בע"ה

ההסתדרות לרפואת שיניים מחוז ירושלים שמחה להזמינך להרצאות בנושאים:

"טיפים לקריאה נכונה של בדיקת הדימות ברפואת שיניים"
המרצה :ד"ר נדלר חן
תקציר ההרצאה:
ההרצאה תעסוק בהקניית ידע בתחומים החדשים בדימות אורו-מקסילופציאלי .בכלל זה קריאה
נכונה של בדיקות דימות דו ממדיות ותלת ממדיות .יינתן דגש על טכנולוגיית הcone-beam -
) computerized tomography (CBCTשהינה טכנולוגיה בשימוש נרחב ברפואת שיניים ,שנכנסה
רק בשנים האחרונות לתוכניות הלימודים האקדמיות .בהרצאה יינתנו טיפים לכתיבת הפנייה
נכונה לביצוע בדיקת  CBCTוכן קריאה נכונה של בדיקות ה  ,CBCTתוך שימוש בדוגמאות רבות
מתחום היום-יומם ,בהם רופא השיניים עשוי להיתקל.

תקציר קורות חיים:
ד"ר נדלר עוסקת במשרה מלאה בדימות של אזור הפנים והלסתות .בעלת מומחיות בתחום
רפואת הפה ,ועברה ושנת השתלמות במחלקה לרדיולוגיה אורלית באוניברסיטת טורונטו .בשנים
האחרונות עסקה בהרחבת הידע ,המחקר והשירות של תחום הדימות האורו -מקסילופציאלי
בפקולטה לרפואת שיניים .תחומי המחקר שלה רבים ומגוונים וכוללים ,בין היתר ,דימות בלוטות
רוק ,סריקות  ,CBCTפענוח ,מאפיינים רנטגניים ,הוראת סטודנטים ומתמחים ואנליזה ממוחשבת
של תמונה .קיבלה את תעודת הבוגר (בהצטיינות) ,ותעודת ה  DMDמהפקולטה לרפואת שיניים,
וכן קיבלה את תעודת ה  PhDשלה במיקרוביולוגיה ,בבית הספר לרפואה ,בהדסה עין כרם .כמו-
כן קיבלה גרנט על שם  Abisch -Frenkelוכן מלגת מתמחה-חוקר .ד"ר נדלר מרצה ברמה
בינלאומית ,מפרסמת בעיתונות בינלאומית ומשמשת כסוקרת בעיתונות בינלאומית.

"איך למלא את היומן בטיפולים רווחיים בעזרת פרסום ברשתות החברתיות"
המרצה :מקסים צפנקו
תקציר ההרצאה:
✅ איך למשוך אליך את הטיפולים הרווחיים ביותר שאתה רוצה (בעזרת פייסבוק ואינסטגרם),
ולא לבזבז את הזמן על טיפולים זולים
✅ איך להגיע למטופלים האיכותיים והנאמנים ביותר ,ולסנן את האנשים שיבזבזו לך את הזמן
ויתלוננו
✅ איך לבדל את עצמך מהתחרות העצומה שיש בשוק ולגרום למטופלים להגיע דווקא אלייך!

תקציר קורות חיים:
מקסים צפנקו ,גר בתל אביב.
מתעסק בפרסום דיגיטלי משנת .2017
מתמחה בפרסום של רופאי שיניים.
ניהל תקציבים של מאות אלפי שקלים בפרסום ממומן בצורה רווחית.

ההרצאות תתקיימנה ביום ה'  ,23/12/21בשעה19:00 :
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

