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הכנס ה-3 לאיחוד כוחות
    ברפואת עיניים

              בקהילה ובבתי החולים

דמי רישום:
� ההשתתפות הינה ללא תשלום לרופאי עיניים אך מחייבת הרשמה מראש עד ה-09.12.13

� דמי רישום לרופאים וצוות רפואי עד ה-09.12.13: 120 ש“ח
� דמי רישום לרופאים וצוות רפואי מה-10.12.13 וביום הוועידה: 180 ש“ח 

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

11.12.13 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 יורה ברק, מנתח רשתית בכיר, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה

קרוס-לינקינג של הקרנית לטיפול בקרטוקונוסהרצאה 09:20-09:351
ד"ר אריה מרקוביץ, אחראי שירות הקרנית, מחלקת עיניים, מרכז רפואי קפלן, רחובות 

שאלות ותשובות 09:35-09:40

ניתוחי רפרקציה במיופיה גבוהההרצאה 09:40-09:552
פרופ' יוסף פרוכט, מנהל היחידה למחלות קרנית, מרכז רפואי הדסה, ירושלים 

שאלות ותשובות 09:55-10:00

גלאוקומה - אתגר אבחוני וטיפוליהרצאה 10:00-10:153
ד"ר ביאטריס טיאוסנו, מנהלת יחידת עיניים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

שאלות ותשובות 10:15-10:20

חידושים בניתוחי קטרקטהרצאה 10:20-10:354
ד"ר דוד ורסנו, מנהל שירות הקרנית, מחלקת העיניים, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

שאלות ותשובות 10:35-10:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

מושב 2. מקטע אחורי ונוירו  
יו"ר: ד"ר דניאל בריסקו, מנהל מחלקת עיניים, מרכז רפואי העמק, עפולה

הבירור הנוירואופטלמולוגי של Normal Tension Glaucomaהרצאה 11:10-11:255
ד"ר עומר ביאלר, רופא בכיר, מחלקת עיניים, בית החולים בילינסון, מרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

שאלות ותשובות 11:25-11:30

אובאיטיס - חידושים באבחון וטיפולהרצאה 11:30-11:456
ד"ר שירי שולמן, רופאה בכירה, מחלקת עיניים, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

שאלות ותשובות 11:45-11:50

אז מה עדיף? אבסטין או לוסנטיס? או אולי משהו אחר?הרצאה 11:50-12:057
ד"ר קרין מימוני, מנהלת שרות עיניים, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה   |   בחסות: נוברטיס

שאלות ותשובות 12:05-12:10

ניתוחי רשתית בעידן החדשהרצאה 12:10-12:258
ד"ר יורה ברק, מנתח רשתית בכיר, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה

שאלות ותשובות 12:25-12:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:30-12:50

מושב 3. אוקולופלסטיקה, ילדים, גידולים ורפואה משפטית  
יו"ר: ד"ר אריה מרקוביץ, אחראי שירות הקרנית, מחלקת עיניים, מרכז רפואי קפלן, רחובות

הגישה הניתוחית לארובת העיןהרצאה 12:50-13:059
ד"ר דניאל בריסקו, מנהל מחלקת עיניים, מרכז רפואי העמק, עפולה    

שאלות ותשובות 13:05-13:10

רפואת עיניים בראייה משפטיתהרצאה 13:10-13:2510
ד"ר ועו"ד דוד שרים, משרד ד"ר דוד שרים ושות'

שאלות ותשובות 13:25-13:30

פזילה ורפרקציה בילדים - מתי להתייחס? ואיך?הרצאה 13:30-13:4511
ד"ר מירי ארנברג, מומחית לעיניים-ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

שאלות ותשובות 13:45-13:50

גידולים תוך-עינייםהרצאה 13:50-14:0512
פרופ' יעקב פאר, מנהל מחלקת עיניים, ומנהל השירות הארצי המתמחה באונקולוגיה של העין, מרכז רפואי הדסה, והאוניברסיטה העברית ירושלים

שאלות ותשובות 14:05-14:10

ארוחת צהריים 14:10-14:40

בחסות


