
 

 

 

 "מה חדש ברפואת שיניים לילדים ובמבוגרים"

 )אולם הגר( 601אולם הרצאות  - 2022 ביולי 7ה' יום 

  התכנית:
 הרשמה – 08:00-08:15

 תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים במרכז הרפואי האוניברסיטאי ע"ש ברזילי, אשקלון.מנהל  - דר' א. מס - 08:15-08:45

 ".ילדיםשל רכות  אורליות ברקמות תופעות שכיחות ונדירות"  הנושא:

 ביומיום, כולנו נתקלים בנגעים מאתגרים בחלל הפה של ילדים ומתבגרים. נציג תזכורת קצרה אילו מהם שכיחים ואילו נדירים? 

מומחה בשיקום הפה. בוגר הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית )הדסה( בירושלים  -דר' א. גלבוע  – 08:45-09:30
 בית החולים רמב"ם בחיפה.במחלקה לשיקום הפה בהתמחות תכנית המנהל . 1991בשנת 

 "שנות טיפול 15אבחנה ומעקב של  –שחיקה חומצית "  הנושא:

 רוק ועוד. שחיקת שיניים, ריכוז חומצה,, מידת הנזק תלוית זמן פעילות חומצית על שן שרובה קלציום גורמת להתמוססות השן.
 .ות ודקות ובגלל החשש להמשך בלייהמחמירה עם הגיל ויש ביקוש לטיפול בגלל המראה של שיניים קצר ,התופעה נפוצה מאד

ו חיפויי חרסינה השחיקה חומצית ונעשה שימוש רפואת שיניים אדהזיבית ובחומר מרוכב אבשנים באחרונות חל שינוי באופן הטיפול 
 בעזרת חומרים אדהזיביים ותוצג התחזוקה שבוצעה עם השנים. 2006את ההרצאה ילווה מקרה שטופל בשנת  .מעבדתיים כפתרון

 .טיפול בהםיוצגו מקרים חדשים יותר ואת אופן האבחנה וה בנוסף,

 ; אסתטיקה דנטלית – מרפאה פרטית –דר' מ. פלייטמן  – 09:30-10:15

 ."ציפויים..... למה?" הנושא:

 הבלתי ישירים תופסים מקום חשוב ברפואת השיניים האקטואלית. השחזוריםיה כולל טכנולוגיות חדשות , זעם קידום החומרים ואדה
 האספקט הקליני.למה ציפויים? נעשה אנליזה על היתרונות והחסרונות שלהם ,בעיקר על 

 כיבוד - הפסקה – 10:15-10:45 

במרכז הרפואי היחידה לרפואת שיניים לילדים  - מומחית ברפואת שיניים לילדים –דר' פ. הרשקוביץ  – 10:45-11:30
 האוניברסיטאי ע"ש ברזילי, אשקלון.

 ".Localized Aggressive periodontitis"  הנושא:

מנהל היחידה לרפואת ו תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדיםב מתמחה - א. זילברמןדר' נ. ברוך ודר'  - 11:30-12:15
 .אשקלוןע"ש ברזילי, אוניברסיטאי השיניים לילדים, המרכז הרפואי 

 ".זה באמת פועל?האם  –משחות שיניים נגד רגישות " הנושא:

תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים במרכז הרפואי האוניברסיטאי ע"ש  ב מתמחה – ש. אברמוביץדר'  - 12:15-12:30
 ברזילי, אשקלון.

 ."הרגלים אוראליים של ילדים  הנושא:

תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים במרכז הרפואי האוניברסיטאי ע"ש ברזילי, ב מתמחה  -ר. אמארה דר'  - 12:30-12:45
 אשקלון.

 ?".Localized Juvenile spongious gingival hyperplasia"  הנושא:

תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים במרכז הרפואי האוניברסיטאי ע"ש ברזילי,  ב מתמחה -ש. הראל דר'  - 12:45-13:00
 אשקלון.

 ."נפוצים ברקמות רכות בילדים ובמתבגרים םנגעים אורליי " הנושא:

 תשובות, דיון וסיכום. שאלות, –פאנל המרצים נעילה.  – 13:00

 .30.6.2022ה' יום  – odelyah@bmc.gov.il: במיילתאריך אחרון להרשמה 

 .נשמח לקבל בקשות להעלאת נושאים 15.9.2022יום ה' -יום העיון הבא מתוכנן ל

 ! תעודות השתתפות יחולקו למשתתפים שנרשמו מראש עד התאריך האחרון להרשמה. מספר המקומות מוגבל

 !חינם -ההשתתפות, החניה והכיבוד 

 ט.ל.ח.

אוניברסיטאי ע"ש היחידה לרפואת שיניים לילדים במרכז הרפואי 
 ברזילי, אשקלון.

 , אשקלון2רח' ההסתדרות 

mailto:odelyah@bmc.gov.il


 

אשקלון -הגעה אל המרכז הרפואי ברזילי   

   p/location?h=sv8s47vrf web.waze.co.il/he/meetu-https://mobile לקישור באמצעות נווט קולי  

 לון":מדרום דרך "צומת אשק גישה לבאים 

o שמאלה בצומת אשקלון פנה פניה 

o  8המשך על הדרך הראשית ברחוב בן גוריון עד לרמזור מספר 

o ולים.שמאלה לרחוב ההסתדרות ומיד ימינה אל שער הכניסה אל בית הח : פנהלכניסה המזרחית 

o  מיד לאחר הכניסה, פנה ימינה. מיד לאחר הפניה, תראה שלט של המרפאה לבריאות הנפש. מאחוריה

)אולם הגר(.  סע קדימה לחניה  601אולם הרצאות  –נמצאת מרפאת השיניים לילדים ולידה בכוון דרום 
 וחזור ברגל.

o עבור ברגל לכוון דרום.: מיד אחרי הכניסה, פנה שמאלה עד מגרש החניה. חנה ולכניסה המערבית 

 :"מצפון דרך: "צומת סילבר גישה לבאים

o פנה פניה ימינה ב"צומת סילבר" 

o המשך על הדרך הראשית ברחוב שדרות מנחם בגין 

o לשדרות יצחק רבין 13  פנה פניה שמאלה ברמזור מספר 

o לשדרות בן גוריון 6ופנה פניה ימינה ברמזור מספר  המשך על הדרך הראשית 

o 8הראשית ברחוב בן גוריון עד לרמזור מספר  המשך על הדרך 

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

o  מיד לאחר הכניסה, פנה ימינה. מיד לאחר הפניה, תראה שלט של המרפאה לבריאות הנפש. מאחוריה
)אולם הגר(.  סע קדימה לחניה  601אולם הרצאות  –נמצאת מרפאת השיניים לילדים ולידה בכוון דרום 

 וחזור ברגל.

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

  

https://mobile-web.waze.co.il/he/meetup/location?h=sv8s47vrf


 מפת המרכז הרפואי אוניברסיטאי – ברזילי, אשקלון.

 

 

 


