
הקורס כולל הרצאות, סדנא מעשית והצגת מקרים קליניים 
על ידי משתתפי הקורס. המקרים שיוצגו הינם מקרים 

ממרפאות המשתתפים על מנת להתנסות בידע שנרכש לצורך 
התמודדות עם מקרים המהווים אתגר שיקומי.

 קהל היעד: רופאי שיניים אשר משלבים במרפאותיהם
שיקום על גבי שתלים דנטליים כחלק מתוכנית הטיפול.

קורס שיקום על גבי שתלים משלב התכנון ועד שלב הביצוע

שיקום על גבי שתלים
מנקודת מבטו של המשקם

מרצה: פרופ' אלי רביב 

רחוב יחזקאל קויפמן 10, ת״א
מלון דן פנורמה, תל אביב

7 במרץ 2018
שעות הקורס: 8:30-18:00



תוכנית הקורס:

שיקולים בבניית תכנית טיפול למתרפאים מחוסרי שיניים  

אמצעי שיקום זמניים לתקופת המעבר  

שיטות לנטילת מטבעים  

בחירת כפות מטבע  

בחירת חומר המטבע  

תקשורת רופא - טכנאי   

שיקום מוברג לעומת שיקום מודבק  

בחירת המבנים  

עקרונות הסגר בשיקום ע״ג שתלים  

תרגול מעשי 

הכרת המרכיבים השיקומיים  

נטילת מטבעים בשיטות השונות  

הצגת מקרים*
* משתתף המעוניין להביא לדיון מקרה המהווה עבורו אתגר שיקומי מתבקש לעדכן את איש המכירות.

פרטים אצל סוכני המכירות:
 צפון - נאוי זילכה: 052-701-4121

 מרכז - מירי אבוקסיס: 052-704-9809
 ירושלים - אלי יונתן: 054-458-2374

דרום – אביגיל חיון: 054-458-9699

 חברת נוריס מדיקל שומרת לעצמה את הזכות לבטל/לשנות את מועד הקורס.
הודעה תימסר לכל הנרשמים מבעוד מועד.



פרופ' אלי רביב
 בוגר לימודי רפואת שיניים אוניברסיטת תל אביב 1981

וכן תכנית ההתמחות לשיקום הפה באוניברסיטה 
העברית ירושלים. משנת 1992 מנהל את תכנית הרזידנסי 
בשיקום הפה באוניברסיטת McGill, מונטריאול קנדה. 

בינלאומיים במחקרים  זכה בפרסים  רביב  פרופ' 
על השתלות ברפואת שיניים )ביניהם, מקום ראשון 

.)Academy of Osseointegration-ב

הדנטליים השתלים  בתחום  עוסק  רביב   פרופ׳ 
קורסים ומנהל  בינלאומי  מרצה  שנה.   30  מעל 

ולימודי המשך ברפואת שיניים בנושאים  הבאים: 
 . ה פ ה ם  ו ק י ש ו ת  ו ל ת ש ה  , ה ק י ט ת ס  א

עורך  העולמית.  בספרות  הללו  בנושאים  מאמרים  של  רב  מספר   כתב 
 וחבר מערכת בחוברות דנטליות בעולם. יועץ מדעי בישראל ובעולם של חברות

דנטליות וחברות שתלים. 
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