
התערוכה והוועידה לרופאי השיניים בישראל
Dental 2014

  11.9.2014 | מלון דן פנורמה ת“א
התכנסות ורישום  08:30-09:00

דברי פתיחה  09:00-09:15
יו“ר הוועידה   

המפגש בין רופא השיניים לנפגעי תקיפה מינית וכיצד ניתן להנגיש את הטיפולים לקבוצת יעד זו  09:15-09:45
עו"ד רוני אלוני סדובניק, משפט מגדרי, חקיקה וממשל    

הקשר בין טכנולוגיה להצלחת הטיפול ברפואת שיניים  09:45-10:30

הפסקה   10:30-11:00

מסלול ניהולי שיווקי
יו“ר: גבריאל אסולין, מומחה לשיווק וקידום מרפאות שיניים

מסלול שתלים והשלכות קליניות נוספות
יו“ר: פרופ‘ יהושע מושונוב, מנהל המחלקה לאנדודונטיה,
הפקולטה לרפואת שיניים, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

חברה, שכיר או עצמאי – דילמה יומיומית11:00-11:20
רו“ח אסי שביט

הקשר בין הגאומטריה של התבריג להצלחת השתל
ד“ר נועם ברוק, רופא בכיר, המכון לכירורגיית ורפואת הפה 

והלסתות, מרכז רפואי ברזילי

מודל מנצח לסגירת תוכניות טיפול 11:20-11:40
רו“ח דוד גרוס, יועץ עסקי ושיווקי למרפאות שיניים  

בחירת הטיפול לפי הפרמטרים האישיים של המתרפא
ד"ר ערן צנציפר, מומחה לשיקום הפה

שימוש בטכנולוגיה לשיפור סגירת תוכניות טיפול11:40-12:00
ד“ר מאיר אבירם, מומחה לשיווק וקידום מרפאות שיניים

שחיקה חומצית: האם כרונולוגיה
B ידועה מראש?  |  בחסות: אורל

ד“ר אסתי דוידוביץ, המרכז הרפואי הדסה

לקראת 2020 - מה עלי לעשות כדי שמרפאתי תשרוד?12:00-12:20
ד“ר רפי פישר, קבוצת יתד

ביו-מכניקה של פריאימפלנטיטיס  |  בחסות: אפ-לין דנט
ד“ר צבירה לסטר, מומחה לכירורגיה פה ולסת

12:20-12:50   הפסקה וביקור בתערוכה

מסלול ניהולי שיווקי
יו“ר: ד“ר רפי פישר, קבוצת יתד

מסלול שתלים והשלכות קליניות נוספות
יו“ר: פרופ‘ עודד נחליאלי, מנהל המכון לכירורגית ורפואת 

הפה והלסתות, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

לקראת 2020 - מה עלי לעשות כדי שמרפאתי תשרוד?12:50-13:10
ד“ר רפי פישר, קבוצת יתד

שתלים נפתחים
ד“ר שחר בלחש, רופא שיניים כללי, כירורגיה

ושיקום על גבי שתלים

הסכמה מדעת בטיפולי שיניים13:10-13:30
עו“ד עדי יעקובוביץ‘

גישה זעיר פולשנית לטיפול בנגעים
סב-חודיים בשתלים

ד“ר שלהב מלמוד, מרפאת השיניים לחולים בסיכון רפואי 
המרכז הרפואי ברזילי

חומרים דנטלים – שוק משתנה ושמרנות עסקית13:30-13:50
ד“ר שלמה טרוקמן

ד“ר לפיזיקה, ספק חומרים דנטאליים לרופאי שיניים

שתלים זמניים בטיפול האורטודנטי, פיתוח חדשני 
כתחליף לרסן המיושן

ד“ר אלון זיידמן

עיצוב המרפאה ככלי שיווקי13:50-14:10
שירה גנני, אדריכלית בניין ומעצבת פנים,

מתמחה בתכנון מרפאות שיניים

מעקב ארוך טווח בתוצאות כירורגיה מזערית
בשתלים דנטליים

פרופ‘ עודד נחליאלי, מנהל היחידה לכירורגית הפה והלסתות, 
מרכז רפואי ברזילי

14:10-15:00   סיום וארוחת צהריים

ייזום והפקה:

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-9.9.14 190 ש“ח  

� רישום מה-10.9.14 וביום הוועידה 250 ש“ח
   * המחיר כולל מעמ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה 03-7650504 


