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 הזמנה לכנס לציבור הערבי

לחולים ומשפחותיהם הסובלים ממחלות עיניים גנטיות 
 ומעוורות ומסוכרת 

  ליולי  19ביום שישי ה

 (באולם ההרצאות)חיפה , במרכז רפואי בני ציון 

עמותת לראות לחקר בריאות העין ומניעת הכנס ביוזמת 
".רכז שיקום מגדל אורמ" בישראל  בשיתוף עם עיוורון   

:תוכנית  

  התכנסות ורישום8.30-9.00 

                                                                                        :  ברכות ודברי פתיחה 9.00-9.10
  יוןצבני במנהלת מחלקת עיניים , גולדנברג-ניצה כהן' פרופ

, (בסט ועוד, סטרגארד , (RP,מה חדש במחלות רשתית תורשתיות 9.10-9.40
   , מחלקת עיניים,  לרשתיתה מומח,מחלקת עיניים בני ציון ,עוואד מחמוד ר"ד

 בני ציון

                     "רואים את קצה המנהרה"–על עולם הגנטיקה   9.40-10.10
  המרכז הרפואי בני ציון מחרום מוחמד ,ר"ד

                   ?           מדוע כדאי להירשם" לראות רחוק"מהי   10.10-10.20
, קהילת רטיניס פגמנטוזה בישראל, "לראות רחוק"ממקימי ,? יוסי סעידובמר

 תרגום +מיסודה של עמותת לראות

   rp הסיפור האישי של חולה 10.20-10.30

 לקידום אנשים עם מוגבלות ,אלמנארהל עמותת "מנכ, ד עבאס עבאס"עו
 .בחברה הערבית

הפסקת קפה וכיבוד קל : 10.30-10.45
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  שירותים וטכנולוגיה מסייעת לאדם– עיוורון ולקויות ראייה  10.45-11.30
 מגדלאור, תחום הדרכה שיקומית,  מורה שיקומיליל סבאג 'ג

              כל מה צריך לדעת על סכרת והשפעתה על העיניים 11.30-12.00
 בית החולים הצרפתי נצרת, מומחה לרשתית , מזאווינאיל ר "ד

הסוד לצלחת , כיצד לשמור על דיאטה מאוזנת לחולי סכרת 12.00-12.30
 .Rd,M.A.Nתזונאית קלינית  , יסמין חטיבנבונה ובריאה 

 

 משתתפים הרשומים מראש יוכלו לעבור בדיקות דם 11.00-12.30 בין 
. לצורך בדיקות גנטיות על ידי צוות רפואי מבית החולים

 

 : עלות השתתפות

פרטים בטופס  )או דרך האינטרנט , לתשלום במקום, שקל לאדם 25
 .הבדיקות הגנטיות אינן כרוכות בתשלום (הרשמה

דרושה הרשמה מראש עם טופס הרשמה , מספר מקומות מוגבל
 . ליולי5המצורף עד יום שישי ה 

 052-3713497: אצל סוהא גיאבר  טל: הרשמה לכנס במגדל אור

 Nadine@eyes.org.il, 09-9518475:   או בעמותת לראות 
www.eyes.org.il 

 

כחלק מתרומה  ממומן על ידי חברת באייר, חלק מה התוכנית על סכרת
.בלתי תלויה  
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