
קורס שיקום מתקדם על גבי שתלים
מלון דן פנורמה תל אביב ו 9.6.2016

חברת נוריס מדיקל מתכבדת להזמינכם לקורס שיקום על גבי שתלים 
בהדרכתם של ד"ר עמרי רודברג, ד"ר יניב רתם וגב' אביטל ויזנפלד.

מטרת הקורס להקנות לרופא המשקם את היכולת להתמודד עם אתגרים 
שיקומיים מורכבים תוך מתן מענה אסתטי ופונקציונלי למטופלים בעלי חוסר 

שיניים חלקי או מלא. 

www.norismedical.com

 חברת נוריס מדיקל שומרת לעצמה את הזכות

 לבטל/לשנות מועד הקורס.

הודעה תימסר לכל הנרשמים מבעוד מועד.

פרטים אצל סוכני המכירות:

052-701-4121נאוי זילכהצפון

052-704-9809מירי אבוקסיסמרכז

054-458-2374אלי יונתןירושלים

054-458-9699אביגיל חיוןדרום

050-688-4127איל בונהסמנכ"ל שיווק
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ד"ר עמרי רודברגנושאי הקורס:
בוגר הפקולטה לרפואת שיניים הדסה עין כרם, בעל מרפאה 

פרטית בכפר חיים.

ניהל את מרפאת השיניים הגריאטרית של ארגון יד שרה 
בירושלים וריכז את תכנית ההשתלמות שם. כיהן כיו"ר האיגוד 
הישראלי לרפואת שיניים גריאטרית, וריכז תחום זה במרפאה 

לבריאות הפה, בבי"ח סוראסקי - איכילוב, ת"א. 

משמש כמרצה ומנחה סדנאות בארץ ובעולם בתחום של 
שיטות מתקדמות בשתלים דנטליים ושיקום על גבי שתלים.

גב' אביטל ויזנפלד
מנהלת מעבדת שיניים החל מ-2001.

בשנת 1992 סיימה בהצטיינות את הקולג' האוקריאני לטכנאות 
שיניים. בשנת 1993 תעודת טכנאי שיניים. בשנת 1997 קיבלה 

תעודת טכנאי שיניים מוסמך מהדסה. בשנת 2001 קיבלה 
תעודת טכנאי שיניים "אומן". בשנת 2003 עד היום התמחות 

בעבודות שיקום על שתלים ושיקום מוברג על העמסה מידית.

השתתפה בקורסים רבים בארץ ובחו״ל.

בשנת 2012 סיימה הסמכה לטכנאי שיניים מומחה.

ד"ר יניב רתם
בוגר האוניברסיטה העברית "הדסה", ירושלים, שנת 2008.

בוגר תכנית ה-AGPP  בהדסה במחלקה לשיקום הפה של 
האוניברסיטה העברית בעברו הדריך סטודנטים במשך 4 שנים 

במחלקה לשיקום הפה בהדסה.

מחזיק ועובד במרפאה פרטית בכפר סבא, עוסק בעיקר 
בשיקום על גבי שתלים ושיקומים מורכבים מולטידיסיפלינריים. 

נמצא בשיתוף פעולה רציף עם מרפאת ההשתלות של ד"ר 
יגאל בלן בשיקום מקרים מורכבים של השתלות במטופלים 

הסובלים מאטרופיה חריפה של הלסתות.

לרוב מרצה בחו"ל בפני רופאי שיניים המתמחים בהשתלות, 
כירורגיית פה ולסת ושיקום בנושא השתלות ושיקום של מקרים 

מורכבים של אטרופיה חמורה.

בניית תוכנית הטיפול לשיקום על גבי שתלים  

עקרונות וכללים בשיקומים מורכבים  

כללי סגר  

שיקולים ביו מכניים בשיקום על גבי שתלים  

סוגי השיקום הקבוע, מודבק מול נשלף  

שיקום על גבי שתלים בהטיה  

העמסה מיידית  

עבודה מול המעבדה  

תרגול מודרך על גבי מודלים  

הכרת חלקי השיקום השונים  

טכניקות ללקיחת מידה  

Shikum_invitation_June_2016.indd   3-4 05/05/2016   08:46


