הכנס המשותף של האיגוד הישראלי
לשיקום הפה
והאיגוד הישראלי לרפואת הפה

שיקום הפה
בחולה הרפואי
המורכב
יום חמישי •  21בדצמבר  • 2017מלון דן פנורמה ,תל-אביב
אנו מציגים בפניכם את תוכנית הכנס המשותף שיקום הפה ורפואת הפה .את הכנס אנו
מייחדים לתחום שיקום הפה בחולה הרפואי המורכב .תוחלת החיים בעולם המערבי גדלה,
ותחום רפואת השיניים התקדם טכנולוגית רבות בעשורים האחרונים .רופא השיניים המודרני
נדרש לטפל באוכלוסייה מבוגרת ומורכבת יותר מבחינה רפואית על רקע ריבוי מחלות
ושימוש בתרופות.
הרצאות הכנס תתמקדנה בסוגיות להן אנו נדרשים בעבודתנו הקלינית היומיומית בטיפול
שיקומי דנטלי בחולה המורכב רפואית ,והצגת הפתרונות הקיימים בפנינו בחולים אלו .בנוסף
יוצגו בכנס כ 40-עבודות פוסטרים ועבודות מחקר בתחום שיקום הפה ורפואת הפה.
הועדה המארגנת מודה לחברות המציגות בתערוכה ,לחברת ״אלפא ביו״ נותנת החסות
הראשית לכנס ,ולחברת ''אופקים'' על ארגון הכנס .אנו בטוחים כי הכנס והמפגש החברתי
יהיו מעניינים ומלמדים.
בברכה,
ד"ר ארבל שרן – יו"ר הכנס,
גיזבר האיגוד הישראלי לשיקום הפה

ד"ר גלית אלמוזנינו – יו"ר הכנס,
יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת הפה

ועד האיגוד לשיקום הפה:
ד"ר אייל תגרי ,יו"ר האיגוד
ד"ר מקס סקסטין ,יו"ר יוצא
ד"ר איתן מיזריצקי ,מזכיר
ד"ר ארבל שרן ,גזבר
ד"ר יוסי גלייטמן ,עורך אתר האינטרנט של האיגוד
ד"ר גיל אספרנה ,עורך עיתון "נקודת מגע"

ועד האיגוד לרפואת הפה:
ד"ר גלית אלמוזנינו ,יו"ר האיגוד
ד"ר אנה פיקובסקי ,גזבר
ד"ר שרון עקריש ,מזכירה
ד"ר ולרי קלטיניץ ,ועדת אינטרנט
ד"ר יהודה צדיק ,יו"ר יוצא

תוכנית הכנס
 08:45-08:00התכנסות ורישום
 09:00-08:45דברי ברכה

 10:30-09:00מושב ראשון:
09:30-09:00
10:00-09:30
10:30-10:00
11:00-10:30

עקרונות הטיפול באמצעות שתלים דנטליים בחולים הסוכרתיים
ד"ר אלי מיכאלי
 - PERIIMPLANTITISמחלה אמיתית או מחלה מדומה?
פרופ' יעל חורי חדד
שיקולים בטיפול דנטלי ואורלי בחולים עם מחלות אוטואימוניות
פרופ' דורון אפרמיאן
הפסקת קפה וביקור בתערוכת פוסטרים ותערוכת מציגים

 13:00-11:00מושב שני:
11:30-11:00

12:00-11:30
12:30-12:00
13:00-12:30
14:00-13:00

השפעת גורמים אקסטרא-אורלים על שיקום שתלים דנטליים
ד"ר שפרה לברטובסקי
הרצאת חסות מטעם חברת "אלפא ביו"
שיקולים בטיפול השיניים בחולי לב
ד"ר מוטי פינדלר
גרודונטולוגיה ושיקום הפה על גבי שתלים
ד"ר בארי מרשק
שיקולים בטיפול דנטלי בחולים מושתלי איברים
ד"ר אסנת גרינשטיין-קורן
ארוחת צהריים – ביקור בתערוכת הפוסטרים ותערוכת מציגים

 15:30-14:00מושב שלישי:
14:30-14:00
15:00-14:30
15:30-15:00
16:00-15:30

טיפול שיניים בחולה האונקולוגי-עקרונות ואתגרים
ד"ר יגאל גרנות
קוים מנחים לטיפול שיניים בחולים אונקולוגים במסגרת סל הבריאות
ד"ר מארק פן
הערכת הסיכון לאוסטאונקרוזיס של הלסתות משני לתרופות
ד"ר נועם ירום
הפסקת קפה וביקור בתערוכה

 17:45-16:00מושב רביעי:
 16:30-16:00מטבעים דיגיטליים לשיקום נשלף  -יכולות ומגבלות
ד"ר אשר זברובסקי
 17:00-16:30שיקולים בטיפול הדנטלי בחולים הנוטלים אנטיקואגולנטים מהדור החדש
ד"ר נעמה קשת
 17:45-17:00ועדיין לא נס לייחם  -על שיקום ותותבות נשלפות
ד"ר צבי יואלי

לפרטים והרשמה :אופקים תיירות וכנסים בע"מ.
מח' הרשמה ,03-7610897 :אימיילgalilav@@ofakim.co.il :

