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לתוכנית והרשמה לכנס

Restoration of vision כנס מכללת אפקה
עם מרצים בכירים מחו" ל

המדריך לראיה טובה 2017
אל תעצמו עיניים! 

נבדקים היום כדי לראות את המחר

קריאה מהנה במוסף השנתי של עמותת לראות!

הנכם מוזמנים להיכנס לאתרים הבאים ולהרחיב 
את ידיעותיכם

על הכנס חידושים 
בגנטיקה בחיפה

הגיעו בסביבות 50 משתתפים, 
ומסרו בדיקות דם לגנטיקה כ-15 

חולים חדשים.

תודות לכל המרצים 
ולמארגנים על כנס מוצלח!

הרשמה במרש"ל חיפה: sbhil@netvision.net.il | טל: 04-8527222

הרשמה במגדל אור. ההרשמה אצל חני- מתאמת שירות, מכון לשיקום ראיה ירודה
hani@migdalor.org.il | טל- 077-7721300

הזמנה
לחולים ומשפחותיהם

הסובלים ממחלות עיניים גנטיות

עמותת “לראות” לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל 
מזמינה אתכם לכנס בנושא

חידושים בגנטיקה של מחלות עיניים מעוורת במשפחה
 יום חמישי 28.12.2017, 09:30-14:00 

באולם הרצאות של מרש"ל חיפה, רח' הגפן 32, חיפה.

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

 

בין 11.00-13.00 משתתפים הרשומים מראש יוכלו לעבור בדיקות דם לצורך בדיקות גנטיות 
על ידי צוות רפואי ממחלקת העיניים במרכז רפואי בני ציון בהנהלת פרופ' ניצה כהן גולדנברג

דרכי הגעה לכנס: מהקריות : מטרונית לתחנת לב הדר ברח' הרצל ומשם ב-40,110,111, 40 א
מהכרמל : 136, מצומת מת"מ : 110 ,111

עלות השתתפות: 25 שקל לאדם לתשלום במקום. הבדיקות הגנטיות אינן כרוכות בתשלום נוסף.

מספר המקומות מוגבל, דרושה הרשמה מראש! 

בתכנית

רישום לכנס ורישום לבדיקות דם לצורך בדיקה גנטית, התכנסות וכיבוד קל  09:30-10:00
 

ברכות , מנהלת המרש"ל : עו"ס שפרה פניגשטיין  10:00-10:15
מנהלת האגודה למען העיוור חיפה : מיכל דדון                       

     
  

דברי פתיחה:  ד"ר אילנה גליטמן , מנהלת השירות לעיוור, משרד הרווחה  10:15-10:35

מה חדש במחלות רשתית תורשתיות, )RP , סטרגארד, בסט ועוד(,   10:35-11:00
ד"ר ג'וני אסחאק, מרכז רפואי בני ציון.                      

חידושים במחקר הגנטי של מחלות עיניים, פרופ' תמר בין יוסף,    11:00-11:30
פקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורֿט, טכניון - מכון טכנולוגי לישראל                        

הפסקה  11:30-11:45

שירותי מגדל אור ללקוי ראיה – עודד בשן, מנכ"ל מגדל אור, אמילי ארוסי    11:45-12:05
על  הדרכה שיקומית   

עזרי ראייה, נורית שני, אופטומטריסטית מגדל אור  12:05-12:30

משלב הרעיון ועד למוצר-סיפורה של אורקם , מתן בר- נוי, מנהל פעילות    12:30-13:00
אורקם בישראל   

פנל בנושא "כיצד בונים קהילת ר.פ." בהשתתפות אבינדב רובין ,    13:00-14:00
פסיכולוג קליני, יוסי סעיידוב, יחסי ציבור, אבי כחלון, מערכות מידע   


