מדינת ישראל

משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

לשכת הבריאות מחוז אשקלון
המחלקה לבריאות השן

Ashkelon District Health Office
Department of Dental Health

יום עיון לרופאי שיניים בקהילה
אולם ההרצאות הגדול
מרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון
תאריך 88087077
סדר היום :
7::8-7:58

התכנסות

7:58-0:88

ברכות – ד"ר נטליה בילנקו ,רופאה נפתית בפועל לשכת הבריאות אשקלון ,משרד הבריאות

0:88-0::8

דרישות מקצועיות למתן טיפול שיניים איכותי  -ד"ר זיאד עוואד  ,מתמחה האגף לבריאות
השן ,משרד הבריאות0

0::8-78:88

חבלות בשיניים קבועות -מתן עזרה ראשונה על פי סוגי החבלה -ד"ר' פאני הרשקוביץ,
מתמחה ברפואת שיניים לילדים ,מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי ,אשקלון0

78:88-78::8

עזרה ראשונה בקהילה בטיפול בילדים -ד"ר גרה ארווה ,מתמחה ברפואת שיניים לילדים,
מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי ,אשקלון0

78::8-77:88

אבחון מוקדם של לקוי סגר :מתי לשלוח לאורטודונט -ד"ר קטיה ברזניאק ,מתמחה ביישור
שיניים ,בית חולים רמב"ם ,חיפה0

77:88-77::8

חומרי שחזור חדשים ברפואת שיניים לילדים -ד"ר אורי זילברמן ,מנהל מרפאת שיניים
לילדים ,מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי0

77::8-72:88

הפסקת קפה

 72:88-72::8חיסוני עובדים במקצועות הבריאות ,גב' נחמה אסור ,אחות אפידמיולוגית ,לשכת הבריאות
אשקלון  ,משרד הבריאות
72::8-7::88

רופא שיניים מציל חיים? כיצד להימנע מסיבוכים בפרקטיקה היום יומית– ד"ר מיכאל אבא,
מתמחה בכירורגית פה ולסתות ,מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי אשקלון0

7::88-7:::8

מדללי דם  -היבטים דנטליים ד"ר יעקוב פטוש ,מתמחה רפואת הפה ,מרכז רפואי
אוניברסיטאי ברזילי ,אשקלון

7:::8-72:88

סוד ההצלחה של השתלה דנטלית בלוחה הסוכרתי – ד"ר שלהב מלמד ,מתמחה רפואת הפה,
מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי ,אשקלון

השתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת בדואר האלקטרוני או בפקס
ד"ר ודים פיקובסקי
רופא שיניים מחוזי

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,רח' ההסתדרות  ,2אשקלון מיקוד 87287
טל , 87-7825278 -פקס87-7825278 -
e-mail: vadimp@bmc.gov.il ,web site: www.health.gov.il
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טופס רישום ליום העיון בתאריך 7017010.
בפקס  87-7852278או vadimp@bmc.gov.il
אני ,ד"ר ______________________ מ0ר________________ 0
מס' הטלפון ____________________ :
כתובת דואר האלקטרוני__________________ :
עובד כרופא שיניים בתחום :כללי  /ילדים  /כירורגיה  /שיקום  /אחר _______
במרפאת שיניים_____________ :
מס' הטלפון במרפאה__________ :
מתכוון להשתתף ביום העיון ב88087077 -

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,רח' ההסתדרות  ,2אשקלון מיקוד 87287
טל , 87-7825278 -פקס87-7825278 -
e-mail: vadimp@bmc.gov.il ,web site: www.health.gov.il

