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מאת מיכל ירון 

300 אנשי מקצוע - רופאי שיניים, טכנ
נאי שיניים, שינניות וסייעות - מרחבי הארץ 

ייחודי בתחום רפואת השי נהשתתפו בכנס 
הרא בפעם  באוניברסיטה.  שהתקיים  נניים 

שונה הגיע לאזור הצפון פרופ' ניצן ביצ'צ'ו 
ניסיונו העשיר בתחום  על-מנת לחלוק את 
הוא  ביצ'צ'ו  פרופ'  הדנטלית.  האסתטיקה 
מומחה ובעל שם עולמי העומד בראש מרכז 

במ דנטלית  לאסתטיקה  גולדשטיין  נרונלד 
נחלקה לשיקום הפה בבית החולים הדסה בי

רושלים. הכנס הדגיש לכל אורכו את הקשר 
מצוינות,  על  בדגש  ויופי  מדע  בין  הנצחי 

לאמ ומשתווה  הופכת  השיניים  נכשרפואת 
ננות בפני עצמה. השילוב, דו השיח וההרמו

ניה בין עולם המדע לעולם היופי הוא האתגר 
של רופאי השיניים.

פרופ' ביצ'צ'ו התייחס בדבריו לכך שאחד 
האתגרים המרכזיים בשיקום שיניים ושתלים 

נהוא התמזגות השחזורים המלאכותיים והר
לק עד  מורגש  בלתי  באופן  הרכות  נקמות 

והרמוני.  טבעי  מראה  בעלת  תוצאה  בלת 
נפרופ' ביצ'צ'ו התייחס במקרים שהציג לטי

פולים דנטליים קונבנציונליים וגם למקרים 
של שיקום על-גבי שתלים, בייחוד באזורים 
אסתטיים. המצגות וההרצאות היו מקצועיות 

ומרשימות לכל הדעות.
נבהרצאתו נתן פרופ' ביצ'צ'ו טיפים קלי

ניים שיוכלו לסייע לרופאי השיניים: "תכנון 
החיוך הדיגיטלי הפך להיות כלי עזר רב-
חשיבות בכל טיפול אסתטי, ועם הטכניקות 
ניתן  המתקדמות  והשיקומיות  הניתוחיות 
לשאוף להשגת תוצאה בריאה של הרקמות 

נהרכות והופעה טבעית של השחזורים המ
לאכותיים. זאת בהסתמך על תכנון מוקדם 
ועל ביצוע מוקפד של כל שלב בטיפול על-
נידי כל אחד מחברי הצוות המטפל: הכירו
נרג, המשקם, האורתודונט, השיננית, הטכ

נאי ואחרים. ביום העיון תיסקרנה התובנות 
לתו האחראים  הגורמים  של  נהעכשוויות 

וביולוגיות  פונקציונליות  אסתטיות,  צאות 
ובטיפו שונים  קליניים  במצבים  נמוצלחות 
נלים מאתגרים במיוחד. שלבי הטיפול השו

דרך  הבעיה,  מהגדרת  ויוסברו  יפורטו  נים 
נתכנון חיוך דיגיטלי והאסטרטגיות הטיפו
נליות, ועד שלב שחזורי המעבר ולבסוף תנו

תח התוצאה הסופית. יום עיון זה הוא חיוני 
נלכל רופא שיניים וטכנאי המעוניינים לה

רחיב את ידיעותיהם ולשפר את ביצועיהם 
בשאיפה למצוינות".

מר מנהל  יזמו  הייחודי  העיון  יום  נאת 
נפאת המומחים מוריה ד"ר ברנרד דהן ובשי

תוף פעולה עם חברת השתלים MIS דיבידנט 
ישראל שהובילו להולדת יום העיון הייחודי. 
פרופ’ ביצ’צ’ו, יליד חיפה, נענה לבקשתו של 
ד”ר דהן להשתתף במועדון הלימודי מוריה, 
להרצות ולהיות אורח הכבוד של הכנס. פרופ’ 

הנמ שיניים  לרופא  דוגמה  משמש  נביצ’צ’ו 
צא בחיפוש תמידי אחר מצוינות ומייצג את 
ישראל בתחום הדנטלי בכל העולם. תוכנית 
בנושאים רפואיים  האירוע שילבה הרצאות 

סיור  שכללו  תרבותיים  לנושאים  וגלישה 
במוזיאון הכט ונגינת עוגב באודיטוריום.

בפתיחת הכנס בירך נציג חברת השתלים 
הרבים  האורחים  ישראל את  דיבידנט   MIS
שהגיעו. מיד לאחר מכן העביר ד”ר דהן את 
הקשר  בהצגת  שעסקה  הראשונה,  ההרצאה 
הנצחי בין המדע, היופי והחיבור הקיים עם 
העולם הדנטלי. המצגת הציורית מלאת פרטי 

והמתמטיקה,  המוזיקה  הציורים,  האמנות, 
הבליטה את היחס בין המקצועות המדויקים 

נלבין העולם האסתטי. הרצון למצוא את פרו
נפורציית הזהב ואת היחס המושלם, הוא המ
והר אסתטיקה  אחר  מתמיד  לחיפוש  נניע 

מוניה בכל התחומים ובהם התחום הדנטלי. 
נלקינוח ולהפתעת היום הוסף קטע של נגי

נת עוגב על-ידי הנגנית ארין מייסקי. המיסה 

הוסי באך  סבסטיאן  יוהאן  של  נהכנסייתית 
נפה לתוכן הכנס פן תרבותי ואיפשרה אתנ

חתה נעימה והרמונית. בתום ההרצאות יצאו 
הרופאים בתחושת סיפוק, שיבחו את האירוע 
המקצועי והתרבותי יוצא הדופן והודו עליו. 
ניכר היה כי יום שכזה ממחיש את היותה של 
רפואת השיניים מקצוע בעל פן אמנותי ולא 

רק רפואי טכני.

בכנס שנערך במוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה הרצה מומחה בעל שם עולמי בתחום הרפואה הדנטלית פרופ' ניצן 
ביצ'צ'ו ¿ הכנס נערך ביוזמת מנהל מרפאת מומחי מוריה ד"ר ברנרד דהן וחברת השתלים MIS דיבידנט ישראל

300 אנשי מקצוע הגיעו 
לכנס בנושא רפואת שיניים 

ואסתטיקה באוניברסיטה
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