
תכנית הערב
18:45-19:00

התכנסות וכיבוד קל

19:00-19:10
דברי פתיחה ומבוא:

השתלה מיידית - האתגר העומד בפנינו
ד"ר יצחק טייב

19:30-20:10
יתרונות ההשתלה המיידית

ד"ר אסתר בנצקי - נמדר

19:10-19:30
הצגת הפאנל

פרופ' קרלוס נמקובסקי

20:10-20:50
מגבלות ההשתלה המיידית

ד"ר תמר דוקרסקי - מרקס

21:20-21:50
דיון וסיכום

פרופ' קרלוס נמקובסקי

20:50-21:20
ארוחה קלה

 21:50
קינוחים

האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה
THE ISRAELI SOCIETY OF PERIODONTOLOGY & OSSEOINTEGRATION

פריודונטיה בשירות רפואת השיניים
סיעור מוחות בנושא השתלה מיידית

שייערך ביום רביעי בתאריך 15 בנובמבר 2017 
בביה"ח האוניברסיטאי הדסה הר הצופים, אולם "שאכט"

הערב בחסות אלפא-ביו טכ. 
נשמח לראותכם

מרגישים הדסה חדשה



הערב בחסות אלפא-ביו טכ. 
נשמח לראותכם

תקצירי הרצאות -
ערב עיון בנושא השתלה מיידית

ד"ר אסתר בנצקי - נמדר  |  יתרונות ההשתלה המיידית
מומחית בפריודונטיה, בוגרת הדסה, עוסקת בתחום החניכיים והשתלים

השתלה מיידית נחשבת לפרוצדורה מקובלת ופרדיקטיבילית ובמקרים מסוימים מהווה אלטרנטיבה טיפולית 
ההמתנה  זמן  את  מקצרת  הרכס,  מורפולוגיית  של  יחסי  שימור  מאפשרת  הפרוצדורה  מאוחרת.  להשתלה 
צורך  יש  הפרוצדורה,  ומורכבות  רגישות  בשל  למטופל.  נוסף  כירורגי  בהליך  צורך  ומפחיתה  השתל  לשיקום 

במיומנות, מילוי אחר קריטריונים מסוימים, בחירת המקרה המתאים ושימוש בפרוטוקול טיפולי מתאים.

ד"ר תמר דוקרסקי - מרקס  |  מגבלות ההשתלה המיידית
מומחית בפריודונטיה, בוגרת הדסה, בעלת מרפאה העוסקת בחניכיים ושתלים

 ? זה מתאים בכל מקרה  ומהר. האם  כאן  רוצים הכול, עכשיו,  כולם   , והזמינות המיידית  בתרבות האינסטנט 
השתלה מיידית ללא ספק מקצרת זמנים ומשפרת את איכות חיי המטופל אולם לעיתים על חשבון תוצאה 
מגבלות  מופחתת,  עצם  מעטפת  רקע,  מחלות  עישון,  זיהום,  כגון:  סיכון  בגורמי  נדון  מיטבית.  שאינה  סופית 
אנטומיות ועוד. נפרט על התנאים המוקדמים אשר צריכים להתקיים ובסיבוכים אשר יש לקחת בחשבון לפני 

ביצוע פרוצדורה שממנה הדרך חזרה יכולה להיות ארוכה ומפותלת.

פרופ' קרלוס נמקובסקי  |  דיון וסיכום
פרופסור מן המניין במחלקה לפריודונטיה ושתלים דנטליים

בבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל אביב
כמו לכל טיפול, יש להשתלה מיידית יתרונות וחסרונות. הדיון בנוגע להתוויות לפרוצדורה זו ינסה לתת תשובות 
ל - 3 שאלות: "למה, מתי ואיך" לבצעה. סקירת ספרות מעודכנת והצגת מקרים קליניים ידגימו אפשרויות טיפול 

שונות ובעיקר איך למנוע סיבוכים נפוצים בהשתלה מיידית.
בסוף נסכם, בעזרת שאלות הקהל את הנקודות החשובות שיועלו ע"י כל פאנל המרצים.

ד"ר יצחק טייב  |  מבוא: השתלה מיידית - האתגר העומד בפנינו
מומחה בפריודונטיה ומנהל המרפאה בביה"ח האוניברסיטאי הדסה הר הצופים

השתלה מיידית, כלומר החדרת השתל מיד במעמד העקירה, הינה נושא מסקרן ומאתגר ואכן פורסמו עד היום 
קרוב ל 2,000 מאמרים ומתוכם 34 מטה אנליזות. המסקנה העיקרית היא שבהשתלה מיידית שיעור ההישרדות 
נמוך יותר ושיעור הסיבוכים גבוה יותר בהשוואה להשתלה מאוחרת, אולם מבחינה אסתטית ישנו יתרון לשתל 

המיידי. הפרמטרים במשוואה זו הינם רבים ושונים וצפוי לנו ערב עיון מרתק במיוחד.

  15.11.17תקצירים ערב עיון בנושא השתלה מיידית 
 

 השתלה מיידית האתגר העומד בפנינו -מבוא ד"ר יצחק טייב: 
 מומחה בפריודונטיה ומנהל המרפאה בביה"ח האוניברסיטאי הדסה הר הצופים

 

 
 

הינה נושא החדרת השתל מיד במעמד העקירה, כלומר , השתלה מיידית
 המט 34ומתוכם מאמרים  2,000פורסמו עד היום קרוב ל מסקרן ומאתגר ואכן 

הישרדות נמוך האנליזות. המסקנה העיקרית היא שבהשתלה מיידית שיעור 
, אולם מבחינה בהשוואה להשתלה מאוחרתושיעור הסיבוכים גבוה יותר יותר 

משוואה זו הינם רבים ושונים באסתטית ישנו יתרון לשתל המיידי. הפרמטרים 
 וצפוי לנו ערב עיון מרתק במיוחד.

 

 

                          יתרונות ההשתלה המיידית :נמדר בנצקי אסתר ר"ד
 , בוגרת הדסה, עובדת במרפאה פרטית בתחום זה. פריודונטיהב מומחית

 
 מיםמסוי ובמקרים ופרדיקטיבילית מקובלת לפרוצדורה נחשבת מיידית השתלה

 שימור מאפשרת הפרוצדורה .מאוחרת להשתלה טיפולית אלטרנטיבה מהווה
 השתל לשיקום ההמתנה זמן את מקצרת, הרכס וגייתמורפול של יחסי

 ומורכבות רגישות בשל .למטופל נוסף כירורגי בהליך צורך ומפחיתה
 בחירת, מסוימים קריטריונים אחר מילוי, במיומנות צורך יש, הפרוצדורה

 .מתאים טיפולי בפרוטוקול ושימוש המתאים המקרה

 

 

 

 

 

 

                       מיידיתה ההשתלה מגבלות: מרקס-דוקרסקי תמר ר"ד
 .זה בתחוםבת"א  פרטית במרפאה עובדת, הדסה בוגרת, בפריודונטיה מומחית

 
. ומהר כאן ,עכשיו, לוהכ רוצים כולם, והזמינות המיידית  האינסטנט בתרבות

 זמנים מקצרת ספק ללא מיידית השתלה ? מקרה בכל מתאים זה האם
 שאינה סופית תוצאה חשבון על לעיתים אולם - המטופל חיי איכות את ומשפרת
נדון בגורמי סיכון כגון: זיהום, עישון, מחלות רקע, מעטפת עצם  .מיטבית

 צריכים אשר המוקדמים תנאיםה עלנפרט ת ועוד. ומופחתת, מגבלות אנטומי
 שממנה פרוצדורה ביצוע לפני בחשבון לקחת יש אשר ובסיבוכים להתקיים

 .ומפותלת ארוכה להיות יכולה חזרה הדרך

 

  

 

                                                                  דיון וסיכוםפרופ' קרלוס נמקובסקי: 
 הספר בבית דנטליים ושתלים לפריודונטיה במחלקה המניין מן פרופסור
                                                     אביב תל אוניברסיטת, שיניים לרפואת

                                                                                       
                               .וחסרונות יתרונות דיתימי להשתלה יש, טיפול לכל כמו
 מתי, למה: "שאלות 3 -ל תשובות לתת ינסה זו לפרוצדורה להתוויות בנוגע דיון

 אפשרויות ידגימו קליניים מקרים והצגת מעודכנת ספרות סקירת ה.לבצע" ואיך
, נסכם בסוף .דיתימי בהשתלה נפוצים סיבוכים נועלמ איך ובעיקר שונות טיפול

 .המרצים פאנל כל י"ע שיועלו החשובות הנקודות את הקהל שאלות בעזרת

 

                       מיידיתה ההשתלה מגבלות: מרקס-דוקרסקי תמר ר"ד
 .זה בתחוםבת"א  פרטית במרפאה עובדת, הדסה בוגרת, בפריודונטיה מומחית

 
. ומהר כאן ,עכשיו, לוהכ רוצים כולם, והזמינות המיידית  האינסטנט בתרבות

 זמנים מקצרת ספק ללא מיידית השתלה ? מקרה בכל מתאים זה האם
 שאינה סופית תוצאה חשבון על לעיתים אולם - המטופל חיי איכות את ומשפרת
נדון בגורמי סיכון כגון: זיהום, עישון, מחלות רקע, מעטפת עצם  .מיטבית

 צריכים אשר המוקדמים תנאיםה עלנפרט ת ועוד. ומופחתת, מגבלות אנטומי
 שממנה פרוצדורה ביצוע לפני בחשבון לקחת יש אשר ובסיבוכים להתקיים

 .ומפותלת ארוכה להיות יכולה חזרה הדרך

 

  

 

                                                                  דיון וסיכוםפרופ' קרלוס נמקובסקי: 
 הספר בבית דנטליים ושתלים לפריודונטיה במחלקה המניין מן פרופסור
                                                     אביב תל אוניברסיטת, שיניים לרפואת

                                                                                       
                               .וחסרונות יתרונות דיתימי להשתלה יש, טיפול לכל כמו
 מתי, למה: "שאלות 3 -ל תשובות לתת ינסה זו לפרוצדורה להתוויות בנוגע דיון

 אפשרויות ידגימו קליניים מקרים והצגת מעודכנת ספרות סקירת ה.לבצע" ואיך
, נסכם בסוף .דיתימי בהשתלה נפוצים סיבוכים נועלמ איך ובעיקר שונות טיפול

 .המרצים פאנל כל י"ע שיועלו החשובות הנקודות את הקהל שאלות בעזרת

מרגישים הדסה חדשה


