ברוכים הבאים לערב הלימודי הראשון של המרכז ,אנו שמחים ומודים לכם על היענותכם הרבה,
נושא הערב "הרמת רצפת הסינוס בשיטות הפתוחה והסגורה עימות קליני ואקדמי".
להלן תוכנית הערב:
 – 19:00-20:00קבלת פנים במבואה – כולל כיבוד קל
 – 20:00-20:30הקדמה
 – 20:30-21:20הרמת סינוס פתוחה :הפשטות בהרמת רצפת הסינוס בשיטה הפתוחה
מרצים :דר' גבי צ'אושו ודר' ראובן שפירא.
 – 21:20-21:50הפסקה
 – 21:50-22:40הרמת רצפת הסינוס בשיטה הסגורה יתרונות קליניים.
מרצה :דר' קרלוס נמקובסקי
 - 22:40-23:00דיון פתוח בעד ונגד

ד"ר גבי צ'אושו
בוגר הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית ,בעל תואר  .D.M.Dד"ר לרפואת
שיניים ,ותואר  MScמסטר למדעי רפואת השיניים ,ותואר מומחה לכירורגיית פה ולסתות.
חיבר מעל  70פרסומים בעיתונות המקצועית בתחום .בעל מינוי אקדמי של מרצה בכיר בחוג
לכירורגיית פה ולסתות של בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב .החל מאוקטובר
 2002מנהל היחידה לכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי תל אביב.

דר' ראובן שפירא
דיפלומט מטעם ארגון המשתילים הבינלאומי  .ICOIעבר השתלמויות רבות אצל טובי המומחים
במוסדות אקדמאיים בקליפורניה ,מסצ'וסטס ופלורידה  -ארצות-הברית ,בגרמניה ושבדיה משתתף
ומרצה בכנסים וסמינרים חשובים בכל רחבי העולם.
חבר בסגל המחלקה לכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי ת"א.

ד"ר קרלוס נמקובסקי
מומחה לפריודונטיה .מרצה בכיר במחלקה לפריודונטיה בביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת
תל -אביב .פריודונט במרכז לבריאות הפה שבמרכז הרפואי תל-אביב.
חיבר מעל  70מאמרים מדעיים בספרות הדנטאלית הבין-לאומית המובילה בתחומים של אוקלוזיה,
שיקום הפה ,פריודונטיה ושתלים דנטאליים .מרבה להרצות בארץ ובעולם .מחזיק במרפאה פרטית
מוגבלת לטיפולים פריודונטליים ושתלים דנטליים.

מטרות המרכז לקידום הידע בהשתלות דנטליות:
 .1קידום הידע הקליני והאקדמי בנושא שתלים דנטליים.
 .2קביעת סטנדרטים מקצועיים לעוסקים בתחום האימפלנטולוגיה.
 .3קידום ההכרה המוסדית בסטנדרטים המקצועיים )משרד הבריאות ,חברות ביטוח ,אקדמיה(.
 .4הפיכת האימפלנטולוגיה להתמחות במדינת ישראל.
 .5ארגון לימודים והדרכה בארץ ובחו"ל.
 .6טיפוח קשרים עם ארגונים ומוסדות בינלאומיים אשר עוסקים בתחומים מקבילים.
 .7הקמת פורום ייעוץ מקצועי ותמיכה לחברי המרכז.
 .8שמירה על האתיקה המקצועית.
 .9עזרה הדדית בין חברי המרכז ויצירת קהילה לעוסקים בתחום.
 .10העלאת מודעות הציבור לתחום האימפלנטולוגיה.
המרכז פתוח לכל העוסקים ברפואת השיניים.
על החתום:
הוועד המנהל:

הוועד האקדמי:

דר' ראובן שפירא – יו"ר

דר' גבי צ'אושו – יו"ר

דר' תאופיק דראג'מה

דר' ניצן שלזינגר

דר' צבי אבירם

דר' דב ברגר

דר' מיקי אברהמי

דר' נחמן ברגר

דר' חבוס עמאד

דר' גדי שניידר

דר' גיל רפלוביץ
דר' שמואל נחשון

המרכז לקידום הידע בהשתלות דנטליות

טלפון המרכז054-7202232 :

המרכז הרפואי ת"א )איכילוב(

דר' גבי צ'אושו – 052-4266526

המרכז לבריאות הפה

דר' ראובן שפירא – 054-5933933

המרכז לבריאות הפה

Oral & Maxillofacial Center
יום חמישי  24נובמבר 2005

רופא/ה יקר/ה.
המרכז לבריאות הפה אשר נפתח בשנה האחרונה שם לו למטרה לא רק לטפל בנזקקים לשירותיו
אלא אף לקדם את העוסקים בתחום רפואת הפה והשיניים.
המרכז לבריאות הפה הפועל  24שעות ביממה עוסק במגוון הרחב ביותר של טיפולי שיניים
ולסתות בכלל זה השתלות דנטליות ,מהפשוטות ועד המורכבות ביותר ,בהיבטים של השתלות
עצם ,טיפולי שיניים בהרדמה כללית ,הן בילדים והן במבוגרים ,וכמובן בטיפול בחולים
סיסטמיים.
במסגרת תפיסתנו לחיזוק הקשר עם קהילת רופאי השיניים ,מוצעים מגוון רחב של קורסים
והשתלמויות בתחומי רפואת השיניים ,החל מקורסים בסיסיים וכלה בקורס מורכב לניתוח
הרמת סינוס .כמו כן יתקיימו במהלך השנה  6ערבים במסגרתם ידונו חידושים ברפואת השיניים
בכלל ובהשתלות דנטליות בפרט .הכנס הבינלאומי בתחילת ספטמבר  2005מהווה את שיאה של
פעילות זו.
נשמח לארח אתכם בכל אחת מפעילויות אלה .לתאום השתתפותכם מראש יעמדו לרשותכם דר'
ראובן שפירא ,המוכר לכם היטב ,יחד עם הגב' שוש נבון – המנהלת האדמיניסטרטיבית של
המרכז לבריאות הפה.
כמו כן נשמח לעמוד לרשותכם גם במקרים בהם נדרשת התערבות מוסדית – הפניית מטופלים
שוטפת ,הפניית מטופלים בשעת חרום ,או במתן ייעוץ ומענה על שאלות שלכם.
אני מתחייב אישית שכל מטופל שיופנה למרכז שלנו ,יקבל טיפול בתאום עמכם )הרופאים
המטפלים( ויופנה חזרה עם תום הטיפול אליכם עם כל המידע הנדרש.
בברכה,
דר' גבי צ'אושו
מנהל המרכז לבריאות הפה
המרכז הרפואי תל אביב.

ליצירת קשר :דר' ראובן שפירא –  054-5933933דר' גבי צ'אושו –  052-4266526גב' שוש נבון – 052-4262293

