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דבר העורך

דבר היו"ר

עמיתות ועמיתים,
מוגש לכם גיליון מספר ארבע, וגם בו סקירות ועדכונים שנועדו 

לתרום לעיסוקכם ברפואת עיניים ביום–יום.
בתחום  הידוע  על  עדכנית  תמונה  מספקת  שולמן  שירי  ד״ר 
רעילות פלקוניל לרשתית, ומציגה המלצות על המעקב המיטבי אחר 
המטופלות בתרופה זו. אני מניח שעבור רבים מהקוראים המלצות 
אלה יהיו בגדר חידוש והם יראו כי הן אינן זהות לנהוג היום. גזרו ושמרו!
גלאוקומה מליגנית מסתמנת תמיד באופן דרמטי, אך בימינו היא 
אינה מליגנית - אבחון וטיפול נכונים מובילים לתוצאה מצוינת של 
הטיפול ברוב המקרים. ד״ר אבנר בלקין וד״ר נועה גפן מעדכנים איך 

צריך לקרוא למחלה, איך לאבחן אותה ואיך לפתור את הבעיה.
 vascular endothelial growth factor בנוגדי  הטיפול  מהפכת 
ממשיכה לגבור בקצב מהיר. השלכה אחת חשובה שלה היא תופעות 
הלוואי המערכתיות של טיפולים אלה והשאלה אם ייתכן קשר בין 
הטיפול לבין עלייה בתמותה. ד"ר נתלי הדר־כהן וד"ר ריטה ארליך 
מעדכנות מה ידוע, מה יש לייעץ למטופל לפני תחילת ההזרקות ולמה 

חברות וחברי האיגוד,
לאחר 3 שנים בתפקיד יו"ר האיגוד אני חש שאנו בוועד האיגוד 
התפקידים  אחד  האיגוד.  לפעילות  חדש  יום  סדר  מעצבים 
החשובים של האיגוד הוא חינוך ועדכון הרופאים. עיתון האיגוד המונח 
ולרופאים סקירות  לפניכם הוא אחד האמצעים להעביר לרופאות 

ספרות ומידע עדכני בתחומי רפואת העיניים השונים. 
בשנים האחרונות הצלחנו למצב את כנס האיגוד ככנס המרכזי 
והחשוב של רופאי העיניים בארץ. ב–2016 נשנה את מתכונת הכנס - 
יינתנו יותר הרצאות עדכון וייערכו יותר רבי–שיח )פאנלים(. נוסף על כך, 
ב–2016 נתחיל לראשונה לערוך ימי עדכון מרוכזים בתתי–ההתמחויות 
 .AAO–שחלקכם בוודאי מכיר מה ,sub specialty day–השונות דוגמת ה
מדי שנה נייחד יום עיון שכזה לשני מקצועות ונביא לארץ את המרצים 
שראשי החוגים סבורים כי הם המובילים בעולם. זו הזדמנות יוצאת 
מהכלל לרענן את הידיעות של כולנו בתחומי הידע והעיסוק שאינם 
מרכז חיינו, ולרופאים הכלליים זו הזדמנות יוצאת דופן לקבל את עיקרי 

לצפות בעקבותיהן.
צילוב קולגן הקרנית - corneal cross-linking - הוא טיפול שרופאי 
עיניים רבים אינם מודעים לו מספיק עדיין. עצם הקיום של טכנולוגיה זו 
מחייב לשקול הערכה של כל ילד שיש חשד כי הוא סובל מקרטוקונוס. 
הטכנולוגיה משתנה ומשתפרת במהירות, והשימוש בה מתרחב גם 
לאקטזיות אחרות של הקרנית ולטיפול בזיהומים. ד״ר שי גנדלר מסכם 

ומעדכן. 
ד"ר יומנה בסול וד"ר רנין שחאדה-משעור מציגות סקירה שגם 
מטרתה להעלות את המודעות למחלת הקרטוקונוס, וזאת על ידי הצגת 
ממצאים מפרסומים עדכניים על הקשר האפשרי בין מחלה זו לבין 

מחלות מערכתיות שונות.
אני מאחל לכולם קריאה נעימה ומועילה. כמו כן, אני שב וקורא 
לחברי האיגוד לתרום מהידע ומהניסיון בתחומם על ידי כתיבת סקירות 
לגיליונות הבאים של עיתון זה, ולחלוק אתנו תיעוד מצולם של מקרים 

מעניינים ומלמדים.
ד״ר יניב ברקנא

העדכון בשש שעות. תודות לפעילות נמרצת של ד"ר אלברט גריגיאק 
ושל ד"ר אודרי קפלן יצרנו שיתוף פעולה עם איגוד רופאי העיניים של 
צרפת, וב–2016 ארבעה מרצים מישראל וארבעה מרצים מצרפת 
יקיימו ססיה ישראל–צרפת במהלך כנס האיגוד הצרפתי. אנו נארח 
אותם ב–2017. השנה הפיק האיגוד קורסים בנוירואופתלמולוגיה וב–
OCT ומתוכנן קורס נוסף ב–OCT וכן קורס בגלאוקומה במחצית השנייה 
של 2016. כנס המתמחים הרביעי יתקיים בתחילת 2016. כנס זה 
מאורגן על ידי מחלקת העיניים של בית חולים אסף הרופא ועוסק 
בהקניית ידע ומיומנויות החשובות למתמחים. נתראה בקורס העדכון 
)UPDATE( בקרנית ובעיניים ילדים ב–30 במאי 2016 ומיד אחריו בכנס 

האיגוד ב–31 במאי וב–1 ביוני 2016.
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