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 מדעיה כנסה

 שנתיה

 המכללה לאופטומטריה בישראל בשיתוף המכללה האקדמית הדסה

 בחסות עיניים המרכז הרפואי ד"ר לוינגר

 2016 בדצמבר 18, ראשוןיום 

 מלון כפר המכביה, רמת גן

 )יתכנו שינויים( :*תוכנית

 התכנסות, הרשמה וביקור בתצוגת ספקים 08:30-09:00

 

 מושב פתיחה 09:00-09:20

  :וברכה דברי פתיחה 

 יו"ר המכללה לאופטומטריה בישראל, סנדורי יוני

 החוג לאופטומטריה, המכללה האקדמית הדסה, ד"ר ליאת גנץ

 אדי מרקוביץ, יו"ר מועצת האופטומטריסטים בישראל

 מושב ראשון 09:20-10:40

שימוש  ,בילינסון ומרכז רפואית"א  "עיניים", ישראל קרמר 'פרופ 09:20-09:40

 באינטרהלייזר בטיפול בפרסביופיה

טיפולים  ,אסף הרופא ומרכז רפואיעתידים מדיקל סנטר  ,מורדיאיר פרופ'  09:40-10:00

 ניתוחי פזילהו בילדים לעצירת קוצר ראייה

40:10-00:10 England College of Optometry, New Bruce MooreProf.  

 The importance of refractive error in children 

 וביקור בתצוגת ספקים הפסקת קפה 10:40-11:10

 

 מושב שני 11:10-13:10

חידושים בקטרקט , רשת "עיניים" ועתידים מדיקל סנטר, ר שמואל לוינגר"ד 11:10-11:30

  וקטרקט בלייזר

10:12-30:11 , New England College of OptometryBruce MooreProf.  
 Pediatric Exam Procedures 

 יתכנו שינויים * 
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שלשה עשורים  ,רשת "עיניים" ועתידים מדיקל סנטר, ר שמואל לוינגר"ד 12:10-12:30

 לתיקון הראיה: טכנולוגיה ותוצאות

ית בהאור והתפתחות רפרקטיעוצמת , מרכז רפואי הלל יפה ד"ר יובל כהן, 12:30-12:50

 במודלים של חיות

 ראיה ותפקוד אקדמי, המכללה האקדמית הדסה, ד"ר ליאת גנץ 12:50-13:10

 ארוחת צהרים וביקור בתצוגת ספקים 13:10-14:10

 

 מושב שלישי 14:10-15:30

טיפול , "עתידים מדיקל סנטר"ן, יחידת רשתית בי"ח קפל, בוקלמןאמיר ד"ר  30:14-10:14

  AMD-אינדיבידואלי ב

 ,מרכז רפואי איכילובעתידים מדיקל סנטר,  ת"א, "עיניים", אליה לוינגר ר"ד 14:30-14:50

 ניתוחי השתלת קרנית מתקדמים

אבחון קרטוקנוס והמלצות , המכללה האקדמית הדסה, ד"ר עינת שנאור 14:50-15:10

 קליניות

 ילדים? מתי להפנות, המכללה האקדמית הדסהדיינה פריצקי,  15:10-15:30

 וביקור בתצוגת ספקים הפסקת קפה 15:30-15:50

 

 מושב רביעי 15:50-16:45

 +Erasmusפרויקט , המכללה האקדמית הדסה, גורדון-פרופ' אריאלה שאג 16:00-15:50

Oculus לקידום ושיפור ההוראה באופטומטריה 

בשדה  floaters-ל לייזר טיפולי מרכז רפואי ברזילי,פרופ' אור קייזרמן,  16:00-16:20

 הראיה

 חידושים בגלאוקומה ,ירושלים "עיניים", ר יצחק אייזנמן"ד 40:16-20:16

 ,עתידים מדיקל סנטרוקפלן  מרכז רפואי ירושלים, "עיניים", ר יוחאי שושני"ד 16:40-17:00

 צניחת עפעף ועדשות מגע

השתלת עדשות תוך  ,ת"א ועתידים מדיקל סנטר ""עיניים, ר עמי הירש"ד 20:17-00:17

 התוויות - עיניות

 והכרזה על זוכים במלגות מופע אומנותי 17:30-18:00

 בנושא התקנותת האופטומטריסטים, מר אדי מרקוביץ, דיון עם יו"ר מועצ 18:00
 החדשות לניפוק עדשות מגע. 

 הדיון הינו סגור ומיועד לחברי המועצה בלבד.*

 יתכנו שינויים * 
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 השנתי המדעי הכנס

 המכללה לאופטומטריה בישראל בשיתוף המכללה האקדמית הדסה

 בחסות עיניים המרכז הרפואי ד"ר לוינגר

 2016בדצמבר  18יום ראשון, 

 מלון כפר המכביה, רמת גן

 

 רמת גן 7רחוב פרץ ברנשטיין מלון כפר המכביה, : כתובת

  תחבורה ציבורית:

 לכפר המכבייה 55קו , רכבת ארלוזורוב )מרכז(תחנת  ברכבת

 לרח' פרץ ברנשטיין 35, 71 קווים, מהתחנה המרכזית החדשה ת"א באוטובוס

 לרח' פרץ ברנשטיין 55קו  מרידינג

 לרח' פרץ ברנשטיין 168-ו 30 ויםקו שוק הכרמל בת"א -ממסוף הכרמלית 

 לרח' פרץ ברנשטיין 67קו  מקניון איילון


