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לפרטים נוספים ולהרשמה

אלפא-ביו טכ. מזמינה את ציבור הרופאים להשתתף בקורס 

השתלה והעמסה מיידית  מנחי הקורס:

Global Training Center

1-800-Dental (336825) פנו למנהלי המכירות האזוריים ולמרכז שירות הלקוחות

שיקום באמצעות שתלים דנטליים הינו טיפול פרדיקטבילי עם אחוזי הצלחה גבוהים. 
טיפול  זמני  קיצור  מאפשרים  השטח,  ופני  השתלים  בעיצוב  התפתחות  עם  יחד  הקליני  והניסיון  הידע 
ובמקרים נבחרים מאפשרים ביצוע שתלים באופן מיידי או בסמוך למועד העקירה ובין היתר, ביצוע העמסה 
- עקרונות  ושיקומיות כאחד  כירורגיות  יכולות  ומשלב  וניסיון קליני  ביולוגי  ידע  זה מצריך  מיידית. טיפול 

השיקום בהעמסה מיידית יוצגו אף הם. 

ובמקרים  מיידי  שתל  ביצוע  המאפשרים  הכירורגיים  והעקרונות  הביולוגי  הבסיס  את  נסקור  זה  בקורס 
נבחרים ביצוע העמסה מיידית. כמו כן, יוצגו סרטונים קליניים, הדגמה מעשית על גבי מודלים ותרגול מעשי.

מטרות הקורס:

המשתתף יידע להכיר את האינדיקציות לביצוע שתל מיידי והתזמונים השונים לביצוע שתל. 
המשתתף יידע את העקרונות הכירורגיים לביצוע שתל מיידי ויידע לבצע שתל מיידי בודד.

המשתתף יכיר את עקרונות ההעמסה המיידית, האינדיקציות לביצוע העמסה מיידית והעקרונות השיקומיים.

תוכניה:

ד"ר מיכאל אבא,
D.M.D, מומחה 

בכירורגיית פה ולסת

ד"ר גדי שניידר,
D.M.D, מומחה 
בפריודיונטיה

ד"ר מיכל דקל-שטיינקלר,
D.M.D, מומחית
בשיקום הפה

התכנסות09:00-09:30 

דברי פתיחה והקדמה | ד"ר מיכאל אבא 09:30-10:00

הרצאה תיאורטית - השתלה מיידית - היבטים כירורגיים10:00-11:00

הפסקת קפה11:00-11:15

הצגת מקרים של השתלה והעמסה מיידית באזור קדמי אסתטי | ד"ר גדי שניידר11:15-12:00

הפסקת צהריים12:00-13:00

עקרונות השיקום בהעמסה מיידית | ד"ר מיכל דקל-שטיינקלר13:00-14:30

הפסקת קפה14:30-14:45

הדגמה- חלק כירורגי וחלק שיקומי14:45-15:30

סדנה מעשית15:30-17:00

Q&A + תעודות17:00-17:30

*יתכנו שינויים בלוח הזמנים. הנושאים יועברו במלואם, אך ייתכן בסדר שונה.



ד"ר מיכאל אבא | D.M.D, מומחה בכירורגיית פה ולסת

. רופא בכיר במחלקה  ד״ר מיכאל אבא מומחה לכירורגיית פה ולסתות. בוגר בית הספר לרפואת השיניים של אוניברסיטת תל אביב משנת 2004 
לכירורגיית הפה והלסתות בבית חולים ברזילי . לד"ר אבא ניסיון רב בכירורגיית שתלים והשתלות עצם מורכבות ומשמש רופא מומחה יועץ במקרים 

 .LMU - MUNICH, GERMANY מורכבים. בשנת 2015 בילה כרופא אורח במחלקה הכירורגית לפה ולסתות באוניברסיטת
מעבר להתמחותו, השתלם במספר מקומות בעולם בנושא השתלות דנטליות. תחומי עניין מקצועיים - טראומת פנים ולסתות, מחלות של בלוטות 

הרוק, שתלים דנטליים, השתלות עצם וסיבוכים של הרמות סינוס.
ד"ר אבא עוסק במחקר ופרסם מספר פרסומים מדעיים בעיתונות המקצועית העולמית והארצית, וחיבר פרק בנושא גישות זעיר פולשניות בטראומת 

.Minimal invasive maxillofacial surgery :ארובות העיניים בספרו של פרופ עודד נחליאלי
מרצה בארץ ובעולם בנושא כירורגיית שתלים, סיבוכים של הרמות סינוס וכירורגיית פה ולסתות. נוטל חלק פעיל בכנסים מקצועיים בארץ ובעולם. 

.Hong Kong -זוכה הפרס הראשון בהרצאת חדשנות בכנס כירורגיית פה ולסת הבינלאומי ב

ד"ר מיכל דקל-שטיינקלר | D.M.D, מומחית בשיקום הפה

והמשיכה את  )B.Med.Sc( בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב  לימודי התואר במדעי הרפואה  2001 את  סיימה בשנת  ד"ר דקל-שטיינקלר 
לימודיה לתואר ד"ר לרפואת שיניים )D.M.D( בבית הספר לרפואת שיניים, אותו סיימה בשנת 2004. בשנת 2014 סיימה ד"ר דקל-שטיינקלר את לימודי 
ההתמחות בשיקום הפה במחלקה לשיקום הפה בפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית והדסה ירושלים. מאז סיום לימודיה בשנת 2004 
ד"ר דקל-שטיינקלר חברה במחלקה לשיקום הפה בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב. היא מלמדת, מדריכה סטודנטים ואחראית 
על תחום הקריולוגיה ורפואת שיניים משמרת. ד"ר דקל-שטיינקלר מרצה בכנסים ובפורומים שונים בתחום רפואת שיניים משמרת, רפואת שיניים 
דיגיטלית ושיקום הפה והיא פירסמה מספר מאמרים מדעיים בתחום. ד"ר דקל-שטיינקלר חברה באיגודים שונים, בהם האיגוד הישראלי לשיקום 

.IADR -הפה, ההסתדרות לרפואת שיניים ו

ד"ר גדי שניידר | D.M.D, מומחה בפריודיונטיה

שיניים,  לרפואת  הספר  בבית  בפריודנטיה  מומחה   .2000 משנת  ירושלים  הדסה,  העברית,  האוניברסיטה  של  שיניים  לרפואת  הספר  בית  בוגר 
האוניברסיטה העברית, הדסה, ירושלים משנת 2004. מומחה מטעם האיגוד האירופאי לפריודנטיה משנת 2004. 

ופיתוח, מנהל  יועץ מחקר  ד"ר שניידר עבד כמדריך ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר הדסה לרפואת שיניים. ד"ר שניידר הינו 
אקדמי ומרצה במרכז ההדרכה בחברת אלפא-ביו טכ. ומרצה בתחום השתלות שיניים בארץ ובחו"ל. 

בעלים של מרפאה פרטית "מרכז מומחים" המתמחה בפריודונטיה והשתלות.


