בע"ה

ההסתדרות לרפואת שיניים מחוז ירושלים שמחה להזמינך להרצאות בנושא:
" עדכוני חקיקה ופסיקה ברפואת שיניים "
המרצה :עו"ד יוספסון שלמה

תקציר ההרצאה:
הרצאתו של עו"ד יוספסון שלמה עוסקת בעדכונים של החקיקה ושל פסיקת בתי
המשפט בישראל בתחום רפואת השיניים ,נושאים אשר הינם חיוניים וחשובים מאוד
לרופאי השיניים.

תקציר קורות חיים:
עו"ד יוספסון שלמה הינו היועץ המשפטי של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ונשיא
בית משפט צבאי לשעבר.

״ סדקים בשיניים ״
המרצה :ד"ר זלצר חסיאל

תקציר ההרצאה:
סדקים בשיניים מוגדרים כהפרעה ברצף רקמת שן ללא שבר שלם עם או בלי
סימפטומים קליניים מהכותרת לכיוון השורש תת חניכי .בד"כ הכיוון מזיו-דיסטלי
במלתעות וטוחנות .הכיוון יכול לכלול את כל האזור הפרוקסימלי והרכס המרגינלי50% .
מהמטופלים עם סדקים בכותרות השיניים חשים כאבים דיפוזים יותר משנה .אמצעי
האבחנה קליניים .בדיקה בתאורה איכותית ובהגדלה ,סילוק שחזורים תאורה חזקה ו/או
צביעת רקמת השן .גירוי קליני נקודתי של השן ע"י ניקוש ,לחץ ,אפליקצית קור .בדיקת
פריו לאיתור כיס בדיד ועמוק  -העדר כיס עמוק אינו שולל נוכחות סדק .אמצעי זיהוי
רדיוגרפים בד"כ מוגבלים כי הסדקים רובם מזיו-דיסטלים במלתעות וטוחנות .טיפול
מומלץ שחזור זמני למעקב .באם יש מעורבות פולפרית יש לבצע טיפול שורש .באם
הסדק מגיע לתעלת השורש ו/או לפריודונטיום הפרוגנוזה אינה טובה .סדקים מופיעים
אצל מטופלים מבוגרים ופחות אצל צעירים .סדקים בשיניים קדמיות בד"כ
מישניים לטראומה קודמת.

תקציר קורות חיים:
ד"ר זלצר חסיאל מומחה לשיקום הפה,
 -1978בוגר הפקולטה לרפואת שיניים בהדסה,
 -1983בוגר תוכנית ההתמחות לשיקום הפה בהדסה,
 1985-1987השתלם במונטריאול קנדה במטופלים מחוסרי שיניים.

ההרצאות תתקיימנה ביום ה'  ,08/07/21בשעה 19:00 :באולם הכנסים "שאכט" המרכז
הרפואי האוניברסיטאי הדסה הר הצופים
התכנסות וכיבוד קל.19:00 :
תחילת הרצאה 19:30 :נא לדייק

ההרשמה מראש חובה! נא להירשם במזכירות המחוז בטלפון:
 / 02-6248960בפקס / 02-6250259 :בדוא"לHarashJ2@ida.org.il :
♦ ההשתתפות מזכה בנק' בתכנית "רופא שיניים מעודכן" -כפי שיקבע ע"י המועצה המדעית בהר"ש.

תודה רבה לדר' טייב יצחק על העזרה ושיתוף הפעולה.
בברכה,
יו"ר הר"ש ירושלים ,דר' רוטנברג ברנט
אחראית לימודי המשך דר' שוימר -נוי רינת
פרסומת
הודעה זו נשלחה ע"י ההסתדרות לרפואת שיניים ,מחוז ירושלים -רח' הלל  16ירושלים טל' ,02-6248960 :פקס02-6250259 :
הנך רשאי ,בכל עת ,להודיע על סירובך לקבל הודעות מאיתנו ,ללא תשלום ,ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת: harashj2@ida.org.il

