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שינניות יקרות,

רגע. כחלק  ונהנית מכל  “שיננות“  עיתון  עורכת את   מזה קרוב לארבע שנים שאני 
מעבודתי אני קוראת מאמרים רבים, ממגוון מקורות, ונחשפת לידע נרחב ומעמיק. 

אין זה קל לאתר ולברור את המאמרים המתאימים - אם אלה מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת שונים, 
או כאלה שכתבו במיוחד עבורנו רופאים, אנשי אקדמיה, אחיות למקצוע ואחרים. אני רואה בכך אחריות 
דרישות  על  ויענו  ומעניינים  רלוונטיים  יחזרו על עצמם, שיהיו עדכניים,  לא  ומקפידה שהנושאים  גדולה 

העיתון שלנו, שהפרסום בו מוכר גם לצורכי קידום אקדמי. 
עריכת העיתון היא רק משימה אחת מבין שלל המשימות שלקחתי על עצמי בהיותי גם יו“ר האיגוד. 
כל סיוע מתקבל, לכן, בברכה גדולה. מגיליון זה של “שיננות“, לאחר 14 גיליונות שערכתי לבדי, נכנסת 
בתפקיד  תצליח  שהיא  ובטוחה  סמוכה  אני  אמויאל.  גבאי  חן  העיתון  של  המשנה  עורכת  לתפקיד 
גם  ללוותנו  להמשיך  לה  ותגרום  בה  גם  תדבק  יצירתו  ולתהליך  לעיתון  שהאהבה  ומקווה  המאתגר 

בגיליונות הבאים.
ומזכירה שוב� אם נתקלתן במאמרים מעניינים, אם יש נושאים שתרצו לחשוף או להיחשף להם, אם 

תרצו לסייע בתרגום - נשמח מאוד לשמוע מכן. 
בהזדמנות זו אני מאחלת לכולנו חג חירות שמח וקריאה מהנה!

שרון פרידמן־יניב
יו"ר אש"י ועורכת העיתון “שיננות“

דבר עורכת המשנה

שינניות יקרות,

זהו הגיליון הראשון שבו אני נרתמת לסיוע בעריכה בפרט, ולעשייה באיגוד השינניות 
בכלל, לאחר כברת דרך מקצועית שעיצבה את ה“אני מאמין“ שלי.

אני שיננית מוסמכת, בוגרת הדסה 2009. מלבד עבודה במרפאות שיניים, השקעתי 
חלק ניכר מזמני בהדרכות ובהפעלות בגנים ובבתי ספר. הדיבור בשפתם של הילדים והניסיון לראות 
את העולם מזווית מבטם הקנו לי סיפוק רב. כך גם נולד ספר ביכוריי - “השיניים של טוני התנין“, שהוא 
אני עובדת כשיננית בשש  כיום  חינוכי.  וככלי  גם ככלי עזר בהפעלות  לילדים המשמש  סיפור מהנה 

מרפאות ומדריכה שינניות המעוניינות להתמקצע בהפעלות לגנים ולבתי ספר.
ובוודאי שגם למקצוע שלנו.  ויוזמה הם מנועי הצמיחה לכל מקצוע,  יצירתיות  גיוון,  כי  אני מאמינה 
טובי  ושיתופי פעולה עם  כנסים, מדיה חברתית  בידע, הדרכות,  העצמת השינניות באמצעות שיתוף 
הרופאים ומומחי השיניים והבריאות - הם שיפתחו ויצמיחו את מקצוע השיננות. העברת ידע מדויק, 
היא משימה רבת אחריות  ולציבור הרחב,  ומהן ללקוחות  ומעניין אל השינניות  רלוונטי  נכון, מקצועי, 
וכבדת משא שאהיה גאה לשאת על כתפיי. העצמת השינניות צריכה להיות המטרה העומדת לנגד 

עיני כולנו. 
העיתון ״שיננות״ הוא מרכיב רב משמעות ב“רשת החברתית“ שלנו הכוללת כנסים, מפגשים, מדיה 
מקוונת ועוד - מגוון האופנים שבהן אנו מקבלות עדכונים ומידע, הנחיות חדשות לטיפול ועוד, שביחד 

מאפשרים לנו לחדש ולהתחדש.
בימים אלה, שבהם הפכתי לראשונה לאם וסימנתי לעצמי נקודת ציון אישית בחיי, זכיתי גם בהזדמנות 
להתנסות בעריכה, לעבוד כתף אל כתף עם אנשי מקצוע מנוסים ומוכשרים וליהנות מלמידה ומאתגר. 
אני שמחה על ההזדמנות שניתנה לי ומודה לשרון, העורכת הראשית. זוהי נקודת ציון התפתחותית 

ומקצועית משמעותית עבורי. 
בברכת חג פסח שמח וקריאה מהנה,

RDH ,חן גבאי אמויאל

כתובת האיגוד
 מיכל חזן - המנהלת 

האדמיניסטרטיבית של אש״י
ת.ד 38, באר יעקב

idha.org.il@gmail.com :דוא”ל
נייד: 050-2006389

פקס': 153-50-2006389
www.idha.org.il :או דרך האתר
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המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 
המופיעות בעיתון. המאמרים המקצועיים 

באחריות כותביהם בלבד.
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דבר היו“ר

שינניות יקרות,

השבוע כשבאתי לאסוף את ילדיי מן הצהרון, ממהרת כרגיך, פנתה אלי הסייעת 
מצאתי  הבא  בשלב  בגאווה.  לה  עניתי  שיננית״  ״אני  עוסקת?״  את  ״במה  ושאלה:  רחב   בחיוך 
עשירה  דנטלית  להיסטוריה  אוזן  מטה  פעם,  לא  בה  נתקלתן  שבוודאי  בסיטואציה  עצמי  את 

ולבקשת ייעוץ. 

יש לה מקום ראוי  אין ספק כי תפקידה של השיננית כיום הוא הרבה מעבר להסרת אבנית. 
בתוך הצוות הדנטלי ובקרב המטופלים. אנו מצטיירות כאובייקטיביות וכבנות סמכא, ולא פעם נוח 
למטופלים לשתף דווקא אותנו בהתלבטויותיהם ולשאול לגבי מצבם הדנטלי, גם אם כבר קיבלו 

הסברים מרופא השיניים המטפל. 

חלק חשוב מחיזוק מעמד המקצוע הוא התמקצעות והתעדכנות מתמדת, וכמובן שהאחריות 
מונחים  על  מידע  ולמצוא  לגגל  כיום  יודע  מטופל  כל  מאתנו.  ואחת  אחת  כל  על  מוטלת  לכך 
וטיפולים, אך בסופו של דבר ירצה לקבל מענה אמִתי ורלוונטי מאנשי המקצוע במרפאה. קריאה 
שוטפת של ספרות מקצועית, הגעה לימי עיון וכנסים ועוד, יאפשרו לנו לרכוש ידע רחב ועדכני 

ומידע על חידושים וכלים להתמודדות עם מצבים שבהן אנו נתקלות במרפאות ובקהילה.

וזכה  למופת  בכנס מקצועי, שהיה מאורגן  כמיטב המסורת  חגגנו  הבינלאומי  יום האישה  את 
להרבה מאוד פרגון. גם בכנס המדעי השנתי של אש״י, שיבוא עלינו לטובה ב־31 במאי, הושקעה 
מחשבה רבה, תוך התייחסות לפניותיכן באשר לנושאים מועדפים. הופעה של אחד מגדולי אמני 
הבידור בארץ תחתום את הכנס ותשאיר אותנו עם חיוך גדול. כמו כן, לכל מי שעדיין מתלבטות 

לגבי הכנס הבינלאומי בבזל, שוויץ - עדיין אפשר להצטרף! 

אנחנו ממשיכים לעבוד בימים אלה על כמה פרויקטים חשובים - לקידום השינניות והמקצוע 
ולהגברת המודעות בקרב הציבור הרחב. פרויקטים נוספים נועדו לקדם את רווחתן של חברות 
האיגוד, מי שתומכות בנו לאורך כל ימות השנה ומספקות לנו ״רוח גבית״. באסיפה הכללית של 
אש״י, שתתקיים ב־13 במאי, נציג פרטים נוספים לגבי פרויקטים אלה. עדכונים יישלחו גם בדוא״ל. 

אני סבורה שתהיו גאות בהישגים של האיגוד שלנו.
 

חג החירות שבפתח מזכיר לנו כי אנו, השינניות, עדיין איננו עצמאיות לגמרי - לא חקיקתית וגם 
לא כלכלית. המשאבים העומדים לרשות האיגוד מוגבלים ביותר לעומת אלה העומדים לרשות 
איגודים אחרים לרפואת שיניים, שחברות השתלים ״מרפדות״ בתקציבים. חלק גדול מפעילותנו 
יכול להתקיים רק בזכות שיתופי פעולה של חברות דנטליות עמנו, והן שמאפשרות לנו את חופש 
עיון,  בימי  - בכנסים,  לכן להתבונן סביבכן  קוראת  אני  פרויקטים.  ולקדם  ליזום, לעבוד  הפעולה 
במודעות העיתון שלנו ואפילו בארוחות הבוקר שמציעות לכן חברות דנטליות. האם הן נוכחות 
מספיק בכל הקשור לפעילויות האיגוד ופועלות בשיתוף פעולה עם אש״י? האם הן תומכות בנו 
ומסייעות לקדם את האינטרסים של המקצוע שלנו? או שמא הן רק דואגות לטפח את השינניות 
שמוביל  פעולה  שיתוף  ותחזקו  תתמכו  תעריכו,  כי  מבקשת  אני  שלהן?  המוצרים  כ״משווקות״ 

להפריה הדדית. 
יוכל  מעבר לכך, חשוב להזכיר כי התמיכה שלכן באיגוד חשובה כתמיד. רק ארגון גדול וחזק 

להניע שינויים מבורכים. לבד מגיעים מהר, אבל ביחד מגיעים רחוק.

ולסיום, אני רוצה לאחל לכן, בשמי ובשם כל חברות הוועד המנהל של האיגוד - אורלי, יפה, 
סוניה ואורה, נשיאת הכבוד נחמה והמנהלת האדמיניסטרטיבית מיכל, חג אביב שמח ושפע של 

פריחות! 

שלכן, 
שרון פרידמן־יניב
יו"ר אש"י
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קוראים יקרים,

סבלנות  מגלות  אנו  בעבודתנו  מאישיותה.  נפרד  בלתי  חלק  כלל  בדרך  היא  הנתינה  השיננות,  במקצוע  שבוחרת  מי 
ואמפתיה כלפי המטופלים שלנו )ולרוב גם כלפי מעסיקינו...( ונותנות מעצמנו ללא הרף, במטרה לשנות דפוסי התנהגות 

ולהובילם לבריאות טובה יותר.
יש בינינו גם קומץ שינניות־מנהיגות, שמרחיבות את פעילותן ותורמות גם לקידום המקצוע שלנו ולרווחת העוסקות בו. כולנו מכירות את 

האמירה לפיה הנותן מקבל יותר משהוא תורם, אולם במה דברים אמורים? 
בתפקידי הנוכחי באיגוד גיליתי שלנשות הוועד יש הרבה זמן! הן מספיקות לעבוד, לנהל חיי משפחה )כולל בעלים, ילדים, הורים וחיות 
מחמד( ועדיין לתרום שעות רבות לאיגוד. למען האמת, אני עדיין מנסה לגלות כיצד הן דוחסות יותר מ־24 שעות ליממה אחת: פועלות 
מתוך מחשבה מתמדת על הארגון ואפשרויות קידומו; מדברות ומתכתבות ומעלות רעיונות, שומרות על קשר קבוע עם משרד הבריאות, 
עם בתי ספר לרפואת שיניים ולשיננות, עם חברות דנטליות ועם איגודי רופאי השיניים; בונות קשרים וגשרים עם איגודי שיננות בינלאומיים 
ואירופיים; דואגות לנו בזירה הפוליטית, החוקית והאקדמית; מארגנות ימי עיון, כנסים ופרויקטים למעננו ולמען הציבור הרחב; נפגשות עם 
היועץ המשפטי, עם רואה החשבון של האיגוד ועם כל מי שעשוי לקדם את עמדתנו המקצועית... באחת משיחות הווטסאפ עם אחת מהן, 
בסביבות חצות, הצעתי לה ללכת לישון ולהמשיך בבוקר. התשובה הייתה: “איך אלך לישון כשעומדים על הפרק...“ ואז הגיעה רשימה של 

כ־15 משימות שיש להתמודד אִתן ברגע זה. 
אז תכל'ס, מה הן מקבלות מכל זה? )אם לא סופרים את היתרונות של חוסר שעות שינה או פחות זמן איכות עם המשפחה ולעצמן...( 
ראשית, סיפוק מכך שהן תורמות לקידום מקצוע השיננות בארץ ובכך גם לציבור המטופלים. מדי פעם הן גם זוכות לדברי עידוד והערכה, 
בעל פה ובכתב. לצערי, הן מקבלות גם לא מעט ביקורת. אל תבינו אותי לא נכון: אני בעד ביקורת; ביקורת בונה. ועוד יותר מכך אני בעד 
ביקורת בונה עם הצעה לעזרה והתנדבות בתחום זה או אחר. כפי שכתבתי בפתח דבריי, הנתינה היא טבע שני לרוב העוסקות במקצוע 
שלנו, ואני מאמינה שברוב המקרים - אם יש רצון, מוצאים זמן ויכולת. האמינו לי, כל מי שרק תרצה תוכל להפוך לחברה פעילה. העלו 

רעיונות, הביאו מאמרים, מרצים, חברות דנטליות לחסויות. כל דבר. הוועד, אשר פועל כצוות, ישמח לשמוע מכן. 
וכשיש נתינה, יש כאמור גם תמורה. בתפקידי, אני עושה מעט מאוד לעומת חברות הוועד, אולם כיוון שאני דוברת אנגלית התבקשתי 
לסייע מדי פעם בקשר עם חברות דנטליות ועם שינניות בחו“ל. כאן זכיתי בבונוס: הכרתי אנשים נפלאים, שאִתם אני שומורת על קשר 

ומהם אני לומדת הרבה. 
אני פונה לכל אחת ואחד מכם: התנדבו וסייעו לקידום מקצוענו דרך האיגוד היחיד שיש לנו. רעיונות מתקבלים בברכה; הצעות לקידום 

פרויקטים או קשרים מקצועיים - בברכה כפולה!

שלכן,
נחמה כפרי־גרינברג
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ד"ר גיא כרמלי 

לשיניים  כתחליף  דנטליים  שתלים  התקנת 
שנעקרו הוא טיפול נפוץ מאוד, ובדרך כלל בעל 
שיעורי הצלחה גבוהים מאוד. השימוש בשתלים 
של  מחוסר  הסובל  למטופל  להחזיר  מאפשר 
המשנן  כל  של  או  שיניים  כמה  של  אחת,  שן 
את התפקוד התקין של מערכת הלעיסה, את 

החיוך האסתטי ואת היכולת הפונטית. 
ככל  הגבוהים,  ההצלחה  שיעורי  למרות 
גם  מצטיירת  ומחקר  ניסיון  יותר  שמצטברים 
ובמקרי  הכישלונות  בשכיחות  דרמטית  עלייה 
)פריאימפלנט  דנטליים  שתלים  סביב  דלקות 

מוקוזיטיס ופריאימפלנטיטיס(. 
למחלת  באופיין  מאוד  דומות  אלו  מחלות 
מחלה  ופריודונטיטיס.  ג'ינג'יביטיס   - החניכיים 
דלקתית סביב שתלים נגרמת גם היא כתוצאה 
השתלים,  פני  על  חיידקים  של  מהצטברות 
תגובה  המעוררת  החניכיים,  לקו  בסמוך 
דלקתית. התגובה הדלקתית מתבטאת תחילה 
ודימום  נפיחות  החניכיים,  של  באודם  בעיקר 
מאוחרים  ובשלבים  מוקוזיטיס(,  )פריאימפלנט 
השתלים  סביב  העצם  של  בספיגה  גם  יותר 
)פריאימפלנטיטיס(. בדומה לג'ינג'יביטיס, דלקת 
)פריאימפלנט  שתלים  סביב  הרכה  ברקמה 
בדומה  הפיך;  דלקתי  תהליך  הוא  מוקוזיטיס( 
לפריודונטיטיס, התהליך הדלקתי סופג העצם 
לטיפול,  ניתן  )פריאימפלנטיטיס(  סביב שתלים 

אולם הנזק שנגרם לעצם הוא בלתי הפיך.
)אוסאו־ בעצם  השתל  קליטת  כי  לזכור  יש 
כמה  ויש  ביולוגי,  תהליך  הוא  אינטגרציה( 
כדי  לבצע  יכול  המרפאה  שצוות  פעולות 
את  ולשמר  ההצלחה  שיעורי  את  להגדיל 
השתלים לאורך זמן במצב של בריאות מרבית. 
לשיננית יש תפקיד חשוב ביותר בכל ההיבטים 
שיניים.  השתלות  לקראת  המטופל  הכנת  של 

יגדילו  נכונים  הרגלים  והקניית  נאותה  הכנה 
משמעותית את שיעורי ההצלחה של הטיפול.

טיפול במחלה 
פריודונטלית פעילה

אחד הגורמים העיקריים לכישלון של שתלים 
ראשונית  פריודונטלית  הכנה  היעדר   הוא 
אם  ההשתלה.  ביצוע  לפני  כירורגית  ו/או 
יותקנו השתלים כאשר בפה המטופל יש עדיין 
סדר  לכן,  גובר.  לכישלון  הסיכוי  פעילה,  דלקת 
גורמי  כל  של  הסרה  מחייב  הנכון  הטיפולים 

הדלקת בפה לפני שמבצעים את ההשתלה. 
בהכנה  הטיפול  את  להתחיל  השיננית  על 
אורלית,  בהיגיינה  הדרכה  הכוללת  ראשונית, 
סילוק אבנית והקצעות שורשים בהתאם לממצאי 
הבדיקה הפריודונטלית ולתכנית הטיפולים. לאחר 

הכנה ראשונית מבוצעת הערכה מחדש. 
של  הראשונית  ההכנה  מהמקרים,  בחלק 
לשלב  להתקדם  ואפשר  מספיקה  השיננית 
טיפולים  נדרשים  אחרים  במקרים  ההשתלות. 
חניכיים  )ניתוחי  כירורגיים  פריודונטליים 
שממשיכים  לפני  רגנרטיביים/רזקטיביים( 
נאותה של השיננית  לביצוע ההשתלות. הכנה 
והדלקת  הרובד  מדדי  את  משמעותית  תשפר 

ותשפר את שיעורי ההצלחה של הטיפול. 

תחזוקה 

לא  כולל  המטופל  של  ההרגלים  שינוי 
גם  אלא  שלו  ההיגיינה  בהרגלי  שינוי  רק 
בהתייחסותו לטיפולי התחזוקה הסדירים. ויתור 
על טיפולי תחזוקה סדירים אצל השיננית צפוי 
השיננית  על  בטיפול.  כישלונות  ליותר  להוביל 
עם  הסתיים  לא  שהטיפול  למטופל  להסביר 
מרגע  וכי  השתלים,  על  השיקום  התקנת 
ובלתי  חשוב  שלב  מתחיל  השיקום  התקנת 

נפרד מהטיפול כולו: שלב התחזוקה. 

טיפולי תחזוקה סדירים אצל השיננית מונעים 
וגם  סביב השתלים  דלקתי  התפתחות תהליך 
תהליך  של  מוקדם  ראשוני  זיהוי  מאפשרים 
כזה, אם הוא מתחיל להתפתח. מקרים שבהם 
דלקתי  תהליך  מוקדם  בשלב  זיהתה  השיננית 
עודפי  מוגלתית,  הפרשה  דימום,  עמוק,  )כיס 
בשיעורי  יטופלו  וכדומה(  ברגים  שחרור  דבק, 
בלתי  נזק  שנגרם  לפני  יותר,  גדולים  הצלחה 

הפיך לעצם הסובבת את השתל.

שינוי הרגלים 

אחד מתפקידיה החשובים ביותר של השיננית 
נכונים  היגיינה  הרגלי  הקניית  הוא  במרפאה 
- מעולה ככל  למטופל. הכנה ראשונית לטיפול 
היגיינה  על  הקפדה  ללא  די  בה  אין   - שתהיה 
על  ולאחריו.  הטיפול  במהלך  נאותה  אורלית 
ואת  הצחצוח  דפוס  את  להתאים  השיננית 
אביזרי ההיגיינה לכל מטופל באופן פרטני. הרגלי 
הרובד  במדדי  לשיפור  יביאו  נכונים  היגיינה 
והדלקת ויגדילו את סיכויי ההצלחה של הטיפול. 

ליווי ותמיכה במהלך הטיפול 
בחלק מהמקרים על המטופל לעבור טיפול 
מורכב וארוך, שעשוי להימשך גם יותר משנה. 
פוגש  פריודונטלי  רקע  עם  שמטופל  בהנחה 
את השיננית לטיפול אחת ל־4-3 חודשים, הרי 
 6-4 אותה  יפגוש  הוא  טיפול מורכב  שבמהלך 

פעמים. 
לעתים חווים המטופלים קושי מנטלי בטיפול 
שימוש  עם  להתמודד  הצורך  שונות:  מסיבות 
טיפולים  ארוכה,  לתקופה  זמנית  בתותבת 
את  לנצל  השיננית  על  ועוד.  קשים,  כירורגיים 
הקשר האישי שלה עם המטופל כדי לתמוך בו 
בהיבט הפסיכולוגי ולסייע לו לעבור את הטיפול 
יותר. מילות חמלה ועידוד עשויות  בצורה קלה 

לעזור למטופל לעבור את הטיפול בהצלחה.

------
חניכיים  לרפואת  מומחה  רופא  פריודונט,   - כרמלי  גיא  ד"ר 
ושתלים. מנהל מרפאה פרטית העוסקת בטיפולים פריודונטליים 
והשתלות ורופא בכיר במחלקת פה ולסת במרכז הרפואי בני ציון.

carmeli.guy@gmail.com

הכנה נאותה והרגלים בריאים
 התפקיד החשוב של השיננית 

 בהכנת המטופל לקראת 
השתלות שיניים
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סיוע בהכנה ובבחירה 
של תכנית הטיפולים

המרפאה,  מצוות  נפרד  בלתי  חלק  בהיותה 
השיננית יכולה, ואף צריכה, להציע למטופלים 
חייהם.  לאיכות  ויתרום  להם  שיתאים  טיפול 
לדוגמה, בהקשר של שתלים דנטליים, למטופל 
שחסרה לו שן אחת היא יכולה להציע להיבדק 
אצל הרופא, כדי לבחון אם יש מקום להשלים 
היא  חלקית  תותבת  עם  למטופל  השן;  את 

שישפרו  שתלים  התקנת  להציע  יכולה 
את אחיזת התותבת. 

לגבי  מתלבטים  רבים  מטופלים 
תכנית הטיפול המוצעת להם. כאן 
שימוש  לעשות  השיננית  יכולה 
בידע הרפואי שברשותה כדי לסייע 

להם בקבלת ההחלטה. 

הקשר הסיסטמי 

החיים,  בתוחלת  העלייה  עם 
אנו פוגשים יותר ויותר מטופלים 

מבוגרים עם מחלת רקע סיסטמית. 
על השיננית לשאול את עצמה כיצד 

היא יכולה לתרום גם בהיבט זה. 
עם  יחד  לעבור  עליה  ראשית, 

המטופל על טופס האנמנזה. בין השאר, ידוע כי 
אחד הגורמים לכישלון של שתלים הוא סוכרת, 
המטופל  בהכנת  מאוד  לסייע  יכולה  והשיננית 

הסוכרתי לקראת השתלה. 
קיים  חניכיים  ומחלת  הסוכרת  מחלת  בין 
הסיכון  את  מגדילה  סוכרת  דו־כיווני:  קשר 
יעיל  שטיפול  בשעה  חניכיים,  במחלת  לחלות 
הסוכר  רמות  את  מוריד  החניכיים  במחלת 
דלקתיים  תהליכים  סוכרת.  חולי  של  בדמם 
ולטיפול  להתייחסות  זוכים  שאינם  בחניכיים 
לא  לעלייה  להוביל  יכולים  סוכרת  בחולי 
תקופה  לאורך  בדם  הסוכר  ברמות  מבוקרת 
לסיבוכים  בסיכון  לעלייה  ומכאן  ארוכה 

הסיסטמיים הקשורים לסוכרת לא מאוזנת. 
למטופל מאוזן אפשר להתייחס כאל מטופל 
בריא, אולם אין לבצע השתלות או פרוצדורות 
מאוזן.  שאיננו  במטופל  מורכבות  כירורגיות 
לפתח  כאמור,  נוטים,  סוכרתיים  מטופלים 
קליטת  בסיכויי  שיפגמו  חניכיים,  דלקות  יותר 
השתל. כמו כן, שיעורי ההצלחה של השתלות 
שיניים ופרוצדורות שפעמים רבות נלוות אליהן 
 - למיניהן  עצם(  )השתלות  אוגמנטציות  כגון   -

מושפעים מהאיזון המטבולי של המטופל. 
בשני  לסייע  יכול  השיננית  של  הטיפול 
לא   - הישיר  במישור  ועקיף.  ישיר  מישורים, 
פריודונטלי  טיפול  כי  מעלים  פרסומים  מעט 
הדלקתי  התהליך  של  הפחתה  או  וסילוק 
מסייעים בהשגת איזון מטבולי. במישור העקיף, 
בהתאמת  למטופל  לסייע  יכולה  השיננית 

למטופלים  המתאימים  ותכשירים  שטיפות 
נכונה  תזונה  על  לשמירה  ובדרבונו  סוכרתיים 
ובריאה. מטופלים רבים יוצרים קשר אישי וטוב 
בה  ורואים  זמן  לאורך  שלהם  השיננית  עם 
זה  קשר  לנצל  יש  דבר.  לכל  רפואית  סמכות 

ולתעל אותו לטובת המטופל.

עישון 

מחקרים מעלים כי עישון הוא אחד הגורמים 
המרכזיים להתפתחות ולהתקדמות של מחלת 
העיקריים  הגורמים  אחד  גם  הוא  חניכיים. 
לכישלון של השתלות שיניים. מעשנים נמצאים 
שתלים  של  לכישלון  בהרבה  גבוה  בסיכון 

בהשוואה למטופלים שאינם מעשנים. 
להתפתחות  מסייע  גורם  היותו  מלבד 
עישון  פריודונטלית,  מחלה  של  ולהתקדמות 
משפיע על התגובה של גוף המטופל לטיפולי 
פחות  מגיבים  מעשנים  השונים.  השיניים 
המחלה  של  מחזרות  וסובלים  לטיפול  טוב 

הפריודונטלית. 
כאשר מטופל מדווח בטופס האנמנזה שהוא 
את  לקבל  ולא  לכך  להתייחס  עלינו  מעשן, 
העישון כעובדה שאינה ניתנת לשינוי. מחקרים 
במרפאת  הטיפולים  שבמסגרת  מוכיחים 
מעישון.  מטופלים  לגמול  גם  אפשר  השיניים 
מחובתנו  אבל  כולם,  עם  נצליח  שלא  ברור 

לנסות. 
קשר טוב עם המטופל יסייע לשיננית לקיים 
להקדיש  אפשר  בנושא.  נעימה  שיחה  עמו 

לכך דקה או שתיים בכל פגישה, עד שהנושא 
תצליחו!  כמה  עד  לראות  תופתעו  יופנם. 
ויקר,  מורכב  שיניים  טיפול  בעקבות  לעתים, 
להפחית  להם  שמוטב  מבינים  המטופלים 
כל  בכלל.  להפסיקו  או  בעישון  משמעותית 
מקרה שבו הצלחתן לגמול מטופל מעישון יסב 
לכן סיפוק רב: גם סייעתן למטופל בהיבט של 
מחלות מסכנות חיים כמו סרטן, מחלות ריאה 
סיכויי ההצלחה  וגם שיפרתן את  לב,  ומחלות 

של הטיפול הדנטלי.

לסיכום 

ובלתי  חשוב  חלק  היא  השיננית 
לה  יש  המרפאה.  מצוות  נפרד 
במערך  מאוד  חשוב  תפקיד 
הרופא,  את  הכולל  הטיפולי 
הניהולי,  והצוות  הסייעת 
רבות  לתרום  יכולה  והיא 
בכל  ולמרפאה  למטופל 
הטיפול:  משלבי  אחד 
הבדיקה  בשלב  החל 
הראשונית  וההיכרות 
דרך  המטופל,  עם 
 - עצמו  הטיפול 
האישי,  הקשר  כאשר 
ומקצועיות, מסייע למטופל  המבוסס על אמון 
לעבור את הטיפול בהצלחה ובקלות רבה יותר, 
ובסיום הטיפול - בשמירה על בריאות המטופל 
באמצעות  זמן,  לאורך  הטיפול  תוצאות  ועל 

טיפולי תחזוקה סדירים.
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בין  מידבקות  מחלות  של  העברה  למניעת 
עליונה  חשיבות  יש  הצוות  ואנשי  המטופלים 
בפעילות היומיומית של כל מוסדות הרפואה, 

ובמרפאת השיניים בפרט.
לאדם  אדם  בין  מועברות  מידבקות  מחלות 
וירוסים,  חיידקים,  שונים�  מחוללים  באמצעות 
פטריות, חד תאיים )פרוטוזואה( וחלבונים זרים 

)פריונים(. 
העברה של מחולל יכולה להתבצע בדרכים 

שונות�
� מגע ישיר עם הדם, נוזלי הפה או רקמות 

אחרות של המטופל;
� מגע בלתי ישיר עם חפצים מזוהמים )כלי 
עבודה, משטחים או חפצים בסביבת המטופל(;
� מגע עם רקמות של אדם הנגוע במחלה 
ידי  על  המופרשים  נוזלים  או  קרנית  )ריריות, 

האדם החולה(;
ידי שאיפת מזהמים  � בדרך טיפתית - על 

)לרוב וירוסים( הנמצאים באוויר החדר.

כלשהו  במזהם  הדבקה  שתיווצר  כדי 
צריכים להתקיים תנאים שמאפשרים אותה�

 )Virulence( כושר הדבקה של אותו מחולל �
מנגנון  כדי להפעיל את  וכמות מספקת ממנו 

המחלה;
ולהת־ לשרוד  לחיידקים  שמאפשר  מאגר   � 
)דם,  המארח  לגוף  לחדירה  עד  בתוכו  רבות 

חומר אורגני כגון רקמות הגוף וכדומה(;
� דרכי העברה וקליטה מתאימות לפתוגנזה 

של המחלה;
� פורטל חדירה של החיידק אל תוך הגורם 

המארח;
� גוף מארח מתאים )אדם לא מחוסן או בעל 

תנגודת מוחלשת(.

צירוף התנאים הללו יוצר הזדמנות להדבקה 
מטופל  לכל  אחדות  מניעה  פעולות  במחלה. 
לכך  הנדרשים  מהתנאים  חלק  מנטרלות 
ובכך מצמצמות את הסיכוי להעברת המחלה. 
 Universal [Standard] ( פעולות אוניברסליות
של  העברה  למנוע  נועדו   )Precautions
או  הזיהום  לסוג  קשר  בלי  הזיהומים,  רוב 
הן מגוונות  למנגנון הפעולה שלו. פעולות אלו 
מבלי  המקרים,  בכל  רוטיני  באופן  ומופעלות 
זהירות  נקיטת  דעת�  שיקול  להפעיל  שנדרש 

הידיים,  רחיצת  חדים,  במכשירים  בשימוש 
כפפות,  כמו  אישיים  הגנה  באמצעי  שימוש 
אחד  שלכל  מאחר  ועוד.  מגן  ומשקפי  מסכות 
ומנגנוני  העברה  דרכי  יש  המחלות  ממחוללי 
ייחודיות  התגוננות  דרכי  גם  יש  פעולה משלו, 
בכל  הדבקה  מפני   )Special Precautions(
ההתגוננות  דרכי  הדברים,  מטבע  מהם.  אחד 
יעילות  מפני מחוללים ספציפיים אינן בהכרח 

לגבי מחוללים אחרים. 
לבדה  עובדת  המקרים,  ברוב  השיננית, 
ומבצעת גם פעולות חיטוי ועיקור, שהן למעשה 
הטיפולים  לו“ז  בשל  הסייעת.  של  תפקידה 
להספיק  צריכה  שהשיננית  ומאחר  הצפוף, 
מטופל  בין  הטיפול  עמדת  את  ולהכין  לנקות 
למטופל ואף לסטרל כלים, נדרש סדר פעולות 
מובנה )פרוטוקול( שיאפשר לחסוך בזמני ביצוע 

הפעולות ובה בעת למנוע טעויות קריטיות.
יתרה  בהתייחסות  לצורך  נוספת  סיבה 
היא  השיננית  בטיפולי  זיהומים  למניעת 
פעם  לא  מלווים  אלה  שטיפולים  העובדה 
ביצירת דימומים, שהם מקור עיקרי להעברת 
 AIDS, ABV, כגון   Bloodborn pathogens

ACV, HPV ואחרים.
השן,  לבריאות  האגף  של   1.3 הנחיות 
מניעת  בתחום  הדרישות  את  המסדירות 
המלצות  על  מתבססות  זיהומים,  העברת 
הארגון   -  CDCה־ של  האחרונה  המהדורה 
 Guidelines for( מחלות  למניעת  הבינלאומי 
 Infection Control in Dental Health-Care
Settings, 2003(. הנחיות רלוונטיות נוספות הן 
הנחיות 1.8 לטיפול בפסולת ברפואת שיניים; 
נוהל שירותי בריאות הציבור למניעת הדבקה 
לדם  חשיפה  אחרי   HCV-HBV  בנגיפים 
ו/או לנוזלי גוף אחרים בקרב עובדי בריאות, 
מניעת  הציבור,  בריאות  שירותי  נוהל   ;2006
 Cו־  B מסוג  נגיפית  כבד  בדלקת  הדבקה 
אחרים,  גוף  לנוזלי  ו/או  לדם  חשיפה  לאחר 
עובדי  חיסון  הכללי,  המנהל  של  נוהל   ;2015
אמצעי  רפואה,  מנהל  חוזר   ;2011 הבריאות, 

זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים, 2010.

אנמנזה רפואית

חוק  פי  על  המחויב  רפואית,  אנמנזה  רישום 
בבקרת  הראשון  השלב  הוא  החולה,  זכויות 
מחלות  על  או  רקע  מחלות  על  מידע  זיהומים. 
להימנע  לצוות  יסייע  המטופל  של  נוכחיות 
מהדבקה עצמית או מהדבקת המטופל. עם זאת, 

בכל מקרה על הצוות להיערך כאילו המטופל נגוע 
או נשא של מחלה, גם ללא הודעה שלו. ההיגיון 
מהמקרים  שבחלק  הוא  זו  דרישה  שמאחורי 
מטופלים עשויים להסתיר מידע ולעתים הם גם 

אינם יודעים שהם חולים או נשאים. 
איננה  כי  טוענת  המרפאה  שבהם  במקרים 
או כל   HIV, HBV, HPV ערוכה לטפל בנשאי 
מחלה אחרת - עליה להפסיק כל פעילות כדי 

שלא לסכן את מטופליה ואת הצוות. 
לקבל  לסירוב  המותרת  היחידה  הסיבה 
אותו  לסכן  שעלול  רפואי  מצב  היא  מטופל 
המערכת  כשל  לדימומים,  גבוהה  )סבירות 
וכדומה(.  אינטראקציה עם תרופות  החיסונית, 
של  רקע  עם  מטופלים  לסנן  הצדקה  כל  אין 
נפרדים,  בזמנים  לקבלם  או  זיהומית  מחלה 
לפני  מיוחדת  חליפה  ללבוש  צורך  כל  ואין 

שניגשים לחולים הללו.

התגוננות הצוות המטפל 
בפני הדבקה

רופאי שיניים ושינניות נמצאים בסיכון מוגבר 
ישיר  להדבקה באמצעות תרסיס טיפתי, מגע 
או פציעה על ידי כלי מזוהם )בראש ובראשונה 
לנקוט  עליהם  לכן,  דם(.  ומוצרי  דם  ידי  על 

באופן שגרתי אמצעי זהירות מגוונים�
חלוק  לבישת  עבודה�  בבגדי  שימוש   �
האזורים  דרך  הזיהום  אפשרויות  את  תצמצם 
האישיים  הבגדים  ושל  הגוף  של  החשופים 
חלוק  למרפאה.  מחוץ  חיידקים  פיזור  ותמנע 
ארוך, בעל שרוולים ארוכים, הוא עדיף. עם תום 
להסיר  כדי  ולהסתבן,  להתקלח  כדאי  העבודה 
מזהמים פוטנציאליים מהגוף. שיער שלא כוסה 
ושיער פזור חשופים לתרסיס מזוהם שנוצר על 
ידי מכשירים דנטליים )סקיילר טורבינה, אקדח 
אוויר-מים וכדומה(. כיסוי ראש או לפחות איסוף 

השיער יצמצמו את החשיפה באופן ניכר.
� היגיינת ידיים� ב־1847, ד“ר איגנץ זמלווייס 
שהנהיג  הראשון  )Ignaz Semmelweis( היה 
רחצת ידיים עם חומר אנטיספטי בבית חולים 
בווינה. באמצעות פעולה פשוטה זו הוא הצליח 
הנשים  תמותת  את  שליש  בשני  להפחית 
הכפפות,  בעידן  היום,  גם  היולדות.  במחלקת 

רחיצת ידיים לא איבדה את חשיבותה. 
בסבון  שימוש  1.3 מחייבות  הנחיות 
 CHLORHEIDINE 4%, בסיס  על  אנטיספטי 
כדי לצמצם את   ,TRICLOSAN 1%, IOD 7%
הסיכוי להעברת חיידקים במגע. יש להשתמש 

איך נמנע העברת זיהומים 
במרפאת השיניים?

ד“ר ודים פיקובסקי

 ---
אשקלון.  הבריאות  לשכת  מחוזי,  שיניים  רופא  הוא  הכותב 

 vadimp@bmc.gov.il
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עם  ומיד  הכפפות  את  שלובשים  לפני  בסבון 
הסרתן. אם הכפפה נקרעת, יש להורידה מיד, 
אנטיספטי  סבון  עם  הידיים  את  שוב  לרחוץ 

וללבוש כפפות חדשות. 
ועל  קצרות  ציפורניים  על  לשמור  חשוב 
בעור,  עמוקים  סדקים  הידיים.  עור  שלמות 
כיבים או פצעים שטרם עברו אפיתליזציה הם 
חריגים  במקרים  המחולל.  של  הכניסה  שער 
נדרשת הפסקת הפעילות הקלינית עד לריפוי 
מלא. כמו כן, לפני תחילת העבודה יש להסיר 

מהידיים את כל התכשיטים. 
העבודה  במהלך  מגן�  ומשקפי  מסיכה   �
נוצר  טורבינה  עם  או  אולטרסוני  סקיילר  עם 
תכולותיו�  כל  על  רוק  טיפות  המכיל  תרסיס 
כמו  אורגניות  ושאריות  דם  חיידקים,  רובד 
חומר השן המושחזת. בשעה שעור שאינו פגוע 
חדירת  מפני  מושלם  כמעט  מחסום  מהווה 
וירוסים וחיידקים רבים, קרנית העיניים וריריות 
כגון  מכנית  הגנה  חסינות.  אינן  הנשימה  דרכי 
משקפי מגן ומסיכת מגן תקטין משמעותית את 
סיכויי ההידבקות של הצוות ותמנע את חשיפת 
דרכי הנשימה של המטפל למחוללים שבאוויר. 
נהוג גם להגן במשקפיים על עיני המטופל מפני 

חדירת לכלוך ופגיעה בקרנית.
את  לחסום  שונה  יכולת  השונות  למסיכות 
נחשבת   N95 מסוג  מסיכה  המחולל.  חדירת 
ואחרים.  שפעת  וירוסי  מפני  להגנה  ליעילה 
ככל  רחב   ,Shield מסוג  מגן  כי  לזכור  חשוב 

שיהיה, אינו תחליף למסיכת פנים.
על  הפה  בחלל  החיידקים  מספר  הפחתת 
ידי שימוש בשטיפות פה עם כלורהקסידין לפני 
תחילת הטיפול תצמצם את כמות החיידקים 
בתוך האירוסול שנוצר במהלך הטיפול ותקטין 

את חשיפת הצוות אליהם. 
מרפאות  צוותי  חיסון  העובדים�  חיסון   �
השיניים הוא חובה על פי חוזר מנכ“ל משרד 

רופאי שיניים, שינניות   .2011 הבריאות משנת 
)פעולות  פפמ“ח  כמבצעים  מוגדרים  וסייעות 
עליהם  וחלות  חשיפה(  מועדות  פולשניות 
הנוהל.  של  המחמירות  החיסון  דרישות 
על  מוטלת  החיסונים  קבלת  על  האחריות 
שמסרב  עובד  שלו.  המעביד  ועל  העובד 
תצהיר  למנהליו  להמציא  חייב  להתחסן 
שאינן  רפואיות  מגבלות  על  אישור  או  חתום 

מאפשרות לו להתחסן. 
חיסוני החובה הם� צהבת B, שעלת, דיפתריה, 
רוח,  אבעבועות  אדמת,  חזרת,  חצבת,  טטנוס, 

פוליו ובדיקת מנטו. 

כלי עבודה וחפצים 
בסביבת המטופל

זיהומים,  להעברת  הסיכון  לרמת  בהתאם 
החפצים מתחלקים לשלוש קבוצות� קריטיים, 
הדרישות  קריטיים.  ולא  למחצה  קריטיים 
לעיקור ולחיטוי של החפצים נקבעות בהתאם 

לקבוצה שאליה הם משתייכים. 
�CDCעל פי המלצות ה־

� Critical Item - כל מכשיר או אביזר שבא 
רקמות  עם  או  דם  כלי  עם  או  דם  עם  במגע 

סטריליות. מחויב עיקור. 
� Semi Critical Item - כל מכשור החודר 
רקמות  או  דם  עם  במגע  בא  ואינו  לגוף 
סטריליות, אולם בא במגע עם רקמות ריריות, 
לפחות  מחייב  הנשימה.  בדרכי  או  שומניות 

חיטוי ברמה גבוהה.
המכשור  יתר  כל   -  Non critical Items  �
הלא חודרני או הקשור לסביבת החולה. מחייב 

חיטוי ברמה בינונית או נמוכה.

רבה.  חשיבות  יש  הכלים  של  ראשוני  לניקוי 
כלי שאינו נקי לא יכול להיחשב סטרילי, מאחר 

ששכבת הלכלוך )שאריות דבק, רקמה אורגנית, 
בעת  קיטור  חדירת  מונעת  חלודה(  קרוש,  דם 
שמסתתרים  לחיידקים  “מגן“  ומהווה  העיקור 
מכונת  אולטרסוני,  באמבט  שימוש  תחתיה. 
אנזימים  בסיס  על  השריה  חומרי   ,Ultrawash
 )Aseptizyme, Endozyme, Cidazyme )כגון 
- מצמצמים באופן ניכר את הצורך בניקוי ידני 
ומקטינים את הסיכון לפציעה על ידי כלי מזוהם. 
חיטוי נועד להביא כלים למצב אספטי - נטול 
בנבגים.  נגועים  עדיין  אך  ווירוסים,  חיידקים 
חומרי החיטוי להשריה נחלקים לשלוש קבוצות, 

בהתאם ליכולתם להשמיד מזהמים שונים� 
השמדה   - גבוהה  ברמה  חיטוי  חומרי   �
למעט  מוחלטת של כל הווירוסים והחיידקים, 

נבגים.
� חומרי חיטוי ברמה בינונית - משמידים את 
)למעט  החיידקים  מרבית  ואת  הווירוסים  כל 

חיידקים עמידים ונבגים(.
� חומרי חיטוי ברמה נמוכה - משמידים את 

מרבית הווירוסים וחלק קטן מהחיידקים.
מאחר שחלה חובת עיקור של כל כלי לשימוש 
פוחתת   ,Critical Item בחזקת  שהוא  חוזר 
המכשירים.  של  כימי  חיטוי  של  החשיבות 
בחומרי  להשתמש  עלינו  היה  העיקור  אלמלא 

חיטוי ברמה גבוהה.
נחשף  המטופל  בסביבת  שנמצא  מה  כל 
הנפלטים  למזהמים  הטיפול  במהלך 
בתרסיסים על טורבינה או סקיילר אולטרסוני 
ולמגע יד מזוהמת של הצוות� משטחי עבודה, 
וסטנדים  אריזות  שונים,  כפתורים  מדפים, 
החיטוי  כאן,  ועוד.  רנטגן  מכשיר  למקדחים, 
 Semi Criticalחשוב. מאחר שאלו מוגדרים כ־
חיטוי ברמה  בחומרי  להסתפק  אפשר   ,Items
מטליות  או  אנטיספטי  בתרסיס  לרוב  בינונית, 
מדללים  לרוב  מכילים  אלו  חומרים  חיטוי. 
הפעיל  החומר  ריכוז  גדל  וכך  שמתאדים, 
ומתקצר משך פעולתו. לאחר שימוש בתרסיס 
כחמש  להמתין  יש  אנטיספטיים  במטלית  או 

דקות לפני הכנסת המטופל הבא. 
Non critical Items כגון קירות,  לחיטוי של 
חיטוי  חומר  נדרש  ומרקקות  כיורים  רצפה, 
היפוכלוריד  סודיום  בסיס  על  נמוכה,  ברמה 

)אקונומיקה( 3% או אלכוהול 70%.
אריזה ואחסון של הכלי אמורים למנוע זיהום 
אינה  אריזה  בו.  השימוש  שעד  הזמן  במשך 
אמורה למנוע עיקור או להפריע למהלכו התקין. 
עשוי  האחד  שצדם  בשרוולים  להשתמש  נהוג 
נייר המאפשר חדירת קיטור וצדם האחר עשוי 
על  הכלי.  את  לראות  שמאפשר  שקוף,  ניילון 
האריזה להיות אטומה - ללא קרעים או פגמים, 
תאריך  ושל  העיקור  תקינות  של  סימון  עם 
העיקור. יש לארוז כל כלי בנפרד, אך אפשר גם 
סטים  מורכבות�  פעולות  לביצוע  סטים  לארגן 
להקצעת  וסקיילרים  קיורטות  סט  כירורגיים, 

המשך בעמוד 12



מאמרים מקצועיים  

JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ● ISSUE 55 ● MARCH 2016 ● 2016 12   שיננות ● גיליון 55 ● מארס

בשימוש  הצורך  התעורר  קדם  בימי  עוד 
השיניים.  את  לנקות  כדי  שוחקים  בחומרים 
אלמוגים,  אבקת  היו  בעבר  נפוצים  חומרים 
המודרני  בעידן  עצמות.  ואפר  צדפים 
כשאחת  ובמברשת,  במשחה  משתמשים 
אלא  כתמים.  סילוק  הינה  הצחצוח  ממטרות 
שסילוק כתמים על ידי משחות שוחקות עלול 

לפגוע גם בחומר שן בריא.
 ,Relative Dentin Abrasivity  -  RDA
 Radioactive Dentin  - הנוסף  בשמו  או 
לשחיקת  המתייחס  מדד  הוא   ,Abrasion
תקן  השיניים.  משחת  ידי  על  שבשן  הדנטין 
DIN EN ISO 11609 מ־1998 )עודכן ב־2010( 
המדידה  השחיקה.  למדידת  שיטה  קבע 
מתבצעת באמצעות סימון רדיואקטיבי על גבי 
החלקיקים  כמות  את  למדוד  שמאפשר  השן, 

הנשחקת ממנה. 
את  המחייבת  חקיקה  אין  להיום,  נכון 
החברות לציין את ערכי ה־RDA על גבי משחות 
 American Dental( ADAהשיניים. עם זאת, ה־
כי  וממליץ  התקן  את  אימץ   )Association 
ה־RDA של משחות השיניים יהיה קטן מ־250.

 RDH ערכי

70-0 - שחיקה קלה

100-70 - שחיקה בינונית

150-100 - שחיקה גבוהה

250-150 - מוגדר כגבולי ועלול להזיק

בדיקת השחיקה מתבצעת במעבדה, על שיני 
אדם או פרה שנחשפו לקרינה מייננת עדינה. 
סיבים  עם  מכונה  לתוך  מוכנסות  השיניים 
הרדיואקאיביות  נמדדת  מכן  ולאחר  שוחקים, 
"הערך  נקראת  התוצאה  הנשטף.  הנוזל  של 

.RDA - "הרדיולוגי של דנטין נשחק
שיטה זו החליפה שיטה ותיקה, שהתפרסמה 
בשנת 1958 ומדדה את עומק החריצים שנוצרו 
בדנטין בשימוש במברשת השיניים. הבעייתיות 
זו הייתה שהתוצאות לא היו  בשימוש בשיטה 
ולאימות(.  לחזרה  שניתנות  )כאלה  איכותיות 
שהיא  טענה  זו  שיטה  על  נוספת  ביקורת 
אינה בודקת את ההשפעה על האמייל, שהוא 
למידת  מתייחסת  ואינה  יותר,  קשיח  חומר 
הבסיסיות או החומציות של סביבת חלל הפה 

רמת  חומצית,  בסביבה  נמצאת  שהשן  )ככל 
השחיקה עולה(.

 RDA בעלת  משחה  עם  אגרסיבי  צחצוח 
לבנות  לשיניים  בטעות  לעתים  מקושר  גבוה 
צחצוח  בין  קשר  שוללים  מחקרים  יותר. 
שוחק להלבנת השן. ההפך הוא הנכון: צחצוח 
במברשת בעלת סיבים קשים ומשחה המכילה 
לשתייה  סודה  סיליקה,  של  גדולה  כמות 
לשחיקה  לגרום  עלול  מלבינים,  וחומרים 
מסיבית של השיניים וליצירת חריצים, לשחיקת 
באופן  להסרתו  השן,  על  המגן  האמייל  ציפוי 
הצהבהבה  הדנטין  שכבת  ולחשיפת  הדרגתי 
יותר  צהובה  שן  תהיה  התוצאה  שמתחתיו. 
חשיפה  ולמתיקות.  ללחץ  לקור,  יותר  ורגישה 
ושחיקה של הדנטין יצריכו במקרים מסוימים 
מילוי של החלל שנוצר באמצעות חומרי מילוי 

)סתימה( במרפאת השיניים.
שיניים  במשחות  להשתמש  מומלץ  כיום 
שמשחת  רצוי  נמוך.  שלהן  השחיקה  שמקדם 
על  משפיע  אשר  פלואוריד,  תכיל  השיניים 

קשיחות האמייל ועוזר במניעת עששת.
רבים,  באתרים  מפורסמת  הערכים  טבלת 
ולהקטין מדדי  לבדוק  יוכל  כדי שהציבור הרחב 
http://dendds.com/uploads/RDA_( סיכון 

.)index.pdf
לגבי  להדרכה  בשיננית  להיעזר  מומלץ 
שימוש במשחה מתאימה, מברשת עם סיבים 

רכים והדרכה לצחצוח נכון ויעיל. 

מקורות 
1. https://dentisse.com/uploads/

page/jcd_web.pdf
2. http://www.dentalcare.co.uk/media/

en_GB/journals/pgresrch/posters/
aadr01/pdfs/aadr01pp_1814.pdf

3. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/21290981
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שורשים, סט להנחת שחזור וכדומה. פתיחת 
הסט מחייבת כמובן עיקור מחדש של כל כלי 
השתמשנו  שלא  אלו  כולל  השימוש,  לאחר 

בהם. 
חודרניות  לפעולות  כלים  בין  להבדיל  יש 
)כלי כירורגיה קטנה, מכשירי אנדו או כלים 
כלים  לבין  הפריודונטלי(  לכיס  שחודרים 
זונדות  )מראות,  חודרניות  לא  לפעולות 
ספטולות  ליטוש,  מברשות  ופינצטות, 
צריכים  הראשונים  אם  ועוד(.  דנטליות 
להישאר סטריליים עד השימוש, על האחרים 
בלבד  אספטיים  להישאר  אך  עיקור  לעבור 
דרישות  לכן,  פתוגניים(.  חיידקים  )נטולי 

האריזה לגביהם נוקשות פחות. 
קובעות   1.3 השן  בריאות  הנחיות  עיקור� 
זה  ובכלל  יעקר“  חוזר  לשימוש  כלי  “כל  כי� 
מכשירים רוטטוריים )טורבינה וזויתן(. השיטה 
הנדרשת  כלים  לעיקור  והיעילה  הבטוחה 
 - דהיינו  בקיטור,  עיקור  היא  בהנחיות 
באוטוקלב. פעולת העיקור מבטיחה השמדה 
שעל  והנבגים  החיידקים  הווירוסים,  כל  של 
מנוטרת  להיות  צריכה  היא  המעוקר.  הכלי 
לחץ(,  שעון  או  חום  )מד  פיזיקלית  בשיטה 
או  צבע(  שמשנים  )אינדיקטורים  כימית 
ביולוגית )תרבית, נבגים או אחר(, לצורך וידוא 
יש  טעויות.  ומניעת  התהליך  של  תקינותו 
לנהוג על פי הכלל שכל ספק לגבי סטריליות 
נייר  מחדש.  עיקורו  את  מחייב  החפץ  של 
מלאה,  בצורה  צבע  שינה  שלא  אינדיקציה 
אריזה שנראית פגומה, ספק לגבי משך הזמן 
שעבר מאז עיקור הכלי וכדומה - כל אלו ועוד 

מחייבים עיקור מחדש.

איסוף פסולת מזוהמת חדה

פסולת  איסוף  מחייבות   1.8 הנחיות 
מזוהמת חדה ופינויה בדרך שתבטיח היעדר 
סיכון של הדבקת אנשי הצוות ועוברי אורח. 
לפיכך, יש לאסוף פריטים חדים שהיו במגע 
הרדמה  קרפולות  סכינים,  )מחטים,  דם  עם 
בלתי  סגירה  עם  קשיח  כלי  בתוך  ואחרים( 
חוזרת ופינוים דרך אחת החברות המורשות 
לשריפה או להטמנה. חומרי חבישה וניירות 
במגע  שהיו  פריטים  או  הגוף,  בנוזלי  נגועים 
ניילון  בשקיות  לארוז  יש  המטופל,  עם 
אין  הרגיל.  האשפה  לפח  ולפנות  אטומות 

צורך באיסוף ובפינוי מיוחד.
האחריות על מניעת העברה של זיהומים 
במרפאה,  האחראי  הרופא  על  מוטלת 

השיננית והסייעת. 

איך נמנע העברת זיהומים 
במרפאת השיניים?
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 )marginal tissue recession( נסיגת חניכיים
החופשיות  החניכיים  של  כתזוזה  מוגדרת 
שטח  פני  של  חשיפה  עם   ,CEJל־ אפיקלית 
של  סוגים  שלושה  לפחות  יש   .)1( השורש 
הגורמים  פי  על  היא  כשהחלוקה  נסיגות, 

לנסיגה. 
הסוג הראשון הינן נסיגות הקשורות בגורמים 
אלו  )נסיגה(  לרצסיות  העיקרי  הגורם  מכניים. 
הוא צחצוח אגרסיבי. נסיגות אלו נפוצות בדרך 
אורלית  היגיינה  הרגלי  עם  במטופלים  כלל 
קלינית.  בריאות  חניכיים  עם  ובאתרים  טובים 
של  השטח  ופני  טריז,  צורת  החשוף  לשורש 

השורש לרוב נקיים וחלקים. 
במיקום  הקשורות  נסיגות  הן  השני  הסוג 
באזורים  העצם   .)Malposition( לקוי  שיניים 
הנסיגה  חסרה.  או  דקה  לעתים  היא  אלו 
דק,  עובי  בעלות  חניכיים  בנוכחות  מתרחשת 
רובד  עקב  הנגרמת  דלקת  מתווספת  כשלכך 

והיגיינה לקויה. 
פריודונטלית  למחלה  קשור  השלישי  הסוג 
חניכיים  רקמת  של  כולל  תמיכה  ולאיבוד 
הפריודונטלית  התמיכה  איבוד  גרמית.  ורקמה 
הרצסיות  ולכן  בין־שיניים,  אזורים  גם  מערב 
מערבות את כל משטחי השן ורובן נגרמות עקב 

הצטברות של רובד ואבנית )2(.  

אינדיקציות 
וקונטראינדיקציות לטיפול

רבים  קליניים  ממחקרים  שנאסף  מידע 
 Attached( מראה כי חוסר בחניכיים מצומדות
על  בשמירה  מכריע  גורם  אינו   )gingiva
בריאות החניכיים וגובהן. ולכן, על אף שנוכחות 
האפשרות  על  מקלה  מצומדות  חניכיים  של 
של ביצוע היגיינה אורלית אופטימלית, כמותן 
לביצוע  משמעית  חד  הצדקה  מהווה  אינה 
טיפול כירורגי של כיסוי שורשים )8-3( )תמונה 

 .)1
לכיסוי  פרוצדורות  לביצוע  אינדיקציות 
המטופל  שבהם  מצבים  בעיקר  הן  שורשים 
לעיסה  בזמן  ו/או  צחצוח  בעת  נוחות  אי  חש 
כן, כאשר  כמו  ופגיעה במוקוזה.  עקב הפרעה 
קיימת דרישה אסתטית )תמונה 2א( או כאשר 

עקב חשיפת השורש נוצרת רגישות דנטינלית 
והשן אינה מגיבה לאף טיפול אחר. אינדיקציה 
תנועה  מתוכננת  שבו  מצב  היא  נוספת 
השן  של  הצפויה  שההעמדה  אורתודנטית, 
בעקבותיה תוביל לאיבוד גרמי )דהיסנס(, ולפני 
טיפול שיקומי המערב את השן/שיניים, בעיקר 
הרקמה  של  העובי  הגדלת  האסתטי.  באזור 
יכולה להפחית את הסיכון להתפתחות נסיגה 

עתידית. 

שיקולים קליניים לביצוע 
טיפול כירורגי לכיסוי שורשים

טיפול מוקוג'ינג'יבלי הינו מונח כללי המתאר 
לתיקון  כירורגיים  ולא  כירורגיים  טיפולים 
כמותיים  ו/או  מיקומיים  מורפולוגיים,  פגמים 
של הרקמה הרכה והרקמה הגרמית התומכת 
פריודונטליים  ניתוחים   .)1( ובשתלים  בשיניים 
לצורך כיסוי שורשים כלולים במונח זה. במהלך 
ברקמה  משתמשים  שורשים  לכיסוי  הטיפול 
מ"אתר תורם" )סמוך או מרוחק( לכיסוי השורש 

החשוף, המכונה "האתר המקבל". 

לקחת  יש  זה  מסוג  ניתוחים  ביצוע  לפני 
בחשבון כמה פרמטרים קליניים, הכוללים את 
עם  השיניים  מספר  ורוחבה,  הנסיגה  עומק 
נסיגה הנכללות בטיפול, האופי והעובי הנוכחיים 
הרקמה  זמינות  עבה(,  או  )דק  החניכיים  של 
הימצאות  הוויסטיבולום,  עומק  התורמת, 
חיבורי שריר, וכמובן - הדרישה האסתטית של 
המטופל. האיסוף וההערכה של פרמטרים אלו 
שהם  מאחר  חיוניים,  הם  הטיפול  ביצוע  לפני 
סוג הפרוצדורה  ולתכנן את  מאפשרים לבחור 

שתבוצע ולהגדיל את סיכויי ההצלחה. 

טכניקות לכיסוי השורשים

לשתי  מתחלק  השורשים  כיסוי  אופן 
קטגוריות עיקריות:

כיסוי על ידי מתלה של רקמה רכה מאזור   .1
 pedicle soft( הנסיגה  לאזור  הסמוך 

.)tissue graft
ידי שתל חופשי של רקמה רכה  כיסוי על   .2
 free( הנלקח מאזור מרוחק מאזור הנסיגה

.)soft tissue graft

   כיסוי שורשים:    למה, מתי וכיצד?
אושו, פרופ' קרלוס נמקובסקי  ד"ר קרן שמטוב־יונה, ד"ר חני סטולרו, ד"ר ליאת צ'

----
דנטליים,  ושתלים  לפריודונטיה  המחלקה  מן  הם  הכותבים 
גולדשלגר,  וגבריאלה  מוריס  ע"ש  שיניים  לרפואת  ביה"ס 

אוניברסיטת תל אביב

מקרה של נסיגת חניכיים באזור לא אסתטי שאינו מצריך 
טיפול עקב היעדר סימנים קליניים לדלקת חניכיים, דרגת 

נסיגה יציבה לאורך זמן והיעדר אי־נוחות בעת תפקוד 

1

תמונה 1
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1. כיסוי על ידי מתלה של רקמה רכה:

לביצוע  עיקריות  אפשרויות/גישות  שתי  יש 
מתלה של הרקמה רכה, כאשר החלוקה היא על 
פי כיוון העברת המתלה מהאתר המשמש לכיסוי 
השורש החשוף. פרוצדורות אלו כוללות מעורבות 
של אתר ניתוח בודד, ולכן יש להן יתרון רב בהיבט 

של הנוחות והפחתת הכאב למטופלים. 
 :)Rotational flap( סיבובי  מתלה  א. 
בטכניקה זו מבצעים הסטה של מתלה חניכיים 
השורש  לעבר  לטרלית  לנגע  הסמוך  מאזור 
ידי  על  לראשונה  תוארה  זו  טכניקה  החשוף. 
וכללה   )9(  1956 בשנת   Group & Warren
הסטה של מתלה מאתר אחד, הסמוך לשורש 
החשוף. מכיוון שהטכניקה מחייבת נוכחות של 
רקמה עבה במיוחד בשן או בשיניים סמוכות, 

אפשר לבצעה רק לעתים רחוקות.
התוצאות האסתטיות של טכניקה זו טובות, 
מכיוון שמקור הרקמה המוסטת זהה לזה של 

נובע  השיטה  של  החיסרון  החסרה.  הרקמה 
הסמוך,  התורם  באתר  רקמה  של  מחשיפה 
שבו נדרש ריפוי שניוני והוא חשוף לסכנה של 

התפתחות פגם לאחר ריפוי )2(. 
ב. מתלה מורם )Advanced flap(: בטכניקה 
מאזור  חניכיים  מתלה  של  הסטה  מבצעים  זו 
אפיקלי לנגע קורונלית לעבר השורש החשוף. 
שיטת טיפול זו עושה שימוש בעובדה שרירית 
הציפוי בחלל הפה הינה אלסטית, ולכן מתלה 
המופרד מהעצם מעבר ל־MGJ יכול להימתח 
החשוף  השורש  כיסוי  לצורך   קורונלית 
)14-10(. אפשר להשתמש בטכניקה זו לטיפול 
ברצסיות בודדות ואף ברצסיות מרובות, בתנאי 
שיש זמינות של רקמה מצומדת באתר תורם. 
רצסיות עמוקות יותר, עם זמינות מתלה תורם 
השורש  בכיסוי  פחותה  הצלחה  יראו  ודק,  צר 

.)16-15(
שבדקו  סיסטמטיים,  סקירה  מחקרי 
טיפול  אחרי  השורשים  כיסויי  הצלחת  את 

ניתן  כי  הראו  סיבובי,  מתלה  של  בפרוצדורות 
בממוצע  הנסיגה  של  כיסוי  לכ־70%  לצפות 
הנסיגה  של  מלא  כיסוי   .)87%-34% )בטווח 
)טווח  מהמקרים  ב־35%  רק  בממוצע  נצפה 

 .)18-17( )60%-15%
שימוש  עם  זו  פרוצדורה  לשלב  ניתן 
 בחומרים פעילים, כמו חלבוני משתית האמייל 
 ,)Enamel matrix derivatives - EMD אמדוגיין(
המעודדים רגנרציה של רקמות הפריודונטיום. 
החומר מגיע בצורת ג'ל ומונח על גבי השורש 
החשוף )תמונות 2א ו־2ב( לפני הכיסוי על ידי 
2ג(.  )תמונה  קורונלית  המועבר  מורם  מתלה 
של  יכולתו  את  ציינו  מחקרים  של  רב  מספר 
יכולת  ואת  הוויטליות  את  להגדיל  זה  חומר 
פיברובלסטיים  תאים  של  הפרוליפרציה 

ברקמת החיבור )20-19(.
הצלחת  את  שבדקו  קליניים  מחקרים 
מורם  מתלה  עם  בשילוב  באמדוגיין  השימוש 
הצלחה  שיעורי  עם  משופרות,  תוצאות  הראו 

   כיסוי שורשים:    למה, מתי וכיצד?
2ג2ב2א

2ו2ה2ד

תמונה 2א. נסיגת חניכיים בהיקף של כ־5 מ"מ בניב העליון, אשר מהווה פגם אסתטי
תמונה 2ב. לאחר הרמת מתלה, יישום חלבוני משטית האמייל )®Emdogain( על גבי שטח פני השורש החשוף

תמונה 2ג. תפירה לאחר מיקום מחדש קורונלי של המתלה לצורך כיסוי השורש החשוף
תמונות 2ד, 2ה, 2ו. התוצאה לאחר שנה )ד(, שנתיים )ה( ושש שנים )ו( מתום הטיפול

תמונה 2
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החשוף.  השורש  של  מלא  בכיסוי  גבוהים 
זמן.  לאורך  יציבותן  על  שומרות  אלו  תוצאות 
כמו כן, נראה שיפור בעובי הרקמה המצומדת 

באתר )תמונות 2ד, 2ה ו־2ו( )22-21(. 
היא  בשוק  כיום  הקיימת  נוספת  אפשרות 
עור  ממקור  מבודדים  בחומרים  שימוש 
 AlloDerm®, Puros®, PerioDerm™,( אדם 
עם  המשולבים   )Oracell®, SureDerm™
חיבור,  רקמת  הינו  זה  חומר  המורם.  המתלה 
אשר עברה טיפולים רבים המנפים את התאים 
מה   - לביוקומפטבילית  אותה  והופכים  בעור 

שחשוב להצלחת הפרוצדורה. 
סטטיסטית,  כי  הראו   )23( וחובריו   Jepsen
שימוש באמצעי זה לא שיפר משמעותית את 
יחד  בלבד.  מורם  התוצאות בהשוואה למתלה 
עם זאת, נצפתה עלייה מסוימת בעובי הרקמה 
מאוד  יעילה  נמצאה  השיטה  ולכן  המצומדת, 

במקרים שבהם נדרש עיבוי הרקמה. 
בשימוש  האסתטיות  התוצאות  אף  על 
עולה  ספרותית  מסקירה   ,)25-24( זו  בשיטה 
כי קיימת אי הסכמה מהותית באשר ליעילות 
ולעדיפות של שימוש בתחליף זה בפרוצדורת 

כיסוי שורשים )26(. 

 2. כיסוי על ידי שתל חופשי של 
)Free soft tissue graft( רקמה רכה

שורשים  לכיסוי  ביותר  הנפוצה  הפרוצדורה 
 free( החופשי  השתל  טכניקת  היא  חשופים 
gingival graft(. פרוצדורה זו מאפשרת לעבות 
לאפשר  כדי  המצומדות  החניכיים  רצועת  את 
אופטימלית  אורלית  היגיינה  לבצע  למטופל 
5א  )תמונות  החניכיים  בריאות  על  ולשמור 
יעילה לטיפול במקרים  זו נמצאה  ו־5ב(. שיטה 
עם  ומחמירה  שמתקדמת  חניכיים  נסיגת  של 
הזמן, במקרים שבהם שורשי השיניים בולטים 
וחשופים וגם לתיקון פגמים ברקמה רכה ברכס 
מחוסר שיניים, לצורך התקנת שתלים או ייצוב 
שורשים  לכיסוי  זו  פרוצדורה   .)27( תותבת 
נמצאת בשימוש מאז שנת 1960 )28(, והותאמה 

והוגדרה על ידי Miller בשנת 1982 )29(. 
חופשי.  שתל  של  עיקריים  סוגים  שני  יש 
אפיתל  המכיל  רקמה  שתל  הוא  הראשון 
כאשר שתל   - והשני   ,)Epithelialized Graft(
החיבור  רקמת  את  רק  מכיל  הרכה  הרקמה 
אפיתל  של  כיסוי  ללא  התורם,  מהאתר 
 .)subepithelial connective tissue graft(

האתר התורם, שממנו נלקח השתל החופשי, 
הוא חך המטופל, מאזור המלתעות והטוחנות. 
אך  רקמה,  של  רבה  זמינות  זה  תורם  לאתר 
אתרים  בשני  זה  במקרה  מדובר  זאת  עם 
ובכאב  בקושי  מלווה  התהליך  ולכן  כירורגיים 

נוסף למטופל )30(. 
שתלי חניכיים המכילים אפיתל אינם מתאימים 
לפרוצדורות למטרה אסתטית. מחקרים קודמים 
נושאים  אלו  חופשיים  חניכיים  שתלי  כי  העלו 
ומשמרים את מאפייני הרקמה שממנה נלקחו 
)תמונה  טוב  אסתטי  פתרון  נותנים  אינם  ולכן 
בעלת  נחשבת  זו  פרוצדורה  בנוסף,   .)31( 5ג( 
של  הצלחה  שיעור  עם  נמוכה,  פרדיקטבליות 
מוחלט  בכיסוי  וכ־28%  השורש  בכיסוי  כ־65% 
במחקר  זאת,  עם  יחד   .)33-32( השורש  של 
שבדק את הצלחת הפרוצדורה באתרים שלא 
הייתה בהם רקמה מצומדת בכלל לזמן מעקב 
של עד 25 שנה, הראה כי תוצאות הפרוצדורה 
נשמרות לתקופה ארוכה ורק כ־3% מהרצסיות 

הוחמרו )34(. 
לרוב  נמצאת  חופשי  השתל  פרוצדורת 
בשימוש נרחב בשילוב עם טכניקות של כיסוי 
 .)Advanced flap( מורם  מתלה  של  שורשים 

3ג3ב3א

3ו3ה3ד

נסיגת חניכיים. א. חניכיים מצומדות; ב. רירית אלוואולרית. החִצים מציינים נסיגות בדרגות חומרה שונות. צמוד לשן  תמונה 3א. 
31 - הנסיגה ממוקמת בחניכיים המצומדות, וצמוד לשן 42 - הנסיגה הגיעה עמוק לתוך הרירית האלוואולרית. ניתן 

להתרשם מסימנים קליניים לדלקת סביב הנסיגות, במיוחד באזור הרירית האלוואולרית, במקום שבו אין רקמה מצומדת 
פרוצדורה כירורגית לצורך כיסוי נסיגת החניכיים בשן 42. הנסיגה בשן 31 איננה מחייבת טיפול.  תמונה 3ב. 

ניתן להתרשם מאובדן תאחיזה מתקדם מאוד והטיה בוקלית של שורש שן 42
אתר כירורגי לצורך לקיחת שתל רקמת חיבור עם צווארון אפיתל מחך המטופל, לצורך העברתו לצִדה הבוקלי של שן 42 תמונה 3ג. 

שתל רקמת החיבור נתפר במקום עם תפרים נמסים. החלק המכיל אפיתל ממוקם מול שורש השן תמונה 3ד. 
תפירה של החניכיים במיקום קורונלי תוך כיסוי של השתל החופשי שנלקח מהחך תמונה 3ה. 

מראה האזור שנתיים לאחר ההליך הכירורגי. ניתן להתרשם מכיסוי מלא של שורש שן 42 והיעדר סימנים  תמונה 3ו. 
קליניים לדלקת בכל האזור. ניתן להתרשם משיפור גם בשן 31 שבה לא בוצע טיפול כירורגי כלשהו

תמונה 3
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נסיגת חניכיים מתקדמת בעיקר בשן 42 אך גם בשיניים הסמוכות. רצועת חניכיים מצומדות  תמונה 4א. 
צרה ביותר בכל השיניים הללו

תפירה של השתל, המורכב ברובו מרקמת חיבור שנקצרה מהחך, על גבי שורשי השיניים  תמונה 4ב. 
החשופים 

כיסוי שורשים על ידי שילוב טכניקה של מתלה מורם )advanced flap( עם שתל חופשי  תמונה 4ג. 
של רקמת חיבור. קיבוע המתלה כך שיכסה את שתל רקמת החיבור. חלקי השתל החופשי 

המצופים אפיתל יכולים להישאר חשופים, ללא כיסוי המתלה
לאחר זמן מעקב של ארבע שנים ניתן להתרשם מכיסוי מלא בחותכות ובניב, רק עד למיקום  תמונה 4ד. 

המקורי של ה-CEJ, כמו כן, ניתן להתרשם מהרחבה ניכרת ברצועת החניכיים המצומדות

4ג4ב4א

4ד

נסיגת חניכיים בכל השיניים הקדמיות התחתונות. ניתן להתרשם  תמונה 5א. 
מרצועת חניכיים מצומדות צרה ביותר, מלווה במשיכת פרנום 

ווסטיבולום רדוד ביותר, מה שמביא למשיכת שרירים חזקה
המראה מיד בתום הליך כירורגי ליצירת רצועת חניכיים מצומדות  תמונה 5ב. 

ביחד עם ביטול משיכת הפרנום והעמקת הווסטיבולום באמצעות שתל 
חניכיים חופשי המכיל רקמת חיבור וציפוי אפיתל שנשאר חשוף. ההליך 

הכירורגי הראשוני הזה אינו מיועד להשגת כיסוי של השורשים
המראה חודשים מספר לאחר ההליך הכירורגי להעמקת הווסטיבולום. ניתן  תמונה 5ג. 

להתרשם מרצועת חניכיים מצומדות רחבה והיעדר משיכת פרנום ושרירים. הצבע 
והמרקם של השתל שונים משל הרקמה המקורית, מכיוון שהציפוי האפיתליאלי 

שומר על האפיון שלו. בשלב זה אין שיפור כלשהו בדרגת חשיפת השורשים
הליך כירורגי נוסף מתבצע לצורך כיסוי השורשים באמצעות מיקום קורונלי  תמונה 5ד. 

של הרקמה שהושגה בעקבות ההליך הקודם. כיסוי השורשים מתבצע רק על 
ידי מיקום קורנלי של המתלה, ללא צורך בלקיחת שתל רקמה נוסף

התוצאה לאחר זמן מעקב של שנתיים. ניתן להתרשם מכיסוי מלא או כמעט מלא בכל  תמונה 5ה. 
השיניים הקדמיות התחתונות, וכן מהרחבה ניכרת ברצועת החניכיים המצומדות

5ג5א 5ב

5ד

5ה

תמונה 4

תמונה 5



מאמרים מקצועיים  
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שימוש בשתל חופשי של רקמת חיבור לצורך 
דווח  המצומדות  החניכיים  רצועת  הרחבת 
בשנת  כבר  אדל  אלן  ד"ר  ידי  על  לראשונה 
בשתל  בשימוש  כי  הראה  אדל   .)35(  1974
את  להגדיל  ניתן  בלבד  חופשי  חיבור  רקמת 

רוחב החניכיים המצומדות בצורה ניכרת.
החל  המשולבות  בטכניקות  השימוש 
להתפתח כבר בשנות ה־1970, כאשר התחילו 
נסיגת  לכיסוי  מורמים  במתלים  להשתמש 
תלויה  הטיפול  הצלחת  כי  ראו  אז  החניכיים. 
לפני  המצומדת  הרקמה  בכמות  רבה  במידה 
מצב  יוצרות  הנסיגות  שרוב  מכיוון  הטיפול. 
 Bernimoulin מצומדת,  ברקמה  חוסר  של 
מכן  לאחר  חוזקה  אשר  שיטה,  הציע   )1973)
שבה   ,)36(  Guinard and Caffesse ידי  על 
שתל  באמצעות   - יוצרים  הראשון  בשלב 
רקמה חופשי המכיל אפיתל - אזור של רקמה 
שנייה,  ובפרוצדורה  הנסיגה,  סביב  מצומדת 
כחודשיים לאחר הטיפול הראשוני, מכסים את 
)תמונות  קורונלית  מורם  מתלה  עם  הנסיגה 
זו הם, כמובן,  )36(. חסרונות שיטה  ו־5ה(  5ד 
הצורך בשתי פרוצדורות כירורגיות, וכן העובדה 

כי אזור החך נדרש לריפוי שניוני. 
עם הצלחת אפשרות השימוש בשתל רקמה 
רכה המכיל רקמת חיבור בלבד, או רקמת חיבור 
אפיתליזציה  לצורך  אפיתל  קולר  השארת  תוך 
הנחת  את  הכוללות  טכניקות  פותחו  מהירה, 
ושימוש  החשוף  השורש  על  ישירות  השתל 
במטרה  לטרלית  או  קורונלית  מורם  במתלה 
נמצאת  זו  שיטה   .)41-37( השתל  את  לכסות 
בשימוש נרחב, עם שיעורי הצלחה גבוהים: אם 
בשיעור הכיסוי והכיסוי המלא )17, 43-42( ואם 
פרוצדורה  שעובר   - למטופל  הנוחות  מבחינת 
ואי־נוחות  כאבים  פחות  עם  אחת,  ניתוחית 
מאזור החך, ובעיקר מבחינה אסתטית - מכיוון 
הרקמה  עם  היטב  מתמזג  החניכיים  שצבע 

הסמוכה )תמונות 3ב, 3ג, 3ד, 3ה ו־3ו( )44(.
להשתמש  ניתן  מרובות  בנסיגות  לטיפול 
 ,"Tunnel technique" המכונה  בפרוצדורה 
שבה יוצרים מעין שרוול או תעלה בתוך רקמת 
הבין־שיניות,  בפפילות  פגיעה  ללא  החניכיים, 
וממקמים את שתל רקמת החיבור בתוך תעלה 
 Zabalegui, Sicilia, Cambra, Gil & Sanz זו. 
)45(, שתיארו שיטה זו, הראו כי ב-67% מהנסיגות 
התקבל כיסוי מלא, ושיעור הכיסוי הממוצע היה 
91.6%. שיטה זו רגישה מאוד לטכניקה ולמיומנות 

של הכירורג וכן דורשת זמן רב לביצוע.

שיעורי ההצלחה של 
פרוצדורות לכיסוי נסיגה

לכיסוי  ביותר  הטובה  הפרוצדורה  בחירת 
קליניים,  מחקרים  על  לרוב  מסתמכת  שורשים 
השונות  הפרוצדורות  את  להעריך  שנועדו 
הגדולה  השונות  בשל  כי  נראה  ביניהן.  ולהשוות 

בפרמטרים שנבדקו במחקרים השונים, המלצה 
תוצאות  על  המסתמכת  וכוללת,  משמעית  חד 
השונות,  בפרוצדורות  המתקבלות  הטיפול 
רוב  בנוסף,   .)18( וחד משמעית  איננה אפשרית 
כיסוי  שיעור  של  פרמטרים  בודקים  המחקרים 
השורש ושיעור הכיסוי המלא ואינם מציעים מידע 
בהפחתת  ההצלחה  האסתטית,  ההצלחה  לגבי 
העיקרית  הבעיה  זאת,  עם  וכדומה.  הרגישות 
לכיסוי  ביותר  הטובה  הפרוצדורה  בבחירת 
המעקב  זמן  של  אחידות  מאי  נובעת  שורשים 
לטווח  הטיפול  הצלחת  את  לבחון  ומהצורך 
הארוך. יש חוסר ממשי במחקרים המדווחים על 

הצלחת הפרוצדורה לטווח ארוך )34(. 
שיעורי  את  שהראה  הטיפול  כי  נראה 
של  פרוצדורה  היא  ביותר  הגבוהים  הצלחה 
 coronally advanced( מתלה מורם קורונלית
של  חופשי  שתל  עם  בשילוב  או  לבדו   ,)flap
 ,EMD אמדוגיין  עם  בשילוב  או  חיבור  רקמת 
בפרוצדורות לכיסוי נסיגה בודדת )17, 43( וגם 

לטיפול ברצסיות מרובות )46(.   

רשימת מקורות
1. Glossary of periodontal terms (2001). American 

academy of periodontology.
2. Lindhe J. & Lang N. P. (2008). Clinical 

Periodontology and Implant Dentistry, 5th 
Edition. Blackwell Munksgaard, Blackwell 
Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford 
OX4 2DQ, UK. Vol 2, Chapter 44, 955-1028

3. de Trey, E. & Bernimoulin, J. P. (1980). 
Influence of free gingival grafts on the health 
of the marginal gingiva. J Clin Periodontol., 
7(5):381-93

4. Hangorsky, U. & Bissada, N. F. (1980). Clinical 
assessment of free gingival graft effectiveness 
on the maintenance of periodontal health. J 
Periodontol., 51(5):274-8.

5. Schoo, W. H. & van der Velden, U. (1985). 
Marginal soft tissue recessions with and 
without attached gingiva. A five year 
longitudinal study. J Periodontal Res., 
20(2):209-11.

6. Kisch, J., Badersten, A. & Egelberg, J. (1986). 
Longitudinal observation of "unattached" 
mobile gingival areas. J Clin Periodontol., 
13(2):131-4.

7. Wennström, J. L. (1987). Lack of association 
between width of attached gingiva and 
development of soft tissue recession. A 
5-year longitudinal study. J Clin Periodontol, 
14(3):181-4.

8. Freedman, A. L., Green, K., Salkin, L. M., Stein, 
M. D. & Mellado, J. R. (1999). An 18-year 
longitudinal study of untreated mucogingival 
defects. J Periodontol., 70:1174-6.

9. Grupe, J. & Warren, R. (1956). Repair of 
gingival defects by a sliding flap operation. 
Journal of Periodontology, 27: 290-295.

10. Harvey, P. (1965). Management of advanced 
periodontitis. Part I. Preliminary report of 
a method of surgical reconstruction. New 

Zealand Dental Journal, 61: 180-187. 
Sumner 1969.

11. Brustein, D. (1979). Cosmetic periodontics. 
Coronally repositioned pedicle graft. Dental 
Survey, 46:22.

12. Allen, E. P. & Miller, P. D. (1989). Coronal 
positioning of existing gingiva. Short term 
results in the treatment of shallow marginal 
tissue recession. Journal of Periodontology, 
60, 316-319.

13. Wennström, J. L. & Zucchelli, G. (1996). 
Increased gingival dimensions. A 
significant factor for successful outcome 
of root coverage procedures? A 2 year 
prospective clinical study. Journal of Clinical 
Periodontology, 23:770-777.

14. de Sanctis, M. & Zucchelli, G. (2007). 
Coronally advanced flap: a modified 
surgical approach for isolated recession 
type defects. 3 year results. Journal of 
Clinical Periodontology, 34:262-268.

15. Baldi, C., Pini-Prato, G., Pagliaro, U., Nieri, 
M., Saletta, D., Muzzi, L. & Cortellini, P. 
(1999). Coronally advanced flap procedure 
for root coverage. Is flap thickness 
a relevant predictor to achieve root 
coverage? A 19-case series. J Periodontol., 
70(9):1077-84

16. Berlucchi, I., Francetti, L., Del Fabbro, M., 
Basso, M. & Weinstein, R. L. (2005) The 
influence of anatomical features on the 
outcome of gingival recessions treated 
with coronally advanced flap and enamel 
matrix derivative: a 1-year prospective 
study. J Periodontol., 76(6):899-907.

17. Cairo, F., Pagliaro, U. & Nieri, M. (2008). 
Treatment of gingival recession with 
coronally advanced flap procedures: 
a systematic review. Journal of Clinical 
Periodontology, 35, 136-162.

18. Chambrone, L., Sukekava, F., Araujo, M. G., 
Pustiglioni, F. E., Chambrone, L. A. & Lima, 
L. A. (2009). Root coverage procedures for 
the treatment of localised recession type 
defects. Cochrane Database of Systematic 
Reviews, DOI: 10.1002/14651858.
CD007161.pub2. 

19. Zeldich, E., Koren, R., Nemcovsky, C. 
& Weinreb, M. (2007). Enamel matrix 
derivative stimulates human gingival 
fibroblast proliferation via ERK. J Dent Res., 
86(1):41-6.

20. Zeldich, E., Koren, R., Dard, M., 
Nemcovsky, C. & Weinreb, M. (2008). 
EGFR in Enamel Matrix Derivative-
induced gingival fibroblast mitogenesis.  
J Dent Res., 87(9):850-5.

21. Spahr, A., Haegewald, S., Tsoulfidou, F., 
Rompola, E., Heijl, L., Bernimoulin, J. P., Ring, 
C., Sander, S. & Haller, B. (2005). Coverage 
of Miller class I and II recession defects using 
enamel matrix proteins versus coronally 
advanced flap technique: a 2-year report. J 
Periodontol., 76(11):1871-80.

22. Pilloni, A., Paolantonio, M. & Camargo, P. 
M. (2006). Root coverage with a coronally 





JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ● ISSUE 55 ● MARCH 2016 ● 2016 20   שיננות ● גיליון 55 ● מארס

מאמרים מקצועיים  

positioned flap used in combination with 
enamel matrix derivative: 18-month 
clinical evaluation. J Periodontol., 
77(12):2031-9.

23. Jepsen, K., Jepsen, S., Zucchelli, G., Stefanini, 
M., de Sanctis, M., Baldini, N., Greven, 
B., Heinz, B., Wennström, J., Cassel, B., 
Vignoletti, F. & Sanz, M. (2013). Treatment 
of gingival recession defects with a 
coronally advanced flap and a xenogeneic 
collagen matrix: a multicenter randomized 
clinical trial. J Clin Periodontol., 40(1):82-9.

24. Woodyard, J. G., Greenwell, H., Hill, 
M., Drisko, C., Iasella, J. M. & Scheetz, 
J. (2004) The clinical effect of acellular 
dermal matrix on gingival thickness and 
root coverage compared to coronally 
positioned flap alone. J Periodontol., 
75(1):44-56.

25. Côrtes Ade, Q. , Martins, A. G., Nociti, F. H. 
Jr, Sallum, A. W., Casati, M. Z. & Sallum, 
E. A. (2004). Coronally positioned flap 
with or without acellular dermal matrix 
graft in the treatment of Class I gingival 
recessions: a randomized controlled 
clinical study. J Periodontol., 75(8):1137-44.

26. Harris, R. J. (2004). A short-term and long-
term comparison of root coverage with an 
acellular dermal matrix and a subepithelial 
graft. J Periodontol., 75(5):734-43.

27. Deeb, G. R. & Deeb, J. G. (2015). Soft Tissue 
Grafting Around Teeth and Implants. Oral 
Maxillofac Surg Clin North Am., 27(3):425-48.

28. Nabers, C. L. (1966). Free gingival grafts. 
Periodontics, 4: 244-245.

29. Miller, P. D. (1982). Root coverage using a 
free soft tissue autograft following citric 
acid application. Ⅰ. Technique. International 
Journal of Periodontics and Restorative 
Dentistry, 2: 65-70.

30. Zuhr, O., Bäumer, D. & Hürzeler, M. (2014). 
The addition of soft tissue replacement 
grafts in plastic periodontal and implant 
surgery: critical elements in design and 
execution. J Clin Periodontol., 41, Suppl 
15:S123-42.

31. Karring, T., Ostergaard, E. & Löe, H. (1971). 
Conservation of tissue specificity after 
heterotopic transplantation of gingiva and 
alveolar mucosa. Journal of Periodontal 
Research, 6: 282-293.

32. Roccuzzo, M., Bunino, M., Needleman, 
I. & Sanz, M. (2002). Periodontal plastic 
surgery for treatment of localized gingival 
recession: a systematic review. Journal of 
Clinical Periodontology, 29, Suppl 3:178-
194.

33. Oates, T. W., Robinson, M. & Gunsolley, J. C. 
(2003). Surgical therapies for the treatment 
of gingival recession. A systematic review. 
Annals of Periodontology, 8: 303-320.

34. Agudio, G., Pini Prato, G., de Paoli, 
S. & Nevins, M. (1985). Mucogingival 
interceptive therapy. International 
Journal of Periodontics & Restorative 

Dentistry, 5: 49-59.
35. Edel, A. (1974). Clinical evaluation of free 

connective tissue grafts used to increase 
the width of keratinized gingiva. Journal of 
Clinical Periodontology, 1: 185-196.

36. Guinard, E. A. & Caffesse, R. G. (1978). 
Treatment of localized gingival recessions. 
III. Comparison on results obtained with 
lateral sliding and coronally repositioned 
flaps. Journal of Periodontology, 49:457-
461.

37. Langer, B. & Langer, L. (1985). Subepithelial 
connective tissue graft technique for root 
coverage. Journal of Periodontology, 56: 
715-720.

38. Nelson, S. W. (1987). The subpedicle 
connective tissue graft. A bilaminar 
reconstructive procedure for the coverage 
of denuded root surfaces. Journal of 
Periodontology, 58: 95-102.

39. Harris, R. J. (1992). The connective tissue 
and partial thickness double pedicle 
graft: a predictable method of obtaining 
root coverage. Journal of Periodontology, 
63:477-486.

40. Bruno, J. F. (1994). Connective tissue graft 
technique assuring wide root coverage. 
International Journal of Periodontics and 
Restorative Dentistry, 14: 127-137.

41. Zucchelli, G., Amore, C., Montebugnoli, L. & 
de Sanctis, M. (2003). Bilaminar techniques 
for the treatment of recession type defects. 
A comparative clinical study. Journal of 
Clinical Periodontology, 30: 862–870.

42. Nunn, M. E. & Miyamoto, T. (2013). 
Coronally advanced flaps (CAF) plus 
connective tissue graft (CTG) is the gold 
standard for treatment of Miller class I and 
II gingival defects. J Evid Based Dent Pract., 
13(4):157-9.

43. Buti, J., Baccini, M., Nieri, M., La Marca, 
M. & Pini-Prato, G. P. (2013). Bayesian 
network meta-analysis of root coverage 
procedures: ranking efficacy and 
identification of best treatment. J Clin 
Periodontol., 40(4):372-86.

44. Roman, A., Balazsi, R., Câmpian, R. S., 
Soancă, A., Moldovan, R., Sculean, A. 
& Stratul, S. I. (2012). Patient-centered 
outcomes after subepithelial connective 
tissue grafts and coronally advanced 
flaps. Quintessence Int., 43(10):841-51.

45. Zabalegui, I., Sicilia, A., Cambra, J., Gil, J. 
& Sanz, M. (1999). Treatment of multiple 
adjacent gingival recessions with the 
tunnel subepithelial connective tissue 
graft: a clinical report. International Journal 
of Periodontics & Restorative Dentistry, 
19:199-206.

46. Graziani, F., Gennai, S., Roldán, S., 
Discepoli, N., Buti, J., Madianos, P. & 
Herrera, D. (2014). Efficacy of periodontal 
plastic procedures in the treatment 
of multiple gingival recessions. J Clin 
Periodontol., 41, Suppl 15:S63-76.

לאור שאלות ומסרים לא מדויקים שהגיעו לידינו, 
אנו מבקשות לחדד ולהזכיר את ההבהרות שנתן 

משרד הבריאות לגבי עבודתה של השיננית. בראש 
ובראשונה, על פי תקנות רופאי השיניים, שיננית 
רשאית לעבוד ללא נוכחות רופא, על פי שיקול 
דעתו של רופא השיניים. שנית, שיננית רשאית 
לבצע הקצעות שורשים. מצ"ב המסמך הרשמי.

הבהרות בנוגע 
לעבודת השיננית

1. פיקוח מקצועי:
על  מקצועית  המפקח  השיניים  רופא 
עבודתה של שיננית יחליט אם ברצונו להיות 
יש  במטופליו.  בזמן שהשיננית מטפלת  נוכח 
לשים לב שבמרפאת תאגיד, רופא אחראי או 
לפחות  נוכחים  להיות  חייבים  מקומו  ממלא 
לקהל.  פתוחה  היא  שבהם  בימים  שעות   6
במרפאה ציבורית יכול הרופא האחראי לבקש 
שבו  ביום  נוכח  יהיה  כללי  שרופא  אישור 

השיננית עובדת.
הפיקוח המקצועי כולל:

1. מתן הנחיות כלליות לטיפול
מטופל  לגבי  פרטניות  הנחיות  2. מתן 

מסוים
לאחר  מהשיננית  בכתב  דיווח  3. קבלת 

טיפולה 
2. הקצעת שורשים

הורדת  עם  יחד  נעשית  שורשים  הקצעת 
אבנית, ולכן לפי תקנות רופאי שיניים-שינניות 

1978, היא יכולה להתבצע על ידי שיננית.
3. איטום חריצים וחרירים

של  פעולה  היא  וחרירים  חריצים  איטום 
של  ההגדרה  לעששת.  ראשונית  מניעה 
“מריחת חומרים למניעת עששת“ כוללת את 
הפעולה הזו, ולכן היא יכולה להתבצע על ידי 
איטום  לבצע  יכולה  אינה  השיננית  שיננית. 

חריצים על ידי חומר מוצק שלא נמרח.
4. הכנסת חומרים בשחרור מושהה

בחומרים  להשתמש  לשיננית  מותר 
חניכיים  בדלקות  לטיפול  מושהה  לשחרור 

על פי מרשם חתום על ידי רופא שיניים.
5. הבהרת שיניים )הלבנה(

למטופל  מידע  להעביר  לשיננית  מותר 
בדבר הבהרת שיניים. על פי התקנות, אין לה 
היתר לקחת מטבעים להכנת סדים לתכשירי 

הבהרת שיניים, או לבצע את ההבהרה.
6. שימוש בדו־חנקן חמצני

לשיננית אין אישור למתן תרופות למטופל 
)נייטרוס(. כלומר,  דו־חנקן חמצני  זה  ובכלל 
לשיננית אין היתר לעבוד  על מטופל תחת 

השפעת נייטרוס. 
 7. אין לשיננית היתר לטפל במטופל 

תחת הרדמה כללית.

האגף לבריאות השן
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למריחה בחלל הפה לטיפול בכאבי בקיעת שיניים בתינוקות  תכשירים -אזהרת בטיחות הנדון: 

 סיכון לתופעות לוואי חמורות  –וילדים 

 
 

 

 

 רקע לפרסום האזהרה 

בתינוקות וילדים להקלה  4%סור השימוש בתמיסות המכילות לידוקאין בנוגע לאי FDAלאחרונה פורסמה אזהרת 

על כאבי בקיעת שיניים.  אזהרה זו מצטרפת לאזהרות בטיחות נוספות אשר פורסמו בנוגע לתכשירים למריחה 

בחלל הפה לטיפול בכאבי בקיעת שיניים בתינוקות וילדים. לאור אזהרות אלו, החליטה הועדה המייעצת לבטיחות 

פול התרופתי לפרסם אזהרת בטיחות הנוגעת לכלל התכשירים למריחה בחלל הפה להקלת כאבי בקיעת הטי

 שיניים, בתיאום עם האיגוד לרפואת ילדים בישראל. 

 

   תכשירים למריחה בחלל הפה המכילים לידוקאין

 ליותפרכוסים, פגיעה מוחית ובעיות קרדיא –תופעות לוואי חמורות עקב מינון יתר  חשש עיקרי:

  אין למרוח בחלל הפה תכשירים המכילים לידוקאין עבור טיפול בכאבי בקיעת שיניים בתינוקות

מתהמוגלובינמיה ובילדים לאור סיכון לתופעות לוואי חמורות כולל פרכוסים, פגיעה מוחית, 

(methemoglobinemia)בעיות קרדיאליות ומקרי מוות , . 

 דיווחים ל 44וניתוח של  אזהרה זו מבוססת, בין השאר, על  סקירה-FDA  על תופעות לוואי חמורות

, 2%שנים בעקבות טיפול בלידוקאין  5.5חודשים עד  5הכוללות מוות בתינוקות ובילדים צעירים בגילאי 

 .תמיסה צמיגה לטיפול בכאבים  בחלל הפה )כולל כאבי בקיעת שיניים וסטומטיטיס(

 מרבית תופעות הלוואי החמורות אשר דווחו ל-FDA  התרחשו עקב מינון יתר שנבע ממריחת כמות גדולה

 מדי או בליעה בטעות של תמיסה צמיגה של לידוקאין בתינוקות ופעוטות. 

בשנים האחרונות מס' רשויות בריאות בעולם פרסמו אזהרות בטיחות הנוגעות לתכשירים למריחה בחלל הפה 

להעדיף מומלץ ניים בתינוקות וילדים, לאור סיכון לתופעות לוואי חמורות )פירוט בהמשך(. לטיפול בכאבי בקיעת שי

עפ"י האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים, הטיפול . בכאבי בקיעת שיניים בתינוקות וילדים טיפול לא תרופתי

 להקלת התסמינים.האצבע  סוי עדין של החניכיים בעזרתהמומלץ הינו נשכן טבעת יעודי להקלה על כאבי שיניים ועי
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RDH עדי ארדיטי, 

----
עדי ארדיטי, NLP Trainer  - שיננית ומאמנת אישית ומטפלת 

rdtnlp@gmail.com .054-4580276 ,NLPב־

תקשורת משפיעה: 
 שפת הקסמים 
על כיסא הטיפולים

להשפיע  האפשרות  לכם  קוסמת  האם 
מילים  באמצעות  אנשים  של  התנהגותם  על 

בלבד?
הן  בהן  להשתמש  בוחר  שהאדם  המילים 
מתוך  חווה.  שהוא  החוויה  של  ייצוג  למעשה 
כך, הן מאפשרות ללמוד עליו רבות וגם לדעת 

כיצד להשפיע עליו.
אבל לפני כן: האם שאלתם את עצמכם פעם 
עושים?  שאנחנו  מה  את  עושים  אנחנו  למה 
למה  בבוקר?  המיטה  מן  קמים  אנחנו  למה 
גרים?  אנחנו  שבו  במקום  דווקא  לגור  בחרנו 
מדוע בחרנו במקצוע שבו אנו עוסקים? מדוע 
החלטנו לאכול דווקא מאכל זה ודווקא עכשיו?
כל  מאחורי  שלנו,  התנהגות  כל  בבסיס 
אלה  שני  ומוטיבציה.  הנעה  עומדים  פעולה, 
הגורמים  במכלול  אחד  גורם  למעשה  הם 

להשפיע  ללמוד  יכולים  אנחנו  שבאמצעותם 
כל  שלנו  הפעולות  לפעמים  אחרים.  על 
מקור  מה  שוכחים  שאנחנו  אוטומטיות,  כך 
אנחנו  למשל,  לעשותן.  שלנו  המוטיבציה 
למה?  אוטומטית.  כפעולה  שיניים  מצחצחים 

מדוע אנחנו עושים זאת? 
כשאני שואלת את המטופלים שלי במרפאת 
השיניים: "מה הביא אתכם אליי?", אני מקבלת 
להן  שדומות  תשובות,  של  מאוד  רחב  מגוון 
בוודאי קיבלתן גם אתן: "יש לי כתמים מכוערים 
בכל  מדממות  שלי  "החניכיים  השיניים";  על 
"אנשים אומרים לי שיש לי  ביס שאני לוקח"; 
מתנדנדות  שלי  "השיניים  נעים";  לא  פה  ריח 
אותי";  שלחה  "אשתי  לדבר";  לי  מפריע  וזה 

"אני רוצה לשמור על בריאות הפה שלי".

להתחבר למוטיבציה

כשינניות, נרצה לא רק לנקות את שיניהם של 

המטופלים שלנו אלא גם לקדם את הבריאות 
שלהם. כדי שנוכל להיות מובילות ומשפיעות, 
עלינו לדעת כיצד להתחבר למוטיבציה שלהם; 

אל מה שמניע אותם באופן לא מודע.
והן  הכול,  מוטיבציות בסך  יש שתי  ככלל,    

שמניעות אותנו לכל פעולה שאנחנו עושים:
מוטיבציה של הימנעות מכאב - למעשה,   .1
בריחה מכאב. זה קצת כמו לברוח מהמקל 

שמאיים עלינו.
הרצון   - לעונג  חתירה  של  מוטיבציה   .2

לזכות ב"גזר".
מאוד.  חזקה  היא  הבריחה מכאב  מוטיבציית 
בדרך כלל, אנשים יבקשו שינוי כשהכאב הופך 
"צועקים"  בלתי נסבל. למשל, כאשר המאזניים 
אינם  כשהמכנסיים  או  במשקל,  מאוד  שעלינו 
אותנו  שמניע  כאב  בהחלט  זה  עלינו.  עולים 
זה  ספורטיבית.  בפעילות  או  בדיאטה  להתחיל 
קורה גם כשמערכת יחסים שלנו אינה מתפקדת 
אותנו  מוביל  הגדול  הכאב  רוצים.  שהיינו  כפי 
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משהו  זה  לפעמים  משפחתי.  או  זוגי  לטיפול 
בקריירה שלנו - מקום עבודה או אפילו מקצוע 
או  להתפטר  הדרך  משם,  סבל.  לנו  שגורמים 

לעשות שינוי תהיה פעמים רבות קצרה.
בריחה  בעיקרו  הוא  בבריאות  העיסוק  גם 
מכאב: אנחנו הולכים לרופא כשאנחנו חולים; 
אנחנו  לנו;  כשרע  לפסיכולוג  הולכים  אנחנו 
רואים  לא  כשאנחנו  לאופטומטריסט  הולכים 
טוב. מטופלים שלנו מגיעים אלינו כשיש להם 
מחלת חניכיים, דלקת או מראה אסתטי טעון 
כדי  מתרפא  ישתמש  שבה  השפה  שיפור. 
תעשה  מכאב  הבריחה  מוטיבציית  את  לבטא 
שימוש במילים כמו אני חייב, מוכרח, צריך. אלו 

מכונות "מילות חמץ":
כך  כל  הוא  כי  חייב לטפל בפה שלי,  אני   -
מסריח שהנכדים שלי אינם מוכנים להתקרב 

אליי. 
- אני מוכרחה שיהיו לי שיניים לבנות, אחרת 

אף אחד לא ירצה לצאת אִתי.
- אני צריך לשמור על השיניים שלי, אחרת 

לא אוכל לאכול סטייקים עם החבר'ה.
על  הן  גם  מעידות  יותר/פחות  המילים   -

הצורך להימנע מכאב: 
- אני רוצה שיניים לבנות יותר )מעיד על אי 

שביעות רצון עכשווית(. 
- אני רוצה חניכיים רגישות פחות )מעיד על 

רגישות עכשווית(.

הבריחה מכאב 
והחתירה לעונג

בא  שאִתו  בכאב  לטפל  כדי  פה  אנחנו 
שהוא  לסבל  פתרון  לתת  כדי  שלנו.  המטופל 

חווה.
מכאב  הבריחה  מוטיבציית  שציינתי,  כפי 
שתניע  זו  היא  מאוד.  חזקה  מוטיבציה  היא 
ולעשות מעשה. אלא  אנשים לקום מהכורסה 
לנוע  אמנם  מתחיל  האדם  רבים  שבמקרים 
ירידה  חווה  הוא  כאשר  אך  שינוי,  לקראת 
בכאב ובסבל הוא נתקע באזור הנוחות. משם, 
ההידרדרות חזרה אל המקום שממנו התחיל, 

ואף נמוך יותר, היא מהירה.
מעט  ירדו  בדיאטה,  התחילו  אנשים  כמה 
מזה  קטן  במשקל   - איפשהו  ונתקעו  במשקל 
וכמה  ההתחלתי אבל רחוק מזה ששאפו אליו? 
המשקל  אל  חזרו  יותר,  הארוך  בטווח  מהם, 
יותר ממנו? כמה אנשים נרשמו  ההתחלתי ואף 
לחדר כושר, ביקרו בו כמעט מדי יום אך עם הזמן 
צמצמו את ביקוריהם ואף הפסיקו אותם כליל? 

לכל אחת מאִתנו יש בוודאי מטופלים שמדי 
פעם היא נזכרת בהם ושואלת את עצמה לאן 
נעלמו. מטופלים שהגיעו עם מוטיבציה חזקה 
להפסיק את הסבל, שטיפלנו בהם במסירות, 
עד  וניקויים,  הקצעות  ביצענו  אותם,  הדרכנו 
שהשגנו מצב בריא ותקין שדורש רק תחזוקה. 

ואז הם נעלמו. למה?
כי בריחה מכאב אינה מוטיבציה מספיקה כדי 
להניע  כדי  מצוין  זה  זמן!  לאורך  לשינוי  לגרום 
תהליך, אבל לא מספיק כדי לקבע אותו ולשמרו 
כאורח חיים. כדי לקבע שינוי לאורך זמן, עלינו 

להתחבר למוטיבציית החתירה לעונג.

רוצה ובוחר

חתירה לעונג משמעותה להתחבר לתוצאה 
אותי  שמניעים  לערכים  להשיג,  רוצה  שאני 
ברורה  בצורה  לדעת  זה  השינוי.  את  לרצות 
מה אני מבקש לעצמי, איזה מין בן אדם אהיה 
כאשר אשיג את התוצאה, מהם הערכים שאני 
אני  מה  זה,  אדם  להיות  כדי  לעצמי  מבקש 

מאמין שמגיע לי.
מי שמאמין שמגיע לו לחיות בזוגיות טובה, 
מי  זו.  לתוצאה  אותו  שתביא  בדרך  יבחר 
בערכים  שתעמוד  קריירה  לעצמו  שמבקש 
במקצוע  יבחר  מסוימים,  ובקריטריונים 
שמספק את אותם ערכים. מי שערך הבריאות 
בתזונה  בריא,  חיים  באורח  יבחר  לו,  חשוב 
נכונה, בפעילות גופנית מתאימה, וגם בטיפולי 

שיניים נאותים ובתחזוקה נכונה.
מילות המפתח הן רוצה/בוחר.

בבריחה  אם  מבריחה.  ההפך  היא  בחירה 
 wellאנחנו עסוקים בהישרדות, בחירה היא ה־
להחזיק  לשינוי  שתגרום  זו  גם  היא   .being

מעמד ולהפוך לטבע השני שלנו.
על  להשפיע  נרצה  אם  כמטפלות,   
עלינו להקשיב לשפה שבה  המטופלים שלנו, 
הם משתמשים. כדי שנוכל לבסס את הקשר 
בינינו לבין המטופל, צריך שהוא ירגיש שאנחנו 
באותו  ש"אנחנו  אותו,  מבינות  שאנחנו  אתו, 
לו  שמאפשרות  "כימיה"  בינינו  שיש  ראש", 
להרגיש נוח אתנו. כימיה כזו נוצרת בין אנשים 
כשהיא  לזה.  זה  דומים  שהם  שמרגישים 

נוצרת, לא תיווצר התנגדות. 
על  מודע,  לא  באופן  נוצרת  הזו  הכימיה 
ככל  הזולת.  לבין  ביני  התאמה  תחושת  ידי 
יותר.  חזקה  היא  כך  דמיון,  נקודות  יותר  שיש 
ההתאמה יכולה להיות פיזית -  בשפת הגוף, 
 - ושפתית  הדיבור,  ובטון  בקצב   - שמיעתית 

בתוכן, במילים עצמן.

הקשבה והצטרפות

רק  הקשבה.  כול  קודם  הוא  המפתח 
כשאבין היטב את האדם שמולי ואתן לו מענה 
ומובילה.  אוכל להפוך למשפיעה  בשפה שלו, 
הם  הזולת  של  בשפתו  והשימוש  ההקשבה 
העולם  למפת  הצטרפות  הצטרפות;  בעצם 
שלו. רק לאחר שהצטרפתי למפת העולם שלו, 

אוכל להתחיל בהובלה.
הביא  "מה  לשאלה:  בתשובה  אם  לדוגמה, 

אותך אליי"? אקבל את המענה: "יש לי כתמים 
המטופל  אם  גם  אזיי  השיניים",  על  מכוערים 
סובל ממחלת חניכיים מתקדמת והשיניים שלו 
הכאב  על  אענה  כול  קודם  מאוד,  מתנדנדות 
שלו. אם אומר שאינני מבינה כיצד קרה שהוא 
לא שם לב לכך שהבעיה האמיתית שלו היא 
בה  לטפל  עליו  כול  שקודם  חניכיים,  מחלת 
ושצבע השיניים הוא הדבר האחרון שהוא צריך 
אולי  לחלוטין.  אותו  אפספס   - לגביו  לדאוג 
יבצע  אף  הסתם  ומן  אותו,  להפחיד  אצליח 
ירגיש  לא  הוא  אבל  בא,  שלשמו  הטיפול  את 
הסיכוי  ראש".  "באותו  שאנחנו  אותו,  שהבנתי 

שיעלם בהמשך הוא גדול. 
הבעיה  הוא  חווה  שהוא  שהכאב  ברור 
האסתטית, וזו המוטיבציה שהניעה אותו לבקש 
הכאב  דרך  תהיה  שלי  התשובה  לכן,  טיפול. 
בשיניים  והרצוי  הנחוץ  הטיפול  "במהלך  שלו: 
לא יהיו לך כתמים בשיניים )בריחה  שלך כבר 
מכאב(. אולי לא שמת לב לזה עד עכשיו, אבל 
יותר והחניכיים שלך  גם השיניים שלך יתחזקו 
כבר לא ידממו )בריחה מכאב(, ובעזרת שמירה 
על היגיינה נכונה ותחזוקה סדירה תוכל לחייך 
המוטיבציה  דרך  לעונג  )חתירה  נפשך  כאוות 

לאסתטיקה כדי לשמר את השינוי(".
לא  פה  ריח  לי  שיש  לי  אומרים  "אנשים 
נמנעים  אנשים  ברור,  פה  הסבל  נעים": 
לבושה!   אוי  והבושה...  אליו,  מלהתקרב 
נעים  לא  "זה  בדיוק:  שלו  בשפה  אשתמש 
מכאב(...  )בריחה  ממך  מתרחקים  כשאנשים 
נכון  צחצוח  מוצלחת,  ביתית  תחזוקה  עם 
סודות  ללחוש  תוכל  השיניים,  בין  וניקוי 
אותה  דרך  לעונג  )חתירה  לידך  שיושב  לזה 

מוטיבציה של התקרבות לאנשים(".
"אני רוצה לשמור על בריאות הפה שלי": זה 
קל! הרי בדיוק לשם כך אנחנו פה, כדי לקדם 

בריאות!
שאיננו  אִתם.  לנו  שקשה  מטופלים  יש 
איך  אותנו,  מבינים  אינם  הם  למה  מבינים 
החשיבות  לגבי  דעתנו  לסוף  יורדים  לא  הם 
של בריאות הפה ותחזוקת השיניים. לפעמים 
שאינם  בהסברים  רב  זמן  משקיעות  אנחנו 
מהנהנים  מצִדם,  והם,  מקום,  לשום  מובילים 

באדישות וחוזרים לסורם.
אותנו,  יבינו  שהם  בכך  לא  הוא  המפתח 
אלא בכך שאנחנו נבין אותם. כשנבין מה מניע 
נוכל  אותם, מהי המוטיבציה שמובילה אותם, 
להוביל אותם לתוצאה הרצויה. רק כשנקשיב 
בדיוק,  שפה  באותה  ונשתמש  שלהם  לשפה 
מצטרפים  שאנו  התחושה  את  אצלם  ניצור 
לגרום  נוכל  אז  רק  שלהם.  הפנימית  לחוויה 
התוצאה  את  שישמר  באופן  להתנהג  להם 

לטווח הארוך.
אני מניחה שתופתעו לגלות עד כמה הקשבה 
המוטיבציה  בשפת  מדויק  ושימוש  אקטיבית 
משפיעים על התנהגותם של הסובבים אתכם.
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למי יש שיניים טובות יותר - לגברים או לנשים? האם יש לנשים יתרון 
גנטי בתחום בריאות הפה? 

סקרים מעלים כי אישה מחייכת בממוצע 62 פעמים ביום; גבר, לעומת 
מחייכות,  שהן  בעת  יום.  מדי  פעמים  שמונה  רק  בממוצע  מחייך  זאת, 
נשים חושפות את שיניהן לעתים קרובות יותר מאשר גברים. היה נפלא, 
לעומת  הפה  בריאות  בתחום  גנטית  מבורכות  נשים  כי  לחשוב  כן,  אם 

גברים... אלא שזו אינה המציאות בפועל.
נצפו  לא  בברלין  והלסת  הפה  לכירורגיית  במרכז  שנעשה  במחקר 
סביבתיים  גורמים  וגברים.  נשים  בין  השן  במבנה  בסיסיים  הבדלים 
בין  הדנטלית  בבריאות  ההבדלים  על  יותר  הרבה  השפיעו  וסיסטמיים 

המינים. 
בהשוואה  עששת  לפתח  יותר  נוטות  שנשים  הראו  רבים  מחקרים 
לגברים, אך עם זאת - הבריאות הדנטלית הכללית של נשים  טובה 

יותר.
נשים  כי  העלה   Journal of Periodontologyב־ שהתפרסם  מחקר 
ביקרו אצל רופא השיניים שלהן כמעט פי שניים יותר מגברים במהלך 
על  הקפדה  הכוללת  זו,  פרו־אקטיבית  גישה  למחקר.  שקדמה  השנה 
טיפולי ניקוי ועל טיפול בזמן בבעיות שצצות )מבלי לחכות “עד שיכאב“(, 
יכולתן  ומגדילה את  נשים  היא שמצמצמת את בעיות החניכיים בקרב 

לשמור על השינייים הקבועות. 
חשוב לציין כי לבדיקות שגרתיות ולניקוי השיניים יש משנה חשיבות 
בקרב נשים, מאחר ששינויים הורמונליים במהלך חייהן עלולים להאיץ 
התפתחות של בעיות דנטליות. שינויים אלה מצמצמים לעתים קרובות 
את כמות הרוק, מה שמאפשר לשאריות מזון ולפלאק להיצמד לשיניים 
ולגיל  להיריון  מהתבגרות  האישה,  בחיי  השונים  השלבים  זמן.  לאורך 

המעבר, מייצרים צורך בתחזוקה דנטלית שוטפת. 

גיל ההתבגרות

בהגיענו לגיל ההתבגרות, שיני החלב כבר נשרו בדרך כלל ויש לנו סט 
תזונתיות  ובחירות  נכונה  פה  גהות  הקבוע.  המשנן   - שיניים  של  חדש 

מתאימות יעזרו לנו לשמור על שינינו לאורך החיים.
בשלב  שלהם  השיניים  למראה  לב  לשים  מתחילים  רבים  מתבגרים 
נדרשת  שבמהלכו  אורתודונטי,  טיפול  מתחילים  חלקם  חייהם.  של  זה 
סביב  עששת  היווצרות  למנוע  כדי  הפה  לגהות  מיוחדת  לב  תשומת 
הברקטים והגשר. אם חיידקים נצמדים לשיניים לאורך זמן, האמייל עלול 
להיחלש. תופעה זו מתבטאת בדרך כלל בכתמים לבנים וגיריים. בהמשך, 
בשיניים,  חורים  ונוצרים  מתפרקים  אלו  אזורים  ה“גשר“,  הסרת  לאחר 
אשר מצריכים טיפול שיקומי. הברשה נאותה ושימוש בחוט דנטלי, כמו 

גם שימוש באיריגטור, ימנעו תופעה זו.
גיל ההתבגרות עשויה  והפרוגסטרון בתחילת  ברמות האסטרוגן  עלייה 
לגרום לכלי דם בחניכיים להתרחב בנוכחות חיידקים ופלאק אשר נשארים 
על השיניים. אלה עלולים לגרום להחמרה בנפיחות ובדימום בזמן צחצוח 
עשויה  החניכיים  דלקת  ותכוף,  סדיר  טיפול  ללא  דנטלי.  בחוט  ושימוש 

להתפתח לפריודונטיטיס ולגרום לאיבוד עצם סביב השיניים. 
לדאגה:  גורם  מהווה  הוא  אף  ה“פירסינג“  טרנד  ההתבגרות,  בגיל 
פירסינג של הלשון או של השפה עלול לגרום לנסיגת חניכיים, לסדקים 
השיניים  בין  רווחים  היווצרות  כולל  אורתודונטיות,  ולבעיות  בשיניים 

הקדמיות.
במחקר שהתפרסם ב־The Journal of Periodontology, חוקרים בדקו 
פיות של 52 מתבגרים ומצאו שכמעט 50% מאלה שענדו תכשיט פירסינג 
מסוג Barbell - קצר או ארוך - לאורך ארבע שנים ויותר, סבלו מסדקים 
בשיניים. נמצאה גם נסיגת חניכיים בקרב 35% ממשתתפי המחקר שענדו 
תכשיט פירסינג מסוג זה בלשון לאורך ארבע שנים ויותר. תופעה זו עלולה 
בלשון,  לנפיחות  גם  לגרום  עלול  בפה  פירסינג  שיניים.  לאובדן  להוביל 

לדלקות מסכנות חיים ואף לחסימה של נתיבי האוויר )Airways( בעטיין.

נשים ובריאות הפה� 
כנגד כל הסיכויים

RDH RDH | עריכה: חן גבאי אמויאל,  DDS | תרגום: קארין ואן סטרטן,  ג'ניפר פילדס, 

---
ג'ניפר פילדס - רופאת שיניים במרפאת השיניים “Simply Smiles“ באובורן, מערב אוסטרליה 
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היריון
שן“,  תפסידי  ילד,  “תרוויחי  כגון:  לאמירות  שנחשפתן  יתכן 
השינויים  לגרום  שעלולים  הדנטליות  לבעיות  המתייחסות 

ההורמונליים במהלך ההיריון. 
ומהקאות  בוקר“  מ“בחילות  סובלות  רבות  לעתיד  אימהות 
תכופות. האפיון החומצי של הקיא ותכיפות המגע שלו עם השיניים 
עלולים להוביל לארוזיה ניכרת באמייל, לעששת ולשחיקה חומצית 
מאחר  הקאה,  לאחר  מיד  מצחצוח  להימנע  חשוב  השיניים.  של 
להישחק  עלול  והוא  האמייל  את  מחלישה  החומצית  שהתקיפה 
בהברשה. שטיפת הפה במים עם סודה לשתייה תנטרל את הסביבה 

החומצית.
או  אלה  למאכלים  והתשוקה  התזונתיים  הצרכים  ההיריון,  בעת 
נשים הרות משתוקקות לעתים קרובות  אחרים עשויים להשתנות. 
מיני  של  תכופה  אכילה  אולם  )“נשנוש“(,  ולחטיפים  לפחמימות 
מתיקה עלולה לגרום עששת. בריא יותר לנשנש גבינה, יוגורט, חומוס 
והרביעי  או אגוזים. עוד חשוב לזכור כי במהלך החודשים השלישי 
מחסור  בין  קשר  מראים  מחקרים  העובר.  שיני  מתפתחות  להיריון 
אורליים  פגמים  לבין  האם  בדיאטת  וחלבונים   A+D ויטמיני  בסידן, 

אצל היילוד. זו סיבה חשובה נוספת לאכילה נכונה.
כתוצאה משינויים הורמונליים, 40% מן הנשים יפתחו ג'ינג'יביטיס 
תגובת  היא  לכך  הסיבה   .)Pregnancy Gingivitis( ההיריון   במהלך 
והחניכיים.  השיניים  על  המצטבר  הרובד  לנוכחות  הגוף  של   יתר 
אם לא תטופל, הדלקת עלולה להתפתח למחלת חניכיים עם אובדן 

עצם.
מחקרים מצביעים על קשר בין מחלות שיניים לא מטופלות של 
- עובדה המעניקה  נשים בהיריון לבין לידת תינוקות במשקל נמוך 

משנה חשיבות לצורך לשמור על גהות הפה בזמן ההיריון.
תופעה נוספת המתפתחת לעתים במהלך ההיריון, ובעיקר במהלך 
הטרימסטר השני, היא גידול מבודד ונרחב על החניכיים שצבעו אדום 
)Pregnancy Tumor(. זהו  “גידול היריון“  או סגול. תופעה זו מכונה 
גידול דלקתי, לא סרטני, שמופיע בחניכיים שבין השיניים. הוא קשור 
לריבוי הרובד החיידקי בפה ובדרך כלל יצטמק וייעלם מעצמו לאחר 
הלידה. במקרים שבהם הגידול גורם אי נוחות רבה, רופא השיניים 

עשוי להציע להסירו.
לעתים קרובות, נשים נמנעות מטיפולים דנטליים דווקא בתקופת 
ההיריון, שבה הן זקוקות להם במיוחד, בשל חשש מפגיעה בעובר. 
 Journal of American Dental Associationב־ מחקר שהתפרסם 
)אוגוסט 2015( הראה כי טיפולים דנטליים אסתטיים אינם פוגמים 
כי  מעלה  נוסף  מחקר  ההיריון.  של  שלב  באף  העובר  בהתפתחות 
טיפולים דנטליים מניעתיים, דיאגנוסטיים ושיקומיים במהלך ההיריון 

אינם מגבירים את הסיכוי לסיבוכים אחרי הלידה.

גיל המעבר

בין הגילים 55-47, רוב הנשים יחוו מנפאוזה. בתקופה זו הן עשויות 
לחוש שינויים בפה, כולל תחושת שריפה ברקמות הרכות, שינויים 

בתחושת הטעם, פה יבש ועוד. 
לאחר גיל המעבר עולה הסיכון לפתח אוסטיאופורוזיס. הרבה מן 
 Boniva, Actonel, Fosamax, זו, בהן  התרופות הנרשמות למחלה 
Reclast, Zometa עלולות לפגוע בתהליך ההחלמה לאחר עקירות 
דנטליות. רצוי מאוד לשמור על בריאות פה טובה ולבקר אצל רופא 

השיניים לפני שמתחילים טיפול תרופתי באוסטיאופורוזיס.
תוכלו  כך  שלכן.  הפה  לבריאות  בנוגע  פרו־אקטיביות  היו  אנא, 

לשמור על המשנן לכל אורך החיים.
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שמירה על בריאות הפה והשיניים בפרט ובקהילה

יום שישי, 13 במאי 2016
הזמנה לאסיפה הכללית של אש"י 

איגוד השיננות הישראלי  ע"ר
מספר עמותה 580002350

*מתנ"ס זיו, רחוב בנימין כהן אהרונוב, בשכונת בית הכרם בירושלים

מוזמנות להשתתף באסיפה חברות איגוד השיננות הישראלי בלבד!
השתתפות הינה למי שמצטרפת לאש"י עד 1 במאי 2016

התכנסות, ארוחת בוקר קלה
ברכות

הרצאה
שיננית שכירה לעומת שיננית עצמאית

האם ומתי כדאי להיות שיננית עצמאית? מה 
ההשלכות של היותי עצמאית? מה התהליך?

יועץ המס של אש"י מר אדם לנדאו ייתן את 
התשובות לכל השאלות הבוערות בנושא

סדר היום של האסיפה הכללית השנתית של אש"י
• עדכונים על פעילות הוועד המנהל של אש"י

• אסטרטגיות, מטרות ויעדים
• הצגת דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת 2015

• הצגת תקציב 2016
• אישור המשך העסקתו של יועץ המס ומשרד הנהלת  

  חשבונות אדם לנדאו לשנת 2016
• אישור המשך העסקת משרד עו"ד לוי-אטינגר, 

  נקדימון לשנת 2016
הפסקת קפה

הרצאה
מטופלים חרדתיים

הרצאה חווייתית שתלמד אותנו כיצד נזהה את 
המטופלים הללו וכלים לצלוח את הטיפול ברוגע

אופיר קנטור, פסיכותראפיסט
הרצאה

ככה עושים און-ליין שופינג
הרצאה ייחודית שמדגימה איך אפשר לחסוך זמן 

וכסף בעזרת קניות אונליין.
 טיפים וטריקים לגבי קניות מאתרים בארץ ובחו"ל, 

מיסוי, משלוחים ועוד
אנה ברודי

08:15-08:45
08:45-09:00
09:00-09:30

09:30-11:00

11:00-11:20
11:20-12:05

12:05-12:55

נא להודיע על ביטול רישום בכדי שנוכל להיערך בהתאם
*חנייה בחינם ובשפע. הגעה בתחבורה ציבורית: הגעה ברכבת 

הקלה לכיוון הר הרצל וירידה בתחנת "יפה נוף" 4 תחנות 
מהתחנה המרכזית

פי 
גר

ב 
צו

עי
ק 

ִרי
ֶט

ס
ֶא

רישום לאסיפה הכללית עד 08/05/2016
עדיפות במייל:

idha.org.il@gmail.com 
או בטלפון  050-2006389
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מאמרים מקצועיים  

“מחלת  בכינוי  להשתמש  נטייה  שקיימת  אף  על 
באנגלית  המכונה  המחלה  לתיאור  והטלפיים“  הפה 

לחלוטין  זו  מחלה   -  Hand-foot and mouth disease
 Foot and mouth( והטלפיים  הפה  למחלת  קשורה  אינה 

ולא  בלבד  בני־בקר  תוקפת  והטלפיים  הפה  מחלת   !)disease
בני אדם, ולאור העובדה שלבני אדם אין טלפיים - שם הולם יותר יהיה 

"מחלת הפה והגפיים".
נפוצה,  )וירלית(  נגיפית  ילדים  מחלת  היא  והגפיים  הפה  מחלת 
שעות  כ־28-24  הגפיים.  ועל  הפה  ברירית  ובנגעים  בחום  המתבטאת 
אדומות  נקודות  הפה  בחלל  מופיעות  לעלות,  מתחיל  שהחום  לאחר 
מכן  לאחר  הופכות  אשר  קטנות,  לשלפוחיות  מתפתחות  אלה  קטנות. 
ההרפס,  מנגיף  הנגרמות  התכייבויות  לעומת  )“אפטות“(.  להתכייבויות 
מספרם של הנגעים קטן יותר, הם כואבים פחות ונוטים להופיע בחלק 

האחורי של החיך - אם כי עשויים להופיע בכל מקום בחלל הפה. 
והרגליים.  הידיים  גבי  על  שלפוחיתית  תפרחת  מתפתחת  במקביל, 
המעורבות של כפות הידיים והרגליים אופיינית לנגיף זה ואינה שכיחה 
במחלות נגיפיות אחרות. הפריחה גם עשויה לערב אזורים נוספים בעור, 
ובעיקר את אזור הישבן. המחלה אורכת לרוב עד שבעה ימים, והיעלמות 

הפריחה מותירה את העור ללא צלקות. 
כשינניות המטפלות גם בילדים )וגם כאימהות(, טוב שנדע מעט על 

מחלה זו, הנותנת את אותותיה, בין השאר, בריריות הפה. 

גורמים והדבקה

האנטרו־ קבוצת  מכונה  למחלה  הגורמת  )וירוסים(  הנגיפים  קבוצת 
וירוסים. הנגיף הגורם למחלה בשכיחות הגבוהה ביותר הינו נגיף בשם 
)בעיקר  נוספים  אנטרו־וירוסים   .)Coxsackievirus A16(  A16 קוקסאקי 
כי  אם  והגפיים,  הפה  מחלת  את  כמחוללים  תוארו   )71 אנטרו־וירוס 

בשכיחות נמוכה יותר.  

עם  ישיר  מגע  ידי  על  נעשית  ההדבקה 
אחר  חולה  של  הנשימה  מדרכי  הפרשות 
הסיכוי  צואתי.  חומר  עם  מגע  ידי  על  או 
הראשון  בשבוע  ביותר  גדול  להדבקה 
ההדבקות  סיכויי  מכן  לאחר  למחלה. 
יורדים, אם כי הנגיף ממשיך להיות מופרש 
נוספים. משך  בצואה במשך כמה שבועות 
התסמינים  להופעת  ועד  מההידבקות  הזמן 

)זמן הדגירה( הינו 6-3 ימים. 
נדבקות  אינן  הן  חיות!  של  מחלה  איננה  המחלה 
אין כל קשר  אותנו. כאמור,  אינן מדביקות  וגם  מאיתנו 
בין המחלה “שלנו“ למחלה בעלת השם הדומה בבקר. 

קיימת עונתיות בהופעת המחלה, ומדי שנה יש ריבוי 
בודדים  מקרים  כי  אם   - והסתיו  הקיץ  בעונות  מקרים 

עשויים להתרחש במשך כל השנה.
לא קיים טיפול ספציפי כנגד המחלה ולרוב גם אין צורך 
קלה  במחלה  מדובר  המקרים  במרבית  כאמור,  בה.  לטפל 

החולפת מעצמה במהירות, בדרך כלל ללא סיבוכים. 
הפצעים  עקב  ובאכילה  בשתייה  קושי  היא  הנפוצות  הבעיות  אחת 
בפה. הילדים שמתקשים לשתות עלולים להתייבש, ולמעשה זהו הסיבוך 

וגורם האשפוז השכיח ביותר. 
נגיף  ידי  על  הנגרמת  המוח  קרום  של  דלקת  של  מקרים  תוארו 
מכאבים  ראש,  מכאבי  גם  יסבלו  החולים  אלו,  במקרים  הקוקסאקי. 
בהנעת הצוואר ולעתים מהקאות. תופעה זו נדירה ביותר וחולפת ללא 

טיפול כלשהו, אך לרוב מחייבת אשפוז להשגחה. 
ידיים. חשוב  יש להקפיד על רחיצת  כדי למנוע את העברת המחלה 
לנקות את משטחי החלפת הטיטולים ולהימנע מהעברת מזון וכלי מזון 

מאחד לשני.

כיצד להקל על החולה?

�  במקרים של כאבים בפה וקושי בשתייה, יש להקפיד על כמות נאותה 
של נוזלים כדי למנוע התייבשות. במקרה הצורך, אפשר להזליף נוזלים 

לפה באיטיות, באמצעות מזרק, או להיעזר בקשית;
�  קל יותר לבלוע מזונות קרירים בעלי מרקם רך )כמו “מעדנים“, גלידות( 

וכדאי להציע אותם לילדים;
�  להקלת הכאבים, אפשר להשתמש בג'לים הנמכרים בשוק למניעה 
של כאבי צמיחת שיניים בילדים. לא כדאי להשתמש במשחות אלחוש 

אחרות מבלי להיוועץ ברופא, מכיוון שהן עלולות להיספג ברירית הפה;
�  בשום אופן אין להשתמש בחלב עזים בלתי מפוסטר! הדעה הרווחת, 
לפיה הזלפת חלב עזים ישירות מהעטין גורמת להיעלמות הנגעים, לא 
הוכחה באף מחקר מדעי, ומצד שני - קיים סיכון להעברת מחלות דרך 

חלב העזים )לדוגמה: ברוצלה(;
�  בסופו של דבר חשוב להבין שעל אף שאין למחלה טיפול ספציפי - 
טיפול שכזה אינו נחוץ בדרך כלל, מכיוון שהמחלה לרוב קלה ותחלוף 

כלעומת שבאה תוך ימים מספר.

----
ד"ר גליה ברקאי - היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית החולים לילדים על שם אדמונד ולילי 

ספרא, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
http://diseasepictures.info/hand-foot-mouth/hand- מהאתר:  נלקחה  האילוסטרציה 

foot-and-mouth-disease-description/

“מחלת הפה והגפיים“ - לא 
להתבלבל עם מחלת הבקר!

 רבים נוטים לבלבלה עם “מחלת הפה 
 והטלפיים“, אולם למחלת הפה והגפיים

 )Hand-foot and mouth Disease( 
אין כל קשר למחלה בעלת השם הדומה 

המאיימת על עדרי הבקר בעולם ● מחלה 
וירלית נפוצה זו תוקפת ילדים בלבד, 

ולרוב חולפת מעצמה בקלות 
ובמהירות וללא סיבוכים

ד“ר גליה ברקאי
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תחילת  של  אביבי  אוויר  במזג 
 - כולנו  התכנסנו  מרץ  חודש 
לשיננות  סטודנטיות  שינניות, 
ורופאות שיניים, לכנס יום האישה. 
הכנס, שכבר הפך למסורת, נערך 
הפעם בהיכל התרבות באיירפורט 

סיטי. 
הדנטליות  החברות  של  דוכנים 
דוגמיות  של  שפע  )שחילקו 
כמו  בפואייה,  הוצבו  להתנסות( 
במחירים  תכשיטים  דוכני  גם 
יד  בעבודת  תיקים  מפתיעים, 
ומוצרים מעשה ידיהם של אנשים 
 - וכמובן  מיוחדים.  צרכים  עם 
כריכים  וקרה,  חמה  שתייה  דוכני 
עוגות  וגם  ירקות  מושקעים, 

טעימות.
האיגוד  יו“ר  פתחה  האירוע  את 
על  שדיברה  יניב,  פרידמן  שרון 
קידום  על  נשיות,  ויכולות  העצמה 
המקצוע שלנו ועל השאיפה להגדיל 
לחשיבות  הציבורית  המודעות  את 
הציבור.  בריאות  בקידום  השיננית 
שרון עידכנה אותנו בנעשה באיגוד, 
את  והדגישה  פעילותו  על  סיפרה 

חשיבות היותו גוף גדול וחזק.
גדולה  נוחות  אי  גורם  פה  יובש 
ברג  טל  ד“ר  מהתופעה.  לסובלים 
הגורמים  את  בהרצאתה  פירטה 
כיום  הקיימים  הפתרונות  ואת 

בשוק.
היפר־תירואיד והיפו־תירואיד הם 
התריס  בלוטת  בפעילות  ליקויים 
נשים.  בקרב  מאוד  הנפוצים 
חידדה  שלום  איש  צופיה  פרופ' 
של  התקין  התפקוד  חשיבות  את 
הבריאות  על  בשמירה  הבלוטה 
גם בגילים המבוגרים, עם דגש על 
כלים  לנו  וסיפקה  הפה,  בריאות 

קליניים לזיהוי הבעיה.
פנים,  כאבי  ראש,  כאבי  גם 
הן  שינה  והפרעות  מיגרנות 
תסמונות שנשים סובלות מהן יותר 
מגברים. ד“ר ירון חביב הסביר את 
הכאב,  מנגנון  של  פעולתו  אופן 
כיצד הוא משפיע על שינה תקינה 

ומה יכול להקל על תחושות אלו.
היא  האם   - היאלרונית  חומצה 

כמו  אסתטיקה  לצורכי  רק  טובה 
גם  שהיא  מתברר  קמטים?  מילוי 
לימור  ד“ר  רקמות.  לריפוי  עוזרת 
לשימושים  דוגמאות  הציגה  צוק 
היאלרונית,  בחומצה  נוספים 

הקשורים לבעיות בחלל הפה.
ומפנק כבר אמרנו?  אוכל טעים 
וטעימה  עשירה  ערב  ארוחת 
שאותה  בהפסקה,  לנו  חיכתה 
וחלקנו  חברתי  למפגש  גם  ניצלנו 

חוויות וטיפים מהיום־יום בעבודה.

הערב  של  השני  חלקו  את 
מתנת   - פרסים  בהגרלת  פתחנו 
אש“י והחברות הדנטליות “דקסל“, 

“TEPE“ ו“זר  הייטק“.
כמיטב המסורת, קינחנו עם אמן 
השחקנית,  עם  והפעם   - אורח 
חיים  לאורח  והאמנית  הזמרת 
שהמוטו  צפיר,  נחמן  מיכל  בריא 
זו  בריא  חיים  “אורח  הוא�  שלה 
קיבלנו  יכול“.  אחד  וכל  אמנות, 
לחיים  הצעדים  לעשרת  הדרכה 
הניתנים  מאוזן,  ולמשקל  בריאים 
הם  וביעילות.  בקלות  ליישום 
תנועה  לשלב  אפשרות  מציעים 
בכל מקום ובכל זמן, כאשר המסר 
העיקרי הוא� “במקום להיאבק עם 
החיים,  ועם  המשקל  עם  המצב, 
בתשוקה  בשלום,  לחיות  לִמדי 

ובתחושת הגשמה“.
שהגיעו  המדהימות  הנשים  לכל 
לכנס ולא הפסיקו לשבח ולפרגן - 
תודה רבה.  הפרגון נותן רוח גבית 
ההתנדבותית  הפעילות  להמשך 

שלנו לקידום השינניות ולרווחתן!
ולמרצות,  למרצים  תודה 

שהעשירו אותנו בידע חשוב.
תודה לחברות הדנטליות, שנתנו 
ובמיוחד לחברת  זה,  לערב  חסות 
הראשית,  החסות  נותנת   -  GSK
האירוע,  קיום  את  שאפשרה 

שיתוף הפעולה תורם לכולנו.

תודה גם לכל מציבי הדוכנים.

נשמח לראות את כולכם 
בכנסים הבאים!

RDH אורה בן יוסף, 

“לחיות בשלום, בתשוקה ובתחושת הגשמה“
 כנס יום האישה הבינלאומי 2016 היה אירוע מעצים ומעשיר. 

תודה לכל המשתתפות והמשתתפים!

ד"ר ירון חביב בהרצאתו על מיגרנה, כאבי פנים והפרעות שינה

פרופ' צופיה איש שלום בהרצאתה על בלוטת התריס

ד"ר טל ברג בהרצאתה על יובש פה
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אחד ממטרותיו של איגוד השיננות הישראלי, 
הייתה  הקדנציה,  בתחילת  הצהרנו  שעליה 
איגודי  עם  פורים  פעולה  לשיתופי  כר  יצירת 

רופאי השיניים השונים. 
השינניות  של  בתרומתה  היום  מכירים  כולנו 
בלתי  חלק  בהיותה  השיניים,  רפואת  למערך 
בכל  הסף"  ו"שומרת  הדנטלי  הצוות  מן  נפרד 
הקשור במניעה של מחלות חניכיים ושמירה על 
בריאות הפה. כל מרפאה שמכבדת את עצמה 
ובמקביל  בפעילותה,  שיננית  היום  משלבת 
את  ולהעשיר  להתמקצע  השינניות  נדרשות 

עצמן במגוון תחומים ברפואת השיניים. 
שיח פורה עם ראשי האיגודים 
הדנטלי  בתחום  המקצועיים 
השנתיים  במהלך  שניהלנו 
היתר  בין  הוביל  האחרונות 
מושב  של  לראשונה  לחנוכתו 
האיגוד  בכנס  לשינניות  מיוחד 
לפריודונטיה. בחלקו הראשון של 
הכנס התקיימו הרצאות מיוחדות 
לקהל השינניות, שבהן השתתפו 
אורלי  מרצות:  שינניות  שתי  גם 
שטרקמן ועדה ריפשטוס. בהמשך 
בהרצאות  השינניות  השתלבו 

המליאה המרכזית.

 נאום הפתיחה למושב השינניות: 
יו"ר האיגוד הישראלי לפריודונטיה, 

ד"ר שי פרנקנטל
השינניות  מושב  את  לפתוח  שמח  אני 
האיגוד  של  ה־25  השנתי  בכנס  הראשון 
כנס  ואוסאואינטגרציה,  לפריודונטיה  הישראלי 

יובל הכסף.
ציון  הן  וחדשנות  מקצועיות  של  שנה   25
דרך משמעותי. הכנס ממשיך מסורת מכובדת 
של כנסים ברמה מקצועית גבוהה, עם מיטב 

הקלינאים והמרצים מהארץ ומחו"ל.
מיוחד  יום  חצי  חונכים  אנו  לראשונה, 
לשינניות בכנס השנתי שלנו. המטרה העומדת 
השיננית  בין  הקשר  הידוק  היא  עינינו  לנגד 
לפריודונט. חיזוק בסיס הידע וההכשרה שלכן 
וחשיפה למה שניתן להגיע אליו בעבודה נכונה 
ואת  במרפאה  השיננית  עבודת  את  ישפרו 

עבודתנו המשותפת.
השיננית רואה את המתרפא על בסיס קבוע 
בטיפולי התחזוקה. היא מדגישה שוב ושוב את 
החשיבות של בריאות הפה והשיניים, מסבירה 
המניעה  החניכיים,  מחלות  על  ושוב  שוב 
והטיפול, מחזקת את המוטיבציה של המטופל 

של  ראשונים  סימנים  ומגלה 
נגעים או מחלת חניכיים.

אתכן  לראות  שמחים  אנו 
שותפות  בכן  ורואים  אִתנו,  כאן, 

חשובות בעבודתנו כפריודונטים.
יש לנו תכנית הרצאות מצוינת, 
שידברו  המרצים,  מיטב  עם 
ושתלים  חניכיים  מחלות  על 
סיסטמיות  מחלות  על  ומניעתן, 
ותרופות וגם על הבהרת שיניים. 

המשך  את  תכננו 
שתיהנו  כך  היום 
שבה  הכללית,  המליאה  מן  גם 
ומחו"ל  מהארץ  מרצים  ידברו 
אתכן,  שמעניינים  נושאים  על 
במקרים  העוסק  הפאנל  מן  וגם 
לסיכום  מהקליניקה.  מסובכים 
על  הרצאה  תתקיים  היום 
ובשתלים,  בחניכיים  אסתטיקה 

עם סרט בתלת־ממד.
אנו מברכים על שיתוף הפעולה 
עם ועד האיגוד לשיננות, ובמיוחד 
ואורלי  פרידמן־יניב  שרון  עם 

שטרקמן, ומקווים להמשך שיתוף הפעולה גם 
בכנסים הבאים. 

אני בטוח שתיהנו ומאחל כנס פורה ומהנה 
לכולנו.

 נאום הפתיחה למושב השינניות: 
יו"ר איגוד השיננות הישראלי, 

שרון פרידמן־יניב 
ברצוני  הישראלי,  השיננות  איגוד  בשם 
על  לפריודונטיה  הישראלי  לאיגוד  להודות 
ובפרט  בכלל,  הכנס  לארגון  הכפפה  הרמת 
 - לשינניות  נותן  אשר  זה,  מושב  לארגון 
הפרטנריות הטבעיות במרפאת השיניים - את 

המקום הראוי להן בכינוס מכובד זה. 
אנו  האחרונות  בשנים  הרבה,   לשמחתי 
שני  בין  פעולה  לשיתוף  מבעבר  יותר  עדות 
באיגוד  היום  הפעילים  מרבית  את  האיגודים. 
מימינו  מכירה  אני  לפריודונטיה  הישראלי 
כסטודנטים. יחד, וכל אחד ואחת מאתנו במקצועו 
בתחום  והתמורות  השינויים  את  חווינו  הוא, 
המודעות  של  עלייתה  כולל  השיניים,  רפואת 
הציבורית למקצוע השיננות ולחשיבותו. בשנים 
החניכיים  מחלות  כי  ומתברר  הולך  האחרונות 
הדלקתיות, שבהן אנו נלחמים בשיתוף פעולה, 
של  מוקדם  לאובדן  לגרום  שעלולות  רק  לא 
לא  ולחיוך  מהפה  רע  לריח  בריאות,  שיניים 
אסתטי - אלא מסכנות ממש את בריאותן של 
מערכות חשובות אחרות בגוף האדם. מאמרים 
שהתפרסמו בשנים האחרונות עסקו בחשיבות 
והסרת  התחזוקה  ובחשיבות  המטופל  הדרכת 
יותר  כחיוני  מתברר  השיננית  תפקיד  האבנית. 
ויותר ומקבל מקום מרכזי במערך בריאות הפה.

אני  יקרים,  ופריודונטים/פרודונטיות  שינניות 
רואה קשר ישיר בין הצלחת הטיפול לבין אופן 
של  שילוב  והגלובלית:  האישית  ברמה  ניהולו 
ואתיקה  יושרה  ולימוד מתמידים,  התמקצעות 
כלפי  והבנה  חמלה  מקצועית, 
המטופל, מוכוונות מטרה ואמונה 
לכל  ומעל  ובעשייה,  במקצוע 
המעטפת  הצוות,  עבודת   - אלה 
או הדבק אשר אין לה תחליף. אין 
יחוש  המטופל  שכאשר  ספק  לי 
לנו,  חשובים  ובריאותו  שהוא 
להציע  כדי  הכול  עושים  אנו  וכי 
בכל  ומיטבי  מקצועי  טיפול  לו 
פעולה  שיתוף  נשיג   - הרמות 
הדרך  גם   זו  שלו.  מלא  ואמון 
הציבור  אמון  את  ולשמר  להשיג 

בנו ובמקצוע שבחרנו. 
העתיד,  אל  קדימה,  מביטות  באש"י,  אנו, 
ולהעצמת  המקצוע  להעצמת  וחותרות 
של  מתמדת  העלאה  מתוך  בו,  העוסקות 
והדור  ייתן  מי  והשירותיות.  הרמה המקצועית 
הבא של המטפלים יהיה גם הוא מסור, מקצועי 
אותה  את  ויציע  ומעמיק,  נרחב  ידע   ובעל 
רמת שירות שאנו מבקשים לעצמנו ואף יותר 

מכך.
שלנו  לפרטנרים  יד  להושיט  ממשיכות  אנו 
לשיתופי  שאיפה  מתוך  הדנטלית,  בקהילה 
לבד  כשהולכים  האפשר.  ככל  רבים  פעולה 
מגיעים מהר, אבל כשהולכים ביחד - מגיעים 

רחוק.      

יד ביד לבריאות החניכיים
כנס יובל הכסף של איגוד הפריודונטיה בשיתוף איגוד השיננות הישראלי

RDA , MHA שרון פרידמן יניב, 

עדה ריפשטוס בהרצאתה 
במושב השינניות

אורלי שטרקמן בהרצאתה 
במושב השינניות

 מימין: היו"ר לשעבר של איגוד הפריודונטיה ד"ר אורלי 
ניר־שפירא, יו"ר איגוד השיננות שרון פרידמן־יניב,

היו"ר הנכנס של איגוד הפריודונטיה ד"ר שי פרנקנטל
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פעילויות האיגוד  

� מפגש עם יו”ר איגוד רופאי השיניים הערביים 
בחודש פברואר הוזמנו חברות הוועד המנהל באש”י על ידי ד”ר פחרי, יו”ר איגוד רופאי 
הערביים  השיניים  רופאי  איגוד  ובית  המשך  ללימודי  במכון  לפגישה  הערביים,  השיניים 
בישראל, הממוקם בשפרעם. הצטרפו אלינו השינניות וואפא אבו ואצל, מונה חסקיה, הדיל 

אבו בדר וסאחר ג’אבר, שייצגו בכבוד את השינניות מהחברה הערבית.
עיון  וימי  קורסים, השתלמויות  בו  ומתקיימים  ומשוכלל  ציוד חדיש  עומד  לרשות המכון 
חשוב שעסק  בדיון  חלק  לקחנו  במקום  שסיירנו  לאחר  הארץ.  רחבי  מכל  שיניים  לרופאי 
הודגשה חשיבותו של  בכלל.  ובארץ  ובריאות הפה במגזר הערבי,  רפואת השיניים  במצב 
מקצוע השיננות במערך רפואת השיניים ונדונו רעיונות ואפשרויות לקידום תכניות מניעה 

קליניות והסברתיות בחברה הערבית. 
סוכם כי נקיים פגישות נוספות ונקדם מטרות ופרויקטים משותפים. אנו חשות שהנחנו 

אבן פינה נוספת לשיתוף פעולה נרחב יותר בין האיגודים.
תודתנו לד”ר פחרי על האירוח! 
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ימי עיון וכנסים

� האסיפה הכללית של אשי” 2016
זיו, שכונת  2016, מתנ״ס  13 במאי  ו’,  יום 

בית הכרם, ירושלים. ראו הזמנה בעמ' 25.
תכנית מפורטת תימסר בהקדם. 

� הכנס המדעי השנתי של אש”י 2016
שדה  קרית  “אווניו”,   ,2016 במאי   31

התעופה. לעיתון מצורפת הזמנה. 

� כנס הפדרציה הבינלאומית לשיננות
 25-23 ביוני 2016, באזל, שוויץ

לשיננות  הבינלאומית  הפדרציה  כנס 
בהשתתפות  שנים,  לשלוש  אחת  מתקיים 
הכנס  העולם.  רחבי  מכל  ושינניות  שיננים 
בעולם  המרצים  טובי  מפי  הרצאות  כולל 
חידושים  עם   - גדולה  דנטלית  ותערוכה 

בתחום שחלקם עדיין אינם קיימים בארץ.
בקיץ 2016, הכנס ייערך בבאזל, וב־2019 - 

בסיאול שבדרום קוריאה.
כאחת!  ותרבותית  מקצועית  חוויה  זו 
של  הגדולה  המקצועית  לחשיבות  מעבר 
שינניות  עם  וההיכרות  בכנס  ההשתתפות 
של  גדולה  לקבוצה  יש  העולם,  מרחבי 
ברמה  חשיבות  מישראל  המגיעה  שינניות 
נרשמו.  כבר  שינניות   40 מעל  הלאומית. 

הצטרפי גם את! פרטים בעמוד 33.

� חגיגת אש”י לסיום קיץ 2016
בחוף  לשינניות  ומהנה  מגבשת  פעילות 

הים. פרטים יימסרו בהמשך.

 � קורסי רענון בהחייאה 
    ועזרה ראשונה 2016

כל  על  חלה  החייאה  בקורסי  רענון  חובת 
השינניות אחת לשנתיים.

רענון  קורסי  מקיים  אש”י  שנה,  כמדי 
בהחייאה ועזרה ראשונה לשינניות.

ספטמבר.  בסביבות  מתקיימים  הקורסים 
הודעה על מועדים מדויקים - בהמשך.

� יום השיננות הבינלאומי 2016
כמיטב  יתקיים  הבינלאומי  השיננות  יום 
2016. כנס עם  המסורת ב־17-16 בנובמבר 
הודעה  ופנאי.  תרבות  מקצועיות,  הרצאות 

ופרטים מדויקים - בהמשך.

 � כנס נצרת השני בנושא בריאות השיניים
    במגזר הציבורי 2017

הישראלי  השיננות  איגוד  בשיתוף  כנס 
גולדן  במלון   2017 במאי  ב־19-18  יתקיים 

קראון בנצרת.
פרטים נוספים בהמשך.

� חינוך טוב מתחיל מההתחלה

בארץ,  הדנטלי  בעולם  בנעשה  נתבונן  אם 
נראה כי על אף שהמגמה העולמית היום בתחום 
 - מניעה  כול  קודם  היא  והבריאות  הרפואה 
שיננית  אינם מעסיקים  עדיין  רבים  שיניים  רופאי 
בוגרים  חלקם  אלה,  שיניים  רופאי  במרפאתם. 
וחלקם  שיניים  לרפואת  הספר  בית  של  טריים 
שבהעסקת  ליתרונות  מודעים  אינם  ותיקים, 

שיננית ואינם מכירים את העבודה עמה. 
בחינוך  זה  נושא  להטמיע  חיוני  להבנתנו, 
- לא  ובהכשרה של סטודנטים לרפואת שיניים 
בביקור אקראי בין השיעורים הרגילים אלא כחלק 
לאחרונה  ואכן,  הרשמית.  הלימודים  מתכנית 
בפני  פרידמן־יניב  שרון  אש”י  יו”ר  הרצתה 
עין  בהדסה  ו’  שנה  שיניים  לרפואת  סטודנטים 
יישומית”.  שיניים  “רפואת  מהקורס  כחלק  כרם, 
מקצוע  על  מפורט  הסבר  כללה  ההרצאה 
מבצעות,  ששינניות  הפעולות  ועל   השיננות 
כלפיהן,  המעסיק  וחובות  ההעסקה  אופני  על 
העסקת  של  והחשיבות  היתרונות   - וכמובן 
שמירת  המטופלים,  תחזוקת  במרפאה:  שיננית 
בריאות  על  בקרה  מערך  הלקוחות,  מעגל 
ייכללו  אלה  נושאים  ועוד.  תדמית  המטופלים, 

במבחן הסיום של הקורס.
שאלות  שאלו  קשב,  הפגינו  הסטודנטים 
חשובה  הייתה  שההרצאה  וציינו  ענייניות 

מספר,  חודשים  שבעוד  מקווים  אנו  ומעניינת. 
להעסקת  יפעלו  העבודה,  לשוק  כשייצאו 

שינניות במרפאותיהם.

 � שינניות בקהילה - 
כי לתת זה בעצם לקבל

שתי תכניות של אש”י להטמעת נושא בריאות 
בהדרכת  לדרך,  לצאת  עומדות  והשיניים  הפה 
שינניות, בכמה מקומות ברחבי הארץ. הן יופעלו 
בקרב אוכלוסיות שחשוב כי יחשפו להן, האחת 
בשיתוף פעולה עם ויצו והשנייה בשיתוף פעולה 
בילדים  ודיאליזה  לנפרולוגיה  המחלקה  עם 

בבית החולים שערי צדק בירושלים.
בתכניות  להתנדב  המעוניינות  שינניות 
לכתובת: אלינו,  לכתוב   מוזמנות 

idha.org.il@gmail.com 

� אתר חדש לאיגוד 
השיננות הישראלי

באתר  התחדש  הישראלי  השיננות  איגוד 
מתקדם, ידידותי למשתמש ועדכני - הן תוכנית 
והן עיצובית. אתן מוזמנות לגלוש בו ולהתעדכן 
חדשות,  וכנסים,  עיון  ימי  מאמרים,  בפעילויות, 
המשך. לימודי  על  ומידע  דרושים   מודעות 

www.idha.org.il

מפגש של יו"ר איגוד רופאי השיניים 
הערביים, נציגות אש"י ושינניות
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לחוק יש שיניים           המדור המשפטי 

הגנה מפני רגישות יתר בדנטין*,
עכשיו במי פה יום-יומיים

מי הפה הראשונים של סנסודיין המכילים 3% פוטסיום ניטראט ופלואוריד, 
מוכחים קלינית כמספקים הגנה מתמשכת מפני רגישות יתר בדנטין,

בשימוש יום-יומי פעמיים ביום1-4*

*בשימוש יום-יומי פעמיים ביום, לאחר צחצוח במשחת שיניים המכילה פלואוריד
 

לדיווח תופעות לוואי il.safety@gsk.com או בטלפון 03-9297100. 
רחוב בזל 25, פתח תקווה 4900202

Cutterguide: NO Printing Process: Offset GD:41161
Size: (W)210 mm x (H) 297 mm Pages: 1 Colors: C M Y K (4 Colors)

 Native File: Indesign CS6 Windows Generated in: Acrobat Distiller 10

References: 1. Gillam DG et al. J Clin Periodontol. 1996; 23: 993–997. 2. Morris A et al. Ef cacy of a Potassium Nitrate Mouthrinse for Relieving 
Dentinal Hypersensitivity, IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, April 1–4 2009. 3. Pereira R et al. J Periodontol. 2001:72(12);
1720–1725. 4. GSK Data on File (Study RH01751): A Clinical Study Investigating the Ef cacy of a Mouthwash in Providing Long Term Relief 
from Dentinal Hypersensitivity. 5. GSK Data on File (RH01924). A

ug
us

t2
01

5I
L/

C
H

S
E

N
O

/0
03

0/
15

חדש

Sensodyne_GSKDC-CHPOS-ISRL-2015-1572_D3.indd   1 9/18/2015   2:14:45 PM

“האם אני באמת זכאית לפיצויי פיטורים, על 
אף שאני זו שמתכוונת להתפטר מהעבודה?” 
“וזאת  השבתי,  “כן,”  העובדת.  שוב  שאלה 
מאחר שבכוונתך להתפטר בדין מפוטרת עקב 
שהמעסיק  בעבודה,  מוחשית  תנאים  הרעת 
אינו פועל לתקנה על אף שהתרעת בפניו על 
כך.” בסיום שיחתנו שמעתי את אנחת הרווחה 
בקולה של העובדת, שחרדה מאוד לפרנסתה 

ומשום כך חששה להתפטר מעבודתה.

מעסיקה  אצל  עבדה  המדוברת  העובדת 
עבודתה  את  היא החלה  שנים.  כארבע  במשך 
זמן  תקופת  לאחר  משרה.   50% של  בהיקף 
קצרה ועל פי דרישת המעסיק הועסקה במשרה 
שלאחר  אלא  בהתאם.  עלה  ושכרה  מלאה 
כי  המעסיק  לה  הודיע  עבודה  שנות  כארבע 
משרה   50% של  בהיקף  ולעבוד  לחזור  עליה 
היקף  לכך. המשמעות של הקטנת  ולא מעבר 

המשרה היא הפחתת שכרה ב־50%. 
מאוד  וחששה  בתדהמה  הוכתה  העובדת 
צדדית  החד  החלטתו  לאור  הכלכלי  למצבה 
עם  להתמודד  נאלצה  היא  המעסיק.  של 
דילמה שכיחה בשוק העבודה: ההתלבטות בין 
גמישות,  שעות  עם  עבודה  מקום  על  שמירה 
עבודה  מקום  ובעיקר  נעימה  עבודה  סביבת 
שהיא אוהבת, במחיר של הפחתה משמעותית 
הביטחון  חוסר  הכלכליים,  הקשיים  בשכרה. 
באפשרות למצוא מקום עבודה חלופי והנוחות 
לא  מכריעים  ותיק,  עבודה  מקום  המאפיינת 

פעם את הכף בהחלטה מסוג זה.
פיטורים,  פיצויי  לחוק  סעיף11)א(  פי  על 
תנאים  הרעת  בשל  המתפטרת  עובדת 
נסיבות  בשל  או  עבודתה  בתנאי  מוחשית 
לדרוש  אין  ושבהן  עבודה  שביחסי  אחרות 
ממנה להמשיך בעבודה - יראו את התפטרותה 
כפיטורים, וזאת במידה שהעובדת בעלת ותק 
כלומר,  העבודה.  במקום  ומעלה  שנה  של 
המעסיק יחויב לשלם לעובדת פיצויי פיטורים 

כאילו פוטרה מעבודתה.
כמו עובדים אחרים, גם עובדת זו לא ידעה 
לקבל  הזכות  לה  קמה  המקרה  בנסיבות  כי 
את  להיטיב  תכליתם  אשר  פיטורים,  פיצויי 
ולאפשר  העסקתה  סיום  עם  הכלכלי  מצבה 

את  עזיבתה  מרגע  כלכלי  ביטחון  רשת  לה 
עבודה  מקום  למציאת  ועד  העבודה  מקום 
חלופי. ברור ונהיר כי ידיעה של זכות מהותית 
החלטה  לקבלת  ביותר  משמעותית  היא  זו 
באשר לעתיד התעסוקתי של כל עובדת בשוק 

העבודה. 
שישנם  בכך  מכיר  המחוקק  למעשה, 
מקרים שבהם המעסיק מנסה לגרום לעובדת 
להתפטר מרצונה על ידי הרעת תנאי העסקתה, 
פיצויי  מתשלום  להתחמק  במטרה 
חוק  מכך,  להימנע  כדי  פיטורים. 
פיצויי פיטורים מעניק לעובדת את 
הזכות להתפטר מעבודתה ולזכות 

בפיצויי פיטורים.
כי  הוא  הכלל  לזכור:  חשוב 
מעבודתה  המתפטרת  עובדת 
לתשלום  זכאית  אינה  ביוזמתה 
ישנן  זאת,  עם  יחד  פיטורים.  פיצויי 
כמה נסיבות חריגות הקבועות בחוק 
שבהן  בעבודה,  מוחשית  תנאים  הרעת  וביניהן 
זכאית  תהא  מעבודתה  המתפטרת  עובדת 

לפיצויי פיטורים.
על פי הפסיקה, עובדת שבכוונתה להתפטר 
תנאים  הרעת  עקב  מפוטרת  בדין  מהעבודה 
תנאים  בשלושה  לעמוד  נדרשת  מוחשית 

מצטברים:
כלומר,  העבודה.  בתנאי  מוחשית  הרעה   .1
על העובדת להוכיח כי בפועל הורעו תנאי 
עבודתה באופן מוחשי ואין מדובר בהרעת 

תנאים קלה או שולית. 
של  טענה  כל  האם  השאלה:  נשאלת 
היא  בעבודתה  תנאים  להרעת  עובדת 
אולם  לא,  מוחשית?  תנאים  הרעת  אכן 
עילות  של  רב  במספר  הכירה  הפסיקה 
המהוות הרעת תנאים בעבודה. כך למשל, 

על קצה המזלג: 
ו/או בהיקף  הפחתה חד־צדדית בשכר   �

המשרה.
אי תשלום שכר העבודה במועד.  �
שינוי בשעות העבודה הקבועות.  �

אחריותה  תחומי  או  סמכויותיה  צמצום   �
של העובדת.

זכויות  או הפסקה בתשלום  אי תשלום   �
סוציאליות כאלה ואחרות.

יחס בלתי הולם מצד המעסיק.   �
תנאים  בהרעת  מדובר  שבהם  במקרים   .2
שבידי המעסיק לשנות ולהפסיק, חובה על 
העובדת להעמיד את המעסיק על כוונתה 
במִלים  התנאים.  הרעת  עקב  להתפטר 
אחרות, על העובדת ליתן למעסיק התראה 
מפורשת ומוקדמת בדבר כוונתה להתפטר 
זמן  ככל שלא תתוקן הרעת התנאים תוך 
לעובדת  תקום  כזה  במקרה  רק  סביר. 
העילה להתפטר בדין מפוטרת, תוך דרישה 

לתשלום פיצויי פיטורים. 

שהעובדת  היא  המחוקק  כוונת  למעשה, 
לתקן  למעסיק  ותאפשר  לב  בתום  תפעל 
תתפטר  בטרם  התנאים  הרעת  את 
השימוש  נמנע  כך  ידי  ועל  מעבודתה, 
בסעיף על ידי עובדת המנסה לקבל כספים 

מהמעסיק שהיא אינה זכאית להם. 
חריג,  נקבע  זה  לתנאי  כי  לדעת  חשוב 
לפיו כאשר מדובר בסיטואציה שבה ברור 
ולתקן את  שאין בכוונת המעסיק להפסיק 
הרעת התנאים, או שמדובר בנסיבות שבהן 
בעבודתה  להמשיך  מהעובדת  לדרוש  אין 
הוטרדה  העובדת  שבו  במקרה  )לדוגמה, 
העובדת  על  חובה  אין  בעבודה(,  מינית 
בטרם  מוקדמת  התראה  למעסיק  לתת 
ההתפטרות. מובן כי כל מקרה לגופו, וצריך 

לבדוק כל מקרה לפי נסיבותיו. 
קיומו של קשר סיבתי ישיר בין ההתפטרות   .3
לבין הרעת התנאים. כלומר, על ההתפטרות 
לנבוע בהכרח מהרעת התנאים המוחשית 

בעבודה ולא מסיבה מרכזית אחרת.
להתפטר  המעוניינת  עובדת  כי  לציין  חשוב 
מעבודתה עקב הרעת תנאים מוחשית, עליה 
להתפטר  מכן  ולאחר  המעסיק  בפני  להתריע 
פעל  לא  שהמעסיק  )בהנחה  מפוטרת  בדין 
לתיקון הרעת התנאים(, תוך זמן קצר ממועד 
ביצוע הרעת התנאים. אחרת, תיחשב העובדת 

כמי שהסכימה לתנאי עבודתה החדשים.
לסיכום, נטל ההוכחה כי אכן הייתה פגיעה 
העובדת,  על  מוטל  העבודה  בתנאי  מוחשית 
תנאי  הורעו  כי  חשה  עובדת  כאשר  ולכן, 
בהרעת  מדובר  שאכן  לוודא  עליה  עבודתה, 
התנאים  כל  ושהתקיימו  מוחשית  תנאים 
מכוח  מפוטרת  בדין  להתפטרות  המקדימים 

סעיף 11)א( לחוק פיצויי פיטורים.
עם  להתייעץ  ויש  לגופו,  מקרה  כל  כי  מובן 
זאת  לפני התפטרות בסיטואציה כזאת.  עו”ד 
החוק  לגדר  נופל  אכן  לבחון אם המקרה  כדי 
או הפסיקה ומהי דרך הפעולה הנכונה ביותר 
כל  את  לקבל  מנת  על  מקרה,  אותו  עבור 

הזכויות המוקנות לפי החוק. 
בשולי הדברים חשוב לציין שכיום, בעקבות 
צו ההרחבה הפנסיוני החל על המשק, מרבית 
עבורן  שנצברו  לכספים  זכאיות  העובדות 
התפטרות  של  במקרה  גם  הפיצויים  בקופת 
פיצויי  לתשלום  זכאות  מקימה  שאינה  )הגם 
פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים(. מובן כי גם 
את  לבדוק  וחשוב  לגופו  מקרה  כל  זה  בענין 

הזכאות בכל מקרה ומקרה.

או  דעת  חוות  בגדר  אינו  זה  במאמר  הנכלל  המידע  כל   *
משפטית  עצה  לקבל  המשתמשת  על  מוסמך.  משפטי  ייעוץ 
או מקצועית לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת 
כלפי  כלשהי  באחריות  נושאת  אינה  המחברת  האמור.  על 
הקוראות. בכל מקרה של סתירה בין החוק לבין האמור לעיל, 

יגברו הוראות החוק.
* הכתוב מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס 

לנשים וגברים כאחד. 

שירן ברוך, עו”ד

---- 
לוי־אטינגר,  במשרד  עבודה  לדיני  דין  עורכת  היא  הכותבת   *

נקדימון ושות’, משרד עורכי דין ונוטריון.

הרעת תנאים 
מוחשית בעבודה - 

דעו את זכויותיכן
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