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 שיניים בקהילה יעיון לרופאיום 

  אולם ההרצאות הגדול
 מרכז הרפואי ברזילי, אשקלון 

 88087077תאריך 
 : סדר היום

 
 התכנסות  8-7:58::7

 לשכת הבריאות אשקלון, משרד הבריאות בפועל יתנפתה רופאד"ר נטליה בילנקו,  –ברכות  7:58-0:88

ות יאהאגף לבר תמחהמ,  עוואד זיאדד"ר  -פול שיניים איכותי דרישות מקצועיות למתן טי 8::0:88-0
  0משרד הבריאות השן,

 
, ר' פאני הרשקוביץ"ד -מתן עזרה ראשונה על פי סוגי החבלה -חבלות בשיניים קבועות 8-78:88::0

 , אשקלון0ברזילימרכז רפואי אוניברסיטאי ברפואת שיניים לילדים, מתמחה 
 

ברפואת שיניים לילדים, , מתמחה ר גרה ארווה"ד -בקהילה בטיפול בילדיםעזרה ראשונה  8::78:88-78
 , אשקלון0ברזילימרכז רפואי אוניברסיטאי 

 
ביישור , מתמחה קטיה ברזניאק ר"ד -מתי לשלוח לאורטודונט :סגרלקוי אבחון מוקדם של   8-77:88::78

 0חיפה ,רמב"םבית חולים שיניים, 
 

מנהל מרפאת שיניים , ר אורי זילברמן"ד -ים ברפואת שיניים לילדיםחומרי שחזור חדש  8::77:88-77
 0ברזילימרכז רפואי אוניברסיטאי לילדים, 

 
 הפסקת קפה   8-72:88::77

 , אחות אפידמיולוגית, לשכת הבריאות גב' נחמה אסורחיסוני עובדים במקצועות הבריאות,   8::72:88-72
 תואיאשקלון , משרד הבר 

 
, ד"ר מיכאל אבא –מיתהיום יו פרקטיקההימנע מסיבוכים בכיצד לפא שיניים מציל חיים? רו 88::8-7::72

 0אשקלון  ברזילימרכז רפואי אוניברסיטאי בכירורגית פה ולסתות,  מתמחה
 

מרכז רפואי , , מתמחה רפואת הפהפטושיעקוב  ד"ר היבטים דנטליים -מדללי דם  8:::88-7::7
 אוניברסיטאי ברזילי, אשקלון

 
, , מתמחה רפואת הפהד"ר שלהב מלמד – יכרתוסוד ההצלחה של השתלה דנטלית בלוחה הס  8-72:88:::7

 מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי, אשקלון
 

 או בפקס  בדואר האלקטרוני מתמוקד מהרשה תאך נדרש השתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום
 
 

 ד"ר ודים פיקובסקי
 רופא שיניים מחוזי
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 .7017010רישום ליום העיון בתאריך  טופס
  vadimp@bmc.gov.ilאו  7852278-87בפקס 

 
 ________________מ0ר0   ______________________אני, ד"ר 

 ____________________: מס' הטלפון 

 __________________כתובת דואר האלקטרוני: 

 _______קום /   אחר ייניים בתחום:  כללי  / ילדים  /  כירורגיה /  שעובד כרופא ש

  _____________במרפאת שיניים: 

 __________מס' הטלפון במרפאה: 

 

 88087077 -מתכוון להשתתף ביום העיון ב
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