הזמנה
לחולים ומשפחותיהם
הסובלים ממחלות עיניים תורשתיות
עמותת “לראות” לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל
מזמינה אתכם לכנס בנושא

חידושים באבחון וטיפול של מחלות עיניים
תורשתיות ומעוורות במשפחה

17.30-20.00
,7.5.2018
שני
יום
בבית תרבות לעיוור  ,רחוב שאול המלך  1באר שבע ( מול יד שרה).
מטרת הכנס לגייס חולים לפרויקט מיפוי מחלות רשתית תורשתיות באוכלוסייה הישראלית.
קהל היעד :חולים ומשפחותיהם במחלות גנטיות של הרשתית
הנחיה :נדין הולנדר ,מנכ"ל עמותת לראות

בתכנית*
	 17:30-18:00

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

 	  18:00-18:15ברכות ודברי פתיחה   :
גב׳ עדנה אלתר יו”ר האגודה למען העיוור באר שבע
גב׳ אתי כהן ,מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים עירית באר שבע
	 18:15-18:35
			
			
			

מה חדש במחלות רשתית תורשתיות,
(רטיניס פגמנטוזה ,סטרגארד ,בסט ועוד)
ד”ר ליבה גרדשטיין ,מומחית למחלות עיניים ,מחלקת עיניים ,המרכז
הרפואי סורוקה ,שירותי בריאות כללית ,אוניברסיטת בן גוריון

	 18:35-19:00
		
			

על עולם הגנטיקה –”רואים את קצה המנהרה”  
פרופ’ אוהד בירק ,מנהל המכון הגנטי ,המרכז הרפואי סורוקה		 ,
אוניברסיטת בן גוריון.

	 19:00-19:15
			

שירותי מגדל אור ללקוי ראיה
נועה ישראלי עו”ס מכון לשיקום ראייה ירודה בבאר שבע

	 19:15-19:30
			

שירותי מגדל אור ללקוי ראיה
רותי לנג ראש צוות הדרכה שיקומית בדרום

	 19:30-20:00
			

“משלב הרעיון ועד למוצר”-סיפורה של אורקם
מתן בר נוי ,מנהל פיתוח עסקי אורקם

* יתכנו שינויים בתוכנית.
בין  18:30-20:00משתתפים הרשומים מראש יוכלו לעבור בדיקות דם לצורך בדיקות גנטיות
על ידי צוות רפואי ממרכז הגנטי במרכז הרפואי סורוקה,אוניברסיטת בן גוריון
דרכי הגעה לכנס :מהקריות  :הנוח וקל ביותר עם קו  .3אנחנו נמצאים מול יד שרה.
אפשרות נוספת קו  6או קו  22ויורדים בתחנה יהודה הלוי  30ויש ללכת משם לכיוון יד שרה.
עלות השתתפות 25 :שקל לאדם לתשלום במקום .הבדיקות הגנטיות אינן כרוכות בתשלום נוסף.

מספר המקומות מוגבל ,דרושה הרשמה מראש עם טופס ההרשמה המצ״ב
עד יום ד’ ה25.4
במרכז לעיוור בבאר שבע 08-6435976 :בימים א׳-ד׳ 9:00-12:00
beithaiver.bs@gmail.com

הרשמה במגדל אור :דבורה אלבז ,טל077-7721300 :
dvorae@migdalor.org.il
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