מצב העיר >> חדשות

מומחים בלבד

במרכז הרפואי וולפסון ,גאים :נפתחה מחדש היחידה לכירורגיית פה ולסת
בוולפסון .ינהל רפואית :ד"ר יניב דגן ,מומחה בולט בתחום

ב

אחרונה נפתחה מחדש
היחידה לכירורגיה פה
ולסת במרכז הרפואי
וולפסון .את היחידה מנהלים
ד"ר יניב דגן מומחה לכירורח
גית פה ולסת ,ולינדה ליבקיח
נד ,מנהלת אדמיניסטרטיבית,
שביקשה להדגיש כי במרפאה
יינתן טיפול על ידי מומחים
בלבד" :מגיע לתושבי האזור
שרופא מומחה יטפל בהם בתח
חום הפה והלסת".
ביחידה ,מבוצעים טיפוח
לי פה ולסת בהרדמה מקוח
מית ובהרדמה כללית .ניח
תוחים מורכבים מבוצעים
בחדרי הניתוח בשיתוף פעולה
עם הצוותים השונים ובעלי
התמחויות פרטניים .היחידה

"המרפאה איננה
תחליף לרופא
השיניים המטפל
בקהילה .היא
מיועדת לספק
מענה כירורגי
למטופלים אשר
אינם יכולים
לקבל את השירות
במרפאות ,הזקוקים
להרדמה כללית או
להשגחה מיוחדת"

מענה ראוי למטופלים .ד"ר ברלוביץ (שני מימין) וצוות המרפאה החדשה

מציעה שירותים כמו עקירות
שיניים רגילות וכירורגיות,
עקירות שיני בינה ושיניים
כלואות ,חשיפת ניבים לטיפול
אורתודנטי ,טיפול בהפרעות
בתפקוד מפרקי הלסת ,טיפוח
לים במחלות בלוטות הרוק,
כירורגיה של גידולים בחלל
הפה ובלסתות ,השתלות עצם,
שתלים דנטאליים ,הרמת סיח
נוס ,טיפול בשברים בעצמות
הפנים וזיהומים .ד"ר דגן למד
בפקולטה לרפואת שיניים

ונציה עיגול 1423

באוניברסיטת תל אביב ,והמח
שיך להתמחות בכירורגיית
פה ולסתות באיכילוב .הוא
עבר השתלמויות מיוחדות
כמו טיפול בטראומות לעצח
מות הפנים ,ויש לו ניסיון רב
בטיפול בטראומות ובפעולות
כירורגיות.
מנכ"ל וולפסון ,ד"ר יצחק
ברלובץיץ" :המרפאה אינה ת�ח
ליף לרופא השיניים המטפל
בקהילה .היא מיועדת לספק
מענה כירורגי למטופלים שלא
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בואו להבין על מה כולם מדברים...

בואו להבין על מה כולם מדברים...

צילום :ברק נונא

יכולים לקבל שירות במרח
פאות ,זקוקים להרדמה כללית
או להשגחה מיוחדת".
המרפאה פועלת בימים א'
עד ה' ,בין השעות 08:30-
 ,15:00פרטים ,בטל'03- :
.5028610
דוריס קרונהאוז
doriskr@gmail.com
רוצים לדבר על הכתבה
בפייסבוק? קדימה ,מחכים
לתגובות :השקמה hashikma
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