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מטרת הקורס

קהל היעד

רכישת ידע תיאורטי ומעשי מעמיק הנדרש לביצוע ניתוחים בתחום ההשתלות הדנטליות.

הקורס יקנה למשתתפים את הידע הנחוץ ואת המיומנויות לביצוע השתלות דנטליות פשוטות 
ומגוון סוגי שיקום על גבי שתלים. 

בקורס תקבלו סקירה כללית ומקיפה של תחום ההשתלות הדנטליות החל מהרקע המדעי 
ועד ליישומים הקליניים ,שיקולים תכנוניים בהחדרת שתלים, כירורגיה בסיסית, הכרת הערכה 

הכירורגית והחדרת שתלים שלב אחרי שלב.
הרופא יתוודע לסוגי השתלים השונים ולשיטת נוריס מדיקל, יתרגל ברמה הקלינית החדרת 

שתלים על גבי מודלים וצפייה בניתוחי השתלה מוקלטים וחיים.

הקורס מתאים לרופאי שיניים ללא רקע בתחום ההשתלות, אך גם לרופאים העושים את צעדיהם 
הראשונים ומעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום.



מפגש ראשון
מבוא לאימפלנטולוגיה, היסטוריה, אוסיאואינטגרציה 

אינדיקציות וקונטרה – אינדיקציות לביצוע שתלים דנטליים
עקרונות כירורגיים בסיסים.

אנטומיה דנטלית והשפעתה על ביצוע שתלים, הדמיה ויישומה בתכנון

מפגש שני
הכרת הערכה הכירורגית 

שתלים – סוגים, גדלים, סוגי חיבור, כיצד לבחור את השתל המתאים
טיפול תרופתי קדם ופוסט אופרטיבי להשתלות. 

השתלות דנטליות – ניתוח מקרים 
עקרונות השתלה מיידית ורגנרציית עצם

מפגש שלישי
שיקום על גבי שתלים – רמת בסיס 
שיקום על גבי שתלים – רמת ביניים 

סדנה ותרגול – החדרת שתלים במודל – תרגול עם ערכה כירורגית 
סדנה ותרגול – שיקום בסיסי מודבק לעומת מוברג 

מפגש רביעי
ALL ON X – השתלת לסתות מלאות

OSSEODENSIFICATION
שתל בודד באזור האסתטי 

סיבוכים כירורגיים ושיקומיים 
ניתוח בשידור חי 



NORIS Medical
Dental Implant Solutions

בוגר ביה"ס לרפואת שיניים הדסה ירושלים- 1986 שם גם עשה את לימודי התמחותו ברפואת חניכיים. בעל תואר מומחה 
למחלות חניכיים משנת 1990

פרופ' מזור הינו אחד מחלוצי ההשתלות הדנטליות בישראל אותם החל לבצע בשנת 1985. מאז ועד היום הוא עוסק במחקר 
קליני בנושא בניית עצם לצורך ביצוע שתלים דנטליים בשיתוף מרכזים רפואיים שונים ברחבי העולם.

בעל למעלה מ-100 פרסומים בכתבי העת הדנטליים בנושאים אלו.
פרופ' מזור הוא אחד המרצים המבוקשים בעולם בתחומו ומעביר קורסים וסדנאות בנושא שתלים ופרוצדורות כירורגיות 

מורכבות בארץ ובחו"ל. הוא נמנה על צוות המרצים של אוניברסיטאות שונות בעולם כמו אוניברסיטת ניו יורק ומכהן כפרופסור 
חבר במחלקה לאימפלנטולוגיה של אוניברסיטת טיטו מיורסקו בבוקרשט רומניה. 

פרופ' מזור משמש כעורך מדעי במספר כתבי עת דנטליים מקצועיים ברחבי העולם.
נשיא לשעבר של האיגוד הישראלי לרפואת חניכיים 

חבר באיגוד האמריקאי לאוסיאואינטגרציה,הפדרציה האירופאית לפריודונטיה, חבר ומרצה ברציפות באקדמיה האמריקאית 
לפריודונטיה ב-25 השנים האחרונות.

בעל מרפאה פרטית העוסקת בפריודונטיה ואימפלנטולוגיה ומנהל מרכז הדרכה והשתלמויות לרופאים בתל אביב.

2006-2013 לימודי רפואת שיניים, הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה עין כרם, ירושלים ולימודי 
מוסמך במיקרוביולוגיה אוראלית במכון למדעי רפואת השיניים. 

2014 השתלמות Advanced General Practice Program במחלקה לשיקום הפה, האוניברסיטה העברית והדסה עין 
כרם, ירושלים. 

בין השנים 2013-2018 השתלמות בגרונטולוגיה )גריאטריה דנטלית( במרפאת השיניים הראשית של "יד שרה", ירושלים. 
משנת 2016 מדריך סטודנטים בשנים מתקדמות מטעם המחלקה לשיקום הפה בבית הספר לרפואת שיניים, 

אוניברסיטת תל אביב. 
2018-2022 התמחות בשיקום הפה במחלקה לשיקום הפה, אוניברסיטת תל אביב. עוסק במחקר בתחום החומרים 

הדנטליים ושיקום על גבי שתלים.
מתמחה בין היתר בטיפול: מקרי סגר מורכבים / חסר שיניים נרחב / שחיקת שיניים לסוגיה והידוק לסתות / ליקויים 

אסתטיים של המשנן הקדמי ושינויי צבע / תזוזת שיניים, טיפול במרווחים או בצפיפות שיניים /טיפול רב-תחומי הדורש 
שיתוף פעולה ושילוב מומחים בתחומים השונים ברפואת שיניים .

 2015 - בוגר ביה"ס לרפואת שיניים LSMU, ליטא.
 רופא פעיל במחלקת שיקום הפה הפנים והלסתות, ביה"ח רמב"ם, חיפה.

 בעל מרפאה פרטית בקרית מלאכי המתמקדת בהשתלות שיניים ואסתטיקה דנטלית.
 2018 - בוגר ההשתלמות השנתית האסתטית באוניברסיטת תל אביב של ד"ר יובל וינד ופרופ' ניצן ביצ'צ'ו.

 2022 - משתתף בתכנית מאסטר בOral Implantology באוניברסיטת Goethe שבגרמניה.
עורך קורסים וסדנאות במרפאתו ודוגל ברפואת שיניים עדכנית, זעיר פולשנית ומתקדמת.

פרופ’ זיו מזור
פריודונט, מומחה למחלות חניכיים ושתלים

ד”ר בני פרדמן 
מומחה לשיקום הפה

ד”ר רפאל סריקוב
רופא שיניים כללי
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