
הינך מוזמן/ת להשתתף בכנס ולצפות בפוסטרים בנושא עדשות מגע רכות!
פרסים יקרי ערך יחולקו למציגי הפוסטרים שידורגו במקומות הראשונים בכנס*

התוכנית הלימודית מבית

אנו שמחים להזמינכם לכנס מקצועי בחסות:

ACUVUE® Eye Health Advisor®

מקום 1:  מימון מלא לכנס ECLSO 2020 | מקום 2:  מימון מלא לכנס NCC 2020, בהולנד | מקום 3:  מימון מלא לכנס EHA, בורשה

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

עדשות מגע בלבד. הכניסה ללא תשלום מותנית בהרשמה מראש  

להרשמה:

26.11.19

הכנס
השנתי ה-10

בעדשות מגע
ומשטח העין

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

קריית שדה התעופה
מנהל הכנס: ד"ר ניר ארדינסט



8:00-8:45 - קבלת פנים, הרשמה וסדנאות
ראה עמוד 3

8:45 - ברוכים הבאים
גב׳ שירלי וייס דגני

9:30-10:15
חידושים בעדשות מגע ומשטח העין

פרופ׳ אירית ברקת, ד״ר אנדרו פינק

חידושים ועדכונים ב IPLד״ר אנדרו פינק
לטיפול בבלפריטיס

עדכונים בניתוחי קטרקט והעין החיצוניתפרופ׳ אירית ברקת
עדכונים בקורס לינקינגד״ר בוריס קניאזר
חידושים בהשתלת קרניתד״ר שמוליק גרפי

טיפול חדשני בקרטיטיס חיידקית פרופ' אירית ברקת 
בעזרת עדשת מגע

מושב 
2

דיון

8:45-9:30
עדשות מגע

ד״ר שלמה שריידר

השפעת האור הכחול על הראייה-אמת מר דוד ברקוב
או חובה?

עדכונים באולטרהסגול והשפעתו על מר דרור דקל
העיניים

ממצאים חדשים בהשפעת האור על ד״ר שלמה שריידר
התפקוד היומיומי

Current global trends in contact פרופ׳ פיליפ מורגן
lenses

מושב 
1

דיון

10:15-10:45 - הפסקה

10:45-12:30
חדשנות בעדשות מגע

ד״ר יורם ביגר 

עדכונים לקראת 2020גב׳ שירלי וייס דגני
Future of contact lensesפרופ׳ פיליפ מורגן

העדשה החכמה הראשונהגב׳ שרית שמיילדר
חדשנות בחווית הלקוחמר יואב פרידור

How do we transfer innovation to גב׳ שרה מורגן
?the presbyopic patient

טיפים בעדשות מגע ומשטח העיןד״ר ניר ארדינסט 
מר אדי מרקוביץ
עשור לכנס וגב' נדין הולנדר

מושב 
3

דיון

12:30-13:00 - הפסקה
הצגת פוסטרים / סדנאות

13:00-13:45
עדכונים בילדים ורפואת עיניים

ד״ר אירן ענתבי, ד״ר שחר פרנקל, ד״ר שי אופיר

עדכונים בתפקיד העדשות לראייה ד״ר קלאודיה יהלום
ירודה בילדים

עדכונים בגישה הטיפולית באובאיטיסד״ר רדגונד עאמר
עדכונים - עדשות מגע בתינוקות וילדיםד״ר אירן ענתבי
חידושים בגלאוקומהד״ר גבי גרייפנר

חידושים באוקולופלסטיקהד״ר שי אופיר

מושב 
4

13:45-14:15
חידושים במקטע אחורי

פרופ׳ איתי חוברס, פרופ׳ חיים לוי

עדכונים בגישה לירידה בראיה פרופ׳ חיים לוי

טיפולים חדשניים: גניים ותאי גזעד״ר טארק גאעוני 

טיפולים ואמצעי דימות חדישים פרופ׳ איתי חוברס
למחלות רשתית

חידושים באבחון וטיפול בגידולי עינייםד״ר שחר פרנקל

מושב 
5

14:15-15:00
חידושים במקטע קידמי

פרופ׳ אבי סלומון, ד״ר דוד לנדאו

חידושים בעין יבשהד״ר איתי לביא
עדכונים וחידושים בניתוחי רפרקציהפרופ׳ אבי סלומון

עדכונים בעדשות פרמיוםד״ר דוד לנדאו

מגיפה של דסלוקציית iol- דרכי טיפול ד״ר אדי אברבוך
מותאמות לחולה

מושב 
6

16:45 - דברי סיכום, הכרזת פוסטרים זוכים
גב׳ שירלי וייס דגני

15:45-16:45 - ארוחת צהריים
הצגת פוסטרים / סדנאות

15:00-15:45
גישה למקרים מאתגרים במשטח העין 

ובמקטע קידמי
מנחה: ד״ר איתי לביא 

דיון 
פאנל

פרופ׳ אבי סלומון, ד״ר אדי אברבוך, ד״ר דוד לנדאו,
ד״ר איתי לביא, ד״ר תמר ויינברג



סדנאות
8:00-8:30

הסדנאות מתקיימות במקביל 
ובזמן ההפסקות

עדשות מגע ועין יבשה   1
מיפוי קרנית  2

סדנת OCT ומיפוי משולב   3
SLO סדנת צילום רשתית בשיטת  4 

באישון צר  
OCT סדנת  5

סדנת צילום מקטע קדמי בסליט למפ  6
בדיקת רפרקציה לבעלי מוגבלויות   7

לחץ תוך עיני  8
 eye lite mask  9

פענוח צילומי רשתית באמצעות בינה מלאכותית   10
דמעות ועין יבשה  11

טכנולוגיה ראייה המלאכותית   12
מיפוי קרנית אחורי  13

מכשירי ראייה ירודה  14
ראייה ירודה   15

עין יבשה  16
OCT אחורי  17

דימות שמייפלוג כפול  18
אביזרים ללקויי ראייה ועיוורים  19

בחסות:

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

Eye Health 
Advisor
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