הרצאות מחוז מרכז 2018-2019
5/10/18
שעות 9:00-1:00
קורס אסטטיקה עיוני חלק א'
מפגשים בימי שישי אשר יתקיימו בהר"ש
 בתאריכים 9/11 ,2/11, 26/10, 19/10, 12/10 ,5/10 :אנטומיה ופיזיולוגיה של
הפנים בגיל הצעיר ובמהלך ההתבגרות.
 השימוש בבוטולינום טוקסין – מנגנוני פעולה ,מיהולים ,אינדיקציות וקונטרה
אינדיקציות ,הימנעות ,איתור וטיפול בתופעות לוואי וסיבוכים.
 השימוש בחומצה היאלרונית – סוגים של חומרי מילוי ,מנגנוני פעולה של חומצות
היאלרוניות ,אינדיקציות לטיפול בפנים ,טכניקות הזרקה ,הימנעות ,איתור וטיפול
בתופעות לוואי וסיבוכים.
 הסביבה המסחרית של עולם ההזרקות – כלים מדיקולגאלים בטיפולים אסתטיים,
היכרות עם חברות מסחריות בתחום ,הכנסת המרפאה לעולם האסתטיקה.
 מבוא לטיפולים טכנולוגיים באסתטיקה של ראש – צוואר.
כל מי שיסיים את הפרק העיוני וירצה להשתלב בפרק המעשי יידרש לעבור מבחן ידע.
ההרשמה מראש לקורס העיוני עד  50רופאים.
קורס אסטטיקה מעשי חלק ב'
התרגול המעשי יתבצע בקבוצות קטנות אצל החברות המסחריות ,בתרגול המעשי יתרגל
הרופא הזרקת של טוקסין לאזורי המצח ,והזרקת חומצה היא לרונית תוך שימוש במחט
ובקנולה.
הרופא יידרש להביא מטופלים לביצוע התרגול ,וישלם את עלויות החומר בלבד .ניתן יהיה
לחייב את המטופל בעלות החומר.

שימו לב! התווסף תאריך נוסף ב 9/11-לבקשת הרופאים
16/11/18
שעה 9:00-10:15
מרצים :מר תומר כהן +מר ויטלי פלוטינסקי -שותפים ומתכננים פיננסים בחברת נטו תכנון
פיננסי.
נושא :תכנון פיננסי הוליסטי והשקעות אלטרנטיביות.
שעה 10:45-12:00
מדנס קפיטול ,גב' אורלית הררי.

23/11/18

קורס החייאה עיוני ומעשי.
הקורס מיועד ל 25-חברים שנרשמו מראש ,כל משתתף יקבל תעודה בסיום.
14/12/18
שעה 9:00-10:15

מרצה :ד"ר מלכה אשכנזי – מומחית לרפואת שיניים לילדים.
נושא :מה חדש בטיפול בעששת עמוקה בילדים?תיאוריה וניסיון אישי.
שעה 10:45-12:00
מרצה :ד"ר שמוליק עיני  -מומחה ליישור שיניים ולסתות ,מנהל התמחות

באורתודונטיה -בי"ח רמב"ם.
נושא :טיפול אורתודונטי בליקויי סגר מאתגרים במבוגר בקשתיות שקופות מותאמות אישית.

21/12/18
יום עיון וסדנא מעשית
נושא :ארביום יאג לייזר וכירורגית שתלים וחניכיים
 09:00-10:00ד"ר אבי רחינאן -יו"ר איגוד הלייזר
ארביום יאג לייזר שתלים ועצם – הגבול שבין המציאות לדמיון.
10:15-11:15

ד"ר ברנרד דהן
הטיפול בפריאימפלנטיטיס באמצעות ארביום יאג

לייזר.
11:30-12:00

סדנה מעשית על לסתות כבש

4/1/19
שעה 9:00-10:15
מרצה :אפרים וינוקור
נושא :עדכונים אחרונים בתחום ברוקסיזם של שינה ושל ערות .מתי יש באמת צורך לטפל?
שעה 10:45-12:00
מרצה :ד"ר ליאת צ'אושו נתנאל -מתמחה בפריודונטיה.
נושא :חשיבות הרקמה המוקרנת סביב שתלים .סקירת ספרות וטכניקות טיפול.

18/1/19
שעה 9:00-10:15
מרצה :ד"ר שרון דוידזון.
נושא :טיפולים אסתטיים לפנים בדגש על האזור הפריאוראלי .פילרים ובוטולינום טוקסין.
סיבוכים דרכי מניעתם והטיפול בהם.
שעה 10:45-12:00
מרצה :ד"ר אמיר לביב -מומחה לכירורגית פה ולסתות.
נושא :עקירות כירורגיות ושיניים כלואות.

25/1/19
מרצה :ד"ר ליאור צדוק – מומחה לכירורגית פה ולסתות .רופא בכיר במכון לניתוחי פנים
ולסתות המרכז הרפואי בנהרייה.
נושא :טיפול בפצועי מלחמה סורים.
שעה 10:45-12:00
מרצה :ד"ר ניר יקירה
נושא :ציפויי חרסינה.

14/2/19
שעות אחה"צ 17:00-20:00
יום עיון ברפואת שיניים
מרצים ד"ר איתן ברנע  +עו"ד אורית ברג'נסקי
נושא :ניהול סיכונים
הרשמה מראש במשרדי הר"ש
8/3/19
שעה9:00-10:15 :
מרצה :ד"ר רון הנרי -מומחה לשיקום הפה.
הנושא :אתגרים ופיתרונות בשיקום הפה במקרים בהם יש מרווח בין לסתי מוגבל או מוקטן.
שעה 10:45-12:00
מרצה :ד"ר ערן צנציפר – מומחה לשיקום הפה.
נושא :מעקב של  13שנים אחר ברוקסיסטים כבדים.

15/3/19
שעה 9:00-10:15
מרצה :ד"ר איתי זאבי -מומחה לכירורגית פה ולסתות.
נושא :זיהומים ממקור דנטאלי  -״מיתוס ומציאות״.
שעה 10:45-12:00
מרצה :ד"ר נועה סדן – מומחית לאורתודונטיה.
נושא :הטיפול האורתודונטי בחוסר מולד של מלתעות שניות בלסת התחתונה.

29/3/19

קורס החייאה עיוני ומעשי.
הקורס מיועד ל 25-חברים שנרשמו מראש ,כל משתתף יקבל תעודה בסיום.
5/4/19
שעה 9:00-12:00
סדנא בנושא סורקים אינטראורלים תוצרת חברת Densply sirona
במהלך הסדנא תהיה הצגה חיה ע"י ד"ר בביץ סימיון אשר ידגים על סורק Cerec omnican
הטבות משמעותיות לחברי ההסתדרות לרפואת שיניים בעת רכישת המערכת.

12/4/19
שעה 9:00-10:15
קאופמן טל  -עו"ד ומתכננת פיננסית  -נושא  -ייפוי כוח מתמשך והעברה בן דורית
יפוי כוח מתמשך – כלי משפטי באמצעותו יכול כל אדם לקבוע עבור עצמו מהו השלב שבו הוא יהיה
זקוק לסיוע בקבלת החלטות וביצוע פעולות משפטיות ,מתי יוגדר כלא כשיר ,מי יבצע עבורו את
הפעולות ולהשאיר הנחיות לגבי רצונו לעתיד .תחליף לאפוטרופסות – יעיל יותר ,זול יותר ,גמיש
יותר .מפחית בירוקרטיה והתערבות המדינה.
צוואה – חלוקת הירושה על פי רצונו של המצווה .יש להקפיד לעדכן צוואה בהתאם למוטבים על פי
פוליסות – למנוע התנגשויות שיובילו לעימותים משפטיים ועיכוב שחרור כספים .רצוי לקחת בחשבון
שיקולי מס בהורשה (נכסי נדל"ן וכיוצ"ב).
שעה 10:45-12:00
הררי אורלית  -מנכ"ל גרופ מדנס קפיטל ומתכננת פיננסית  -נושא – תכנון תהליכי פרישה
הערכות וקבלת החלטות
אחד האירועים החשובים והמורכבים ביותר בחיינו הינו מועד הפרישה .היציאה לפנסיה .כיצד נערכים
לפרישה נכונה? מהו תכנון פרישה נכון? כיצד נמנעים מנזקים כספיים גדולים ובלתי הפיכים?
תכנון פרישה הינו פתרון אישי המחייב התאמה לצרכים האישיים של הפורש ובני משפחתו ואינו זהה
בין פורש לפורש ,תפקידו לאפשר לפורש ובני משפחתו תמונה ברורה של האופן בו יתנהלו החיים
הכלכליים של התא המשפחתי.

3/5/19
שעה 9:00-10:15
מרצה :ד"ר שלמה מזרחי – מומחה לכירורגית פה ולסתות
נושא :על אוגמנטציה ,הרמת סינוס והרמת סינוס עם אוגמנטציה – חלק ב'.
שעה 10:45-12:00
מרצה :ד"ר יוסף גורדון
נושא :התפר בין רופא שיניים ,טכנאי ומטופל.

24/5/19
שעה 9:00-10:15
מרצים :ד"ר בן יצחק (ג'וי) יוסף -מומחה לאנדודונטיה.
ד"ר לבובסקי אלכס -מתמחה באנדודונטיה.
נושא :טראומה דנטאלית
שעה 10:45-12:00
מרצה :ד"ר מארק פן – מומחה לשיקום הפה.
נושא :פנים רבות לשיקום פנים ולסתות .

28/5/19
שעות אחה"צ 17:00-20:00
מרצים :ד"ר איתן ברנע  +עו"ד אודליה בטש
נושא ניהול סיכונים
ההרשמה במשרדי הר"ש.

5/7/19

קורס החייאה עיוני ומעשי.
הקורס מיועד ל 25-חברים שנרשמו מראש ,כל משתתף יקבל תעודה בסיום.

