
 
 

 היחידה לרפואת שיניים לילדים

 

 27.7.2017' יום ה- הזמנה ליום עיון 

 "בעלי צרכים מיוחדיםוצעירים טיפול דנטלי בילדים "

: התכנית

 התכנסות – 08:15-08:45

.  "ברזילי"אוניברסיטאי במרכז הרפואי , רופאה בכירה ביחידה לרפואת הפה, מומחית ברפואת הפה  –'לוקץ. ל' דר – 08:45-09:30

  " חלל הפה בילדים ובמתבגריםרקמות הרכות שלנגעים שכיחים ב"  :הנושא

יינתן דגש בביסוס האבחנה המבדלת  .בהתייחס לאטיולוגיות השונות, ההרצאה תעסוק בנגעים השפירים והממאירים השכיחים בחלל הפה בילדים ובמתבגרים :תקציר

 .בהתאם לגיל המטופל ולאמצעי זיהוי המוקדמים העומדים לרשותנו

בית הספר לרפואת שיניים , סדציה ודימות, המחלקה לרפואת הפה, מנהל המרפאה לחולים המטולוגים ואונקולוגים  –צדיק. י' דר – 09:30-10:30

 .ירושלים, עין כרם, והמרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה

 "מחלת השתל נגד המאכסן בחלל הפה בילדים לאחר השתלת מח עצם"  :הנושא

מושתלים רבים מפתחים בעקבות כך מחלת השתל , אולם.  בעיקר בחולי לוקמיה ואנמיית פנקוני,מח עצם מתורם זר הינה טיפול מקובל בחולים צעירים השתלת : תקציר

 .בהרצאה יוצגו ביטויי המחלה בחלל הפה באוכלוסיה צעירה והטיפול בהם. נגד המאכסן בצורתה הכרונית

הפסקה  - 10:30-11:00

. "ברזילי"אוניברסיטאי במרכז הרפואי , רפואת שיניים לילדיםמנהל היחידה ל – זילברמן. א' דר –11:00-11:45

 "ל טיפו, אבחנה מבדלת, שכיחות,  אתיולוגיהMIH - " :הנושא

מאחר . הפגיעה העיקרית הינה בטוחנת ראשונה קבועה ובחותכות קבועות. היפומינרליזציה של טוחנות קבועות וחותכות הינה תופעה שהוגדרה לפני כעשור: תקציר

צינוריות הדנטין החשופות הינן רחבות . השיניים רגישות מאוד להתקפה עששתית ולשבר של הזגוגית, עם ירידה באחוז המינרלים, והטוחנות בוקעות עם זגוגית פגומה

הדלקת הכרונית במוך מקשה על הרדמה מקומית של שיניים אלו והצינוריות הפתוחות . מאוד ומאפשרות חדירה מהירה של חידקים לעומק הדנטין ולדלקת במוך השן

 .על השכיחות בעולם ובארץ ועל דרכי הטיפול, על אתיולוגיה בספרות המקצועית, בהרצאה נדון על אתיולוגיה אפשרית. גורמות לרגישות חזקה של הדנטין החשוף למגע

 .('חלק א) "ברזילי"אוניברסיטאי במרכז הרפואי ,  מתמחה ברפואת שיניים לילדים– זמבל. ל' דר – 11:45-12:10

 .('חלק ב) "ברזילי"אוניברסיטאי במרכז הרפואי ,  מתמחה ברפואת שיניים לילדים– עובדיה. א' דר - 12:10-12:35

 :י הפרק בפרסום"עפ Pediatric Soft Tissue Oral Lesions" ":הנושא

A. Pinto, Ch.M. Haberland, S. Baker. Dental Clinics of North America, April 2014. 

 ."ברזילי"אוניברסיטאי במרכז הרפואי ,  מנהל תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים– מס. א' דרבהדרכת 

 Key points: 

 Oral mucosal lesions in children may present as ulcers, color changes, and alterations in size and configuration of oral anatomy.   

 Leukoedema is a benign white lesion found bilaterally or unilaterally on the buccal or labial mucosa.   

 Pseudomembranous candidiasis, a common condition in children, is an opportunistic fungal infection caused by Candida albicans, more likely to occur in children who 

had a recent use of antibiotics, corticosteroids, or extended exposure to pacifier.   

 Melanotic nevus is an alteration of mucosal color. Nevi may be congenital or develop over the life span and mostly represent deviations of normal anatomy.   

 Nodular vascular anomalies are currently classified into either benign tumors or vascular malformations based on the clinical presentation and evolution of the lesion 

and its histopathologic features. 

 ."ברזילי"אוניברסיטאי במרכז הרפואי , מנהל תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים – מס. א' דר – 12:35-13:00

  "MEN 2B–  מרקם הלשון הציל את חייו של ילד שלאבחון נכון "  :הנושא
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