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חברת אלפא-ביו טכ. מזמינה את ציבור לקוחותיה להשתתף ב-

יום שלישי - 16:30-21:00

18.12.2018ערב עיון

התכנסות וכיבוד

בוגרי קורסים מוזמנים להגיע ולהתייעץ עם ד"ר מקס אייזנברג על מקרים )בתיאום מראש(

16:30-17:30

סיור במפעל 17:00-17:30

"השתלה דיגיטלית, גימיק שיווקי או כלי טיפולי הכרחי?
הנחיה ממוחשבת הלכה למעשה לשירות הרופא המשקם״ |  ד"ר גזמאוי אמיר

ממוחשבות  במערכות  מאופיינת  כיום  המודרנית  הרפואה  השיניים.  רפואת  על  פוסח  ולא  הכיוונים  מכל  אותנו  חובק  הדיגיטלי  העולם 
שתפקידן לייעל ולזרז את האבחון הנכון וגם ביצוע הטיפולים כמעט ללא סיכונים. ההדמיה והתכנון הממוחשבים מפשטים את המקרים 
ומאפשרים לרופא הכללי לטפל במקרים מורכבים ביעילות ובהצלחה כמו כן מאפשרים ראיה רחבה ומקיפה של המקרה דבר שמעלה 
את ערך הטיפול ומאפשר תיאום צפיות מוצלח מול הפציינטים. כיום ישנן מערכות מדויקות ומתוחכמות שמאפשרות החדרת שתלים 
העבודה  ושיטת  הממוחשבת  ההנחיה  קונספט  מאחורי  הרציונל  יוצג  בהרצאה  מרביים.  ובדיוק  בפשטות  הנדרש  השיקומי  התכנון  לפי 
הדיגיטלית כמו כן יוצגו מקרים קליניים שתוכננו ובוצעו בעזרת המערכת הדיגיטלית משלב התכנון עד להשתלה בדגש על יתרונות השיטה 

ויעילותה בהפחתת הסיכונים לכישלונות כירורגים ושיקומיים.

17:30-19:00

ארוחת ערב קלה 19:00-19:45

"שיווק כמנוע הצמיחה של מרפאת השיניים וכלים ליישום מוצלח"
רו״ח דוד גרוס

ויציבה של כל מרפאת שיניים. שיווק מוצלח נמדד בכמות הפציינטים הפוטנציאלים שמגיעים כל  שיווק הנו מנוע לצמיחה מתמשכת 
חודש למרפאה. במסגרת ההרצאה יחשפו המשתתפים לתכנים הבאים: כוחות השוק המשפיעים על רווחיות של מרפאות שיניים פרטיות, 
זיהוי ואפיון של הפציינט הפוטנציאלי של המרפאה, ניתוח ההתנהגות, הרגלי רכישה וקבלת החלטה של הפציינטים האלה, גורמים מתוך 

המרפאה המונעים תוצאות מיטביות בשיווק אפקטיבי, כלים לשיווק מוצלח.

19:45-21:00
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ד"ר גזמאוי אמיר, בוגר בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 2001 ובוגר תוכנית ההתמחות בשיקום הפה 
באותו מוסד בשנת 2008. בין השנים 2002-2007 ד"ר גזמאוי הדריך בהמסגרת פרי קלינית לסטודנטים לרפואת שיניים בקורס שיקום 
ותותבות. בשנים 2009-2012  חבר בסגל המרצים והמדריכים במרכז להשתלות שיניים בבית הספר לרפואת שיניים בהדסה והתמקדות 
בתחום ההשתלות מונחות מחשב ומערכות ניווט לתכנון והחדרת שתלים דיגיטלית. בשנים  2012-2014  שימש ד"ר גזמאוי יועץ שיקומי 
ביחידה לפה ולסת בבית החולים פוריה וליווי בניתוחי שיחזור לסתות לאחר סרטן ראש צוואר. דר גזמאוי מרצה בכנסים רבים ארציים 
ובינלאומיים חשובים במדינות רבות בעולם בנושא שיקום נתמך שתלים בנוסף למספר מאמרים מקצועיים בעיתונים דנטלים בארץ 

ובעולם כמו כן מייעץ לחברות שתלים בארץ בפיתוח מוצרים חדשים עבור שיקום נתמך שתלים.
ד"ר גזמאוי מנהל מרפאה פרטית ברמת השרון שעוסקת בשיקום הפה עם דגש על עבודות נתמכות שתלים ועבודות דיגיטליות.

דוד גרוס הוא בעל תואר שני במנהל עסקים, רואה חשבון, מומחה בתוכניות לפיתוח כלכלי ובעל ניסיון עסקי וניהולי של 40 שנה בארץ 
ובעלם. עד שנת 1993 שימש בתפקידי ניהול בכירים בחברות פרטיות וציבוריות, תעשיות ומסחריות. משנת 1993 דוד מתמקד בייעוץ 
עסקי, שיווק ומכירות, הפעלת כלים ניהוליים ובבניית מערכות בקרה על התוצאות. הוא כותב ומפרסם וירחונים מקצועיים. לפני כ-15 
שנים הרחיב את פעולתו והתמחה בענף של מרפאות שיניים. מכיר את הענף לעומק, ממרפאות קטנות של כיסא אחד ועד תאגידים רבי 

כיסאות. דוד גרוס פיתח מודלים יעודיים לשיווק במרפאות שיניים ומודל ייחודי לסגירת תוכניות טיפול.

ד"ר גזמאוי אמיר | DMD מומחה לשיקום הפה

ר״וח דוד גרוס | MBA מנהל עסקים - רואה חשבון
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