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הפקות | תערוכות | כנסים והוצאה לאור

יום שלישי 11.2.20

לבחירתך  5מסלולים

בשעות 8:00 - 20:00

תערוכה וכנס של מועצת האופטומטריסטים בישראל

באקספו תל אביב

 8:30-9:00התכנסות |  9:00דברי פתיחה ,מר אדי מרקוביץ  -יו”ר מועצת האופטומטריסטים

 .1ד”ר ערן ברקוביץ  -תדפיסי שדות ראייה ו - OCT-פיענוח
 .2ד”ר הלל גרייפנר  -תדפיסי  - OCTפיענוח
 .3מר ורנון כץ -היסטרזיס קרנית
 .4ד”ר יניב ברקנא  -צילום רשתית במכשיר הקומפס
 .5מר נתנאל סילם -פתרונות אופטומטריים למחלות רשתית
 .6מר פיטר חבש  -התאמת עדשות מולטיפוקל עם מרשם פריזמטי
 10:45-11:00הפסקה

11:00-13:15

11:10-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-12:30

מר דוד ברקוב  -עקרונות בסיסיים ומתקדמים
בסליט למפ דיגיטלי
מר איל גל  -דימות של העפעפיים בעזרת צילום
של אינפרא רד
ד”ר חנה רנא  -מיפוי קרנית ועדשות
		
תוך עיניות
ד”ר איתי לביא  -דימות משטח העין
פרופ’ אור קיזרמן  -בלפריטיס  -עקרונות
בסיסיים ומתקדמים באבחון וטיפול

 12:30-13:15סדנאות  -בלפריטיס ודימות העין

 .1ד”ר אנדרו פינק  -בלפריטיס
 .2מר איל גל  -דימות של העפעפיים
 .3ד”ר חנה רנא  -מיפוי קרנית ועדשות  IOLמתקדמות
 .4ד”ר איתי לביא  -דימות מקטע קדמי
 .5מר אלי סביון  OCT -מקטע קדמי
 .6ד”ר הדס בן אלי – ביומטריה
 .7גב’ נגה ברומברגר  -דימות משטח העין
 .8פרופ’ אור קיזרמן  -בלפריטיס וטפיל הדמודקס בלייב
 13:15-14:00הפסקה

 11:00-11:10פרופ’ יאיר מורד  -אפידימיולוגיה של קוצר ראייה
 11:10-11:20ד”ר שלמה שריידר – טשטוש היקפי
 11:20-11:40פרופ’ יאיר מורד  -גנטיקה ,גורמי סיכון ,השפעת
האור והסביבה על קוצר ראייה
 11:40-12:10פרופ' יאיר מורד  -טיפולים לשליטה בקוצר ראייה
 12:10-12:30ד"ר סיגל יחיעם  -סיבוכים של קוצר ראייה
 12:30-12:45מר אלכס שור  -תכנון עדשה פרוגרסיבית
 12:45-13:00גב’ אסטי רוזן  -פתרון התנגדויות בהרכבת עדשות מגע

 13:00-13:45סדנאות

 .1גב' נעמי לונדון  -בדיקות  AC/Aפוריה lag ,או lead
לבחירת הטיפול האופטי לשליטה בקוצר ראייה
 .2מר דוד ברקוב  -רפרקציה היקפית וטשטוש היקפי
 .3ד”ר שלמה שריידר – אורך אקסיאלי של העין
 .4גב’ יהודיתה גורליק – בדיקות דו עיניות להתאמת
טיפול אופטי
 13:45-14:00הפסקה

ש”ח
ש”ח

במליאה הראשית
 - 16:30-17:00ישיבת בוחנים של בחינות הרישוי הממשלתיות באופטומטריה
 - 17:00-17:30ישיבה וסיכום שנתי של מועצת האופטומטריסטים בישראל

14:00-16:30

קורס עין יבשה ועדשות מגע פרופ’ אבי סלומון
 15:45-16:30סדנאות  -עין יבשה ועדשות מגע

 - 14:00-14:15ד”ר ישי פאליק  -נושאים נבחרים
בDEWS II-
 - 14:15-14:45פרופ’ אבי סלומון – מבוא לעין יבשה:
אפידימיולוגיה ,גורמי סיכון ופתוגזנה
 - 14:30-14:45מר פיליפ פיין
עדשה סקלרית כעדשה טיפולית
 - 14:45-15:30פרופ’ אבי סלומון  -בדיקות ,אבחון
וטיפולים לעין יבשה
 - 15:30-15:45גב’ שירלי וייס דגני
עדשות מגע עם מרכיב לחות

 .1מר פיליפ פיין  -טכניקות בהתאמת עדשה סקלרית
 .2מר אלון ברונדווין  -התאמת עדשות מגע מיוחדות
 .3גב’ נעמי לונדון  -בלפקס
 .4ד”ר ישי פאליק וד”ר ניר ארדינסט  -עין יבשה
 .5ד”ר שלמה שריידר – בדיקת עין יבשה במכשיר מיפוי משולב
 .6מר דרור דקל – רפרקציה דו עינית
 .7גב’ ג’ניה דבלמן – התאמת עדשות מגע
 16:30-17:30הפסקה

17:30-20:00
כנס אופטומטריה קלינית ד”ר ביאטריס טיאוסנו

מסלול טורקיז

קורס שליטה בקוצר ראייה פרופ' יאיר מורד

ש”ח

 17:30מר אדי מרקוביץ  -דברי פתיחה
 17:30-18:10ילדים  -ד”ר חיים סטולוביץ וגב’ ירדן ווינברג
ד”ר חיים סטולוביץ  -אופטומטריה וילדים
גב’ ירדן ווינברג  -אורטופטיקה
 18:10-18:50סגמנט קדמי
ד”ר ביאטריס טיאוסנו וגב’ לינה נוסטין
ד”ר ביאטריס טיאוסנו  -גלאוקומה אופטומטריה
וטיפולים חדשניים
ד”ר אלונה יעקובי  -אוקולופלסטיקה ואסתטיקה

18:50-19:15
19:15-19:55
19:15-19:55
19:55-20:00

הפסקה
עבודת האופטמטריסט במסגרת בית חולים
גב’ לינה נוסטין | גב’ ארווא מסארוה
גב’ לינה נוסטין וגב’ ארווא מסארוה האופומטריסט בביה”ח
סגמנט אחורי  -ד”ר דן בורלא וגב’ ארווא מסארוה
ד”ר דן בורלא  -רטינופתיה סכרתית
ד”ר אורי שייר  -סיבוכי ניתוחי קטרקט
דברי סיכום
מר אדי מרקוביץ  -יו”ר מועצת האופטומטריסטים

מסלול סגול

11:00-13:45

מסלול כסף

11:00-11:10

קורס בלפריטיס ודימות העין פרופ’ אור קיזרמן

במחיר עלות של 100

ש”ח

למסלול

מסלול זהב

 9:00-9:20ד”ר הלל גרייפנר  -פיענוח תמונות רשתית
 9:20-9:40ד”ר ערן ברקוביץ  -שדה ראייה
ו OCT-בגלאוקומה
 9:40-10:00פרופ’ ענת קסלר  -הפרעות ראיה ,כפל ראייה
ופגיעה בשדה הראייה

 10:00-10:45סדנאות  -גלאוקומה ומסלול הראייה

מסלול כתום

קורס רשתית גלאוקומה ומסלול הראייה פרופ’ ענת קסלר

תעודות יוענקו למשתתפי המסלולים
 10%הנחה ל 2-מסלולים 180 -
 20%הנחה ל 3-מסלולים 240 -
 30%הנחה ל 4-מסלולים 280 -

מנהל ומארגן התוכנית  -ד"ר ניר ארדינסט
מנהלת התערוכה מאקספו ת"א  -גב' אורית אלון
09:00-10:45
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