
הינך מוזמן/ת להשתתף בכנס, להציג פוסטר בנושא עדשות מגע רכות 
ולהשתתף גם בחידון מקצועי נושא פרסים!

פרסים יקרי ערך יחולקו למציגי הפוסטרים שידורגו במקומות הראשונים בכנס*

התוכנית הלימודית מבית ג'ונסון & ג'ונסון חברות ויז'ן קר

אנו שמחים להזמינכם לכנס מקצועי בחסות:
ACUVUE® Eye Health Advisor®

מקום 1:  מימון מלא לכנס ה-BCLA, באנגליה       מקום 2:  מימון מלא לכנס EHA, בפולין       מקום 3:  מימון מלא לכנס TVCI, בצ'כיה

www.jnjvisioncare.co.il
הכנס מיועד לאופטומטריסטים ורופאי עיניים העוסקים בהתאמת עדשות מגע בלבד.

הכניסה ללא תשלום מותנית בהרשמה מראש

להרשמה:

בחסות:

* בכפוף להחלטתה של ועדת שיפוט. הועדה תדרג את המציגים בהתאם לתקנון הכנס.

Eye Health 
Advisor

ACUVUE®conf-inv-11-16 ו-®Eye Health Advisor הינם שמות מסחריים רשומים של ג‘יי סי הלת‘ קר בע“מ © ג‘יי סי הלת‘ קר בע“מ 2016.

15.11.2016
יום ג'

08:00-17:00
מלון הילטון, תל אביב

הכנס השנתי השביעי
בעדשות מגע 
ומשטח העין

מנהל הכנס: ד"ר ניר ארדינסט



מדידת אוסמולריות של  1
הדמעות  

מדידת איכות דמעות  2
ממוחשבת  

הערכת צילום בלוטות  3
המיבומיאן  

הגדלת נפח הדמעות - סגירת  4
הפונקטומים ע"י פלאגים  

מדידת דלקת בדמעות העין  5
OCT סדנת  6

דיאגנוסטיקה מקיפה של העין  7
בדיקת ילדים ותינוקות  8

מספר המקומות מוגבל  |  ההרשמה לסדנאות 
בעמדת הקבלה בבוקר הכנס  |  הסדנאות

מתקיימות במקביל.

סדנאות 08:30-09:00
יובש ודמעותד"ר עדי מיכאלי

טכנולוגיות חדשות לאבחון וטיפול פרופ' דויד צדוק
ביובש, האם יש בהן צורך? 

כיבוי אש מתקדם בעיניים פרופ' אבי סלומון
בוערות - לא רק מים

דמעות - הקשר לגוף ולעינייםפרופ' אירית ברקת

חומרים "פעילים" וחומרים ד"ר דוד ורסנו
משמרים בתחליפי דמעות

דיון אינטראקטיבי

11:45-13:00 - מושב שלישי
דמעות | פרופ' אבי סלומון, פרופ' דויד צדוק 

הצגת פוסטרים / חידון מקצועי 
11:00-11:45 ארוחת בוקר

הצגת פוסטרים / חידון מקצועי
13:00-14:00 הפסקת צהריים

16:30-17:00 דברי סיום,
הכרזת פוסטרים זוכים

15:30-16:30 - מושב רביעי
מבט לעתיד | פרופ' דויד צדוק, מר דוד ברקוב

ד"ר ישי פאליק
משרד הבריאות

היד הנעלמה - תהליכים 
רגולטוריים עכשווים והשלכותיהם 

על האופטומטריסטים

החזית החדשה בשיקום ראייהפרופ' אמיר עמדי 

9:30-11:00 - מושב שני
פתרונות טיפול לפרסביופיה | פרופ' גיא קליינמן,

מר רפי מסיקה, פרופ' אור קייזרמן, ד"ר עאדל ברברה

תיקון פרסביופיה על ידי שינוי ד"ר עאדל ברברה
משטח הקרנית

איך להצליח בהתאמת עדשות ד"ר שלמה שריידר
מגע מולטיפוקל

עדשות תוך עיניות לתיקוןפרופ' גיא קליינמן  
פרסביופיה

מדידות של עדשות מולטיפוקלגב' עדי לוי

מונוויז'ן במיופים פרסביופיםפרופ' אור קייזרמן

פריצות הדרך לעדשות משקפי ד"ר גבי מישור
מולטיפוקל האולטימטיביים

מר עבדאלה יזבק
כיצד לאסוף את ההזדמנויות 

העיסקיות בעדשות מגע 
מולטיפוקל

דיון אינטראקטיבי

דמעות בילדיםפרופ' יאיר מורד

דמעות, מערכת חיסון וזיהומים ד"ר פני שגב
במרכיבי עדשות מגע

דמעות ותהיות - עדשות מגע מר דוד ברקוב
ודמעות

השפעת הסביבה על הדמעותמר דרור דקל

לטעום עם העינייםפרופ' דורון אפרמיאן
דיון אינטראקטיבי

14:00-15:00 - מושב שלישי - המשך
דמעות | פרופ' אבי סלומון, פרופ' דויד צדוק 

9:00-9:30 - מושב ראשון
פרסביופיה | ד"ר יורם ביגר, מר עדי שאול

עקרונות במנגנוני הזדקנותפרופ' יוסף ויידנפלד

ספורט ופרסביופיהד"ר דוד לנדאו

הפיזיולוגיה של פרסביופיהד"ר יורם ביגר

השינויים של העין המתבגרתד"ר הנייה ליכטר

 :C אולם רימון: אולם
סדנה להתאמת 

עדשות מגע 
מולטיפוקל

* סדנא נוספת 
תתקיים ב-

11:15 - 11:45

08:00-08:30 - קבלת פנים והרשמה

ים של דמעות בשתי עיניפרופ' אבי סלומון
מר איוון הר

עדשות מגע ו-OCTומר אלי סביון 

15:00-15:30 - הדגמה קלינית


