
תוכנית

והתכנסות רישום   08:30-09:00

CBCT -ממצאי הטעויות שכיחות בפיענוח  09:00-09:25
Cone Beam Computed Tomography  , סלמהמר עדי

בהרצאה נדון באנטומיה התקינה של הלסתות לצד פתולוגיות  
נפוצות  נציג טעויות , בנוסף. CBCT -שכיחות כפי שמודגמות ב

תוך שימת דגש על תכנון נכון  , של הדמיה זובאינטרפרטציה 
.  של השתלות דנטאליותומדויק 

עקרונות הטיפול בחולים הסוכרתיים   09:25-09:50
אלי מיכאליר "ד, דנטאליםבאמצעות שתלים 

כך שחולים אלו  , המערביסוכרת מוגדרת כיום כמגפה בעולם 
לטיפולי  גדל והולך מאוכלוסיית המטופלים הנזקקים מהווים חלק 

התאמתם של החולים הסוכרתיים  ההרצאה תדון במידת . שיניים
תוך הצגת השיקולים  , לטיפול באמצעות שתלים דנטליים

הכירורגיים והשיקומיים שיש לאמוד טרם ביצוע  , הרפואיים
.שתלים בחולים אלו

ברכות     09:50-10:00

שיניים בחולים הנוטלים תרופות  טיפולי  10:00-10:25
'לוקץ לודמילהר "ד, קרישהנוגדות 
חלה מהפיכה  , חדשותכניסתן של תרופות עם , האחרונותבשנים 

בהרצאה נסקור את התרופות  . קרישהבתחום הטיפול בנוגדי 
תוך התייחסות להנחיות הרלוונטיות  , נוגדות הקרישה השונות

.לטיפול במטופלים הנטולים אותן

, הפהבנגעים שכיחים בחלל אבחנה וטיפול  10:25-10:50
  שוימררינת ר "ד

רופאי השיניים בקהילה הם לרוב הגורם הרפואי הראשון  
.  המתבקשים לתת מענה רפואי עם הופעת נגעים בחלל הפה

ההמלצות  בהרצאה יוצגו הנגעים השכיחים בחלל הפה לצד 
.ולטיפוללאבחון 

הפסקה  10:50-11:15

נמק של עצמות הלסתות על רקע טיפול      11:15-11:40
ר ליאור יניב  "ד, תרופתי

שלצד התרופות ממשפחת  , בשנים האחרונות מתרבות העדויות
נמק  להתפתחות ישנן תרופות נוספות הקשורות  הביספוספונטים

למניעה ולטיפול  בהנחיות בהרצאה נתמקד . הלסתותבעצמות 
.  בחולים הנמצאים בסיכון לתופעה זו

הכנס
 

, והרדמה כללית ברפואת שיניים סדציה 11:40-12:05
אלי מיכאליר "ד

מאפשרים מתן טיפול   סדציהוטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית 
נתייחס להתוויות ולהתוויות הנגד לטיפול  בהרצאה . בטוח ואיכותי

יתרונות  בנדון בנוסף . להנחיות משרד הבריאותבהתייחס 
הצגת מקרים קליניים  לצד  הללושל שיטות הטיפול ובחסרונות 
.רלוונטיים

"  שכיחים"סימני דרך באבחון נגעים  12:05-12:30
ר עירית אלון"ד, בחניכיים

המחקים מחלת חניכיים  בחניכיים בהרצאה נציג דוגמאות לנגעים 
מטרת ההרצאה היא לתת כלים בידי  . או נגעים שפירים אחרים

תוך  , אלורופאי השיניים לביצוע הערכה ראשונית של נגעים 
.  קליניים ורנטגניים מחשידיםהתייחסות לסימנים 

שימוש מושכל באנטיביוטיקה ברפואת   12:30-12:55
ר ולדימיר בלוך"ד, שיניים 

"  הפוסט־אנטיביוטי"אנו צועדים לקראת העידן , בעשור האחרון
תהייה  האנטיביוטיקה לא , עמידיםכתוצאה מהתפתחות זנים , שבו

השונות ונדון   האנטיביוטיקותבהרצאה נסקור את משפחות . יעילה
  פרופליקסיסתוך התייחסות לפרוטוקולי , בשימוש המושכל בהן

.רלוונטיים

,  חולי לב מורכביםשיניים בטיפולי  12:55-13:20
הילה גונןר "ד

חולים הסובלים ממחלות לב הם חלק גדל והולך מאוכלוסיית  
מטרת ההרצאה היא לתת  . שינייםהמטופלים הזקוקים לטיפולי 

הסיכון בטיפול  לביצוע הערכה נכונה של , השינייםרופאי כלים בידי 
.הללוטיפול איכותי ובטוח בחולים ויאפשרו מתן הדנטאלי 

ותשובותפאנל שאלות   13:20-13:30

'  ברנץ  13:30-14:00


