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ד"ר וינוגרד – רקע וחיים מקצועיים

ד"ר וינוגרד מטפל מזה כ 9-שנים בחולים מאושפזים
בבתי חולים ,בתי אבות ועורך ביקורי בית.
בשנת  2010פנתה בתה של מטופלת ותיקה בבקשה לטפל
באמת המאושפזת ומונשמת בבית החולים השיקומי
"בית בלב" בבת ים.
בנוסף ביצע טיפולים נוספים בבית חולים לוינשטיין ברעננה,
בבית אבות והנגיש טיפולים ביתיים ברמת גן וירושלים.

הרקע של ד"ר וינוגרד הוא כירורגיה ועבודה בבית חולים.
באנגליה עבד במחלקות פה ולסת וטיפולים בלסתות
שבורות וחבלות מטראומה מכל הסוגים.

אוזן קשבת
לד"ר וינוגרד המון סבלנות ואכפתיות.
תרגישו חופשיים לשאול כל שאלה בנוגע לטיפול
המתוכנן בשיניים .אין שאלה לא חשובה.

המלצות מפה לאוזן
לאור המלצות הצוות הרפואי והמטופלים החלו להגיע קריאות
נוספות .הנהלת המרכז הרפואי שיקומי רעות שמעה על
עבודתו בבית בלב וערך הסדר שירות רשמי עם ד"ר וינוגרד.

בי"ח שיקומי רעות ת"א :הפניה מסודרת
בבית החולים השיקומי רעות ההפניה מאוד מסודרת
התאום בבית חולים נעשה מול הצוות הדיאטני שממליץ על
הצורך בהפניה לרופא השיניים בנושאי בעיות בשיניים
בריאות הפה ותותבות.

בדיקה ,טיפול וביקורת
הבדיקה הראשונית ללא תשלום.
בשלב זה נבדק המטופל ,מציע טיפול מתאים ,מסביר
למטופל או לקרוב המשפחה תהליך הטיפול ונותן
הצעת מחיר.
לפעמים מטופל משתחרר הביתה לפני סיום טיפול
השיניים ,במקרים כאלה סיום הטיפול יתבצע בבית
המטופל.

תיאום עם רופא המחלקה

צילומי רנטגן

ד"ר וינוגרד מתייעץ עם רופאי המחלקה בשלב הכנת תוכנית
הטיפול ומעדכן את הרופא והצוות על הטיפול שבוצע.

לעיתים יש צורך בצילום רנטגן כדי להחליט על צורך
בטיפול מסויים .אין מכשיר רנטגן שיניים בבתי חולים.
כשיש צורך מביא ד"ר וינוגרד רנטגן נייד לבית חולים או
לבית המטופל .בד"כ זה מתבצע בשלב הבדיקה ותוכנית
הטיפול) .צילומי רנטגן כרוכים בתשלום(.

סוגי של טיפולים
ד"ר וינוגרד מבצע מספר רב של טיפולים בבתי חולים ,בית
אבות או בביקורי בית ,הכוללים-:

*
*
*
*
*
*
*
*
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*

בדיקת הפה והשיניים ,וצילומי רנטגן
הסרת אבנית שן ,טיפול בחניכיים טיפול בדלקות בפה.
הפסקת דימומים מהפה והשפתיים.

תשלום עבור הטיפול
ניתן לשלם עבור טיפול שיניים או תותבת במזומן ,שיק,
אשראי ,העברה בנקאית או דרך אפליקציה .Bit
במקרים בהם הטיפול ממושך ניתן לחלק את התשלום
לתשלומים בכרטיס אשראי או בשיקים.

עקירות שיניים כואבות ומתנדנדות
שיוף שיניים חדות או סד המונע נשיכת שפתיים או הלשון
התאמות תותבות חופשיות או תותבות שבורות
הכנת תותבות חדשות
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