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ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

הכנס ה-5 לאיחוד כוחות
    ברפואת עיניים
              בקהילה ובבתי החולים

דמי רישום:
� ההשתתפות הינה ללא תשלום לרופאי עיניים אך מחייבת הרשמה מראש עד ה-30.11.15 

� דמי רישום לחברות מסחריות 400 ש“ח + מע“מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

2.12.2015 | 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 - קרנית-גלאוקומה-רפרקציה-קטרקט   
יו"ר: ד"ר אודי רייך, שירות לגידולי עיניים, מחלקת עיניים, מרכז רפואי רבין ושניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה

חידושים בניתוחי קרנית הרצאה 09:20-09:351
ד"ר פאני שגב, מנהלת שירות קרנית מחלקת עיניים, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא 

שאלות ותשובות 09:35-09:40
ניתוחי רפרקציה – רקע היסטורי, אקטואלי וחידושיםהרצאה 2 09:40-09:55

פרופ' חנא ג'וני גרזוזי, מנהל מחלקת עיניים, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

שאלות ותשובות 09:55-10:00
ניתוח קטרקט לאן? הרצאה 10:00-10:153

ד"ר גיא קליינמן, מנהל שרות הקטרקט, מחלקת עיניים, מרכז רפואי קפלן, רחובות 

שאלות ותשובות 10:15-10:20
יחסי הגומלין בין גלאוקומה לקטרקט – היבטים קליניים וטיפוליים הרצאה 10:20-10:354

ד"ר אסף קרץ, רופא עיניים מומחה, מחלקת עיניים, מרכז רפואי סורוקה, באר שבע

שאלות ותשובות 10:35-10:40
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

מושב 2. מקטע אחורי - אובאיטיס-רשתית כירורגית-רשתית מדיקלית-הדמייה עינית    
יו"ר: ד"ר גיא קליינמן, מנהל שרות הקטרקט, מחלקת עיניים, מרכז רפואי קפלן, רחובות  

קילוף ההיאלואיד האחורי וה-ILM במחלות מקולה, חסימות ורידיות ובצקת סוכרתית הרצאה 11:10-11:255
ד"ר יוסי פרנץ, מנהל יחידת הרשתית והזגוגית, מחלקת עיניים, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

שאלות ותשובות 11:25-11:30
טיפול אינדיבידואלי ב-AMD הרצאה 11:30-11:456

ד"ר אמיר בוקלמן, מנהל יחידת רשתית, מרכז רפואי קפלן, רחובות

שאלות ותשובות 11:45-11:50
הטיפול באובאיטיס בקהילה הרצאה 11:50-12:057

ד"ר רוני נוימן, רופא עיניים מומחה במחלות דלקתיות

שאלות ותשובות 12:05-12:10
שיטות חדשניות בהדמיה עינית הרצאה 12:10-12:258

איתן פריאל, מנהל אגף עיניים, “מור“, בני ברק

שאלות ותשובות 12:25-12:30
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:30-12:50

מושב 3. מקטע מיוחד - עפעפיים-ילדים-נוירואפתלמולוגיה    
יו"ר: ד"ר יוסי פרנץ, מנהל יחידת הרשתית והזגוגית, מחלקת עיניים, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא     

דוקטור - האם לילד שלי יהיו משקפיים כשיגדל?הרצאה 9 12:50-13:05
ד"ר עידי מצר, ראש החוג הישראלי לרפואת עיניים-ילדים ופזילה

שאלות ותשובות 13:05-13:10
האם אהבה יכולה לעוור? הרצאה 13:10-13:2510

פרופ' ניצה גולדנברג-כהן, מנהלת שרות נוירואופתלמולוגיה ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

שאלות ותשובות 13:25-13:30
אבחנה מבדלת של גידולים קטנים בעפעפייםהרצאה 11 13:30-13:45

פרופ' מורדכי רוזנר, סגן מנהל מחלקת עיניים, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר, ראש המעבדה להיסטופתולוגיה של העין

שאלות ותשובות 13:45-13:50
את החן יש לאבחן... נבוסים בסיכון להפוך למלנומה של הכורואידהרצאה 13:50-14:0512

ד"ר אודי רייך, שירות לגידולי עיניים, מחלקת עיניים, מרכז רפואי רבין ושניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה

שאלות ותשובות 14:05-14:10
ארוחת צהריים 14:10-14:40


