הכנס
השנתי ה9-
בעדשות מגע
ומשטח העין

13.11.18

יום ג'08:00-19:45 ,

מרכז האירועים והקונגרסים ,Avenue
קריית שדה התעופה
מנהל הכנס :ד"ר ניר ארדינסט

אנו שמחים להזמינכם לכנס מקצועי בחסות:
®

ACUVUE® Eye Health Advisor

התוכנית הלימודית מבית
הינך מוזמן/ת להשתתף בכנס ולצפות בפוסטרים בנושא עדשות מגע רכות!
פרסים יקרי ערך יחולקו למציגי הפוסטרים שידורגו במקומות הראשונים בכנס
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מקום :

מימון מלא לכנס ECLSO 2019
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מקום  :מימון מלא לכנס  ,NCC 2019בהולנד מקום  :מימון מלא לכנס  ,EHAבורשה

להרשמה:

www.jnjvisioncare.co.il

בחסות:

הכנס מיועד לאופטומטריסטים ורופאי עיניים העוסקים בהתאמת
עדשות מגע בלבד .הכניסה ללא תשלום מותנית בהרשמה מראש

Eye Health
Advisor
* בכפוף להחלטתה של ועדת שיפוט .הועדה תדרג את המציגים בהתאם לתקנון הכנס.
® ACUVUEו Eye Health Advisor®-הינם שמות מסחריים רשומים של ג‘יי סי הלת‘ קר בע“מ © ג‘יי סי הלת‘ קר בע“מ .2018

conf-inv-9-18

 08:00-08:30קבלת פנים והרשמה
9:45-10:30

08:00-08:30

סדנאות

הסדנאות מתקיימות במקביל
ובזמן ההפסקות
 1עין יבשה
 	 2צילום פונדוס מלא
 	 3שימוש ב  OCTרובוטי
 4מיפוי קרנית קדמי
מתקדם
 5מיפוי קרנית אחורי
מתקדם
 6פיענוח לשכה קדמית
 7לחץ תוך עיני
 8סליט למפ ובדיקת 		
עדשות מגע
 9בדיקת לחץ תוך עיני
 10מיפוי קרנית ובדיקת יובש
 11רפרקציה בעדשות מגע

12
13
14
15
16
17
18
19
20

יסודות בסליט למפ
עין יבשה  -דיאגנוסטיקה
וטיפול לתסמונת העין
היבשה
סליט למפ דיגיטלי
ועדשות מגע
 OCTקדמי והתאמת
עדשות מגע
טיפולים אופטומטרים
לראייה ירודה
אביזרים ראייה ירודה
צילום בסליט למפ דיגיטלי
מיפוי קרנית ודימות
בלוטת מייבומיאן
היסטרזיס קרנית

רפרקציה  -ילדים
ד״ר נועה אלה-דלמן ,ד״ר הדס משולם,
ד״ר דפנה מיצד קורש
פרופ׳ יאיר מורד

התפתחות הרפרקציה הנורמלית
בילדים

פרופ' ניצה גולדנברג כהן אנאזומטרופיה
האתיולוגיה של טעויות רפרקטיביות:
ד״ר מילכה מטאנס
תורשה ועוד
ד״ר מיקי כנורי
ד״ר רן דוד

פזילה וניתוחי רפרקציה
סובלוקציה של עדשה ואסטיגמציה

פרופ׳ יאיר מורד

השפעת עישון אצל ההורים על
רפרקציה בילדים
דיון

 - 10:30דבר נותן חסות
גב׳ שירלי וייס דגני

10:30-11:15

עין יבשה
פרופ׳ אור קיזרמן ,ד״ר חגי אביזמר

 - 08:30ברוכים הבאים
גב׳ שירלי וייס דגני

8:30-9:00

ד״ר יורם ביגר
מר איל גל
מר דוד ברקוב

ד״ר חגי אביזמר
ד״ר איתי לביא
פרופ׳ אור קיזרמן

חידושים בטיפול בעין יבשה ,בלפריטיס
וטפיל הדמודקס
דיון

וGPC-

עדשות מגע
האם יש להתייחס לבסיס הקימור
בעדשות מגע?
פתרון הטרגדיה של נשירת
עדשות מגע

 - 11:15-11:45הפסקה
הצגת פוסטרים  /סדנאות

11:45-12:30

9:00-9:45

ילדים
פרופ׳ יאיר מורד ,פרופ׳ ניצה גולדנברג כהן

מושב
2

ד״ר נועה אלה-דלמן
ד״ר הדס משולם
ד״ר אוריאל שפירר
ד״ר יובל כהן

עין עצלה :אבחון וטיפול
מחלות משטח העין בטריזומיה 21
פתולוגיות במשטח העין של ילדים
ביומטריה בילדים הפרמטרופיים עם
וללא פזילה או עין עצלה

ד״ר דפנה מיצד קורש

חשיבות בדיקת הסטריאו
דיון

מושב
4

הקשר בין קטרקט לעין יבשה
טיפולים חדשים ומה שבקנה לעין יבשה

מושב
1

עדשות מגע
ד״ר יורם ביגר

מושב
3

מושב
5

עדכונים בקרנית
ד״ר דוד ורסנו

ד״ר דוד ורסנו

finite element modeling

ד״ר מודי נפתלי

עדכונים בהשתלות קרנית

ד״ר אורית עזרא-נמני

קרטוקונוס -מעקב וטיפול

ד״ר איתן לבני

סקירה של השתלות קרנית כולל
פרוטזות קרנית

ד״ר פני שגב

עדכונים בקרוס לינקינג
דיון

12:30-13:15

מושב
6

עדכונים ברפואת עיניים
פרופ׳ דויד צדוק
פרופ׳ דויד צדוק
ד״ר עדי אבולעפיה
ד״ר דוד סמגה
ד״ר יואל הנהרט
ד״ר איתי מגל

עדכון יובש
מניתוח שיקומי לניתוח רפרקטיבי
תיקון רפרקציה בננו חלקיקים
הדמייה וטיפול במחלות של סגמנט אחורי
מבעד לעיניות המיקרוסקופ הניתוחי
TFOS DEWS II

16:00-16:30

קרנית
פרופ׳ אבי סלומון ,ד"ר פני שגב
פרופ׳ אבי סלומון

עדשות מגע סקלרליות כטיפול
במחלות קשות של משטח העין

ד״ר שמואל גרפי

זיהומי קרנית מעדשות מגע

 - 16:30-17:00הפסקה
הצגת פוסטרים  /סדנאות

דיון

13:15-14:00

מיפוי קרנית
ד״ר עדאל ברברה ,פרופ׳ אירית בכר,
ד״ר הניה ליכטר
ד״ר עדאל ברברה
ד״ר דוד ורסנו
פרופ׳ אירית בכר
ד״ר עדאל ברברה
ד״ר הניה ליכטר

מושב
7

מיפוי קרנית  -הקדמה
מיפוי קרנית placido
מיפוי קרנית שיימפלוג
בדיקת  OCTשל הקרנית
מיפויי קרנית במצבים קלינים שונים

 - 14:00-14:45הפסקת צהריים
הצגת פוסטרים  /סדנאות

מושב
8

מצבי חירום
ד״ר ישי פאליק

ד״ר ישי פאליק

מבוא לארועי חרום ברפואת עיניים  -כיצד
תנהלו נכון את הארוע

ד״ר אייל אלוני

נוירואופטלמולוגיה 911

ד״ר סאמר חטיב

מצבי חירום ברשתית שלא היית רוצה
לפספס

ד״ר גוש קרוגר

Disorders of higher cortical
visual function

ד״ר גיא רפאלי

מצבי חירום אוקולו-וסקולריים-סמנים
מצילי חיים

15:30-16:00

עדכונים בסגמנט קדמי
פרופ׳ גיא קליינמן וד״ר עדי מיכאלי
ד״ר עדי מיכאלי
ד״ר הדס בן אלי
פרופ׳ גיא קליינמן

מושב
9

פמטו לייזר בניתוחי קטרקט
ביומטריה ותפקיד האופטומטריסט
חידושים בעדשות לתיקון פרסביופיה
דיון

17:00-17:30

המשך
מושב
10

קרנית המשך
פרופ׳ אבי סלומון ,ד"ר פני שגב
ד״ר לילי קרמונה

אי ספיקה לימבלית עקב שימוש כרוני
בעדשות מגע

ד״ר דניס ויינשטיין

מחלות אטופיות בקרנית
דיון

17:30-18:00

דיון

14:45-15:30

מושב
10

גידולי עיניים
פרופ׳ יעקב פאר וד״ר שחר פרנקל
ד״ר שחר פרנקל

חידושים בגידולי עיניים

פרופ׳ יעקב פאר

גידולי לחמית בילדים

מושב
11

דיון

18:00-19:45

עדשות מגע ומשטח העין
ד״ר שלמה שריידר ,פרופ׳ פיליפ פיין,
מר דוד ברקוב ,ד״ר יורם ביגר

מושב
12

פרופ׳ פיליפ פיין

עקרונות ושימוש בסליט למפ
במרפאות עדשות מגע  -חלק 1

ד״ר שלמה שריידר

מה משפיע על גודל אישון?

ד״ר יורם ביגר

השימוש בעדשות מגע מסוג
" "senofilcon Aלטיפול במחלות
קרנית

מר אלי סביון

התאמות עדשות מגע

מר איליה אורטנברג

עדכון על עדשות למקרים מיוחדים

פרופ׳ פיליפ פיין

עקרונות ושימוש בסליט למפ במרפאות
עדשות מגע  -חלק 2

מר דוד ברקוב

ניהול סיבוכים עקב הרכבת עדשות מגע
דיון

 - 19:45דברי סיכום ,הכרזת פוסטרים זוכים
גב׳ שירלי וייס דגני

