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ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

הכנס ה-4 לאיחוד כוחות
    ברפואת עיניים
              בקהילה ובבתי החולים

דמי רישום:
� ההשתתפות הינה ללא תשלום לרופאי עיניים אך מחייבת הרשמה מראש עד ה-01.12.14

� דמי רישום לרופאים וצוות רפואי עד ה-01.12.14 120 ש“ח
� דמי רישום לרופאים וצוות רפואי מה-02.12.14 וביום הוועידה 180 ש“ח 

* המחיר כולל מעמ וארוחת צהריים
� דמי רישום לחברות מסחריות 300 ש“ח + מע“מ

03.12.2014 | מלון לאונרדו סיטי טאואר, ר“ג
התכנסות ורישום 08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס 09:00-09:20
פרופ' דן געתון, מנהל מכון הגלאוקומה של הכללית בתל-אביב ורופא בכיר, בית החולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

מושב 1. מקטע קדמי   
יו"ר: ד"ר קרמר מיכל, מנהלת שרות אובאיטיס, מחלקת עיניים, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

Recurrent Corneal Erosion גישה טיפולית מדורגתהרצאה 09:20-09:351
ד"ר לנדאו דוד, רכז תחום רפואת העיניים, שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים                  

שאלות ותשובות 09:35-09:40
חידושים בניתוחי רפרקציה בלייזרהרצאה 09:40-09:552

ד"ר לוינגר שמואל, מנהל רפואי רשת עיניים        

שאלות ותשובות 09:55-10:00
מה חדש בגלאוקומה בשביל המטופלים שלי?הרצאה 10:00-10:153

ד"ר גלובינסקי יוסי, רופא בכיר במרפאת גלאוקומה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

שאלות ותשובות 10:15-10:20
הנושאים החמים היום בגנטיקה של מח' עינייםהרצאה 10:20-10:354

ד"ר פרס ערן, מרפאה אופטלמו-גנטית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין        

שאלות ותשובות 10:35-10:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

מושב 2. מקטע אחורי  
יו"ר: ד"ר לנדאו דוד, רכז תחום רפואת העיניים, שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים

אוביאיטיס - טיפול מעבר לסטרואידיםהרצאה 11:10-11:255
ד"ר קרמר מיכל, מנהלת שרות אובאיטיס, מחלקת עיניים, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

שאלות ותשובות 11:25-11:30
הטיפול המאוחד קהילה/בי"ח בחולה רשתית בדרוםהרצאה 11:30-11:456

ד"ר בלפר נדב, מנהל שירות ניתוחי קטרקט, מחלקת עיניים, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע        

שאלות ותשובות 11:45-11:50
מקרים מיוחדים בניתוחי רשתיתהרצאה 11:50-12:057

פרופ' מויסייב יוסי, מנהל מחלקת עיניים, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר    

שאלות ותשובות 12:05-12:10
איבוד ראייה פונקציונאליהרצאה 12:10-12:258

ד"ר יהושוע אלמוג, מנהל היחידה לנוירואופתלמולוגיה, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

שאלות ותשובות 12:25-12:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:30-12:50

מושב 3. פלסטיקה, ילדים, שיקום ומחקר בעיניים  
יו"ר: ד"ר בלפר נדב, מנהל מרפאת עיניים, סגן מנהל מחלקת עיניים, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

מתי ניתוח בלפרופלסטי הוא קוסמטי ומתי רפואי - מדדים ושיטות להחליטהרצאה 12:50-13:059
ד"ר נמט אריה, מנהל שרות פלסטיקה של העין, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

שאלות ותשובות 13:05-13:10
עיניים ילדים: תמרור אזהרה - עין אדומההרצאה 13:10-13:2510

ד"ר ענתבי אירן, מנהלת היחידה למחלות עיניים בילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

שאלות ותשובות 13:25-13:30
בחזית המחקר - חידושים במחקר קליני ברפואת עיניים במרכז רפואי רביןהרצאה 13:30-13:4511

ד"ר רוזנבלט עירית, אחראית מחקרים קליניים, מחלקת עיניים, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה        

שאלות ותשובות 13:45-13:50
טיפול בפרוטזה בעיניים כתהליך שיקומיהרצאה 13:50-14:0512

ד"ר ורדיזר יואב, מנהל שירות אוקולופלסטי במחלקת עיניים, מרכז רפואי בני ציון, אוקולאריסט ויועץ ניתוחי, מרפאה פרוסטטית ורדיזר, חיפה  

שאלות ותשובות 14:05-14:10

ארוחת צהריים 14:10-14:40


