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סגל הקורס

חברת נוריס מדיקל מתכבדת להזמינך להשתתף בקורס שיקום 
לסתות אטרופיות באמצעות שתלים זיגומטיים ופטריגואידים.

תרגול ע"ג 
 
ראשי גוויות 

 קורס שיקום לסתות אטרופיות באמצעות
שתלים זיגומטיים ופטריגואידים



תוכנית הקורס:

הקורס מיועד לרופאים בעלי ניסיון בהשתלות בלבד.
מספר המקומות מוגבל. 

 צפון - נאוי זילכה: 052-701-4121
 מרכז - מירי אבוקסיס: 052-704-9809

 ירושלים - אלי יונתן: 054-458-2374
דרום – אביגיל חיון: 054-458-9699

פרטים אצל סוכני המכירות:

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

 קורס זה נועד להעשיר את ידע הרופאים בטיפול במקסילה אטרופית
ואינו מסמיך לביצוע פרוצדורה זו ללא העמקת הידע.

אלטרנטיבות לשיקום מקסילה אטרופית ללא שימוש בפרוצדורות בניית עצם  

פרוטוקול כירורגי להתקנת שתלי זיגומה אקסטראמקסילריים ושתלים   
פטריגואידים

אנטומיה ופיענוח רנטגני הקשורים להתקנת שתלי זיגומה ופטריגואידים   
בשימוש בתוכנת תלת מימד

בחירת מטופל, תכנית טיפול והערכה טרום ניתוחית  

הפרוצדורה הכירורגית ושיקולים בשיקום הפה  

תרגול על מודלים   

תרגול ע"ג ראשי גוויות*   

ניתוח מקרים וצפייה בסרטים  

התמודדות עם סיבוכים אפשריים  

פאנל מומחים - שאלות ותשובות  
* שני רופאים לראש גווייה



ד"ר דב קישינובסקי
מומחה בכירורגיית פה ולסתות מעל 30 שנה. בוגר בי"ס לרפואת שיניים 
של האוניברסיטה העברית בירושלים )1976( ובעל תואר מומחה משנת 

 1986. ניהל את היחידה לכירורגית פה ולסתות בביה"ח וולפסון 
ומרפאה כירורגית במרכז הרפואי ירושלים. חבר באיגודים מקצועיים בארץ 

.)IAOMS, ICOI( ובחו"ל

ד"ר קישינובסקי פורץ דרך בתחום השתלים והדמייה ממוחשבת.
אחד הראשונים בעולם שביצע את הניתוח בשיטת שתל ה"זיגומה" המהווה 

 פרוצדורה חלופית להשתלת עצם והרמת סינוס, ובשילוב
הדמייה ממוחשבת.

ד"ר יגאל בלן 
רופא מרצה ומדריך קליני של שיטות טיפול מתקדמות בארץ ובחו”ל בתחום 

השתלות שיניים ביום אחד. 

בוגר בית ספר לרפואת שיניים מאוניברסיטת Timishora - רומניה, 1990. 
בוגר תוכנית Postgraduate של אוניברסיטת פיטסבורג – ארה”ב, 1992. 

חבר באיגוד המשתילים ICOI. עבר מספר רב של השתלמויות בארץ ובחו”ל 
בנושאים של שתלים ושיקום על גבי שתלים דנטליים.

ד”ר בלן, עומד בראש רשת מרפאות שיניים שהחזירו את החיוך לאלפי 
ישראלים ביום אחד, צבר במהלך שני העשורים האחרונים מוניטין עולמי 

בתחום השתלת שיניים ביום אחד. ד"ר בלן שיפר וייעל טכניקות מתקדמות 
של השתלת שיניים ביום אחד ופיתח שיטה חדשנית ובטוחה לשיקום הפה.

סגל המרצים:



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. 
פרופ' רביב זכה בפרסים בינלאומיים במחקרים על השתלות ברפואת 
 .)Academy of Osseointegration-שיניים )ביניהם, מקום ראשון ב

פרופ׳ רביב עוסק בתחום השתלים הדנטליים מעל 30 שנה. מרצה 
בינלאומי ומנהל קורסים ולימודי המשך ברפואת שיניים בנושאים הקשורים 

 לרפואת שיניים ובכלל, באסתטיקה, השתלות ושיקום הפה בפרט. 

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

דנטליות וחברות שתלים. 

מר רמי זיו
מנכ"ל ומייסד חברת נוריס מדיקל בע"מ.

בוגר הטכניון, המכון הטכנולוגי לישראל, בהנדסת מכונות משנת 1987.
בעל 30 שנות ניסיון בהנדסת מכונות וניהול. במהלך 10 השנים האחרונות 

התמקצע בתחום ההשתלות הדנטליות. מתכנן ומפתח של קו מוצרי 
הזיגומה להשתלה אקסטרה מקסילרית של חברת נוריס מדיקל. 

מפתח טכנולוגית ניתוח זיגומה מודרך סד המאפשרת השתלת שתלים 
זיגומטיים בצורה מדוייקת ובטוחה. 

במהלך השנים האחרונות, מלמד מר זיו את הצד ההנדסי של ניתוחי 
זיגומה ואת הפרוטוקול להשתלות שתלים זיגומטיים בשיטה האקסטרה 

מקסילרית של נוריס מדיקל, כמו כן מייעץ ותומך בתכנון מקרים בהם 
נדרשים שתלי זיגומה ופטריגואיד.
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