
613.10.2015
יום ג', 08:00-17:00

מלון הילטון
הירקון 205, תל אביב

הכנס השנתי השישי
בעדשות מגע 
ומשטח העין

מנהל הכנס: ד"ר ניר ארדינסט

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- ECLSO, באירופה       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:

את הפוסטר יש לשלוח במתכונת פוסטר דיגיטלי )כמצגת Power Point, שקופית בודדת: רוחב 95 ס"מ, גובה 45 ס"מ(הסדרי חניה למשתתפי הכנס בחניון המלון
cl.ocular2015@gmail.com ,עד תאריך 13.9.15, אל ד"ר ניר ארדינסט

בחסות:

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

Eye Health 
Advisor

ACUVUE®conf-inv-10-15 ו-®Eye Health Advisor הינם שמות מסחריים רשומים של ג‘יי סי הלת‘ קר בע“מ © ג‘יי סי הלת‘ קר בע“מ 2015.



1 משקעים בעדשות מגע
2 יובש ועדשות מגע

3 צילום ע"י טלפון חכם במנורת סדק
4 נזקי UV בעיניים

5 חידושים במנורת סרק דיגיטלית
6 בדיקת wave front בהתאמת עדשות מגע

7 מיפוי קרנית אחורי

מספר המקומות מוגבל  |  ההרשמה לסדנאות בעמדה הקבלה 
בבוקר הכנס  |  הסדנאות מתבצעות במקביל.

8:30-9:00 - סדנאות

ד"ר יורם ביגר 
עדכונים בנושא קשרי הגומלין בין 
אופטומטריסטים לרופאי העיניים 

בארצות השונות באירופה

סקר עדשות מגע בישראל ובעולםמר דרור דקל

עד כמה התקשורת עםד"ר שלמה שריידר 
הפציינט באמת חשובה?

האם חלבונים בעדשות מגעמר רפי רייזר
זה רע?

אסטיגמציה חד עינית – כיצדמר רפי מסיקה 
יש להתאים עדשות מגע? 

דיון אינטראקטיבי 

9:00-10:05 - מושב ראשון
עדשות מגע | מר איון הר ומר רפי רייזר

פרופ' משה שניר
הפרעות עיניים תיפקודיות בחיי 

יומיום אצל הנוער בעידן המחשב 
והסלולארי

שינויים ברפרקציה אחר ניתוחי ד"ר חיים סטולוביץ
פזילה

שינויים בקוצר ראייה לאורך ד"ר נועה אלה-דלמן
הילדות וניבוי אמבליופיה ופזילה

עדשות מגע לילדיםד"ר אירן ענתבי
אלרגיה עינית אצל ילדיםפרופ' יאיר מורד

עין יבשה בילדיםד"ר רונית פרילינג 

ד"ר יעקב
פולאקביץ

הצורך בתיקון ראיה אצל ילדים 
ומתבגרים- נקודת מבטו של 

פסיכיאטר
דיון אינטראקטיבי 

11:45-13:45 - מושב שלישי
ילדים | ד"ר אירן ענתבי

14:30-16:30 - מושב רביעי
שיתופי פעולה | ד"ר גיא קליינמן

10:05-11:00 - מושב שני
פאנל אופטומטריה | מר רוני קאופמן וד"ר יורם ביגר

כיצד אנו רוצים שהציבור הרחב יתייחס 
לאופטומטריסט?

הצגת פוסטרים/חידון מקצועי
11:15-11:45 ארוחת בוקר

הצגת פוסטרים/חידון מקצועי
13:45-14:30 הפסקת צהריים

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

השפעת הפטריגיום על ד"ר אריה מרקוביץ
הרפרקציה

עדשות מגע ופטריגיוםמר דרור דקל

טיפול משולב של רופא עיניים ד"ר שחר פרנקל
אונקולוג ואופטומטריסט גב' דבורה שולברג

דילמות בטופוגרפית קרניתפרופ' דויד צדוק

דיסטרופיה בקרנית וההשפעהגב' שרית שמיידלר 
על טופוגרפיה ורפרקציה

דיון אינטראקטיבי 

ד"ר רנין
סיבוכי עדשות מגעשחאדה-משעור

מר דוד ברקוב

פרופ' דורון 
יובש עין, יובש פה ומה שבינםאפרמיאן 

יובש עיני- כיצד אני מתאימה גב' הדס בן אלי 
עדשות מגע למקרי יובש?

קרוס לינקינג בילדים ד"ר דניס ויינשטיין  

התאמת עדשות מגע לאחרמר איליה אורטנברג 
קרוס לינקינג 

רופא עיניים ואופטומטריסט - ד״ר גיא קליינמן
שיתופי פעולה גב' עדי לוי

דיון אינטראקטיבי 

11:00-11:15 - דבר נותן חסות
גב' שירלי וייס דגני, מנכ"לית חטיבת הראייה

ג'ונסון & ג'ונסון ישראל ויוון

8:00-8:30 - קבלת פנים והרשמה


