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ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-8.04.13: 80 ש“ח

� רישום מה-9.04.13 וביום הוועידה: 200 ש“ח 
ההשתתפות בתערוכה והוועידה לרופאי עיניים הינה 

ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
פרופ' אהוד אסיה, מנהל מחלקת עיניים מרכז רפואי מאיר, כפר-סבא ומנהל רפואי "עין טל" מרכז לרפואת עיניים, ת"א

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

מליאת בוקר - חידושים טכנולוגיים באבחון וטיפול ברפואת עיניים
יו"ר:  ד"ר עירית רוזנבלט, אחראית מחקרים קליניים, מחלקת עיניים, בי"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ראיה מלאכותית - ניסיון כירורגי ותחזית09:20-09:35
פרופ' דב וינברגר, מנהל מערך העיניים, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקווה      

09:35-09:50Personelized Medicin – Pharmaco Genetics
פרופ' איתי חוברס, רופא עיניים בכיר בשרות הרשתית של מחלקת עיניים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים 

09:50-10:05Adaptive Optics חידושים בהדמיה בעזרת
ד"ר איריס מורוז, אחראית שירות הדמיה, מרפאות עיניים, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

 תאי גזע10:05-10:20
פרופ‘ אייל בנין, מנהל המרכז למחלות ניווניות של הרשתית והמקולה, מחלקת עיניים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

טכנולוגיות חדשות של עדשות מלאכותיות תוך עיניות10:20-10:35
ד"ר גיא קליינמן, מנהל שירות הקטרקט, מחלקת עיניים, המרכז הרפואי קפלן, רחובות. יו"ר חוג הקטרקט של איגוד רופאי העיניים בישראל

דיון10:35-10:45

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:45-11:15

מושב 1 - רפואה בעידן המודרני
יו"ר: פרופ' אהוד אסיה, מנהל מחלקת עיניים מרכז רפואי מאיר, כפר-סבא ומנהל רפואי "עין טל" מרכז לרפואת עיניים, ת"א        

11:15-11:35Tele-Medicine-חידושים ב
ד"ר בנימין זאב סנדר, מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית

תמורות בחווית המשתמש, ממדע בדיוני למציאות11:35-12:05
דורון יצחקי, מנהל תשתיות המחשוב, שירותי בריאות כללית

 יש לי רעיון פגז - שיתוף פעולה בין יזם לקלינאי12:05-12:20
Notal vision ד“ר ברק עצמון, מנכ“ל

פרופ‘ ענת לבנשטיין, מומחית למחלות הרשתית של העין, מנהלת מחלקת עיניים, המרכז הרפואי ת“א

דיון12:20-12:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים - משלנו: פיתוחים ישראלים ברפואת עיניים
יו"ר: פרופ' אהוד אסיה, מנהל מחלקת עיניים מרכז רפואי מאיר, כפר-סבא ומנהל רפואי "עין טל" מרכז לרפואת עיניים, ת"א

מו“פ בגישת האשכולות למחלות עיניים12:50-12:57
קרן לשם, מנכ“ל .XLVision Sciences Ltd מקבוצת ביולייט השקעות במדעי החיים

12:57-13:04Biostimulative External Laser Keratoscleral Intraocularpressure Normalizer
פרופ' מיכאל בלקין, מנהל המעבדה לטכנולוגיות אופטלמיות, המכון לחקר העין ע"ש גולדשלגר, הפקולטה לרפואה, אונ' ת"א במרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

13:04-13:11Adom
פרופ' אלון הריס, פרופ' לאופטמולוגיה, מנהל המכון לחקר מחלות עיניים, אונ' אינדיאנה, ארה"ב

13:11-13:18IMT )by Dr. Lipshitz( טלסקופ מושתל תוך עיני לחולי ניוון מקולרי 
GM, VisionCare Ltd ,אלי אהרוני

13:18-13:25ForeseeHome – Early Detection of CNV
COO Notal vision ,גידי בנימיני

שיפור יכולות מוחיות כתחליף לשימוש במשקפי קריאה13:25-13:32
ד"ר אורי פולת, מנהל המעבדה לחקר המוח ותפיסת הראייה, המכון לחקר העין ע"ש גולדשלגר, הפקולטה לרפואה, אונ' ת"א במרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

13:32-13:39ATI
תומי מנדלסון, מנכ“ל ATI טכנולוגיות

דיון13:39-14:00

ארוחת צהריים14:00-15:00

כנס טכנולוגיות
   ברפואת עיניים
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