ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס

מדעי

יום שישי , 15.10.21 ,בין השעות 13.30 - 08.30

מגדלי חוף הכרמל-בניין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה.
מרצה :דר' אילן תירוש – מומחה בשיקום הפה ,חיפה.
נושא :שימוש דיגיטלי בשיקום הפה.
מרצה :דר' ודים פייבישבסקי – מומחה בטיפולי שורש ,אחראי היחידה
לאנדודונטיה וטראומה דנטלית ביחידה לכירורגית פה ולסת,
מרכז רפואי לגליל ,נהריה.
נושא :סיכונים וסיבוכים של טיפול אנדודונטי.

ה פ ס ק ה – שתייה וכיבוד קל
מרצה :דר' לזר כץ – מומחה ברפואת הפה ,אחראי רדיולוגיה אורלית ,המחלקה
לפתולוגיה אורלית ורפואת הפה ,ביה"ס לרפואת שיניים ,אוניברסיטת
תל  -אביב.
נושאSoft Tissue Calcification and Ossification in Oral and :
Maxillofacial Radiology.
מרצה :עו"ד שלמה יוספסון – היועץ המשפטי של הר"ש.
נושא :נושאים משפטיים ברפואת שיניים.

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס

מדעי

יום שישי , 19.11.21 ,בין השעות 13.30 – 08.30

מגדלי חוף הכרמל-בנין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל

מרצה :דר' עודד גלפן – מומחה בשיקום הפה ,חיפה.

נושא :שיקולים ביו-מכאניים בבניית שחזורים נסמכי שתלים.
מרצה :דר' שאול לין – מומחה בטיפולי שורש ,מנהל המחלקה
לאנדודונטיה וטראומה דנטלית,
ביה"ס להתמחויות ברפואת שיניים,
רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה.
נושא :ספיגות שורשים ,אטיולוגיה ,פתוגנזה ואפשרויות טיפול.

ה פ ס ק ה – שתייה וכיבוד קל
מרצה :דר' עירן פרונט – מומחה במחלות חניכיים ,היחידה לרפואת חניכיים
במחלקה לכירורגית הפה והלסתות ,המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה,
פוריה ומרפאה פרטית בחיפה.
נושא :טיפול בנסיגת חניכיים ,הטוב הרע והלא נודע.
מרצה :דר' מוטי-מרק פופקו – מרפאה לטיפול בחולים סיסטמיים ,ביה"ס
להתמחויות ברפואת שיניים ,רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם,
חיפה.
נושא :מצבי חירום -עדכונים.

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס מדעי
המרכז לרפואת חניכיים – Perio Center
יום שישי , 17.12.21 ,בין השעות 13.30 - 08.30

מגדלי חוף הכרמל-בנין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה
מרצה :דר' יניב מאייר  -מומחה במחלות חניכיים.
נושא :הלייזר הדנטלי בשרות הפריודונט.
מרצה :דר' ערן גבאי – מומחה במחלות חניכיים.
נושא :כירורגיה פריודונטלית זעיר פולשנית.
מרצה :דר' קובי שרביט – רופא שיניים.
נושא :סריקה ממוחשבת  -טיפים קליניים להשגת תוצאה מיטבית.

ה פ ס ק ה – שתייה וכיבוד קל
מרצה :דר' אדר בן-עמי פורת – מומחה ברפואת שיניים לילדים (ישראל וארה"ב).
נושא :שומרי מקום לטוחנות חלביות שניות.

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס

מדעי

המחלקה לכירורגית פה ולסתות
רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם
יום שישי , 14.01.22 ,בין השעות 13.30 – 08.30

מגדלי חוף הכרמל-בנין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה.

דברי פתיחה:
פרופ' עדי רחמיאל – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,מנהל המחלקה.
מרצה :דר' עומרי אמודי – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,סגן מנהל המחלקה.
נושא :סיבוכים ומצבי חירום במהלך ואחרי עקירות שיני בינה.
מרצה :דר' אורי בלנק  -מומחה בכירורגית פה ולסתות ,רופא בכיר במחלקה.
נושא :שתלי  / one-pieceחידושים באימפלנטולוגיה המודרנית.
מרצה :דר' יאיר ישראל – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,רופא בכיר במחלקה.
נושא :פריקות מפרק הלסת :אבחון ,התמודדות ודרכי טיפול.

ה פ ס ק ה  -שתייה וכיבוד קל.
מרצה :דר' דקל שילה – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,רופא בכיר במחלקה.
נושא :תכנון והדפסה תלת מימדית ,חידושים והמצאות.
מרצה :דר' ג'רייס ג'ניני – מתמחה במחלקה.
מרכז רפואי רמב"ם בתקופת הקורונה (סקירה זריזה)
נושא  :אוגמנטציה אלבאולרית ורטיקלית :
.Sandwich Smile Osteotomy Vs. Alveolar Distraction Osteogenesis
מרצה :דר' רג'דה אסלן -עבדאללה  -מומחית ברפואת הפה ,רופאה בכירה במחלקה.
נושא :עקרונות פיענוח של נגעים בלסתות ,מורה נבוכים.
מרצה :דר' חיים אוחיון – מומחה בכירורגית פה ולסתות.
נושא :שתלים דנטליים בלסתות ששוחזרו ושוקמו ע"י משתלים מיקרווסקולריים.
דיון חופשי ,שאלות וסיכום יום העיון.
פרופ' עדי רחמיאל – מנהל המחלקה.

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס מדעי

המרכז לניתוחי פנים ולסתות ורפואת הפה
המרכז הרפואי לגליל ,נהריה
יום שישי , 18.02.22 ,בין השעות 13.30 – 08.30

מגדלי חוף הכרמל-בנין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה.

דברי פתיחה :
פרופ' סאמר סרוג'י – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,מנהל מחלקת
פה ,פנים ולסתות ,הקולג' לגליל למדעי רפואת השיניים .הצגת הקולג'.
מרצה :פרופ' עודד נחליאלי – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,מנהל היחידה לכירורגיה
פולשנית זעירה.
נושא :כירורגיה זעירה וטיפול חדשני בסינוסיטיס על רקע דנטלי בעזרת שתלי דיוה.
מרצה :דר' פארס קבלאן – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,רופא בכיר ביחידה
לכירורגית פה ולסתות וסגן ראש הקולג'.
נושא :חידושים בכירורגיה פרהפרוטטית -לאן פנינו?
מרצה :דר' יגאל גרנות  -מומחה ברפואת הפה ,מנהל מרפאת רפואת הפה וההתמחות
ברפואת הפה.
נושא :תרופות חדשות לחולים סיסטמים ,מה צריך לדעת?
מרצה :דר' מרוות ח'ורי עבסאוי – מומחית ברפואת שיניים לילדים ,מנהלת מרפאת
שיניים לילדים והתמחות ברפואת שיניים לילדים.
נושא  :טיפולי שיניים בילדים ,מה למדנו מתקופת הקורונה.

ה פ ס ק ה  -שתייה וכיבוד קל.
מרצה :דר' שרון איילון – מומחית ברפואת הפה ,רופאה בכירה במחלקת רפואת
הפה.
נושא :הערך המוסף של רופא שיניים באסתטיקה של הפנים.
מרצה :דר' שמואל עיני  -מומחה באורטודונטיה.
נושא :יישור שיניים שקוף (אינויזליין).
מרצה :דר' לנה אסכנדר – מומחית בפריודונטיה ,רופאת שיניים במחלקה לכירורגית
פה ולסתות.
נושא :חידושים ברפואת החניכיים.
מרצה :דר' אליאס עבסאוי – מומחה בשיקום הפה ,רופא בכיר במחלקה.
נושא :שיקום הפה בעידן הדיגיטלי.

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס מדעי
המחלקה לכירורגית הפה והלסתות
והמערך לרפואת שיניים
מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה
יום שישי ,11.03.22 ,בין השעות 13.30 – 08.30

מגדלי חוף הכרמל-בנין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה.

דברי פתיחה:
פרופ' עימאד אבו אלנעאג' – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,מנהל המחלקה
לכירורגית הפה פנים ולסתות והמערך לבריאות הפה והשיניים.
מרצה :דר' שריף עראידה – מומחה לכירורגית פה ולסתות ,רופא בכיר במחלקה.
נושא :טעויות באבחנת בעיות מפרקים.
מרצה :דר' מיכאל יואכים  -מתמחה במחלקה לכירורגית הפה והלסתות.
נושא :שליטה בכאב לאחר עקירת שיני בינה.
מרצה :דר' ג'ואד עאבד – מומחה ליישור שיניים ,רופא בכיר במחלקה.
נושא :איך להרחיב את החך סקלטאלית במבוגרים בעזרת שתלים אורתודונטיים?

ה פ ס ק ה  -שתייה וכיבוד קל.
מרצה :דר' מוראד עבדאלראזק – מומחה בכירורגית פה ולסתות ,רופא בכיר
במחלקה.
נושא :סרטן הפה ,מה חדש?
מרצה :דר' עדי סיון גילדור  -מומחית בפריודונטיה ,רופאה בכירה ביחידה
לרפואת חניכיים.
נושא" :שתל-יתד נאמן?...
פריאימפלנטיטיס ,אתיולוגיה ,מהלך ופרוגנוזה טיפולית.
מרצה :דר' שירן סודרי – מתמחה במחלקה.
נושא :בוטולינום טוקסין לא רק טיפול לקמטים.

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס

מדעי

 - PERIO TEAM 78מרפאת מומחים מוריה ,חיפה
יום שישי , 08.04.22 ,בין השעות 13.30 - 08.30

מגדלי חוף הכרמל-בניין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה.
דברי פתיחה :גמישות והתאמת השוק הדנטלי בזמנים לא יציבים.
דר' ברנרד דהן – מייסד מרפאת מומחים מוריה ופריוטים . 78
מרצה :דר' אן סופי אטל – רופאת שיניים.
נושא :בריאות החניכיים לקראת יישור שיניים :הקריטריונים.
מרצה :דר' רינה אלימלך – מומחית בפריודונטיה.
נושא :טיפול פריודונטלי-מבט לעתיד.
מרצה :דר' בני רצקין  -מומחה בפריודונטיה.
נושא :אוגמנטציה גרמית -אתגרים ,ניסיונות ומעשיות.
מרצה :דר' מחמוד יונס  -מומחה בפריודונטיה.
נושא :לייזר במרפאת שיניים.

ה פ ס ק ה  -שתייה וכיבוד קל
מרצה :דר' ניר יקירה – רופא שיניים.
נושא :הפרופיל הצווארי סביב שתל באזור קו החיוך.
מרצה :דר' רמי בלבנובסקי – מומחה בשיקום הפה.
נושא :העברת נתונים משחזורים זמניים לקבועים ע"ג שתלים:
קריטריונים ודגשים.
מרצה :דר' חן סגל – מומחה באנדודונטיה.
נושא :אבחנה וטיפול בשיניים סדוקות.
מרצה :דר' מארי כהן – רופאת שיניים.
נושא :המדע מאחורי החיוך.
מרצה :דר' מירה רוזן – רפואה אסתטית.
נושא :הגודל לא קובע-דרכים ליצירת מראה טבעי.

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס

מדעי

יום שישי , 13.05.22 ,בין השעות 13.30 – 08.30

מגדלי חוף הכרמל-בנין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה.

מרצה :דר' צבי גוטמכר – מומחה בשיקום הפה ובשיקום פנים ולסתות ,מנהל
המחלקות לשיקום הפה ולשיקום פנים ולסתות ,ביה"ס להתמחויות
ברפואת שיניים ,רמב"ם-הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה.
נושא :טיפים של מומחה לשיקום הפה לאחר  26שנות ניסיון.
מרצה :דר' דניאל מוריינוס – מומחה בטיפולי שורש.
רופא בכיר ומדריך קליני במחלקה לאנדודונטיה .ביה"ס להתמחויות
ברפואת שיניים ,רמב"ם -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה.
נושא" :עזרה ראשונה ושליטה על כאב-כלים מעשיים להתמודדות במרפאה".

ה פ ס ק ה  -שתייה וכיבוד קל.
מדנסקול
ניהול סיכונים ברפואת שיניים

מרצה :עו"ד אורית אייזנברג – מנהלת מחלקת תביעות בתחום רפואת שיניים.
מרצה :דר' טניה קצפ – יועצת רפואית ,המחלקה לרפואת שיניים.

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס

מדעי

היחידה לכירורגית פה ולסתות
מרכז רפואי כרמל
יום שישי , 10.06.22 ,בין השעות 08.30-13.30

מגדלי חוף הכרמל -בנין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה.

תכנית ההרצאות תפורסם בהמשך

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
מחוז חיפה והצפון

כנס

מדעי

המחלקה לאורטודונטיה ומומי פנים מולדים
ביה"ס להתמחויות ברפואת שיניים ,רמב"ם
יום שישי , 01.07.22 ,בין השעות 08.30-13.30

מגדלי חוף הכרמל -בנין אלמוג
רח' דוד אלעזר  ,10חוף הכרמל ,חיפה.

תכנית ההרצאות תפורסם בהמשך

הכניסה לחברי הר"ש ללא תשלום
ההשתתפות מקנה  4נקודות זכות לתעודת "רופא שיניים מעודכן"

