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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
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יום ג', 08:00-17:00
מרכז האירועים והקונגרסים

,Avenue
קריית שדה התעופה

מנהל הכנס: ד"ר ניר ארדינסט

7.11.17

הכנס
השנתי ה-8

בעדשות מגע
ומשטח העין



סדנה להתאמת
עדשות מגע
מולטיפוקל

* סדנא נוספת
תתקיים ב-

10:15 - 10:45

08:00-09:00 קבלת פנים והרשמה

טונומטריה  1
רפרקציה ואבומטר  2

מדידת עובי הקרנית  3
מדידת זווית לשכה קדמית  4

דמעות ועין יבשה  5
חידושים בבדיקות ראייה  6

בדיקת OCT ועדשות מגע  7
בדיקת סליט למפ מתקדמת  8

עדשות מגע ומיפוי קרנית )טופוגרפיה(  9
)corneal hysteresis( היסטרזיס קרנית  10

9:00-10:15
תינוקות, ילדים ועדשות מגע
פרופ׳ יאיר מורד, ד״ר אירן ענתבי

 Dr. Irene Ludwig
)הרצאה באנגלית(

 Management of Amblyopia with
Atropine and Contact Lenses

עדשות מגע לתינוקות: למי ומתיד״ר אירן ענתבי

עדשות מגע לטיפול בקטרקטפרופ׳ יאיר מורד
פדיאטרי - מה חושבים ההורים

עדשות מגע-מאיזה גיל?פרופ׳ פיליפ פיין 
בדיקת הראייה של עדשות מגע בילדיםמר איוון הר ומר אלי סביון

דמעות ויובשד״ר אריה מרקוביץ
זיהומי קרנית מעדשות מגעד״ר בוריס קניאזר
אלרגיה ועדשות מגעפרופ׳ אבי סלומון
בלפריטיס: עידכוניםפרופ׳ גיא קליינמן

נזקי היפוקסיה מעדשות מגעד״ר ישי פאליק

11:45-12:00 - דבר נותן חסות
גב׳ שירלי וייס דגני

10:15-10:45 - ארוחת בוקר
הצגת פוסטרים / חידון מקצועי / סדנאות

מושב 
ראשון

08:15-09:00
סדנאות

פאנל 
משטח 

העין

הסדנאות מתקיימות במקביל 
ובזמן ההפסקות

מושב 
שני

10:45-11:45
עדשות מגע ומשטח העין

פרופ׳ אבי סלומון, פרופ׳ גיא קליינמן, 
ד״ר אריה מרקוביץ

12:00-12:30
פרופ׳ אבי סלומון, פרופ׳ גיא קליינמן,

ד״ר אריה מרקוביץ

מושב 
שלישי

האם אקטזיה של הקרנית בילדים פרופ׳ דויד צדוק
מתקדמת מהר?

שיטות ממוחשבות להערכתד״ר דוד ורסנו
קרנית אקטטית

חישוב IOL באקטזיה של הקרניתד״ר חגי אביזמר
מעקב לאחר השתלות קרניתפרופ׳ אירית ברקת

13:30-14:15
אקטזיה של הקרנית

פרופ׳ דויד צדוק, פרופ׳ אירית ברקת

12:30-13:30 - הפסקת צהריים
הצגת פוסטרים / חידון מקצועי / סדנאות

מושב 
רביעי

14:15-15:20
בדיקות ראייה – פרסביופיה ועדשות מגע

ד״ר יורם ביגר, מר דני שאול

Mr Peter Ivins
Contact lens for presbyopia)הרצאה באנגלית(

מונוויזן - כן או לאד״ר שלמה שריידר
עין דומיננטיתגב׳ שרית שמיידלר

עדשות מגע מולטיפוקל-הצגת מיקריםמר דרור דקל

Prof. Claes Feinbaum
)הרצאה באנגלית(

 How to measure tear film quality and
quantity the least invasive way

15:20-15:40 - הפסקה
הצגת פוסטרים / חידון מקצועי / סדנאות

מושב 
חמישי

15:40-16:40
איכות ראייה

מר דוד ברקוב, מר רפי מסיקה

עדשות מגע טוריותד״ר יורם ביגר
  Mr Peter Ivins

Digital marketing for optometrist)הרצאה באנגלית(

שדה ראייה ורישיון נהיגהמר פיטר חבש
עדשות מגע טוריות מעבר לגובלתמר אלון ברונדווין

השינויים האנושיים בחדות הראייה - ד״ר יורם ביגר
150 שנים אחרי לוח סנלן

פאנל
עדשות מגע
ואופטומטריה

16:40-17:00 - מר דני שאול,
מר דוד ברקוב, מר רפי מסיקה, מר איוון הר, 

מר אלי סביון, ד״ר יורם ביגר

17:00 - דברי סיכום,
הכרזת פוסטרים זוכים


