רחוב ההסתדרות  ,2אשקלון

היחידה לרפואת שיניים לילדים
"כאב ,אתיקה והצגות מקרים ברפואת שיניים לילדים"
יום ג'  32אוקטובר  – 3102אולם הגר ( 110מצורפת מפה)

התכנית:
 – 12:11-10:11התכנסות
 – 10:11-10:31דר' ג' .חכים  -מתמחה ברפואת שיניים לילדים ,במרכז הרפואי אוניברסיטאי "ברזילי".

הנושא :הצגת מקרה –" אבחנה ,ניהול וטיפול בילד בן  1עם ."(PGCG) Peripheral Giant Cell Granuloma
 – 09:20-10:10דר' ח .נוימן – יו"ר הועדה לאתיקה של הר"ש .מלמד חוק ואתיקה בשני בתי הספר
לרפואת שיניים .מכהן כשופט בבית הדין המשמעתי של משרד הבריאות.

הנושא" :חוק ואתיקה ברפואת שיניים; אמצעי משפט ומשמעת ".
תקציר :חוק ואתיקה ברפואת שיניים וההתמודדות עם תביעות למיניהן.
 – 01:01-00:11דר' ב .בר גיל – מומחה לאנדודונטיה; מדריך לשעבר ברפואת הפה ,עזרה
ראשונה וכאב; כרגע ,בחינוך רפואי ,אוניברסיטה תל אביב.

הנושא" :רב הנסתר על הגלוי ""the enigma of pain
תקציר :מערכת הכאב פועלת בצורה מורכבת .אולם דברים יכולים להשתבש ואז הכאב הופך למחלה .נבין איך
פועלת המערכת ומה יכול להשתבש.
 – 11:33-11:03הפסקה
 - 00:21–00:01דר' א .עובדיה  -מתמחה ברפואת שיניים לילדים ,במרכז הרפואי אוניברסיטאי "ברזילי".

הנושא :הצגת מקרה " -ניהול וטיפול בחבלה דנטלית מסובכת עם חדירת שברים בשפה התחתונה -
שת"פ אינטר דיסציפלינרי".
 - 00:01-03:01דר' נ .זרייק  -מתמחה ברפואת שיניים לילדים ,במרכז הרפואי אוניברסיטאי "ברזילי".

הנושא :הצגת מקרה " -שרוש  ,(AVULSION( -אבחנה ,טיפול ופרוגנוזה".
 – 03:01-03:41דר' ל .בלוסטוקי – המנהל לשעבר של המרפאה האורתודונטית בבי"ח חיים שיבא ,תל השומר.
הנושא" :אורתודנטיה דיגיטלית כַאפיק חדש עבור רופא השיניים הכללי ".
תקציר :בעידן אינסטגרם ,סאנפצ'ט ופייסבוק ,אנשים חולמים על חיוך מושלם .רופא השיניים הכללי יכול לרתום את
החידושים הטכנולוגיים באורתודנטיה הדיגיטלית ,על מנת לחולל אפיק טיפול חדש במרפאה .ההרצאה תתמקד בשיטת
היישור באמצעות פלטות שקופות אקטיביות ) (Alignersותסקור מספר נושאים :ייעוץ  ,Onlineסריקה אינטרה-אוראלית,
הדפסה תלת ממדית ומעקב התקדמות טיפול )https://www.youtube.com/watch?v=sZHyesBj6UI . (Orthodontic Monitory
 – 03:41-02:11פאנל המרצים – שאלות ,תשובות ,דיון וסיכום.
תאריך אחרון להרשמה במייל - odelyah@bmc.gov.il :יום ג' 3.01.3102
מספר המקומות מוגבל ! תעודות השתתפות יחולקו למשתתפים שנרשמו מראש עד התאריך האחרון
להרשמה (יום ג' .)3.01.3102
ההשתתפות ,החניה והכיבוד  -חינם!
מצורפות :הוראות הגעה ומפת התמצאות במתחם המרכז הרפואי.
ט.ל.ח – .יתכנו שינויים.

הגעה אל המרכז הרפואי ברזילי  -אשקלון
לקישור באמצעות נווט קולי https://mobile-web.waze.co.il/he/meetu p/location?h=sv8s47vrf
גישה לבאים מדרום דרך "צומת אשקלון":
o

פנה פניה שמאלה בצומת אשקלון

o

המשך על הדרך הראשית ברחוב בן גוריון עד לרמזור מספר 2

o

לכניסה המזרחית :פנה שמאלה לרחוב ההסתדרות ומיד ימינה אל שער הכניסה אל בית החולים.

o

מיד לאחר הכניסה ,פנה ימינה .מיד לאחר הפניה ,תראה שלט של המרפאה לבריאות הנפש .מאחוריה
נמצאת מרפאת השיניים לילדים ולידה בכוון דרום – אולם הרצאות ( 110אולם הגר) .סע קדימה לחניה
וחזור ברגל.

o

לכניסה המערבית :מיד אחרי הכניסה ,פנה שמאלה עד מגרש החניה .חנה ועבור ברגל לכוון דרום.

גישה לבאים מצפון דרך" :צומת סילבר":
o

פנה פניה ימינה ב"צומת סילבר"

o

המשך על הדרך הראשית ברחוב שדרות מנחם בגין

o

פנה פניה שמאלה ברמזור מספר  02לשדרות יצחק רבין

o

המשך על הדרך הראשית ופנה פניה ימינה ברמזור מספר  1לשדרות בן גוריון

o

המשך על הדרך הראשית ברחוב בן גוריון עד לרמזור מספר 2

o

לכניסה המזרחית :פנה פניה ימינה לרחוב ההסתדרות ומיד ימינה אל שער הכניסה אל בית החולים.

o

מיד לאחר הכניסה ,פנה ימינה .מיד לאחר הפניה ,תראה שלט של המרפאה לבריאות הנפש .מאחוריה
נמצאת מרפאת השיניים לילדים ולידה בכוון דרום – אולם הרצאות ( 110אולם הגר) .סע קדימה לחניה
וחזור ברגל.

o

לכניסה המערבית :מיד אחרי הכניסה ,פנה שמאלה עד מגרש החניה .חנה ועבור ברגל לכוון דרום.

מפת המרכז הרפואי אוניברסיטאי – ברזילי ,אשקלון.

