה בגיל צעיר 
ויינברג ירדן ואבו יואל - אקומודטיב ספאזם 

ד"ר אורי שייר - טוריות או לא להיות !  
ד"ר הלל גרייפנר - בדיקות ילדים 

הפסקה
האישיות הוויזואלית - ד"ר שלמה שריידר 

פיצה עם המומחים - סדנאות - ד"ר דוד ברקוב - התאמות עדשות מגע למקרים מורכבים
מר פיליפ פיין - עדשות מגע לקרטוקונוס

ארוחת בוקר עם המומחים בנושא פתרונות לאי הסתגלות של מולטיפוקל
סדנאות - מר רפי מסיקה - מר פיטר חבש

הפסקה

מחקר באופטומטריה -  גב' דבורה מרקס אוחנה 
פרופ'  - מחקרים נבחרים בבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראיה באוניברסיטת בר אילן 

- מחקרים נבחרים בחוג לאופטומטריה ומדעי הראיה - מכללת הדסה 

חם מהתנור-מחקרים ברשתית - גב' דבורה מרקס אוחנה - מחקרים חדשניים ברשתית ואופטומטריה |  גב' מיכל שפיגל - מחקרים ברשתית ואופטומטריה

הרצאת חסות שמיר אסילור - מר אלכס שור - עדשות מולטיפוקל 

קרטוקונוס והעיר הגדולה -   פרופ' אבי סומון | פרופ' אירית בכר
פרופ' אבי סלוון - חידושים בקרוס לינקינג | פרופ' אירית בכר - קרניות מלאכותיות 

פרופ' אור קיזרמן - קורס לינקינג משולב עם PRK לטיפול בקרטוקונוס |  ד"ר דניס ויינשטיין - קרוס לינקינג בילדים ומבוגרים  
בוריס קנייזר - קורס לינקינג לקרניות דקות | מר פיליפ פיין -  עדשות סקלרליות -עולם ומלואו 

ד"ר רנא חנא -  מיפוי וקרוסלינקינג 

הפסקה
ניוון מקולרי גילי ומחלות ניווניות של הרשתית - פרופ' איתי חוברס | ד"ר שירי סודרי |  ד"ר ערן פרס | פרופ' ריטה ארליך

פרופ' איתי חוברס - ניוון מקולרי גילי 
ד"ר סאמר חטיב - מחלות רשתית תורשתיות: קליניקה, גנטיקה וטיפול 

ד"ר ערן פרס - האם מומלץ לשלוח חולי AMD לבדיקות גנטיות 
ד"ר שירי סודרי - עדכונים במחלות ניווניות של הרשתית

פרופ' ריטה ארליך - עדכונים בטיפולים של מחלות ניוון מקולרי  - דיון 

הפסקה
פאנל אופטומטריה - עבר, הווה ועתיד - מנחה מר אדי מרקוביץ  

נושאי הפנאל: עתיד האופטומטריה בישראל | בדיקות ילדים | בי"ס שלישי לאופטומטריה 
ראש הפאנל: ד"ר בעז לב - נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים ומנכ"ל משרד הבריאות לשעבר

ד"ר ביאטריס טיאוסנו | ד"ר שלמה שריידר | ד"ר איתי לביא | מר יובל טוכנשיינדר | מר חליל חליאלה | מר מאיר בן-ורון | מר נתי ששנוב

הפסקה

מר מאיר בן-ורון | מר ערן שמש | מר ערן שמש-ראש מושב - מקרים- בדיקות אקולרית ורפקטיביות לפני ניתוח קטרקט  
מר מאיר בן-ורון - HisHiHARA-לא מה שחשבתם - דיון 

07:45-08:15

08:15-09:00

09:00-09:15

09:15-09:35

09:45-10:45

10:45-11:00

11:00-12:15

12:15-13:15

13:15-14:15

14:15-15:15

15:15-16:00

16:45-17:45

17:45-18:30

18:30-19:00

19:00-19:45

07:45-08:15

08:15-09:00

09:35-10:35

10:35-10:45

10:45-11:00

11:00-12:15

12:15-13:15

13:15-14:15

15:15-16:00

16:00-16:45

17:45-18:30

19:00-19:45


