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שינניות יקרות שלום,

לב  "שיננות", שהוכן מתוך תשומת  גיליון חדש של  לידיכן  בכל רבעון אתן מקבלות 

שמות  אנו  בו.  המוצג  המידע  מהימנות  ועל  העניין  רמת  על  מרבית  והקפדה  מלאה 

עולמכן  את  ויעשירו  שיחדשו  גבוהה,  ברמה  טקסטים  של  הנגשה  ועל  יצירה  על  דגש 

עומדת  שלנו  העשייה  בבסיס  מתאימים.  מקצוע  לאנשי  כך  לשם  ופונות  המקצועי, 

ההכרה בחובתנו לקדם את מקצוע השיננות והעוסקות בו, וכמובן - להציע לכן תמורה 

מלאה על בחירתכן להשתייך לאיגוד השינניות הישראלי. 

מחלות  של  ובמניעה  בטיפול  מרפא  בצמחי  השימוש  על  כותבת  אברהם  שרית  ד"ר  זה,  בגיליון 

חניכיים. היא מציעה לשלב את הטיפול בצמחי המרפא בטיפול הקונבנציונלי המודרני, במטרה לשפר 

והטיפול בהם,  את תוצאות הטיפול. ד"ר נתלי פרומקין כותבת על מצבים אקוטיים ברפואת חניכיים 

השיננית  תפקיד  את  ומדגיש  אורתודונטיים  לצרכים  שיניים  בעקירות  עוסק  דינבר  אריאל  ד"ר  ואילו 

בזיהוי בעיות בתחום ובהפניה לאורתודונט. ד"ר גלעד וסרמן ופרופ' דורון אפרמיאן כותבים על הפרעות 

בתחושת הטעם והריח, וד"ר עדי סיון גילדור מסכמת ומעמיקה את ההרצאה על כלורהקסידין שנשאה 

בכנס יום האישה של האיגוד. על זכויותיכן בנושא השכר על ימי מחלה תוכלו לקרוא במדור "לחוק יש 

שיניים". 

לתקן  לשפר,  הרצון  לעשייה,  הדחף  נטועים  השינניות,  בנו,  כי  גסה(  מעט  בהכללה  )אולי  חשה  אני 

ולחנך וההבנה כי שינוי הוא חלק אינטגרלי מכל תהליך של התפתחות וצמיחה. הציבור זקוק לכן כדי 

לבצע שינוי בתחום בריאות השן! אתן יכולות להתנדב בהקמה ובהשתתפות בתכניות שונות לבריאות 

השן, לסייע לאוכלוסיות נזקקות וגם בגיוס שינניות נוספות למעגלי ההתנדבות השונים. אתן גם יכולות 

יחסי  העיתון,  של  לאור  ובהוצאה  בכתיבה  השתתפות  אירועים,  ארגון  כולל  האיגוד,  לפעילות  לתרום 

מצוינות  הזדמנויות  מציעים  אלה  כל  לכולנו,  החשובות  המטרות  לקידום  התרומה  מלבד  ועוד.  ציבור 

להתפתחות אישית ומקצועית!
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שינניות יקרות,

בתחילת דבריי אני רוצה לפנות לסטודנטיות ללימודי שיננות, המסיימות בימים 
אלה שנת לימודים מפרכת, וכמובן לבוגרות הטריות - שזה עתה הוסמכו לעסוק במקצוע. פגשתי 
כי  ולהדגיש  שלנו  האיגוד  את  להציג  במטרה  הספר  לבתי  כשהגעתי  השנה,  במהלך  מכן  רבות 
בצאתכן לשוק העבודה, לא תמצאו את עצמכן לבד: יש לנו איגוד המשמש בית לכל שיננית ודואג 

לאינטרסים שלה ושל המקצוע בכלל.
ומיצובו של מקצוע השיננות בארץ אינם מובנים מאליהם! שבעבר,  כי קיומו  חשוב לי שתדעו 
ואפילו היום, האמינו רבים כי מקצוע זה - שלב לבו היא המניעה ברפואת שיניים - מיותר. במשך 
שנים ניסו מי שבעיניי הם "דור החושך של בריאות הפה והשיניים" למנוע את התבססותו, להמעיט 
ולהצר את סמכויותיהן של השינניות. חלקם עדיין מסתובבים בסביבתנו המקצועית,  מחשיבותו 
ואני פוגשת אותם היום באירועים שונים עם חיוך גדול - שהרי היום, עם התחזקותה של מגמת 
וברפואת השיניים בפרט, ההכרה במקצוענו והחשיבות שלו הולכות  המניעה בבריאות בכלל 

וגדלות. 
מקצוע  של  ומיצובו  המניעה  בחשיבות  ההכרה  למען  הקמתו:  מאז  אש"י  פעל  כך  לשם  והרי 
השיננות בקהילה הדנטלית ובעיני הציבור הרחב. בזכות איגוד השיננות וההכרה הנרחבת שהוא 
אנחנו  הקשיים;  כל  למרות  מעבודתנו,  רב  סיפוק  ושואבות  בכבוד  מתפרנסות  אנחנו  לה  זוכה 
בהיבטים  ומייעוץ  מהגנה  נהנות  ומקצועית,  אישית  אותנו  המקדמות  בהשתלמויות  משתתפות 
משפטיים וכלכליים ועוד. ההכרה של הקהילה הבינלאומית המקצועית, האקדמיזציה, שיפור תנאי 

ההעסקה וסלילת הדרך לאפשרויות עבודה נוספות - כל אלה הם פירות המאמצים של אש"י.
שינניות רבות פונות אלינו לאחרונה, לאחר שנואשו מהתאגדויות ומוועדי עובדים כאלה ואחרים, 
שלא בהכרח משרתים את האינטרסים של השינניות. אש"י הוא זה שרואה אתכן בלבד ומחויב רק 
לכן, ולא כחלק ממערכת הכוללת בעלי מקצועות נוספים. נשמח להניע מהלך להפיכתנו לאיגוד 

עובדים יציג, אך לשם כך נזדקק ל"גב" של כולכן - של כלל השינניות בארץ. 
הוא  האחד  נוספים.  חשובים  נושאים  שני  כאן  להעלות  רוצה  אני  שינניות,  של  פניות  בעקבות 
העבודה בהתאם לתקנות המקצוע ועל פי מה שמותר לשיננית לבצע. אי ידיעה של ההגבלות אינה 
פותרת את השיננית מלשאת בתוצאות! ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה אתכן במקרים של 
חריגה מהפעולות המותרות לשיננית לביצוע על פי החוק. בכל בעיה ושאלה שמתעוררות, שינניות 

חברות האיגוד מוזמנות לפנות אליי או לעו"ד האיגוד לקבלת ייעוץ וסיוע.
הנושא השני הוא ביטוח אחריות מקצועית. בימים אלה נבדקת האפשרות להוזיל את הביטוח 
לחברות האיגוד שעובדות במגזר הפרטי או ביותר משני מקומות עבודה, ואנו בוחנות גם חברות 
ביטוח המתחרות בזו העיקרית. שינניות תאגיד, שימו לב: חשוב לבדוק את הפוליסה עם המעסיק 
שלכן. יתכן שאתן כבר מבוטחות תחת הפוליסה שלו )בתנאי ששמכן מופיע בה(. הימנעו מכפל 

תשלום!
הקדנציה של הוועד המנהל הנוכחי של אש"י עומדת לפני סיום. ב־15 בנובמבר, ביום השיננות 
מן  שלא  הנהלה  כחברות  לוועד,  הצטרפו  לאחרונה  החדש.  הוועד  חברות  מיהן  נדע  הבינלאומי, 
יהושע. הן לומדות את התפקידים השונים  וריקי  המניין, השינניות מונה חסקיה, אפרת שמואלי 
ומסייעות לנו בעבודתנו. אם גם אתן רוצות להצטרף לעשייה, נשמח אם תיצרו קשר עם מיכל חזן, 

המנהלת האדמיניסטרטיבית של האיגוד.
לסיום, אני רוצה לאחל לכן ולבני משפחותיכן קיץ נעים. מאחר שהגיליון הבא יצא רק בנובמבר, 

שלוחה לכן גם ברכת שנה טובה ופורה.
 

שלכן, 
שרון פרידמן־יניב
יו"ר אש"י

דבר היו“ר
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קוראים יקרים,

בשלוש  השיננות  לימודי  את  שסיימו  לבוגרות,  כנס  אש״י  ארגן  השנה  בפברואר 
השנים האחרונות. על אף שהכנס סוקר היטב בגיליון האחרון, הוא הותיר רושם כל 

כך חזק שחשוב לי להוסיף כמה מילים משלי. 
לכנס הגיעו כמאה שינניות ושיננים )שיננים יקרים, סלחו לי על שאני כותבת לרוב 
בלשון נקבה, דעו שיש בלבי הערכה וכבוד רב לכם(, וכן נציגות מכל ארבעת בתי הספר המלמדים 
שיננות. המפגש היה מרגש - גם להם וגם לנו, מארגני האירוע. בהיותי חברה בוועדת הבוחנים של 
משרד הבריאות, רוב הפנים היו מוכרים לי. שימח אותי לראות שחלקן הגדול הצטרפו לאש״י עוד 

במהלך לימודיהן, אחרות בזמן הרישום ורבות נוספות באירוע עצמו.
במקצוע  לעוסקים  הצטרפותן  על  המשתתפות  את  בירכה  שלנו,  התוססת  אש״י  יו״ר  שרון, 
יום מחדש. ״אתן, הבוגרות הטריות, הן דור העתיד,״  השיננות, שמפרנס אותנו ומאתגר אותנו מדי 
ויכולתכן להישאר מעודכנות היא  אמרה, ״מי שיטפלו בנו ובבני משפחותינו. הצלחתכן המקצועית 
את  פתח  הבריאות,  במשרד  השן  לבריאות  האגף  מנהל  זוסמן,  שלמה  ד״ר  לכולנו״.  חשובה  לכן 
ברכתו במשפט: ״שיננית היא לא רק ׳מנקה׳ ומסירת אבן; היא יכולה להיות הרבה יותר, אבל זה גם 

בסדר רק לנקות ולהסיר אבן״. 
במשך שנים, חברות הוועד של אש״י לדורותיהן חזו את התרחבות הסמכויות והתפקידים שיוענקו 
לשינניות. אש״י נאבק לשינוי החוק, כך שיאפשר לשינניות לעבוד ללא נוכחות רופא צמוד וליישם 
את מלוא יכולותיהן. אינני בטוחה שהדור הצעיר שלנו בקיא בהיסטוריה של המקצוע בארץ, על אף 
והשנה  בשיננות,  ראשון  לתואר  שיוביל  הסדר  לרקום  אש״י  מנסה  שנים  מזה  למדי.  קצרה  היותה 
לקראת  בנקודות  ותזכה  תוכר  השיננות  שתכנית  לכך  האיגוד  דאג  כה  עד  אם  הצלחנו.  לראשונה 

תואר ראשון, השנה לראשונה נפתח קורס המשלב תואר ראשון בשיננות ובריאות הציבור. 
ולהרחיב  כנפיים  לפרוס  השיננות,  במקצוע  העוסקות  אותנו,  זוסמן  ד״ר  הזמין  בדבריו  להבנתי, 
רבים  פרויקטים  הספר.  בבתי  השן  בבריאות  לימודים  תכנית  מובילות  כבר  שינניות  תפקידנו.  את 
יוזמה,  על הדור הצעיר לתפוס  שינניות.  ידי  על  גם הם  ומובלים  חולים  ובבתי  מתנהלים בקהילה 
ליזום ולקדם פרויקטים בשטח, שיהפכו בעתיד לחלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו ושל הקהל 
הרחב. ברור שנוח למוסדות שנמשיך להתנדב, וכמובן שהתנדבות חשובה לנפש, כפי שכבר כתבתי 

בעבר, אבל בשלב מסוים זה לא יספיק ויימצאו התקנים והתקציבים. 
אחת מנציגות בתי הספר הבהירה שאין זה מדויק לקרוא ללימודי השיננות ״קורס״ אלא ״לימודי 
כיוון שהם כוללים מספר רב של שעות לימוד, בדומה ללימודים המובילים לתואר. רמת  שיננות״, 
ההרצאות.  במהלך  שהתקיים  ובשיח  שנשאלו  בשאלות  ביטוי  לידי  באה  ״הצעירות״  שרכשו  הידע 

גאווה גדולה!
עליתי לארץ כשיננית, עם רצון עז לחולל שינוי בהיגיינת הפה הלקויה שהייתה אז הנורמה בארץ. 
שאפתי לחנך ולקדם את בריאות הפה. מעט מאוד שינניות מוסמכות עסקו במקצוע בשנים אלו. 
לימודי שיננות לא התקיימו כלל ורוב רופאי השיניים טרם שמעו על המקצוע. בכנס הבוגרות חשתי 
אני אמנם מדור המייסדים של אש״י, אבל  בזמן כה קצר.  מול התקדמות המקצוע  רב אל  סיפוק 
של  זמנו  הגיע  עכשיו  האמתי.  השינוי  את  שחוללו  אלו  הן  השנים  לאורך  הוועד  וחברות  היו״ריות 
הדור הצעיר ליטול חלק, להפשיל שרוולים ולצאת למשימה! ֱהיו לא רק חברות באיגוד - ֱהיו חברות 

פעילות ומובילות!
שינניות  פגשתי  שבו  במיוחד,  ומוצלח  מפואר  שנתי  כנס  אש״י  ארגן  השנה  ביוני  לסיום:  ונקודה 
כבר  כי  שסיפרו  יותר,  ותיקות  עם  יחד  הרישוי  מבחני  את  עברו  לכן  קודם  מספר  שבועות  שרק 
״פרסו כנפיים״ והן עוסקות במגוון היבטים של המקצוע, שואבות ממנו סיפוק רב ושואפות להמשיך 
להרחיב אופקים. אין זה פלא שבסופו של כל אירוע כזה, אני כבר מצפה בכיליון עיניים לאירוע הבא.
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 האם צמחי מרפא יכולים לרפא
מחלות חניכיים? סקירה מדעית

MSc, DMD ד״ר שרית אברהם

תקציר
הטיפול במחלות החניכיים הוא תחום מורכב, 
בגורמים  תלויה  הטיפול  של  ההצלחה  ומידת 
טיפול  לצורך  מרפא  בצמחי  השימוש  רבים. 
עתיק  הוא  שלהן  ומניעה  חניכיים  במחלות 
זו היא לבחון את השאלה  יומין. מטרת סקירה 
יחד עם הטיפול  אם השילוב של צמחי מרפא 
לקבלת  לתרום  עשוי  המודרני  הקונבנציונלי 

תוצאות טובות יותר בטיפולי החניכיים. 
שמונה  בחנה  כאן  המובאת  הסקירה 

השנים  בין  שנכתבו  שונים,  מאמרים 
2017-2006. המאמרים נבחרו על 

קוקרהן.  של  הקריטריונים  פי 
על  מצביעים  המאמרים  כל 
צמחי  בשילוב  ניכר  שיפור 
הטיפול  עם  יחד  מרפא 
תוצאותיהם  הקונבנציונלי. 
מראות אפקט משולב של כל 

צמח מרפא שנבדק, הן ברמה 
פעילות  כנגד  הציטוטוקסית 

האנטי־ ברמה  והן  בקטריאלית 
שיפור  הראו  מהם  ארבעה  דלקתית. 

הוכיחו  וארבעה  קליניים  במדדים 
כי לצמחי המרפא יש השפעה 

בתנאים מבודדים במבחנה. 
צמחי  הסקירה:  מסקנות 
יעיל,  גורם  הם  מרפא 
בשילוב  ובטוח,  חסכוני 
הקונבנציונלי,  הטיפול  עם 

לטיפול בחניכיים.

הקדמה

צוות  בקרב  כיום  המוכרות  הטיפול  שיטות 
נחלקות,  השיניים  במרפאת  הרפואי  הטיפול 
כידוע, לשלושה שלבים עיקריים: 1. טיפול בסיסי 
להסרת אבנית והדרכת המטופל להיגיינת הפה; 
2. שימוש בשבבים אנטי־מיקרוביאליים )כדוגמת 
)כדוגמת  מקומית  אנטיביוטיקה  או   )Periochip
Arestine( ו/או אנטיביוטיקה סיסטמית בשילוב 
;)Aspirin )כגון  נוספות  סיסטמיות  תרופות   עם 

תהליך  בלי  או  עם   ,SRPו־ מתלה  הרמת   .3 
בונה עצם. 

במרבית המקרים שתהליכי הטיפול בסעיפים 

מספקות,  קליניות  לתוצאות  יובילו  לא  ו־2   1
ניתוחי  ביצוע  של  לשלב  לעבור  צורך  יהיה 
מספר  החניכיים,  ניתוחי  הצלחת  חניכיים. 
ההפחתה  במידת  תלויה  מבוטל,  לא  פעמים 
לניתוח.  הקודמים  הטיפול  בשלבי  הדלקת  של 
קוראי  בפני  להציג  היא  זו  סקירה  מטרת 
נגישה  נוספת,  תומכת  טיפולית  דרך  המאמר 
כלכלית ויעילה קלינית, להשגת תוצאות טובות 

בתהליך ההפחתה במדדי הדלקת.  

סקירה

בחן  אשר   )1( במאמר 
שימוש  של  ההשפעה  את 
 Sambuca שחור,  בסמבוק 
בו  יש  כי  נמצא   ,nigra
לעכב  היכולים  מרכיבים 
דלקת  מחוללי  תהליכים 
חיידקים  ידי  על  הנוצרים 
המחקר:  שיטת  פריודונטליים. 
מקרופגים,  מסוג  דלקת  תאי 
 IN הונחו  ונויטרופילים  מונוציטים 
מסמבוק  מיצוי  עם  יחד   VITRO
שחור בתוך מבחנה. במבחנה 
התאים  אותם  הונחו  נוספת 
תוצאות  הסמבוק.  ללא 
תאי  פעילות  המחקר: 
באופן  עוכבה  הדלקת 

במדיום  משמעותי 
מיצוי  בו  שהונח 

מסמבוק שחור, 
קבוצת  לעומת 
מסקנות  הביקורת. 
השחור  לסמבוק  החוקרים: 
חזקה  אנטי־דלקתית  פעילות 
מעודדים  החוקרים  ביותר. 

לצורך  שחור  בסמבוק  שימוש 
מחלת  של  במצבים  טיפול 

חניכיים כרונית, עקב תכונות אנטי־
דלקתיות שהוא מציג.

במאמר )2( אשר בחן שימוש 
האלוורה  בצמח  מקומי 
רפואי  רקע  עם  במטופלים 
הסובלים   2 סוג  סוכרת  של 
ממחלה פריודונטלית כרונית, 
האלוורה  לצמח  כי  נמצא 

בקבוצת  חניכיים  בטיפול  משמעותי  פוטנציאל 
עומק  נמדדו  המחקר:  שיטת  זו.  מטופלים 
כיסים ו־CAL בקרב 60 מטופלים. כל המטופלים 
ו־30 מהם טופלו בנוסף   ,SRP טופלו באמצעות 
באמצעות ג׳ל פלסבו )קבוצה 1(. ה־30 האחרים 
ג׳ל אלוורה )קבוצה 2(.  טופלו בנוסף באמצעות 
תוצאות המחקר: שימוש נלווה של ג׳ל אלוורה, 
יחד עם SRP, הראה שיפור ניכר לעומת קבוצת 
הביקורת. בקבוצה 2 נצפה שיפור בכל המדדים 

הקליניים שנבדקו.

האנטי־ הפעילות  את  בחן  אשר   )3( במאמר 
בקטריאלית של כורכומין )מיצוי מצמח הכורכום( 
פעילות  כי  נמצא  פריופתוגניים,  חיידקים  כנגד 
חיידקים  כנגד  מאוד  יעילה  הייתה  הכורכומין 
המחקר:  שיטת  אחרים.  כנגד  ופחותה  מסוימים 
אנטי־ פעילות  נמדדה   ;IN VITRO מחקר 

במדיום  פריופתוגניים  חיידקים  של  בקטריאלית 
תוצאות  כורכומין.  של  שונים  ריכוזים  שהכיל 
של  הגדילה  את  עיכב  הכורכומין  המחקר: 
נמוכים  בריכוזים  גם  הפריופתוגניים  החיידקים 
על  הייתה  ביותר  המשמעותית  ההשפעה  מאוד. 
החיידק P. gingivalis. ההשפעה כנגד Aa הייתה 

משמעותית פחות.

במאמר )4( שבחן את הפעילות של מיצוי זרעי 
זה פוטנציאל לעיכוב  כי למיצוי  ענבים, נמצא 
)אנזימים  מטלופרוטאינזות  של  הפעילות 
המשופעלות  רקמה(   מפרקי 
על ידי ליפופוליסכרידים. שיטת 
 ;IN VITRO מחקר  המחקר: 
מעכבת  פעילות  נמדדה 
של מיצוי מזרעי ענבים על 
שפעול מטלופרוטאינזות, 
ידי  על  המשוחררות 
בתהליך  דלקת  תאי 
החניכיים.  מחלת  של 
מיצוי  המחקר:  תוצאות 
זרעי הענבים עיכב את שפעול 
בריכוזים  גם  המטלופרוטאינזות 

נמוכים יחסית. 

שבחן   )5( במאמר 
האנטי־ האפקט  את 
מיקרוביאלי של מיצוי אלת 
פתוגנים  כנגד  המסטיק 
כי  נמצא  פריודונטליים, 

............
מרפאת  בעלת  כללית,  שיניים  רופאת   - אברהם  שרית  ד״ר 
שיניים פרטית המתמקדת בשיקום הפה במבוגרים, ירושלים.

ג׳ל אלוורה

סמבוק שחור

כורכומין

ים
נב

עי ע
זר
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שמן זית ולימון

קוס
שמן קו

ציטוטוקסית  פעילות  למיצוי 
החיידקים  תאי  כנגד  גבוהה 

הפריופתוגניים. שיטת המחקר: 
הציטוטוקסי  האפקט  בין  השוואה 

תמיסות  שתי  מול  אל   CHX של 
שונות: H2O2 .1; 2. מיצוי מצמח 

כאשר  זאת  המסטיק.  אלת 
 IN VITRO הכניסו כל תמיסה
שבעה  עם  יחד  למבחנה 
פריודונטליים  פתוגנים 
המחקר:  תוצאות  ידועים. 
המסטיק  אלת  צמח  למיצוי 

ציטוטוקסית  השפעה  הייתה 
יותר לעומת H2O2, אך  גבוהה 

.CHX עדיין פחותה מזו של

את  בחן  אשר   )6( במאמר 
על  ירוק  תה  של  האפקט 

נמצא  החניכיים,  בריאות 
תה  עם  פה  שטיפת  כי 
טיפול  עם  בשילוב  ירוק, 
פולשני  זעיר  חניכיים 
להשגת  מסייעת  בסיסי, 

לעומת  יותר  טובות  תוצאות 
אחרות  פה  בשטיפות  שימוש 

המחקר:  שיטת  במאמר.  שנבחנו 
 PD, נמדדו  רנדומלי,  קליני  מחקר 

ביקורת  בקבוצת   CAL, BP
המחקר.  קבוצת  לעומת 
תוצאות המחקר ומסקנות: 
שטיפת פה באמצעות תה 
הפרוטוקול  עם  יחד  ירוק, 
 ,SRP של  הבסיסי  הטיפולי 
תוצאות  להשיג  מסייעת 

קליניות טובות יותר.

האפקט  את  שבחן   )7( במאמר 
הטיפולי של עיסוי החניכיים באמצעות 

דבש ושמן זית על מיקרואוגניזמים פריופתוגניים 
נפוצים, נמצא כי לפרוטוקול טיפולי זה הייתה 
קליני  מחקר  המחקר:  מיטיבה.שיטת  השפעה 
לשתי  שנחלקו  משתתפים   40 עם  רנדומלי, 
ונלקחו   )Gingival Index(  GI נמדדו  קבוצות. 
דגימות רוק ביום 0 ולאחר 21 יום. קבוצה אחת 
תוצאות  השתמשה בשמן זית והשנייה בדבש. 
המחקר  קבוצות  בשתי  ומסקנות:  המחקר 
 ;GIה־ בתוצאות  משמעותית  הפחתה  הייתה 
בדגימות הרוק הייתה הפחתה משמעותית ב־

CFU שיצרו החיידקים הפתוגניים.

שימוש  של  האפקט  את  שבחן   )8( במאמר 
האורו־דנטלית,  ההיגיינה  בקידום  קוקוס  בשמן 
בטיפול  הנראה  ככל  מסייע  השמן  כי  נמצא 
שיטת המחקר: סקירה של  במחלות של הפה. 
מאמרים רפואיים בנושא השימוש בשמן קוקוס 

הבריאות  ולקידום  לטיפול 
המאמרים  האורו־דנטלית. 
הקריטריונים  פי  על  נבחרו 
המחקר  תוצאות  קוקרהן.  של 
קוקוס  בשמן  שימוש  ומסקנות: 
לטיפול  הנראה  ככל  מסייע 
במחלות של הפה. מאחר שזו 
ונגישה  זולה  טיפולית  דרך 
החוקרים  האנשים,  לרוב 
מציעים לבחון את השימוש 
הקוקוס  בשמן  הביתי 
הבסיסי  מהפרוטוקול  כחלק 

למניעה של מחלות הפה.

תוצאות הסקירה 
ומסקנות

המאמרים שנסקרו הראו כי 
יכולים  שונים  מרפא  צמחי 
אנטי־ אפקט  בעלי  להיות 
ואנטי־דלקתי  בקטריאלי 
אפקט  נצפה  מאוד.  חזק 
 IN אפקט  וכן  מובהק  קליני 

 .VITRO
המרפא  צמחי  למרבית 
בשימוש  מועטות  לוואי  תופעות 
גורם  בגדר  הם  כי  ונראה  מקומי, 
עם  בשילוב  ובטוח,  חסכוני  יעיל, 
לטיפול  הקונבנציונלי,  הטיפול 

בחניכיים.

דיון

גם  כמו  שיניים,  רופאי 
בריאות  כי  יודעים  שינניות, 
החשוב  הבסיס  היא  החניכיים 
ואיכותי,  טוב  שינים  לטיפול  ביותר 
למשך  מעמד  מחזיקות  שתוצאותיו 

שנים רבות. 
הסרת   - לחניכיים  הבסיסי  השמרני  הטיפול 
אבנית והדרכה של המטופל להיגיינה אוראלית 
השלב  מספקות.  לתוצאות  מוביל  תמיד  לא   -
הבא, לפני שפונים להקצעות שורשים ולניתוחי 
טובות  תוצאותיהם  רבות  )שפעמים  חניכיים 
אנטי־ שבבים  של  הנחה  לרוב  הוא  למדי(, 
ושימוש  פריוצ׳יפ(  )כדוגמת  בקטריאליים 
ו/או  )כדוגמת ארסטין(  באנטיביוטיקה מקומית 
סיסטמית, שיעילותן הקלינית הוכחה מחקרית.
השימוש בשבבים או בתרופות להנחה מקומית 
הוא תהליך מרפאתי, שעלויותיו למטופל לטווח 
לנגד  הרואה  רפואי  כצוות  לכן,  גבוהות.  הארוך 
לשאול  עלינו  ורווחתו,  המטופל  טובת  את  עיניו 
אמצעים  לו  להציע  ביכולתנו  אם  עצמנו  את 
נגישים יותר כלכלית, שיעילותם הרפואית אינה 

נופלת מזו של האלטרנטיבות הקיימות. 

בהפחתה  הצורך  בהקדמה,  כאמור 
ניתוחי  לקראת  הדלקת  במדדי  משמעותית 
בהחלטה  וחשוב  נוסף  שיקול  הוא  חניכיים 
במדדי  הפחתה  מרפא.  בצמחי  השימוש  על 
כידוע,  עשויה,  הניתוחי  השלב  טרם  הדלקת 
הניתוח בטווח  יותר של  טובות  לספק תוצאות 

הזמן הארוך.
השימוש  כי  לומר  ניתן  דבר,  של  בסיכומו 
יעיל,  להיות  יכול  המרפא  בצמחי  המקומי 
נגיש  הקונבנציונלי,  בטיפול  תומך  כטיפול 

וחסכוני - גם למטופל וגם למרפאת השיניים. 

רשימת המקורות

1. Inhibition of Proinflammatory Activities of Major 
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Olive Oil on Common Pathogenic Oral Micro-or-
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תה ירוק
אלת המסטיק
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 necrotizing periodontal או  אבצס  כגון  בחניכיים,  אקוטיים  נגעים 
יחפשו  שבגינה  בחניכיים  הקשורה  העיקרית  הסיבה  הם   ,diseases
מתרפאים עזרה רפואית דחופה - לרוב בגלל הכאב המלווה נגעים אלו. 

בהרס  מאופיינים  אלו  נגעים  אחרים,  פריודונטליים  מנגעים  בשונה 
רקמתי מהיר, ולכן יש חשיבות מכרעת לאבחנה ולטיפול.

נגעים נוספים הקשורים בחניכיים יכולים אף הם להציג מופע אקוטי 
 moucocutaneous זיהומיים שאינם קשורים לביופילם,  כגון תהליכים 

disorders, תגובות אלרגיות או טראומה.
יש לזכור כי נגע פריודונטלי אקוטי לרוב יגיב בצורה דרמטית לטיפול. 
יש   - קליני  שיפור  נראה  ולא  אופטימלי  היה  הנגע  בסיבת  הטיפול  אם 

לשקול אבחנה אחרת.

אבצס )מורסה( פריודונטלי

להתפשט  ועלול  השן  פרוגנוזת  את  שמרע  יחסית,  נפוץ  זיהום  זהו 
לחלקי גוף אחרים.

הסיבות להיווצרות מורסה בחניכיים הן נמק של רקמת מוך השן, זיהום 
פריודונטלי, פריקורוניטיס, ניתוח או טראומה.

החניכיים,  לרקמת  המוגבל  כזיהום  מוגדרת  פריודונטלית  מורסה 
מאופיין בהרס רקמתי וכולל סימפטום המאפשר אבחון בצורה פשוטה: 

הצטברות מוגלה בתוך הכיס הפריודונטלי )תמונה 1(.
 periapical, periodontal, הזיהום:  במקור  תלויה  הקלסיפיקציה 

.pericoronal abscess
 WORKSHOP for classification of periodontal diseasesה־ לפי 

 :and conditions (1999(
אבצס גינגיבלי - נגע כואב שמתפשט מהר וקשור ברקמת החניכיים   ●

המרגינלית, לעתים באתרים בריאים.
אבצס פריודונטלי - אקוטי או כרוני, מוגדר כהצטברות מוגלה הגורמת   ●

להרס הקולגן והעצם האלוואולרית.
אבצס פריקורונלי - קשור לשן לא בקועה.  ●

הקלסיפיקציה מתבססת על מספר קריטריונים:
מיקום -   ●

החניכיים  בשולי  הממוקמת  מקומית  נפיחות   :gingival abscess ● 	

כלל  בדרך  זרים.  בגופים  קשורה  ולרוב  האינטרדנטלית  ברקמה  או 
מדובר באתרים בריאים.

רקמות  שכוללת  כואבת  נפיחות   :periodontal abscess ● 	

 ,)2 )תמונה  פורקציות  עמוקים,  כיסים   - יותר  עמוקות  פריודונטליות 
 mucogingivalל־ מעבר  ממוקם  לרוב  ורטיקליים.  גרמיים  פגמים 

.line
שני הנגעים זהים מבחינה היסטולוגית ומובדלים רק במיקום הנגע.

מהלך הזיהום -  ●
● נגע אקוטי: מאופיין בכאב, ברגישות למגע ובהפרשה מוגלתית. 

נגע כרוני: מאופיין ב־sinus tract. לרוב יהיה אסימפומטי או ילווה  ●

בתלונה על כאב קל. 
נגע אקוטי יכול להפוך כרוני ברגע שיש ניקוז של המוגלה. נגע כרוני יכול 

לעבור החרפה ולהפוך לאקוטי.
מספר הנגעים -   ●

הכיס  ניקוז  את  שמונע  מקומי  לגורם  לרוב  קשור  בודד:  נגע   ● 	

הפריודונטלי.
סוכרת,  כגון  סיסטמיות  במחלות  קשורים  לרוב  מרובים:  נגעים   ● 	

שקיבלו  מטופלים  לא  פריודונטליים  חולים  או  גבוה  בסיכון  חולים 
טיפול אנטיביוטי סיסטמי, ללא קשר לטיפול במחלה הפריודונטלית. 

יש מחקרים שקושרים מצב זה בספיגות חיצוניות.

החשיבות הקלינית:
מסך   14%( בחניכיים  קשורים  הדחופים  המקרים  מכלל  ניכר  שיעור 
שאובחנו  מהמתרפאים   )27.5%( כשליש  הברית(.  בארצות  המקרים  כל 
הבדלים  יש  פריודונטלית.  ממורסה  סבלו  חניכיים  במחלות  כחולים 

מצבים אקוטיים הקשורים 
ברפואת חניכיים

MSc, DMD ד״ר נתלי פרומקין

............
בפריודונטיה  ההתמחות  תוכנית  בוגרת  חניכיים,  ברפואת  מומחית   - פרומקין  נתלי  ד״ר 
בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה. בעלת מרפאה פרטית בהרצליה 

ועובדת במסגרת המחלקה לפריודונטיה בבית החולים הדסה עין כרם.

תמונה 1 - מורסה פריודונטלית המדגימה הצטברות מוגלה 

תמונה 2 - מורסה הקשורה במעורבות פורקציה 
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הפריודונטלית  במחלה  המטופלים  מתרפאים  בין  הסובלים  בשיעור 
לכאלה שאינם מטופלים.

מחקרים הראו כי לרוב זיהום זה יופיע בכיסים שהם עמוקים מ־6 מ"מ 
ולרוב בשיניים טוחנות; ייתכן שבשל האנטומיה המאפיינת אותן, שכוללת 

פורקציה, וצורת השורשים. 
הזיהום עלול להוביל לאבדן שיניים ומהווה אינדיקציה עיקרית לצורך 
בעקירה במהלך טיפול תחזוקתי. עלולות להיות לו השפעות סיסטמיות, 

ולכן טיפול יעיל ומוקדם הוא הכרחי.
של  החרפה  על  מצביעה  מורסה  של  אבחנה  פריודונטליים,  בחולים 
הקיים,  האיזון  הפרת  על  מעידות  מורסות  לרוב,  הקיימת.  המחלה 
פגיעה  גם  תיתכן  החיידקים.  של  ובווירולנטיות  בהרכב  בשינוי  שמקורה 
כלשהי במערכת החיסונית. מורסה עשויה להופיע לאחר טיפול שמרני 
קשר  יהיה  )לרוב  ניתוחי  טיפול  לאחר  תת־חניכית(,  אבנית  )כשנותרת 
להימצאותם של חומרים זרים כגון ממברנות ועוד(, בחולים פריודונטליים 
לא מטופלים או שנמצאים בטיפול תחזוקתי. הן יכולות להופיע גם לאחר 
ללא  דנטלית(,  בעיה  בגלל  דווקא  )לאו  סיסטמית  אנטיביוטיקה  נטילת 

שילוב של טיפול מכני.
כגון   - זר  גוף  של  לכליאה  נקשר  זה  אקוטי  מצב  בריאים,  באתרים 
או לשינויים בפני השטח של  אורלית,  היגיינה  על  עזר לשמירה  אמצעי 

השן - כגון ספיגות חיצוניות או שיניים סדוקות.
המערכת  ותגובת  חיידקים  של  מחדירה  כתוצאה  נגרם  ההרס 
ביכולת  וכמובן  החיידקים  של  ובסוג  בכמות  תלויה  חומרתו  החיסונית. 
הווירולנטית שלהם. החיידקים הנמצאים בשכיחות גבוהה בזיהומים מסוג 
 Porphyromonas כגון  אנאירוביים  רובם  שליליים,  גרם  חיידקי  הם  זה 
gingivalis, המצוי בשכיחות של 50%-100%, אך גם חיידקים אנאירוביים 

  .Aggregatibacter actinomycetemcomitans פקולטטיביים כגון
האבחנה מבוססת על תלונת המתרפא בשילוב עם ממצאים קליניים 
ועד  נעימות  - החל בתלונה של חוסר  ורנטגניים. הסימפטומים מגוונים 
לתלונה על כאב חריף, ניידות שיניים, הפרשה מוגלתית ונפיחות. הממצא 
השכיח ביותר בעת הבדיקה הקלינית הוא נפיחות מקומית של החניכיים 
בסמוך לאזור שורש השן. זיהומים עמוקים יותר ברקמות החניכיים קשים 
יותר לזיהוי ולרוב יאופיינו בנפיחות מפושטת יותר או באודם. ממצא נוסף 
הוא הפרשה מוגלתית )דרך הכיס - תמונה 3,  או fistula(, שיכולה להיות 

ספונטנית או לאחר הפעלת לחץ. 

אפשר  פריודונטליים,  בחולים  יותר  שכיחים  אלה  שזיהומים  מאחר 
עמוקים,  כיסים  כגון  מחלה  אזורי  המאפיינים  קליניים  סימנים  למצוא 
דימום וניידות. הממצאים הרנטגניים עשויים להיות תקינים או להתאפיין 
באבדן גרמי )מאחר שזיהומים אלה שכיחים יותר בחולים פריודונטליים(. 

לעתים יופיעו גם סימנים סיסטמיים כגון תחושה כללית רעה וחום. 

הטיפול:
בנגעים  וטיפול  האקוטי  בשלב  טיפול  שלבים:  לשני  מחולק  הטיפול 

הקיימים )לרוב בחולים פריודונטליים(.
הטיפול בשלב האקוטי:

עקירה - אם פרוגנוזת השן איננה טובה.   ●
ניקוז - דרך הכיס או דרך חתך חיצוני, וניקוי האזור.  ●

אנטיביוטיקה סיסטמית - כטיפול יחיד או בשילוב עם ניקוי. הטיפול   ●
האנטיביוטי כטיפול יחיד יינתן רק במקרים שלא ניתן לבצע את הניקוי 
מפושט  שהזיהום  במקרים  או  מוקדם,  תרופתי  בטיפול  צורך  בגלל 
אנטיביוטיקה  מתן  לשקול  יש  משולב,  כטיפול  לנקזו.  אפשר  ואי 
סוג  לגבי  קונצנזוס  אין  סיסטמית.  מעורבות  שיש  במקרים  רק 
מתן  על  היא  ההמלצה  לרוב,  שלה.  המתן  ומשך  האנטיביוטיקה 

.Amoxicillin/Metronidazole
חשש  ויש  מאוד  עמוקים  הנגעים  כאשר  יישקל   - כירורגי  טיפול   ●

להשארה של אבנית תת־חניכית.
ובשלב  במתרפא  תלוי  האקוטי,  השלב  בחלוף  בהמשך,  הטיפול 
הטיפולי שהוא נמצא בו. אם הוא מאובחן כסובל ממחלת חניכיים, יש 
לטפל במחלה. אם זו החרפה של נגע קיים במהלך טיפול תחזוקתי, 
למצב  הטיפול  את  ולהתאים  השן  פרוגנוזת  את  מחדש  לשקול  יש 

החדש.

Necrotizing periodontal disease
 necrotizing ulcerative gingivitis, נכללות  זו  באבחנה 
periodontitis ו־necrotizing stomatitis. זו קבוצה של מחלות שייתכן 
בתהליך  מאופיינות  כולן  מחלה.  אותה  של  שונים  שלבים  מייצגות  שהן 

דלקתי חריף ובהרס פריודונטלי )תמונה 4(. 

הקלסיפיקציה מתבססת על הרקמה הנפגעת:
necrotizing ulcerative gingivitis  - מוגבל לרקמת החניכיים.  ●

necrotizing ulcerative periodontitis - כשקיימת פגיעה בליגמנט   ●
הפריודונטלי ובעצם האלוואולרית, המאופיינת באובדן תאחיזה.

מעבר  רקמות  משלבת  כשהפגיעה   -  necrotizing stomatitis  ●	
.mucogingival lineל־

קבוצת  את  המאפיין  הדלקתי  במצב  קשורה  הקלינית  החשיבות 
הסיכון.  בגורמי  ולשליטה  מוקדם  לטיפול  חשיבות  יש  הללו.  המחלות 
מחקרים רבים מראים כי מחלות אלו ניתנות לשליטה באמצעות טיפול 

תמונה 3 - הפרשת מוגלה דרך הכיס 

קליני  מראה   -  Necrotizing periodontal disease   -  4 תמונה 
המאופיין בהרס נרחב ובהתקדמות מהירה 
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מאמרים מקצועיים  

פריודונטלי מתאים בשילוב עם שיפור בהיגיינה האורלית. כמובן, לאחר 
טיפול בגורמי הסיכון. 

רקמתי  בהרס  מאופיינות  הן  ואז  לכרוניות  להפוך  יכולות  אלו  מחלות 
בקצב איטי יותר. הן שכיחות בקרב סובלים מ־HIV, אנשי צבא, סטודנטים 
וסובלים מתת־תזונה. כאשר מדובר במתרפאים עם מעורבות סיסטמית 
עלולה  המחלה  נפגעה,  שלהם  החיסונית  שהמערכת  איידס,  חולי  כגון 
הם  הסיכון  גורמי  בריאים,  במתרפאים  יותר.  רבה  במהירות  להתפשט 
ירודה, לחץ, אלכוהול, חוסר שינה, עישון או אבחנה של  היגיינה אורלית 

מחלה כזו בעבר.
הן  אלו  במחלות  לזיהוי  הניתנות  העיקריות  החיידקים  משפחות 
הספירוכטה וה־Fusiform bacteria, אך עדיין לא הוכח באופן ודאי שהם 
מחוללי המחלה. בהיבט ההיסטולוגי, אפשר להבחין בארבע שכבות: אזור 
האזור  נויטרופילים,   - החיסון  מערכת  תאי  בו  שממוקמים  אזור  חיידקי, 

הנמקי ואזור הספירוכטות.

האבחנה מתבססת על אבחנה קלינית: 
כיבים  הוא  העיקרי  המאפיין   -  necrotizing ulcerative gingivitis  ●
המתחילים לרוב בפפילה האינטרדנטלית והם בעלי מראה אופייני של 
punched out )תמונה 5(. כמו כן, קיימת linear erithema )המפרידה 
בין רקמה בריאה לחולה(. לרוב יופיע  הכיב במשנן הקדמי )בדרך כלל 
במנדיבולה(, ילווה בדימום ספונטני או בדימום במגע קל ויאופיין בכאב 
)לרוב בצחצוח או אכילה(. לעתים הוא יאופיין בפסאודו־ממברנה )רקמה 

בצבע צהבהב־אפור שהסרתה תלווה בדימום(, בריח רע ובחום.

זהים  מאפיינים  בעל   -  necrotizing ulcerative periodontitis  ●
מאופיין  בנוסף,   .necrotizing ulcerative gingivitis של  לאלה 
מהעצם  עצם  חלקי  של  )היפרדות  ובסקווסטרום  תאחיזה  באובדן 

האלוואולרית( )תמונה 6(.
הטיפול צריך להיות מהיר ולכלול טיפול בשלב האקוטי, טיפול במחלה 

הפריודונטלית )אם קיימת( וטיפול תחזוקתי.
במכשיר  עדיף  הנגעים,  של  שטחי  ניקוי  יכלול  האקוטי  בשלב  הטיפול 
ימים,  ארבעה  עד  יומיים  למשך  יומיומי  בסיס  על  יתבצע  הניקוי  אולטרסוני. 
ולהשתמש  מצחצוח  להימנע  יש  זה  בשלב  האקוטי.  השלב  משך  שהם 
בשטיפות כלורהקסידין )0.12%-0.2%( כאמצעי לשמירה על היגיינה. לעתים 

.)Mertronidazole 250 mg יש לשלב מתן אנטיביוטיקה )המומלצת היא
לאחר חלוף המצב האקוטי יש לטפל במחלת החניכיים ובגורמי הסיכון. 
החניכיים,  ומתאר  הגרמי  המתאר  לתיקון  חניכיים,  ניתוחי  לשקול  יש 

שיאפשרו תחזוקה טובה יותר על ידי המתרפא. 
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 תמונה necrotizing periodontitis - 6 - מראה קליני המאופיין 
 בהרס נרחב ובאבדן תאחיזה. יכול להופיע לאחר מקרים חוזרים 

necrotizing gingivitis של

תמונה 5 - מראה קליני של necrotizing gingivitis, המאופיין 
במראה punched out של הפפילה האינטרדנטלית 
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 - נועד לחשוף את השינניות לנושא העקירות באורתודונטיה  המאמר 
לוויכוח, לשיקולים בעד ונגד, לאופציות השונות, לשינויים במהלך השנים 
בגישות הטיפוליות הקשורות בעקירות - בהסתמך על הספרות ועל נסיון 
הכותב. אתיחס במאמר זה גם לתפקיד השיננית בכל הקשור לעקירות 

שיניים. 

הקדמה והיסטוריה:

לחלק  מאוד.  מגוון  האורתודונטית  למרפאה  המגיע  המטופלים  קהל 
יש  אם  משמעית  חד  לנו  המגדיר  קלאסי,  סגר  ליקוי  אין  מהמטופלים 
צורך בעקירות שיניים. קיימת התלבטות מתמדת אם צריך או לא צריך 
שיניים  אילו  נוספות:  התלבטויות  יש  עקירות,  על  הוחלט  אם  לעקור. 
האם  שיניים?  ארבע  או  שלוש  זוג,  בודדת,  שן  לעקור  האם  לעקור? 
ימין ובצד שמאל, או לעקור באופן  לעקור שיניים באופן סימטרי, בצד 
א־סימטרי? במקרים של שיניים עם שחזור גדול או הרס כותרתי - האם 

יש להתחשב במצב השן?
שאפשר  היא  לעקירות  בנוגע  רבת־השנים  בהתלבטות  ההנחות  אחת 
להשיג מקום באמצעות הרחבת הקשת הדנטלית כפתרון חלופי לעקירה 
של  הרחבה  לבצע  אולי  או  לעקור,  מוטב  האם  קבועות.  שיניים  של 

הקשתות כדי ליצור מקום?
ויכוח זה נמשך כבר למעלה ממאה שנה.

הייתה קיצונית מאוד:  לאורך השנים, הגישה האורתודונטית לעקירות 
היו תקופות שעקירות היו בגדר חטא דתי של ממש, עם התנגדות גורפת 
אי־סדירות,  של  מקרה  בכל  כמעט  שיניים  עקרו  אחרות  בתקופות  להן. 

קשה או קלה. ההחלטות היו חד־משמעיות. 
הוויכוח ההיסטורי המפורסם בנושא עקירות באורתודונטיה התפרסם 

בעיתונות המדעית בשנת 1912.
E. H. Angle )וגם Dewey(, בגישת ה־New School, התנגד לעקירות. 
כולן  הרי  שיניים,   32 לנו  נתן  הטבע  ואם  טועה,  אינו  אלוהים  לטענתו, 
עם  במרחב,  תסתדר  כבר  הלסת  בקשת.  לסדרן  ויש  וחשובות  נחוצות 
ואפשר לבנות עצם באמצעות סטימולציה מכנית.  התמקמות השיניים, 

ליקוי סגר הוא תכונה נרכשת שאינה מועברת בתורשה. 
בעקירות.  תמך   ,Rational Schoolה־ בגישת   ,)Cryer )וגם   C. Case
לטענתו, אי אפשר לשנות את המבנה השלדי ולכן צריך לעקור. לדבריו, 
אי אפשר לגרום לגדילת עצם מעבר לפוטנציאל הגנטי שלה. ליקוי סגר 

הוא תכונה תורשתית מולטיפקטוריאלית. 
המאה  של  ה־30  ובשנות   ,Angle של  גישתו  ניצחה  הזה  בוויכוח 

הקודמת לא עקרו שיניים.
הסקלטלי  לבסיס  ביחס  התחתונה  החותכת  של  מיקומה  חשיבות 
באמצע   Tweed ידי  על  הודגשה  ולפנים  המנדיבולרי(  )המישור  שלה 
שאין  מתפשרת  הבלתי  הגישה  להגמשת  גרם   Tweed ה־40.  שנות 
לעקור שיניים באורתודונטיה. הוא קישר בין הטיית החותכת התחתונה 
כך  יותר,  תלול  המנדיבולרי  שהמישור  ככל  המנדיבולרי:  המישור  לבין 
בנוסף  אם  יותר.  חזקה  קדמית  בהטייה  נמצאות  התחתונות  החותכות 
ולהחליט  יש לקחת בחשבון את מכלול הנתונים  לכך השיניים צפופות, 

על הצורך בעקירה. 
מאז שנות ה־60 חל שינוי של ממש, שנבע מכמה סיבות:

הגברת השימוש במכשור אקסטרה אוראלי )רסן( ומכשור פונקציונלי;  ●
המעבר לסמכים מודבקים ישירות על השיניים ״חסך״ מקום בקשת   ●
השימוש  טבעות.  על  המולחמים  סמכים  היו  כן  )לפני  הדנטלית; 
בטבעות גרם להגדלת אורך הקשת של השיניים עקב עובי הטבעות 

בכל אחת מהשיניים, בנקודות המגע בין השיניים.(
״ניהול  לגישת  שהוביל  מתביעות,  האורתודונטים  של  הגובר  הפחד   ●
ולא  משפטיות  מסיבות  למעשה  נכפתה  זו  גישה  חדשה.  סיכונים״ 

מסיבות מקצועיות. 
 - עקירות״  ״ללא  של  חדש  בעידן  אט  אט  התחלף  העקירות  עידן 

בהסתייגויות מסוימות.

לעקור או לא לעקור - האם אפשר להגיע להסכמה?

אם נציג בפני קהל אורתודונטים מקרה ספציפי, יש סיכוי גבוה שנקבל 
לפתור  כדי  קבועות  שיניים  עקירת  של  הנחיצות  לגבי  שונות  תשובות 

ליקוי סגר.
מהמחלקה  בכירים  אורתודונטים  חמישה   ,Baumrind של   במחקר 
לאורתודונטיה בפסיפיק לוס אנג׳לס בחנו 148 מקרים שטופלו במחלקה. 
לא  או  לעקור  אם  האורתודונטים  בחירת  מהמקרים,  שליש  בשני  רק 

DMD, MHA ד״ר אריאל דינבר

---
משנת  בתה״ש  לאורתודונטיה  המחלקה  מנהל  לאורתודונטיה,  מומחה   - דינבר  אריאל   ד״ר 
משרד  המדעית,  המועצה  מטעם  לאורתודונטיה  המקצועית  הוועדה  יו״ר   ,2012 עד   2000
״שיבא״  בביה״ח  ולסת  פה  במחלקת  בכיר  אורתודונטי  יועץ   ,2012-2008 בשנים  הבריאות, 

בתחום האורתוכירורגיה בעל מרפאות פרטיות בתל אביב, פרדסיה ועפולה.

     ״לעקור או לא לעקור?״  
 זו השאלה  באורתודונטיה
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לעקור הייתה זהה! 
ב־40% מהמקרים הייתה הסכמה שצריך לעקור;  ●

ב־26% מהמקרים הייתה הסכמה שלא צריך לעקור;   ●
ב־34% מהמקרים הייתה אי־הסכמה בין האורתודונטים.   ●

מהן הסיבות הנפוצות לעקירות 
אורתודונטיות של שיניים קבועות? 

חוסר מקום )צפיפות קשה(;   ●
בעיות ורטיקליות כמו מנשך פתוח;   ●

יחסי class II )עקירת שתי מלתעות עליונות(;   ●
Bimaxillary protrusion - כאשר השיניים והשפתיים בולטות  יחסי   ●

מאוד לפנים )עקירה של ארבע מלתעות(;
יחסי class III )עקירת שתי מלתעות תחתונות(;    ●
שיניים עם פרוגנוזה נמוכה )הרס כותרתי, פריו(;   ●

תיקון קו אמצע דנטלי )בעיקר עליון(;   ●
 12 שן  עקירת  )לדוגמה,  קבוע  במשנן  לחוסר  קומפנסטורית  עקירה   ●

במקרה של חוסר שן 22(;
עקירות כהכנה לניתוח אורתוגנטי;  ●

הפה  בחלל  אחר  באתר  מחדש  השתלה  לצורך  עקירה   ●
)אוטוטרנספלנטציה(; 

שיניים עודפות.  ●
יש הטוענים כי צפיפות בינונית )9-5 מ״מ( יכולה להיפתר עם עקירות או 
בלעדיהן, ואילו צפיפות חמורה )10 מ״מ ויותר( תיפתר רק על ידי עקירות. 

גורמים נוספים המשפיעים על ההחלטה לעקור:
קבלת תוצאה יציבה יותר )עקירות טוחנת שנייה יציבות יותר מעקירות   ●

מלתעה ראשונה(; 
מצב השן הבודדת והפרוגנוזה שלה לאורך זמן;   ●

שיתוף פעולה של המטופל: ילדים חריגים, ילדים עם מוגבלויות פיזיות,   ●
קושי בהקפדה על היגיינה אוראלית;

במקרים שעקירות יקצרו את משך הטיפול האורתודונטי.  ●

 עיגון ועקירות של שיניים - 
שיקולים קליניים

הגורמים  אחד  אורתודונטיות,  מסיבות  שיניים  לעקור  שהוחלט  לאחר 
רווח  לסגירת  הנדרש  העיגון  הוא  העקירה  מיקום  על  המשפיעים 
ורחוקות  סמוכות  שיניים  העקירה,  רווחי  את  סוגרים  כשאנחנו  העקירה. 
אילו שיניים  עלינו לשאול את עצמנו  משתתפות בתהליך סגירת הרווח. 
כמות  ומה  כיוון  לאיזה  הרווחים,  סגירת  בתהליך  להזיז  רוצים  אנחנו 

התזוזה שאנחנו רוצים. 
מידת  הוא  ההחלטה  על  המשפיעים  המשמעותיים  הגורמים  אחד 
יש  הקדמיות.  החותכות  מיקום  על  הרווחים  סגירת  של  ההשפעה 
מדי  שקועות  הן  כי  קדימה  החותכות  את  לדחוף  בצורך  להתחשב 
ניתן  כמה  עד  לבדוק  יש  לא(;  )או  מדי  אחוריות  המטופל  של  והשפתיים 
שלהן  הגרמית  מהמעטפת  להוציאן  מבלי  קדימה  החותכות  את  להזיז 
לפנים  בולטות מדי  הן  ואולי  באותו מקום?  רוצים להשאירן  אנחנו  )ואולי 

ואנחנו רוצים להזיזן לאחור?(
נקבל  למשל(,  )רביעיות  לחותכות  קרובות  שיניים  שנעקור  ככל 
בחותכות רטרוקלינציה גדולה יותר. וגם ההפך הוא הנכון: ככל שנעקור 
מיקום  על  ההשפעה  כך  למשל(,  שנייה,  )טוחנת  האחורי  באזור 
החותכת תהיה קטנה יותר. זה נכון כשמדובר בעיגון בשיניים הנמצאות 
השתלים  בעידן  שכיום,  לציין  יש  העיגון.  בתהליך  ומשתתפות  בקשת 
האורתודונטיים, נושא העיגון התקדם מאוד. היום אנחנו יודעים להתגבר 
אף  או  קשות  נראו  שבעבר  עיגון  בעיות  על  יותר  ויעילה  טובה  בצורה 

בלתי אפשריות. 

 עקירות כפיצוי לפער הסקלטלי 
)camouflage( הבין־לסתי

או במיקום של הלסתות,  בגודל  בינוניים  עד  יש פערים קטנים  כאשר 
שאינם מצדיקים ניתוח אורתוגנטי של הלסתות, הגיוני לנסות ליצור סגר 
תקין במחיר של הטיית שיניים, המפצה או מסווה את הפער הסקלטלי 
הבין־לסתי. גודל השינוי בהטיית החותכות, בהתחשב בגודל הצפיפות או 
המרווחים בין השיניים ביחס לבסיסים הסקלטליים וביחס לרקמה הרכה, 

יגדירו אם יש צורך בעקירת שיניים כדי לאפשר פעולה זו.

 class III עקירות ויחסי

יש הטוענים שגם במקרים של צפיפות קשה )10 מ״מ( - במקרה של 
פרופיל ישר עקב מקסילה אחורית או מנדיבולה קדמית אין לעקור שיניים. 
אחרים פתרו סגר צלבי קדמי על רקע מנדיבולה פרוגנטית באמצעות 
שמיניות  תחתונה,  חותכת  עקירת  תחתונות,  שביעיות  של  עקירות 

תחתונות או טוחנות ראשונות תחתונות.

עקירות ומנשך פתוח 

תנאים  ומציינים  פתוח  מנשך  של  במקרים  מעקירות  המסתייגים  יש 
כל  את  לדוגמה,  עוקרים,  אחרים  לעקור.  אפשר  שבהם  מגבילים 
מדובר,  אם  הפתוח.  המנשך  של  האתיולוגיה  מה  לבדוק  יש  השישיות. 
למשל, בהרגלים כמו מציצת אצבע או הרגלי לשון לקויים המתחזקים את 
המלאוקלוזיה, ניסיון לתיקון - עם או בלי עקירות - ייכשל בכל מקרה אם 

לא תהיה התייחסות לסיבה.

עקירות ורקמה רכה

Sarver & Profit אומרת שההחלטה על  פרדיגמת הרקמה הרכה של 
עקירות נקבעת על פי מראה הפנים, ולא בהכרח על פי הסגר או הטיות 

השיניים.
אם  שפתיים  תמיכת  לשפר  כדי  קדימה  החותכות  את  להטות  יש 
קושי  וקיים  מדי  גדולה  קדמית  בהטיה  החותכות  אם  חסרה.  היא 
כמות  את  להגדיר  יש  אינקומפטנטיות(,  )שפתיים  השפתיים  בסגירת 
אם  להחליט  ובהתאם  החותכות  של  לאחור(  )התנועה  הרטרקציה 
ככל  ומיקומיהן.  העקירות  כמות  את  להגדיר  יש  כן,  אם  לעקור.  צריך 
שכמות הרטרקציה גדולה יותר, כך נשאף יותר לעקור וגם נעקור קרוב 

יותר לחותכות. 
האם ההחלטה על עקירות יכולה להתבצע בגיל צעיר? קשה לקבל 
פניו של  ייראו  איך  לנבא  בגיל צעיר מדי, מכיוון שאי אפשר  החלטות 
של  הממוצעת  ההתבגרות  תבנית  זאת,  עם  בעתיד.  שלנו  המטופל 
והימנעות  המשנן  על  שמירה  מעודדת  והיא   ,)aging( ידועה  הפנים 

מעקירות.
Turley מציין שעם הגיל, הפרופיל נעשה שטוח יותר ויותר עקב גדילת 
רקמה רכה של האף והסנטר, ולכן השפתיים נעשות אחוריות יותר, יחסית. 
הדנטו־ הרכס  ובמיקום  השיניים  במיקום  גם  תלויה  השפתיים  בליטת 
אלבאולרי. לכן, מיקום השפתיים בממד .Post־.Ant תלוי במידה מסוימת 

בתנועה של החותכות לפנים או לאחור. 
של  חריג  מיקום  בסיס  על  להיות  צריכה  אינה  עקירות  על  ההחלטה 
בעקירות  צורך  של  במקרה  בחשבון  שיילקח  העיקרי  השיקול  שיניים. 
 Bimaxillaryהוא אם אפשר להביא את השיניים למקומן מבלי לגרום ל־
protrusion )בליטת שיניים ושפתיים מוקצנת( ומבלי להוציא את המשנן 

מהמעטפת הגרמית העוטפת אותו.
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 עקירות ויציבות התוצאה 
)רלפס=נסיגה בתוצאות הטיפול(

ללא קשר לסוג הטיפול, הנחת היסוד כיום היא שהשיניים אינן יציבות 
לאורך זמן והרלפס הוא הכלל. דרושה רטנציה לכל החיים. אנו מתייחסים 
ידי מתן אמצעים  יציב ופועלים בהתאם על  לכל מקרה כאל מקרה לא 
מחמירה  גישה  עם  ניידים(,  ומכשירים  )קיבועים  לרטנציה  מקסימליים 
על  בהחלטה  עיקרי  שיקול  אינו  היציבות  נושא  כיום,  לכן,  מבעבר.  יותר 

עקירות. 

עקירות ואורתוכירורגיה

מיקום  את  לשנות  שנועד  אורתוגנטי  לניתוח  הזקוקים  מטופלים 
לזו,  זו  הלסתות  יחס  ואת  הגולגולת  ולבסיס  לפנים  ביחס  הלסתות 
נזקקים לעתים לעקירות של שיניים קבועות. העקירות )אם יש בהן צורך( 
המתאים  אופטימלי,  למצב  הסגר  את  להכין  לאורתודונט  מאפשרות 

לתכנית הניתוחית. 
פעולת ההכנה של האורתודונט כוללת דה־קומפנסציה; כלומר, ביטול 

הקומפנסציה הדנטלית לפער הסקלטלי הבין־לסתי. 
האורתודונטית.  הטיפול  תכנית  את  מגדירה  הכירורגית   התכנית 
 A-P בממד  לסתות  להזזת  כירורגית  בתכנית  מדובר  כאשר  לדוגמה, 
גדולה  המתוכננת  הכירורגית  התנועה  כאשר   ,)Anterior-Postirior(
את  ולהתאים  להגדיל  צורך  יש   ,A-P בממד  הבין־לסתי  הדנטלי  מהפער 
הפער הבין־לסתי הדנטלי. פעולה זו נעשית לעתים בשילוב עקירת שיניים.

עקירות של שיניים נשירות

הקבוע,  המשנן  בקיעת  את  לכוון  בעיקר  היא  כאלה  עקירות  מטרת 
שלהן.  הכליאה  פוטנציאל  את  ולהקטין  הבקיעה  פוטנציאל  את  לשפר 
עקירת  העליונה.  בלסת  ניבים  של  מזיאלית  בהתפתחות  למשל,  )נפוץ, 
החלביות עשויה לשפר את כיוון הבקיעה של הניבים ולמנוע את כליאתם.( 
במידת  גם  תלויה  הנשירה  עקירת  מועד  לגבי  ההחלטה  כללי,  באופן 
מדי  מוקדמת  עקירה  המחליפה.  הקבועה  השן  שורש  של  ההתפתחות 

עלולה לגרום דווקא לעיכוב הבקיעה. 
א־סימטריה  התפתחות  לשפר  כדי  נשירות  עקירת  על  נמליץ  לעתים 
דנטלית שנוצרה בעקבות נשירה/עקירה חד־צדדית מוקדמת של נשירה 

אחת.
לפי Kurol )23(, ברגע שיש מצב של תת בקיעה ורטיקלי משמעותי של 
טוחנת נשירה שנייה אנקילוטית , יש לעקור את השן הנשירה האנקילוטית 
של  מזיאליזציה  לעודד  כדי   - קבועה  שן  תחתיה  אין  אם  ובמיוחד   -

השישית הקבועה מזיאלית.

עקירות סידוריות

עיתוי: נעשות בתקופת המשנן המעורב, בסביבות גיל שמונה.

מטרת העקירות הסידוריות: למנוע התפתחות של ליקוי סגר במשנן 
הקבוע במצב של צפיפות חמורה בתקופת המשנן המעורב.

נוהל עקירות סידוריות:
פרוטוקול  הניבים,  לפני  בוקעות  הרביעיות  שבו  הקלאסי,  במקרה 

העקירות יהיה:
גיל 8 עד 8 וחצי: עקירת כל ה־C, כדי לאפשר alignment  קדמי;  ●

גיל 9 עד 10: עקירת כל ה־D, כדי לאפשר את בקיעת כל המלתעות   ●
הראשונות;

10 וחצי: עקירת כל המלתעות הראשונות, כדי לאפשר  10 עד  גיל   ●
את בקיעת הניבים. 

לאחר נשירת E - בקיעת מלתעה שנייה. אם לאחר הבקיעה נותרו מעט 
רווחים -  ניתן לבצע מזיאליזציה של המלתעה ושל הטוחנת הראשונה 

על ידי טיפול אורתודונטי שלב ב׳ )בהתאם לצורך(. 
לא תמיד אפשר לנבא כיצד ייראה המטופל עם עקירות או בלעדיהן, 
אם  להחליט  יש  שבה  המעורב,  המשנן  בתקופת  מדובר  אם  בעיקר 
גדולה  המעורב  המשנן  שצפיפות  מקרים  יש  סידוריות.  עקירות  לבצע 
והם מתאימים לביצוע עקירות סידוריות, אולם בגיל מאוחר יותר מגלים 
- כולל אלה  ויש מקום לכל השיניים הקבועות  שהעקירות היו מיותרות 

שנעקרו בעקירות הסידוריות.

עקירת מלתעות

היסטורית, לרוב נעשות עקירות של מלתעות ראשונות, עם שינוי מגמה 
לכיוון עקירות של מלתעות שניות )ראה פרדיגמת הרקמה הרכה בשילוב 

נושא העיגון(.
יתרונות:

הראשונה  המלתעה  ואחורית.  קדמית  צפיפות  פיזור  מאפשרות   ●
האחורי  לאזור  הקדמי  האזור  בין  הצפיפות  בעיות  למוקד  קרובה 
ובוקעת בדרך כלל לפני הניב ולפני המלתעה השנייה. לכן, עקירת 
הניבים  של  הבקיעה  הכוונת  את  מאפשרת  הראשונות  המלתעות 

ושל המלתעות השניות; 
לאזור  קרובה  הראשונה  המלתעה   .Over Jet הקטנת  מאפשרות   ●
לאחור  גדולה  חותכות  תנועת  מאפשרת  עקירתה  ולכן  החותכות, 

במקרה שיש צורך בכך; 
אלו השיניים המתאימות ביותר להתאמת גודלי השיניים לפי שיקולי   ●

בולטון;
 Bimaxillary של  במקרים  לעקירה  ביותר  המתאימות   ●
השיניים  שישית  את  להכניס  כדי   ,dentoalveolare protrusion
בליטת  הקטנת  תוך  העקירות,  מרווחי  לתוך  לאחור,  הקדמיות 

השיניים והשפתיים.
חסרונות: 

מעמיקות מנשך;   ●
רווחי העקירה נוטים לעתים להיפתח ;  ●

עלול לפגוע בפרופיל עקב תנועה של השפתיים לאחור.   ●

לפניאחרילפניאחריאחרי

הכנסת 13, 23 לקשת עם עקירות 14, 24 הכנסת 13, 23 לקשת ללא עקירות
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עקירות טוחנת ראשונה )52(

סיבות לעקירות: עששת, טראומה, אנקילוזיס, תהליכים פרי־אפיקליים 
הבינה  שיני  כאשר  בעיקר   - הרוסות  השישיות  כאשר  צפיפות  נרחבים, 
באזור  צפיפות  שורש,  טיפולי  היפופלסטיות,  ראשונות  טוחנות  קיימות, 
מישור  סביר,  במנח  עומדות  הבינה  כששיני  הקשתות  של  האחורי 

מנדיבולרי ומקסילרי תלול, מקרים של מנשך קדמי פתוח.
שן  נבט  זיהוי  ולאחר  השנייה  הטוחנת  בקיעת  טרם  המומלץ:  העיתוי 

הבינה. בין הגילים 10-8. 
יתרונות: 

הגדלת סיכויי הבקיעה של שיני הבינה ואי־כליאה;  ●
השפעה מועטה על מיקום החותכת הקדמית והשפתיים;  ●

)יש  המנשך  את  מעמיקות  העקירות  פתוח,  מנשך  של  במקרים   ●
דיווחים בספרות, וגם דיווחים אחרים, הסותרים הנחה זו(.

חסרונות:
הארכת הטיפול האורתודונטי;  ●

ולכן  טובים,  אינם  שנייה  לטוחנת  שנייה  מלתעה  בין  המגעים   ●
הפוטנציאל לדחיסת מזון ולבעיות פריודונטליות גדל.

עקירות טוחנת שנייה

יתרונות:
תוצאה יציבה יחסית לעקירות קדמיות יותר;  ●

מקטינה את ההצטופפות המאוחרת;   ●
פתיחת מנשך כתוצאה מדיסטליזציה של השישיות לאזור העקירה   ●

עוזרת לפתור בעיית מנשך עמוק;
במקום  לבקוע  נוטות  הבינה  שיני  שכן  הרווחים,  בסגירת  קושי  אין   ●

השביעיות; 
את  מאפשרת  שנייה  טוחנת  עקירת  אחורית,  צפיפות  של  במקרה   ●

בקיעת שן הבינה וחוסכת את עקירתה;
מאיצה את בקיעת שיני הבינה;  ●

מקצרת את משך הטיפול האורתודונטי;  ●
בהשוואה לעקירת מלתעות ראשונות, עקירת טוחנות שניות מונעות   ●

מראה dished in  בסיום הגדילה;
מקל על תנועה דיסטלית של השישיות כאשר יש צורך בכך;  ●

לתקן  מעוניינים  אנחנו  אם  רק  המשנן  של  דיסטלית  תנועה  נקבל   ●
;Over Jet

פחות רלפס בהשוואה לעקירות של מלתעות;  ●
סגר פונקציונלי טוב;  ●

צורת קשת מנדיבולרית טובה.  ●
חסרונות:

הקרבת חומר שן רב מדי במקרים של class I עם צפיפות קלה;  ●
עקירה רחוקה מדי מאזור הצפיפות הקדמית, אם קיימת;   ●

;Ant.-Post. עקירה לא יעילה בתיקון פערים ביחסי  ●

עקירות  לאחר  גם  כלואות  נשארות  בינה  שיני  שבהם  מצבים  יש   ●
טוחנות שניות;

לעתים שיני הבינה בוקעות לא למקומן, מה שדורש בשלב מאוחר   ●
יותר תיקון על ידי טיפול אורתודונטי פעיל;

או  אחת  בשמינית  חוסר  יש  מהאוכלוסייה  ל־9%-20%  כי  הערכה   ●
עם  המטופל  את  להשאיר  עלולה  שנייה  טוחנת  עקירת  ואז  יותר, 

טוחנת אחת בלבד בקוואדרנט;
עקירת טוחנות שניות איננה מונעת הצטופפות קדמית תחתונה.  ●

עיתוי עקירת טוחנות שניות:
עם בקיעת הטוחנת השנייה, כאשר שן הבינה בעמדה תקינה, ישרה   ●

ובסיום התפתחות הכותרת, כשלא חסרות שיניים קבועות;
ביחס  מעלות  מ־30  גדולה  אינה  הבינה  שן  של  הנבט  זווית  כאשר   ●
לשורשי  קרוב  הבינה  שן  של  הנבט   ובמנדיבולה  הסגר,  למישור 
הטוחנת השנייה כדי להבטיח שהשן תבקע מזיאלית. יש המציינים  

40 ו־50 מעלות ביחס למישור הסגר.

עקירת חותכת תחתונה )31-36(

אינדיקציות לעקירת חותכת תחתונה:
עודף חומר שן מנדיבולי של 6-4 מ״מ )בולטון(;  ●

Pseudo-class III  בינוני;  ●
עליונה  לטרלית  או  עליונה  לטרלית  של  מוקדמת  עקירה  או  חוסר   ●

מיקרודונטיה;
וריאביליות  עקב  חותכות  הטיית  תיקון  או  עליון,  לסטריפינג  פיצוי   ●

ממדית של אזור ניבים וחותכות;
כשיש רצסיה משמעותית של חותכת אחת, מלוות בצפיפות תחתונה;   ●

כפיצוי לעקירות בלסת עליונה;  ●
עודף חותכת תחתונה;  ●

כפתרון ביניים לצפיפות שאיננה מצדיקה עקירה של ארבע מלתעות.  ●
חסרונות:

יוצרת מצב א־סימטרי, של שלוש חותכות תחתונות במקום ארבע;  ●
המטופל ״מאבד״ את קו האמצע התחתון, המוחלף בחותכת קדמית   ●

אמצעית;
יש נטייה לקבל רטרוקלינציה תחתונה, פתיחת Over Jet והעמקת   ●

המנשך;
קשה,  מזיאלית  בהטיה  נמצאים  התחתונה  בלסת  שהניבים  במצב   ●

עקירת חותכת תחתונה תחמיר את ההטיה;
ב־68% מהמקרים נוצרים ״משולשים שחורים״ בין החותכות.   ●

יתרונות: 
במקרי צפיפות חמורה, עקירת חותכת תחתונה היא אופציה טובה   ●

ואף משפרת את היציבות;
כשיש צפיפות תחתונה בינונית ומעלה, Over Jet  תקין ו/או מגעים   ●
לטיפול  מסרב  והמטופל/ת  והתחתונות  העליונות  החותכות  בין 

אורתודונטי בלסת העליונה. 

לפניאחרילפניאחרי

הכנסת ניב לקשת ללא עקירות צפיפות תחתונה קדמית )עם עקירות(
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עקירת חותכת עליונה ִצדית
אחרת  לטרלית  חוסר  של  במקרה  אסתטי  ״איזון״  לצורך  בעיקר   ●
)לדוגמה, עקירת 12 כאשר 22 חסרה(, במיוחד אם מדובר בלטרלית 
עם מורפולוגיית ״יתד״ )Peg Shape(, כאשר יש סטיית קו אמצע עליון 

לכיוון אזור השן החסרה;
מתאים בעיקר במקרים של Over Jet  מוגדל.  ●

עקירת חותכת עליונה מרכזית )37(

במקרה של חוסר חותכת מרכזית עליונה אחת;  ●
שתי  את  לעקור  אפשר  אנקילוטית  מרכזית  חותכת  של  במקרה   ●
ההחותכות המרכזיות, לבצע מזיאליזציה של הלטרליות ולשנות להן 
כמו  לטרליות(.  של  )צנטרליזציה  מרכזית  לחותכת  המורפולוגיה  את 
שלהן  המורפולוגיה  את  ולשנות  מזיאלית  הניבים  את  להזיז  ניתן  כן, 

ללטרליות )לטרליזציה של ניבים(.

עקירת ניבים

מתבצעת בעיקר במקרים של ניב כלוא, במצבים הבאים:   ●
אם לא ניתן לבצע טרנספלנטציה של הניב הכלוא;  ●
אם השן עוברת ספיגת שורש חיצונית או פנימית;  ●

אם שורש השן עברה דילסרציה משמעותית;  ●
אם הכליאה של השן משמעותית. למשל, כאשר הכותרת נמצאת בין   ●
מנח  את  לתקן  ניסיון  המרכזית.  והחותכת  הצדית  החותכת  שורשי 

השן הכלואה עלול להוביל לפגיעה בשיניים הסמוכות;
והסגר  הניב  במקום  נמצאת  הראשונה  המלתעה  סביר,  הסגר  אם   ●

;alignmentפונקציונלי עם שיניים מסודרות ב־
אם יש שינויים פתולוגיים כמו ציסטה, והמטופל אינו מעוניין בטיפול   ●

אורתודונטי;
 bimaxillary עקירות של ארבעה ניבים הנמצאים בקשת לצורך תיקון  ●

protrusion והגברת יציבות התוצאה. 

עקירת שיני בינה

אם נשאל אורתודונטים או כירורגים אם לעקור שיני בינה, נקבל תשובות 
שונות, כאשר הנטייה של הכירורגים לעקור שיני בינה גדולה יותר.

לאור  )פרופילקטיות(,  מניעתיות  בעקירות  מצדד  מהרופאים  חלק 
ההסתברות הגבוהה להפיכת שיני בינה  לשיניים כלואות )20%-25%( - 

סיבה מספקת לחלק מהחוקרים לבצע עקירות מוקדמות;
יש חוקרים שמצאו מדדים המנבאים כליאה של שיני בינה תחתונות, 
בעקירה.  הצורך  על  מוקדמת  החלטה  לקבל  לכאורה  המאפשרים 
ויש  מוקדם,  בגיל  בינה  שיני  כליאת  לנבא  אפשר  שאי  טוענים  אחרים 
לדחות את ההחלטה על העקירות לגיל 16 לפחות. אם יש אינדיקציה, 
וליהנות  סיבוכים  למנוע  כדי  מוקדמת,  עקירה  לעקור  היא  ההעדפה 

מהחלמה קלה יותר.
סיבות לעקירת שיני בינה:

כשמתוכננת תזוזה דיסטלית של המשנן יש לעקור שמיניות טרם   ●
הטיפול האורתודונטי;

 uprighting כאשר השביעיות כלואות במנח מזיאלי ורוצים לבצע   ●
מכנית  יפריעו  שלא  כדי  השמיניות,  את  לעקור  מומלץ  )הזקפה(, 
בתהליך ולא יסכנו את שורשי השביעיות. יש הטוענים שהנבט של 

השמינית יכול דווקא לעזור להזקפה של השביעית;
ציסטה,  זיהום,  לטיפול,  ניתנת  שאינה  עששת  עם  כשהשמינית   ●

גידול, הרס של שן סמוכה ועצם;
שן הבינה תיעקר כאשר הרווח מהעקירה גדול מהרווח בהשארתה.  ●

טיעונים וסיבות כנגד עקירות שיני בינה:
כשיש מקום בקשת לבקיעת השן;  ●

עקירת שיני בינה אינה מונעת הצטופפות קדמית תחתונה, ולכן אין   ●
לעקור מסיבה זו;

במבט לעתיד, אם הטוחנת השנייה נעקרת, שן הבינה יכולה לשמש   ●
תמיכה לשיקום עתידי;

בשיניים  במקום  לטרנספלנטציה,  הבינה  בשן  להשתמש  ניתן   ●
אחרות;

שיני  להבקיע  אפשר  שנייה,  או  ראשונה  טוחנת  של  חוסר  כשיש   ●
בינה כלואות לסגר תקין, להחלפת הטוחנת החסרה.

חסרונות: 
סיבוכים במהלך העקירות;  ●

האם העקירות מוצדקות עבור 80% מהאוכלוסייה, שאינם מועדים   ●
לשיני בינה כלואות? 

סיכונים בהתערבות כזו, הדורשת הרדמה כללית.  ●

עקירות ושיניים קבועות אנקילוטיות

שן כלואה המובקעת לקשת ובשלב כלשהו מגלה התנגדות, מחשידה 
ואיננה מתקדמת כצפוי, יש לבצע בה ערעור כירורגי )הנפה מבוקרת של 
השן ללא עקירה(, כדי לנתקה מחיבור פוטנציאלי לעצם ולהמשיך בנסיון 

ההבקעה. אם השן מתגלה כאנקילוטית, יש לעקרה. 

אוטוטרנספלנטציות )עקירת שן 
והשתלתה באתר אחר בחלל הפה(

בעקבות  עליונה  מרכזית  בחותכת  חוסר  של  מקרה  תיאר   Cunha
שנעקרו  שתיים  מתוך  אחת  מלתעה  הושתלה  כשבמקומה  חבלה, 

במסגרת טיפול אורתודונטי. 
ואוטו־ אקטופי  ימני  תחתון  ניב  עקירת  מתאר   Janakiraman

טרנספלנטיציה של חמישית עליונה במקום חמישית תחתונה חסרה.

 עקירות במרפאת השיניים 
ותפקיד השיננית

מגוון המטופלים המגיעים לשיננית נרחב מאוד. השיננית יכולה לזהות 
בפן  משמרת(.  שיקום,  )פריו,  למומחים  בהתאם  ולהפנות  פתולוגיות 
האורתודונטי, לשיננית יש תפקיד בהפניית המטופל לאורתודונט. יש לה 
שומרי  על  בדגש  לטיפול,  מוקדמת  והפניה  אבחון  בזיהוי,  חשוב  תפקיד 
מקום, תקינות קיבועים ופתיחת נקודות מגע בין שיניים באזורים שבוצעו 

בהם עקירות אורתודונטיות. 
לא אחת אנחנו נתקלים, לצערנו, במקרים של עקירות שיניים נשירות 
מבלי להתייעץ עם אורתודונט. אם עקירות E, לדוגמה, מתבצעות מוקדם 
מגיל הנשירה הצפוי, כאשר נבט השן המחליפה של המלתעה השנייה 
בלבד(,  כותרתית  התפתחות  של  מצב  )למשל,  דיו  מפותח  אינו  עדיין 
על  מזיאלית  הטיה  תעבור  והשישית  תתעכב,  הקבועה  של  הבקיעה 
חשבון הרווח של החמישית שעדיין לא בקעה. כך נוצרת בעית צפיפות, 
שיכולה להחמיר בעיית צפיפות קיימת. במקרים כאלה יש להדביק שומר 

מקום טרם העקירה, כדי שרווח העקירה לא ייסגר. 
לבצע  המטופל,  לגיל  לב  לשים  עליה  טיפול,  מבצעת  השיננית  כאשר 
אנמנזה, לעבור במבט מהיר על כל השיניים ואף לספור אותן, כדי לאתר 
ייתכנו שיניים שאמורות לבקוע, שיניים  מצב של חוסר או עודף שיניים. 
חסרות, שיניים כלואות או שיניים המתפתחות בזווית הפוגעת בפוטנציאל 
הסמוכות.  הקבועות  השיניים  שורשי  לספיגת  גורמות  ואפילו  בקיעתן, 
כאשר קיים חשד סביר לחוסר של שן,  יש לבדוק צילומים ולהפנות את 
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המטופל להתייעצות עם אורתודונט, עם צילום פנורמי עדכני.
חשוב לציין ששמירה על מקום לאחר עקירה מוקדמת יכולה, במקרים 
הטיפול  את  להפוך  לפחות  או  אורתודונטי  טיפול  לחסוך  מסוימים, 

האותודונטי לפשוט, קל ומהיר יותר.
אצל מבוגר, אם השיננית מגלה חוסר במשנן קבוע, כתוצאה מעקירה 
ולהפנות בהתאם  ידועות, חשוב להעמיק את הבירור  או מסיבות שאינן 
לשיקום ו/או לאורתודונט, כדי לאבחן אם מדובר בשן כלואה או בחוסר 
או  אורתודונטית  הכנה  עם   - שיקום  ידי  על  השלמה  הדורש  שן  של 
ליצור  לשיקום,  מקום  לפתוח  נועדה  אורתודונטית  הכנה  בלעדיה. 
רווחים,  של  לאיזון  או  לסגירה  שתל,  החדרת  לצורך  שורשים  מקביליות 
אנטגוניסטית,  בשן  חוסר  עקב  יתר  בקיעת  שעברה  שן  של  לאינטרוזיה 

וכדומה. 
חשוב מאוד שהשיננית תציין בתיק המטופל שיידעה אותו על מצבו. 
לשיקומאי/רופא  לגשת  המלצה  עם  החסרה,  השן  מספר  את  לציין  יש 

שיניים/אורתודונט, ולכתוב אם ניתנה הפניה לצילום רנטגן כלשהו.

לסיכום 

בפרספקטיבה של זמן, נראה שאנחנו נמצאים בתקופה שבה המגמה 
נגד עקירות נעשית יותר ויותר משמעותית. עם זאת, יש הסכמה על כך 
 -  Bimaxillary protrusion של  במקרים  בעיקר  מסוימים,  שבמקרים 
כדי  בעקירות  צורך  יש   - לפנים  והשפתיים  השיניים  של  ניכרת  בליטה 

לשפר את הפרופיל. 
הגישה העדכנית היום היא להתייחס לבעיות המטופל מבחוץ פנימה. 
ליקוי  תיקון  כך  ואחר  רכה,  רקמה  פרופיל  חיצוני,  מראה  קודם  כלומר, 
להשאיר נעדיף  מסוימים  במקרים  האסתטיים.  לצרכים  בהתאם  הסגר 
Over Jet  מוגדל  מעט, רק כדי לתמוך יותר בשפה העליונה )אם זה מה 

שנחוץ במקרה הספציפי(.
בחינת של הרקמה הרכה כוללת צפי של שינויים עתידיים, שינויי טונוס, 
שינויים בממד .Ant.-Post ובממד הוורטיקלי של השפתיים, גדילת האף 
והסנטר עם הזמן, רמודלינג ושינויים של העצמות התומכות את השיניים, 

ועוד.
ההחלטה אם שיניים ייעקרו או לא היא מורכבת ופרטנית לכל מקרה 

ומקרה. 
יש שיקולים שהם בגדר ״שיקולים אחרים״, הקשורים למשך הטיפול 
שיקולים  או  הוריו,  או  המטופל  של  לרצונותיהם  ההתאמה  ולמידת 
חריג  ילד  הוא  אם   - המטופל  של  הפעולה  שיתוף  למידת  הקשורים 
שאינו מסוגל לצחצח את שיניו, אם הוא נכנס לטיפול משמר ולעקירות 
במסגרת טיפול בהרדמה כללית, ועוד. אלו מקרים חריגים ושונים, שבהם 
ההחלטה אם לעקור יכולה להיות שונה בהשוואה להחלטה לגבי מטופל 

״רגיל״. 
האורתודונט.  בהחלטת  כללית  והכוונה  עזר  כלי  בגדר  הם  מחקרים 
עם זאת, המטופל שיושב על כיסא הטיפולים שלנו איננו חלק ממחקר 
סטטיסטי ולאו דווקא תואם את אוכלוסיית המחקר ממאמר זה או אחר. 
בשולי  אולי  אלא  המחקרי  בממוצע  בדיוק  בהכרח  ממוקם  אינו  גם  הוא 

הגאוס. לכן, נדרשת לעתים חשיבה ״מחוץ לקופסה״. 
תוך  הקלינאי,  של  יצירתית  למחשבה  פתוח  האורתודונטיה  מקצוע 
הסיכונים  וחסרונותיהן,  יתרונותיהן  על  החלופיות  האופציות  כל  בחינת 
כלל  עם  מהאופציות,  אחת  בכל  להתקבל  הצפויה  והתוצאה  והסכנות 
השיקולים והנתונים שמקצתם הוצגו במאמר זה. בסופו של דבר, תתקבל 
ההחלטה על עקירות, על כמות העקירות ועל מיקומן בקשת הדנטלית, 
כל  בחינת  תוך  הספציפי,  למקרה  בהתאם   - אי־עקירה  על  לחלופין  או 

מקרה לגופו.

רשימת מקורות מלאה מופיעה באתר האיגוד.

 מה מקבלת 
שיננית החברה 

באיגוד השיננות 
 הישראלי ? 

✔ יעוץ ראשוני אצל יועץ מס של האיגוד

✔ יעוץ ראשוני אצל עו"ד האיגוד, 
הכולל הוצאת מכתב ראשוני

✔ חוזה העסקה ודפי מידע על זכויות 
העובד )ספציפי לשינניות(

✔ הנחה של 30% בתשלום 
לכנס השנתי )כולל שי(

✔ סבסוד האיגוד בהשתתפות 
ביום השיננית הבינלאומי

	✔ השתתפות בימי עיון 
בחינם או בהנחה )כולל שי(

✔ קורס רענון בהחייאה ועזרה ראשונה 
ללא תשלום )חובת רענון אחת לשנתיים(

✔ עזרה בחיפוש עבודה

✔ מענה טלפוני ליעוץ בנושאים מקצועיים

✔ יצוג שינניות כאיגוד מקצועי מול 
רשויות ומעסיקים בכל עת

✔ עיתון ודיוור

✔ הנחות בבתי עסק שונים

עתידנו המקצועי והאקדמי תלוי בכוחנו 
– איגוד חזק ורחב הוא כח והשפעה!!!

פרטים נוספים וטופס 
הצטרפות באתר האיגוד:

tinyurl.com/zndy5a9

 עלות החברות באיגוד
300 שקל לשנה

ניתן לשלם בכרטיס אשראי!
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למערכת ה״כימית־סנסורית״, שכוללת את חוש הטעם ואת חוש הריח, 
טעמים:  חמישה  מוכרים  כיום  האנושית.  בפיזיולוגיה  חשוב  תפקיד  יש 
מספר,  שנים  לפני  עד   .)Umami( ו״אוממי״  מלוח  חמוץ,  מר,  מתוק, 
המחשבה הייתה ששומן הוא תחושה ולא טעם. כיום מתווספות ראיות 

מדעיות לכך שהשומן הוא ״טעם שישי״ )4(.
)שבטבע  רעלים  מפני  להתגונן  לנו  עוזרת  זו  מערכת  אבולוציונית, 
לרוב מזוהים עם טעם מר( ומפני מזונות מקולקלים )שבטבע הם לרוב 
כגון  לחיינו  החיוניים  מזון  אבות  לצרוך  אותנו  מדרבנת  ומנגד  חמוצים(, 
פחמימות )טעם מתוק(, חלבונים )טעם אוממי(, ויטמינים ומינרלים )חמוץ 

ומלוח( )1(.
הפה,  בחלל  מקומיות  השלכות  גוררות  והריח  הטעם  בחוש  הפרעות 

כמו גם השלכות מערכתיות.
ב־30  רק  ראויה  לב  תשומת  לקבל  החלו  זה  מסוג  תחושה  הפרעות 
השנים האחרונות )2(. אחד האירועים החשובים שהעלו את הנושא לסדר 
היום הוא הענקת פרס נובל בפיזיולוגיה או ברפואה לשנת 2004 ללינדה 
המולקולרי  המנגנון  את  שתיארו  עבודותיהם  על  אקסל,  ולריצ׳רד  בק 

המורכב של מערכת הריח )3(.
אנשי המקצועות הדנטליים הם לעתים הגורם הראשון שאליו פונים 
בתלונה על הפרעת טעם, ומכאן חשיבות הידע - הן לצורך זיהוי הבעיה 

והן לשם הפניה לאנשי המקצוע בתחום )5(.

אנטומיה ופיזיולוגיה

טעם,  פקעיות  כ־7,500  דרך  חישה  על  מתבססת  הטעם  מערכת 
הממוקמות בעיקר בלשון אך גם בחיך, בלוע, בוושט העליונה ובמעי. בכל 
פקעית יש 150-50 תאי טעם. אלה הם תאי אפיתל, ולא תאי עצב כמו 
במערכת ההרחה. קיימים שלושה סוגים של תאי טעם: תאי חישה, תאים 
חיים  יש תוחלת  גזע(. לתאי החישה  )תאי  פרוגניטוריים  ותאים  תומכים 
של 10 ימים והם עוברים תחלופה תדירה על ידי חלוקה והתמיינות של 

תאי הגזע.
I אחראים בעיקר  יש שלושה סוגים של תאי חישה: סוג  באופן כללי, 
על חישת מלח, באמצעות תעלות יונים שמצויות על גבי ממברנת התא; 
ואוממי דרך רצפטורים חלבוניים  II חשים את הטעמים מתוק, מר  סוג 
ממשפחת G; סוג III חשים חמוץ על ידי תעלות ליוני מימן הנמצאות על 
גבי הממברנה. כל סוגי התאים נמצאים בכל פקעיות הטעם, והמחשבה 
מהעבר כי טעמים שונים ממופים לאזורים שונים בלשון התבררה כלא 

נכונה כבר לפני 20 שנה )1, 6(.
באמצעות  העצבים  לקצות  אותות  של  העברה  מבצעים  הטעם  תאי 
העברת  על  אחראים  קרניאליים  עצבים  ארבעה  נוירוטרנסמיטורים. 

המסר העצבי למערכת העצבים המרכזית: 
עצב קרניאלי מספר VII )ה־Facial Nerve( מעצבב את פקעיות הטעם   ●
 Chorda Typaniבשני השלישים הקדמיים של הלשון דרך סעיף ה־
שלו )שעובר מעל עור התוף באוזן התיכונה, בדרכו אל המוח(. כמו כן, 

הוא מעצבב את תאי הטעם בחיך הרך. 
עצב קרניאלי מספר IX )ה־Glossopharyngeal( מעצבב את השליש   ●

האחורי של הלשון.
בלוע  הטעם  תאי  את  מעצבב   )Vagusה־(  X מספר  קרניאלי  עצב   ●

ובמערכת העיכול.
נכנסים   )V )מספר  הטריגמינלי  העצב  של  חופשיים  סעיפים  בנוסף,   ●
של  תחושות  ומעבירים  בריריות  ולמשטחים  הטעם  פקעיות  לתוך 
טמפרטורה, מגע, כאב וכן מרכיבים נוספים של טעם, כמו התחושה 

של משקה מוגז )1, 3(.

הפרעות בתחושת הטעם

רוב  נדיר.  הוא   -  )Ageusia( א־גוזיה   - הטעם  חוש  של  אמתי  אבדן 
התלונות הכימו־סנסוריות מקורן באבדן חוש הריח )11-7(. במחקרים על 
הפרעות טעם וריח דווח שב־70% מהמתלוננים על הפרעה בחוש הטעם 
פגיעה  נמדדה  מהם  מ־10%  בפחות  ורק  הריח,  בחוש  פגיעה  נמדדה 

בחוש הטעם )8, 9(.
האנטומיה של שתי המערכות הללו מסבירה את הפער: בעוד חוש הריח 
 ,)Olfactory Nerve  -  I )עצב מספר  ידי עצב קרניאלי בודד  מעוצבב על 
 VII, IX, )מספר  קרניאליים  עצבים  שלושה  ידי  על  מעוצבב  הטעם  חוש 
מהמוח  יוצא  העצב  פגיעה:  בעמדה  ממוקם  ההרחה  עצב  בנוסף,   .)X 
הקריבריפורמית,  הלוחית  דרך  האף  מערות  של  העליון  החלק   לתוך 
לקריעה  להוביל  יכולה  ראש  חבלת  בגולגולת.  חרירים  של  סדרה   שהיא 
של  מוחלט  לאבדן  ולגרום  הלוחית  של  בגובה  העצבים  קצות   של 

חוש הריח )15(.
כמו כן, חוש הריח תלוי בהגעה של ריחות מהסביבה ועד לתקרת האף. 
זיהום של דרכי האוויר  )למשל, עקב  כל חסימה בדרך, על רקע דלקתי 
העליונות או עקב אלרגיה( או על רקע אחר, תוביל לפגיעה בחוש הריח. 

את ההפרעות בחוש הטעם אפשר לחלק לשתי משפחות )14-12(:
הפרעות כמותיות:   ●

א־גוזיה - היעדר תחושת טעם;	 
היפו־גוזיה - תחושת טעם מופחתת;.	 
היפר־גוזיה - תחושת טעם מוגברת או רגישות יתר.	 

הפרעות איכותיות:  ●
דיס־גוזיה/פארא־גוזיה - תחושה לא נעימה בתגובה לגירוי טעם;	 
פנטו־גוזיה )ריח פנטום/Phantogeusia( - תחושת טעם )לרוב לא 	 

נעימה( הקיימת בהיעדר גירוי.

הפרעות בחוש הטעם נובעות משלוש סיבות עיקריות:
הולכה - מולקולות טעם אינן יכולות להגיע לרצפטורים. לדוגמה, בשל   ●

יובש פה או פטרת;
הקרנות,  בשל  למשל,  הטעם.  בפקעיות  ממשית  פגיעה   - חישה   ●

כימותרפיה, כוויה או טראומה;

DMD, MSc, PhD פרופ׳ דורון אפרמיאן ,DMD, MSc, PhD (cand) ד״ר גלעד וסרמן

--- 
ד״ר גלעד וסרמן - מתמחה במחלקה לרפואת הפה, סדציה ודימות במרכז הרפואי הדסה עין 
 PhD לתואר  מועמד  וריח;  טעם  תחושת  הפרעות  לאבחון  המרכז  של  המרפאה  מרכז  כרם; 

במעבדה לחקר הרוק ובמעבדה לתחקר התעתיק ברפואה.

ודימות במרכז הרפואי הדסה  פרופ׳ דורון אפרמיאן - מנהל המחלקה לרפואת הפה, סדציה 
עין כרם; מנהל המרפאה להפרעות בלוטות הרוק ומרכז הדסה לתסמונת סיוגרן; מנהל המרכז 

לאבחון הפרעות תחושת טעם וריח.

עניין של טעם
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המרכזית.  העצבים  במערכת  או  פריפריים  בעצבים  פגיעה   - עצבים   ●
למשל, בשל גידול בלשון או במוח.

העיקרי  שהגורם  זוהה  ביפן  וריח  טעם  תחושת  להפרעות  במרפאה 
עם  תרופות  מ־200  למעלה  יש  תרופות.  הוא  הטעם  בחוש  לפגיעה 
לשורה  שייכות  אלה  תרופות  כימו־סנסורית.  פגיעה  של  לוואי  תופעות 
פסיכיאטריות,  תרופות  אנטיביוטיקות,  כולל  משפחות,  של  ארוכה 
ועוד  עישון,  להפסקת  תרופות  דם,  וכלי  לב  במחלות  לטיפול  תרופות 
ידי התרופה,  יכולה להיות פגיעה ישירה בתאי הטעם על  )16(. הסיבה 
ידי  על  וקליטתה  הרוק  דרך  התרופה  מהפרשת  שנובע  לוואי  טעם 
בדם  בעודה  הטעם  תאי  ידי  על  התרופה  טעם  חישת  הטעם,  פקעיות 
)טעימה של הדם בעודו זורם בסמיכות לתאי הטעם( או פגיעה בתפקוד 

של בלוטות הרוק )17(. 
סיוגרן  ותסמונת  קרוהן  אנמיה,  סוכרת,  כגון  סיסטמיות  מחלות  גם 
גם הוא להסביר  יכול  לגרום לפגיעה בחוש הטעם. חוסר באבץ  עלולות 

הפרעות טעם - גם בבריאים וגם על רקע תרופתי )18(. 
גורמים  וזיהום דנטו־אלוואולרי הם  מחלה פריודונטלית, תותבת לקויה 

שכיחים לפנטו־גוזיה )19(.
מחלה גסטרואינטסטינלית כגון ריפלוקס, בין אם היא מחלה קבועה או 
מחלה הבאה והולכת, יכולה גם היא לגרום לפנטו־גוזיה - בעיקר של טעם 

חמוץ )5(. 

הערכת תחושת הטעם

חייב לדעת  פגיעה בחוש הטעם  על  דנטלי הנתקל בתלונה  צוות  איש 
הפרעות  ההפרעות,  מגוון  מבין  הריח.  בחוש  בהפרעה  מדובר  שלרוב 

איכותיות שכיחות יותר מהפרעות כמותיות )13(. 
לחפש  נוטות  נשים  אך  ונשים,  גברים  בין  דומה  בהפרעות  השכיחות 

טיפול במקרים של הפרעה ״קלה״ יותר )20(. 
יש מגוון שיטות להערכת חוש הטעם וחוש הריח וחיוני לבדוק את שני 
נעשות  אלו  הערכות  נפגע.  חוש  איזה  כול,  קודם  לאבחן,  כדי  החושים 

במסגרת מרפאת חוץ.
אמצעי ההערכה הקיימים כוללים שיטות של אלקטרו־גוסטומטריה ושל 
כימו־גוסטומטריה. שיטות אלו יכולות לשמש לבדיקה של כל חלל הפה 

והלוע או של אזורים ספציפיים )21(. 

לסיכום

ופגיעה  המערכת הכימו־סנסורית היא חלק בלתי נפרד מחיי היום־יום 
לסכן  עלולה  אף  היא  המטופל.  של  החיים  באיכות  פגיעה  גוררת  בה 
ולמזונות  לרעלים  חשיפה  או  במשקל  חמורה  ירידה  עקב  בריאותו  את 

מקולקלים.

 הולכה - מולקולות טעם 
 אינן יכולות להגיע לרצפטורים. 

לדוגמה, בשל יובש פה או פטרת

 חישה - פגיעה ממשית 
          בפקעיות הטעם. למשל, בשל הקרנות,

                    כימותרפיה, כוויה או טראומה

               עצבים - פגיעה בעצבים פריפריים 
         או במערכת העצבים המרכזית. 

למשל, בשל גידול בלשון או במוח

סיבות 
עיקריות 

להפרעות 
 בחוש 
הטעם
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הסובל  של  הנפשי  למצבו  וקשוב  ער  להיות  המטפל  הגורם  על 
מהפרעת תחושת טעם וריח. דיכאון יכול לנבוע מהפרעה כימו־סנסורית 

או לתרום להתפתחות של הפרעה שכזו. 
תפקידו של איש הצוות הדנטלי בקהילה הוא לשלול גורמים מקומיים 
דנטלי,  זיהום  פריודונטלית,  )מחלה  ההפרעה  את  להסביר  שיכולים 

תכשיר חדש להיגיינת הפה( ולטפל בהם בהקדם האפשרי. 
לבירור  המטופלים  את  להפנות  יש  מקומי,  גורם  נמצא  לא  אם 
מענה  לתת  שיכולה  והריח,  הטעם  חוש  להערכת  מרפאה  במסגרת 

מולטידיסציפלינרי )5(.
כדי לתת מענה לצורך הקיים, הוקם במרכז הרפואי הדסה עין כרם 
״המרכז לאבחון הפרעות תחושת טעם וריח״. במרכז זה, שהוא הראשון 
הבדיקה  הטעם.  חוש  ושל  הריח  חוש  של  בדיקה  נעשית  בארץ,  בסוגו 
מאפשרת להבדיל בין החושים ולאבחן איזה מהם נפגע, וכן לכמת את 
מידת הפגיעה, ככל שזו קיימת. היא כלולה בסל הבריאות וניתן לבצעה 

עם התחייבות מקופת החולים או במימון עצמי.
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קודם כול, רציתי לספר לכן כמה נהניתי: זכיתי להרצות בפני שינניות 
בכנס יום האישה שאורגן על ידי אש״י, ונהניתי מכל רגע - מההתעניינות, 
מהשאלות ומהאווירה המיוחדת, שנראה כי תמיד היא מתקיימת כאשר 
דבריי  את  שיציג  מאמר  להכין  התבקשתי  נפגשות.  נשים  הרבה  כך  כל 

בהרצאה, והנה הוא לפניכם. 
על  המלצה  ומבקשים  המקצוע,  אנשי  אלינו,  פונים  רבים  מטופלים 
ללא  הפלאק  הסרת  מלאכת  את  עבורם  שתעשה  כזו  פלאים;  משחת 
מאמץ מכני. חלקם מסתמכים על המלצות שקראו או שמעו מחברים. 

רבים מסתמכים על המלצות ברשת האינטרנט. 
בן  בהירוגליף  מתועד  שיניים  במשחות  העתיקים  השימושים  אחד 
3500 שנה. ההירוגליף מתאר ערבוב של כמה מרכיבים, ליצירת אבקה 

המלבינה את השיניים. 
התרופה  זו  למעשה,  מאוד.  רחב  שיניים  במשחת  השימוש  כיום, 
היעילות  את  מגביר  בה  השימוש  האם  אולם  בעולם.  ביותר  הנמכרת 
שבחנה  מטא־אנליזה  פורסמה   2016 בסוף  מהשן?  פלאק  הסרת  של 
10 מחקרים איכותיים )מחקרים מוצלבים או SPLIT - חלוקת הפה לשני 
חצאים וניסוי בכל אחד מהחלקים בנפרד( ומצאה כי עם משחת שיניים 

ובלעדיה - הסרת הפלאק זהה ועומדת על כ־50% מהרובד. 
מדוע, אם כן, אנו משתמשים במשחת שיניים בזמן הצחצוח? יש לכך 
מגוון סיבות: טעם וריח נעימים, הפחתת רגישות, טיפול בהליטוזיס, מניעת 
עששת ואף הפחתת דלקת. המשחות מכילות מגוון חומרים המתיימרים 
להסיר פלאק )הטענה היא שהסיליקה, המרכיב החולי במשחת השיניים, 
יש לזכור שטרם הומצא חומר  אמור לשפר את הסרת הפלאק(, אולם 
נטילת  אפילו  ולריריות.  השן  לרקמות  נזק  לגרום  מבלי  פלאק  שמסיר 
אינה  אנטיביוטיקה  מקומי  ובשימוש  פלאק,  מסירה  אינה  אנטיביוטיקה 

חודרת את המבנה המורכב שלו.

היא   Acquired pellicleה־ שכבות.  מכמה  מורכב  הדנטלי  הרובד 
הנספחים  הראשונים  הם  ברוק.  שמקורם  מחלבונים  המורכבת  שכבה 
לשן ואליהם נצמדים הרבה מאוד חיידקים, המחוברים זה לזה באמצעות 
ככל  להיצמדות.  המסייעים  חומרים  של  והפרשה  חוץ־תאיים  מבנים 
יותר, כך כמות החיידקים מסוג גרם שלילי גדלה ושיעור  שהרובד ותיק 

החיידקים הפתוגניים עולה.
את  להדריך  עלינו  קיים,  רובד  המסירה  דנטלית  שטיפה  שאין  מכיוון 
שיננית,  אצל  הרובד  של  הסרה  לבצע  יש  זאת.  לעשות  כיצד  המטופל 
חדש.  רובד  יצירת  שימנעו  בתכשירים  להשתמש  להתחיל  מכן  ולאחר 
כיצד  זו.  למטרה  ביותר  המתאים  התכשיר  את  לבחור  כמובן,  חשוב, 

נבחר? 
כדי שתכשיר להסרת רובד יהיה אפקטיבי הוא צריך להיות פעיל לאורך 
וממשיך  השן  של  השטח  לפני  שנצמד  חומר  להיות  צריך  זה  לכן,  זמן. 
להשתחרר  שיוכל  חומר  נעדיף  כן,  כמו  שנצמד.  לאחר  גם  פעיל  להיות 
החומר  בשוק,  המצויים  חומרים  מגוון  בין  בהשוואה  איטי.  באופן  מהשן 
כל  כלורהקסידין.  הוא  שעות   12 במשך  חיידקים  נגד  שפעיל  היחיד 
האחרים )דלמופינול, SLS, CPC, פלואוריד + טריקולוזן, מי חמצן, אבץ, מלח 
NaCl( פעילים למשך שעות מועטות במקרה הטוב, או רק לכמה דקות 
במקרה הפחות טוב, כך שלהשגת אפקטיביות יש להשתמש בהם 8-4 
פעמים ביום. שימוש קבוע במי מלח, שמומלץ על ידי חלק מהרופאים, 
עלול להוביל לספיגה של המלח דרך נימי הדם המצויים בבסיס הלשון 

ולהחמיר יתר לחץ דם במטופלים שסובלים מכך.

איך עובד הכלורהקסידין? 

להיצמד  שמסוגלת  חיובי,  מטען  בעלת  מולקולה  הוא  הכלורהקסידין 
בעקבות  החיידק.  תא  לדופן  להיקשר  בעת  ובה  השן  של  השטח  לפני 
בריכוזים  מת.  והחיידק  נשפך  תוכנו  התא,  בדופן  חור  נוצר  הקישור 

כלורהקסידין: 
עובדות 

ומיתוסים

ד״ר עדי סיון גילדור 

---
ד״ר עדי סיון גילדור - מומחית לפריודונטיה, בעלת מרפאה פרטית בחיפה. 
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ובריכוזים  )בקטריוסטטי(,  חיידקים  גדילת  מונע  הכלורהקסידין  נמוכים, 
פטריות.  נגד  גם  יעיל  הוא  )בקטריוצידי(.  חיידקים  הורג  הוא   - גבוהים 

הפעילות נגד וירוסים אינה ידועה. 
קיימות כמה דרכי הולכה של החומר: שטיפות, משחות שיניים, ג׳לים, 

תכשירים בשחרור מושהה, לכות ואפילו מסטיקים )!(. 

למי להמליץ להשתמש?

או  כאבים  בשל   - פלאק  בהסרת  אובייקטיבי  קושי  לו  שיש  מטופל   ●
לאחר  גם  להיות  יכול  )זה  למשל  שיניים  טיפול  בעקבות  רגישות 

הקצעות שורשים, כאשר יש כאבים כתוצאה מהטיפול(; 
שבר  איחוי  לצורך  קיבוע  בשל  שיניו  את  להבריש  שמתקשה  מטופל   ●

בלסת; 
את  לירוק  יכול  שהוא  לוודא  יש  פיזית.  או  מנטלית  המוגבל  מטופל   ●

החומר;
מטופל עם נטייה לזיהומי חלל הפה: בשל מחלות ריריות הפה, מדוכא   ●
חיסון קנדידיאזיס, לפני השתלת מח עצם ועוד. מטופלים אלה נמצאים 

בסיכון גבוה לעששת;
שמראים  מחקרים  )יש  הפה  בחלל  חוזרים  מכיבים  הסובל  מטופל   ●

שהשטיפה מפחיתה כיבים קטנים(;
בזמן הרכבת מכשור אורתודונטי המקשה את ניקוי השיניים;  ●

במקרים של דלקת רקמות תחת תותבות;   ●
במקרים של ריח רע מהפה )מפחית תרכובות סולפור הגורמות לריח(;  ●

מיד לפני טיפול כירורגי, להפחתת בקטרמיה.   ●

איך משתמשים בכלורהקסידין?

עם  האינטראקציה  על  חושבים  איננו  לרוב  הטיפול,  מתן  בעת 
חומרים אחרים. כדי שחומר יהיה פעיל, עליו להמשיך לעבוד בסביבת 
השפעה  לבחון  לכן  חשוב  במעבדה.  מחקרים  במסגרת  רק  ולא  הפה 
הנמצא  החומרים  אחד  הפה.  בחלל  הקיימים  אחרים  חומרים  של 
במטען  טעון  הפלואוריד  פלואוריד.  הוא  שיניים  משחת  בכל  כמעט 
 .+2 חיובי  במטען  טעונה  הכלורהקסידין  שמולקולת  בשעה   ,-1 שלילי 
הן  להיקשר  לו  שמאפשר  זה  הוא  הכלורהקסידין  של  הכפול  המטען 
לפה  מחוץ  הן  שנערכו  מחקרים,  כמה  החיידק.  לדופן  והן  השן  לדופן 
משפיע  השיניים  שבמשחת  שהפלואוריד  הראו  הפה,  חלל  בתוך  והן 
שלילית  טעונה  מולקולה  כל  למעשה,  הכלורהקסידין.  פעילות   על 
מקציף  החומר   ,SLS כולל  הכלורהקסידין,  פעילות  את  מפחיתה 

שבמשחות השיניים. 
עם  שיניים  צחצוח  בין  הדרושה  ההמתנה  משך  את  שבחן  מחקר 
משחה המכילה פלואוריד לבין שטיפה עם כלורהקסידין, במטרה להימנע 
לרמת  להגיע  כדי  שעתיים  להמתין  שיש  העלה  הפלואוריד,  מהשפעת 
פעילות אנטיבקטריאלית כמו זו המתקבלת ללא צחצוח מקדים. לכן, יש 

להמליץ למטופלים: 
להמתין שעתיים בין הצחצוח לשטיפה;   .1

או 
מכילה  שאינה  לכזו  שיניים  משחת  את  להחליף  השטיפות,  בתקופת   .2

 .)Lacer© של CHLORHEXIDINE לדוגמה, משחת( SLS פלואוריד או

כמה זמן לשטוף? 

פלאק  של  גדילה  מניעת  לצורך  השטיפה  יעילות  את  שבחן  במחקר 
זמני  פי  על  קבוצות,  לשלוש  חולקו  המשתתפים  אבנית,  הסרת  לאחר 
ימים של  )שלושה  15 שניות. בסיום התקופה  או   30  ,60 שטיפה שונים: 
ברמת  הקבוצות  בין  הבדלים  נמצאו  לא  צחצוח(,  ללא  בלבד,  שטיפה 

בלבד  שניות   15 בת  שטיפה  שגם  הוא  לכך  ההסברים  אחד  הפלאק. 
רובד  צמיחת  שמונעים   - מהחומר   50% של  ספיחה  לצורך  מספיקה 
באותה יעילות של 75% ספיחה המתקבלת לאחר 30 שניות. למרות זאת, 
יקצרו  30 שניות, כך שגם אם  כדאי להמליץ למטופלים על שטיפה בת 

אותה ל־15 שניות  - עדיין תתבצע שטיפה יעילה. 
בשל תופעת הלוואי של צביעת השיניים )ראו בהמשך(, פותחה המלצה 
להימנע משטיפה לאורך תקופה ארוכה. עם זאת, חשוב לזכור שהחומר 
לאחר  בהרכבם  שינוי  או  חיידקים  של  עמידות  ידועים  ולא  מסוכן  אינו 
גורם  החומר  זמן.  לאורך  בו  בשימוש  מגבלה  אין  ולכן  בחומר,  השימוש 
בחלל  הקיים  החיידקי  האיזון  את  מפר  ואינו  החיידקים  ברמות  לירידה 

הפה. 
זמן  לאורך  שטיפה  קדמיות,  בשיניים  מרוכבים  שחזורים  של  במקרים 
לסלק  תתקשה  שיננית  שגם  אזור  זה  השחזור.  שולי  את  לצבוע  עשויה 
לכן,  השיניים.  רופא  ידי  על  ליטוש  יידרש  ולעתים  הצביעה,  את  ממנו 
לגבי  המטופל  את  ליידע  כדאי  נרחבים,  קומפוזיט  שחזורי  של  במקרים 

אפשרות הצביעה. 

ריכוז החומר

ישנם שני ריכוזים מקובלים, 0.2% ו־0.12%. במידה שממליצים למטופל 
לשים  עליו   )Tarodent )לדוגמה,   0.2% שריכוזה  בשטיפה  שימוש  על 
בריכוז  שטיפה  על  ממליצים  ואם  מהחומר,  מ״ל   10 המדידה  בכוסית 
0.12%, עליו להשתמש ב־15 מ״ל, קרי להגדיל את הכמות. מצורף חישוב 
בכמות  גדול  הבדל  שאין  לראות  וניתן  השונים,  בשימושים  הכמויות 

המתקבלת בסופו של דבר בחלל הפה. 
0.12 mg/ml * 15ml = 0.18 mg

0.2 mg/ml * 10ml = 0.20 mg

תופעות הלוואי

הצביעה החומה המופיעה בשימוש בחומר היא תופעת הלוואי המטרידה 
ניסיונות לצמצם את התופעה  נעשו  ואת הרופאים.  ביותר את המטופלים 
באמצעות שימוש במולקולות מיוחדות המונעות צביעה, אולם אלו הפחיתו 
בצורה ניכרת את הפעילות האנטי־בקטריאלית של החומר. לכן, נהוג היום 
להבין  עבורנו  כלי  היא  הצביעה  עובד״.  לא  זה   - צובע  לא  זה  ״אם  לומר: 
ימי  אין צביעה בפה לאחר עשרה  אם המטופל הקפיד על ההוראות. אם 
ההוראות.  אחר  בדיוק  מילא  לא  שהמטופל  כנראה  החומר,  עם  שטיפה 
ייתכן שמשחת השיניים שהכילה פלואוריד או SLS סתרה את החומר, יתכן 
בעצת  או  עצמו,  דעת  על  שהחליט  או  ביום  פעמיים  שטף  לא  שהמטופל 
)אגב השימוש בשטיפה  סבתא, להשתמש בשטיפה אחרת, כמו מי מלח. 
המכילה ריכוז גבוה של מלח לאורך זמן עלול לגרום לספיחה של המלח 
לסובלים  במיוחד  מסוכן  הינו  ולכן  הדם  בלחץ  ולשינויים  הפה  רצפת  דרך 

מיתר לחץ דם.( את הצביעה אפשר להסיר באמצעות פוליש. 
אפשר למתן את הצביעה על ידי הימנעות מאכילה במשך כשעה לאחר 

השטיפה. הסברה היא שהגורם לצביעה הוא שקיעת חלבונים מהמזון. 
תופעת לוואי נוספת היא שינויים בטעם: הכלורהקסידין נקשר לרצפטור 
למלח, והטעם המלוח ממוסך. לאחר סיום השימוש בשטיפה, חוש הטעם 

חוזר לקדמותו. 
ניתנת  זו  אבנית  על־חניכית.  אבנית  יצירת  של  הגברה  היא  תופעה  עוד 
לטיפול ויש להתייחס אליה במהלך הניקוי שמבוצע בתום תקופת השימוש. 
של  לאפשרות  אותו  ולהכין  המטופל  עם  ציפיות  תיאום  לבצע  כדאי 
בנוסף, חשוב לדעת שלמרות תופעות  צביעה בעקבות השימוש בחומר. 
הלוואי, אין הגבלה במשך השימוש בחומר - לא בהיבט של הפרת האיזון 
תום  חולפות עם  הלוואי, שכולן  ולא בשל תופעות  האקולוגי בחלל הפה 

השימוש. 
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מאמרים מקצועיים  

שימושים נוספים

נגד חיידקים הגורמים מחלות חניכיים אלא  יעיל לא רק  כלורהקסידין 
המלצה  יש  עששת  למניעת   CAMBRA בפרוטוקול  עששת.  במניעת  גם 
של  במקרים  חודש,  תחילת  בכל  שבוע  של  לתקופה  בחומר  להשתמש 
לעששת.  גבוה  בסיכון  המצויים  ומעלה(  שש  )גילאי  צעירים  מטופלים 
שהם  שש  לגיל  מתחת  ילדים  בקרב  שימוש  על  ממליץ  אף  הפרוטוקול 

בסיכון גבוה מאוד לעששת. 
כפרופילקסיס  כלורהקסידין  שטיפת  של  היעילות  את  שבחן  מחקר 
אנטיבקטריאלי הראה 0% בקטרמיה כאשר המטופלים ביצעו שטיפת פה 
עם כלורהקסידין לפני טיפול כירורגי בחלל הפה. אולי כדאי בעתיד לקחת 
במקום  שטיפה   IEל־ בסיכון  למטופלים  להציע  האפשרות  את  בחשבון 
אנטיביוטיקה לפני טיפול כירורגי, ואולי אף לפני הסרת אבנית אצל שיננית. 

סיכום והמלצות לשימוש

לפני השימוש  ולשטוף את הפה במים  מומלץ להבריש את השיניים   ●
בשטיפה;

לקבלת אפקט מרבי של השטיפה יש להתאים את משחת השיניים:   ●
משחה ללא פלואוריד וללא SLS )לדוגמה משחת Chlorhexidine של 

;)Lacer
רצוי להכין את המטופל מראש לאפשרות של צביעה ולהדגיש שאפשר   ●

להסירה אצל שיננית;
מכתימים  ומאכלים  ממשקאות  להימנע  כדאי  צביעה  להפחית  כדי   ●
בסמוך לשטיפה. חשוב להימנע מעישון במשך שעה לפחות לאחריה.  
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סקר שינניות 
סקר  יוצא  אלה  בימים 
שביעות  מידת  לבחינת 
השינניות  של  הרצון 

ממקצוען. 
של  תוצר  השאלון, 

אש"י  בין  פעולה  שיתוף 
לבין המחלקה לרפואת שיניים 

לרמת  מתייחס  בהדסה,  קהילתית 
בו, מספר שעות  ולמידת המרוצּות מהעיסוק  התעסוקה במקצוע 

העבודה שתוכלו/תרצו להוסיף לעצמכן במידת האפשר ועוד.
עתיד  לגבי  מסקנות  להסיק  לנו  יאפשרו  לשאלון  התשובות 
המקצוע, לשאוב רעיונות לשינוי תכנית הלימודים ופני המקצוע, 

להבין עד כמה חשובה לכן האקדמיזציה של המקצוע ועוד.
לראות אם  יהיה  ומעניין  לפני כמעט עשור,  נערך  דומה  סקר 

חלו שינויים במידת שביעות הרצון של השינניות ממקצוען.
טקסט  בהודעות  במייל,   - השינניות  לכל  נשלח  השאלון 
רואים חשיבות רבה  אנו  איגוד השיננות.  ובפייסבוק הסגור של 
למילויו.  דקות  כמה  שתקדישו  ומקוות  שלכן  הפעולה  בשיתוף 
לציין  נדרשות  ואינכן  אנונימי  הוא  השאלון  כי  להדגיש  חשוב 

פרטים מזהים.
ציבור  את  לשתף  נשמח  שייאספו,  הנתונים  ניתוח  לאחר 
השינניות בתוצאות המחקר, שאנו מאמינים כי יוביל למחקרים 

נוספים בנושאים החשובים לכולנו.  

מלגות לעבודות מחקר 
ותזה בתחום השיננות

ואנו,  אקדמיים,  ללימודים  פונות  שינניות  ויותר   יותר 
באיגוד השיננות, כמובן מברכים על כך. ברחבי העולם, מקצוע 
משקיע  האיגוד  כי  יודעות  ואתן  אקדמי,  מקצוע  הוא  השיננות 

מאמצים רבים לקידום האקדמיזציה שלו גם בישראל. 
עד אז, אנו מפצירות בכן לנצל את ההישג של האיגוד עד כה 
- ההכרה בלימודי המקצוע לצורך מתן נקודות זכות בלימודים 
מקצרת  מקורסים  פטור  קבלת  נושאים.  במגוון  אקדמי  לתואר 

ומקלה את הלימודים האקדמיים.
חשוב ששינניות יקדמו את עצמן. זה לא בהכרח יוביל לעלייה 
שלנו,  הקליניות  לסמכויות  יוסיף  לא  זה  שבשלב  ובוודאי  בשכר, 
אולם יש ערך מוסף להשתלבות אפשרית שלנו בעולם המחקר, 
יתרה  האישית.  להתפתחות  תורמים  תמיד  אקדמיים  ולימודים 
העסקה  אפשרויות  ולפתח  לקדם  הרף  ללא  עמלים  אנו  מזאת, 
ובבתי  חולים  בריאות, בבתי  בניהול מערכות   - נוספות לשינניות 
אבות, ולא פעם נדרש תואר אקדמי כתנאי סף. אין לי ספק שרובכן 

לא תרצו להישאר מאחור כשתתקלו במכרז לתפקיד נחשק.
מפרסמות  אקדמי,  במחקר  מעורבות  העולם  בכל  שינניות 
להשתלב  לנו  גם  לאפשר  מבקשות  באש"י,  אנו,  ומרצות. 
באקדמיה ולעסוק בתחומים אלה. אם אתם סטודנטים לתואר 
והתזה/מחקר/עבודת  שני  לתואר  להמשיך  מתעתדים  או  שני 
 - ולשינניות  השיננות  למקצוע  קשורים/משיקים  שלכם  הסיום 

תוכלו להגיש בקשה למלגה של עד 3000 שקל מטעם אש"י.
למלגה.  הבקשה  להגשת  ברורים  קריטריונים  נפרסם  בקרוב 

בהצלחה!

פעילויות האיגוד  



מבצעי יו פרדי לחודשי הקיץ

EMS | NSK טיפים אולטרסוניים תואמי
כל טיפ מגיע יחד עם  מפתח!

כל הטיפים במחיר חסר 
תקדים 209 ש“ח במקום 

515 ש“ח.

מבצע אבן השחזה כחול לבן (אבן 
השחזה קרמית דו צדדית בשתי 

דרגות חספוס) ב- 69 ש“ח במקום 
185 ש“ח.

SSDGRIT - קוד

לפרטים והזמנות: 03-6534000 | 054-7849688

קנה אחד במחיר מלא וקבל את 
השני ב- 69 ש“ח.

מבצע על כל הקיורטות והסקיילרים 
של

www.Shvad.net f HenrySchein-Shvadent

 204SD ברכישת מוצרי יו פרדי בסכום של 1,000 ש“ח ומעלה, יינתן במתנה סקיילר

במהדורה מוגבלת עם סימון לייזר בצורת מגן דוד כחול.
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BRAND MOST USED BY DENTISTS

www.colgateprofessional.com

BRAND RECOMMENDED
BY DENTISTS1# BRAND RECOMMENDED

BY DENTISTS
www.colgateprofessional.com

YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH
www.colgateprofessional.com

לפני
צינוריות פתוחות

  Ayad F, Ayad N, Delgado E, et al. J Clin Dent. 2009;20(4):115-122. 

רגישות בשיני המטופל

מחקר מדעי נרחב הראה כי משחת השיניים Colgate® Sensitive Pro-Relief מספקת הגנה
מפני הגורמים לרגישות בשיניים והוכיח כי היא אוטמת צינוריות דנטין בתוך 60 שניות*.

בקיצור, הדרך המהירה לספק הקלה מיידית מפני רגישות למטופל שלך.

*בהנחת המשחה על שן רגישה למשך 60 שניות.

יכולה להיעלם
בתוך שניות.

אחרי
צינוריות סגורות 

בתוך 60 שניות
הודות למשחת השיניים

 Colgate® Sensitive 
Pro-Relief

Pro-Argin עם טכנולוגיית Colgate® Sensitive Pro-Relief משחת
מעניקה תחושת הקלה מיידית וארוכת טווח.

עברו.  מבשנים  שונה  קצת  במסגרת  השנה  נערכה  הכללית  האסיפה 
הסיבה: השנה אנחנו, חברות הוועד המנהל, מסיימות קדנציה בת שלוש 
שנים. זו הייתה תקופה מדהימה ומאתגרת לכולנו, ורצינו לציין את סיומה 

באווירה מיוחדת, טובה ואופטימית.
האסיפה התקיימה ברמת גן, בצהרי ה־5 ביוני. לאחר ההתכנסות ודברי 
ד״ר  הפריודונטית  נשאה  יניב,  פרידמן  שרון  האיגוד  יו״ר  של  הפתיחה 
חירום ברפואת חניכיים״. ההרצאה  ״מצבי  בנושא  נתלי פרומקין הרצאה 
 - שיניים  ברפואת  האבצסים  לנושא  צוהר  פתחה  והמעניינת  החשובה 
ההרצאה  בתום  בהם.  הטיפול  ודרכי  להתפתחותם  הסיבות  אבחונם, 

נשאלו שאלות ונערך דיון מעניין ומלמד.  
את המאזן השנתי ודו״ח ההוצאות וההכנסות של האיגוד הציגה אורלי 
 ,2016 אורלי סקרה את תקציב האיגוד לשנת  גזברית אש״י.  שטרקמן, 
את  והסבירה  והכנסות  ההוצאות  בדו״ח  השונים  הסעיפים  את  הציגה 
העסקתם  המשך  את  אישרנו  שנעשו.  ההוצאות  שמאחורי  האג׳נדה 
לוי־אטינגר  עוה״ד  משרד  ושל  לנדאו,  אדם  האיגוד,  של  המס  יועץ  של 

נקדימון. 
בשלוש  האיגוד  פעילות  את  סקרה  יניב,  פרידמן  שרון  אש״י,  יו״ר 
מעודכנת  שיננית  פנקס  האחרונה:  בשנה  ובפרט  היוצא  הוועד  שנות 
מול  המאבקים  אש״י;  ידי  על  שאורגנו  האירועים  בו;  השימוש  והנחיות 
האירופית;  בפדרציה  החברות  ובג״צ;  הממשלה  משרדי  החולים,  קופות 
חברות  לצירוף  רעיונות  עלו  שהתפתח  בדיון  ועוד.  בקהילה  המעורבות 
חדשות לאיגוד ונדון הצורך של חברות הוועד המנהל לקבל עזרה מכן - 
חברותינו למקצוע. אנו זקוקות  לחברות נוספות, שיצטרפו לעשייה ויזרימו 
דם חדש ואנרגיות מרעננות להנהלת אש״י. כך, יחד, נוכל להמשיך להניע 

את גלגל האיגוד ולהיות לאיגוד חזק יותר ובלתי מנוצח. 
וחשוב זה התענגנו על ארוחת ערב טעימה באווירה  דיון מעמיק  לאחר 

נעימה. 
את האירוע חתמה יעל פפר, שסיפרה את סיפור חייה כאחת מנשותיו 

של גואל רצון. הסיפור המצמרר מדגים את כוחן ההרסני של כתות.  
גדול. מצד אחד,  לא  האסיפה התקיימה השנה עם מספר משתתפות 
שאתן  ולהבין  המנהל  הוועד  בחברות  זו  אמון  בהבעת  להיווכח  שמחנו 
יותר,  ערה  להשתתפות  נשמח  שני,  מצד  החלטותינו.  ועל  עלינו  סומכות 
ותמיכתנו  עמדתינו  רצונותינו,  את  להביע  כולנו  של  המקום  זה  שהרי 

באיגוד ובמקצוע בכלל. מקוות שבשנה הבאה תבואו בהמוניכן!  

האסיפה הכללית: סיום אופטימי 
לשלוש שנות קדנציה

 שינניות בקהילה, 
 IFDHאש"י וה־ 

)הפדרציה הבינלאומית לשיננות( 

ברפואת  הציבור  בריאות  בקידום  השינוי  סוכנות  הן  שינניות 
השיניים. בהיותנו מומחיות בתחום הכשרתנו, אנחנו יכולות להעניק 
לאוכלוסיות שלמות כלים וכישורי חיים לשיפור בריאותם ורווחתם 

ולהעמיק את המודעות לנושא.
מתוך התפיסה הכלל עולמית כי לשינניות תפקיד חשוב בקהילה, 
הבריאות  לקידום  הזקוקות  לאוכלוסיות  עמוקה  מחויבות  ומתוך 
האוראלית, הפדרציה הבינלאומית לשיננות שמה לה למטרה לקדם 
מגוון תכניות בקהילה. אש"י משתתף אף הוא במאמץ כלל עולמי 

זה ויוזם פעילויות התנדבות שונות. 
הרפואי  במרכז  המתקיימת  יחסית  הוותיקה  לפעילות  בנוסף 

רמב"ם בחיפה, יצאו לאחרונה לדרך שתי תכניות חדשות: 
הדרכות בגנים לילדי פליטים בדרום תל אביב. מצבם הדנטלי   ●
יודעים מברשת  אינם  ורבים מהם  ביותר,  ילדים אלה קשה  של 
שיניים מהי. מאחר שהם מחוסרי מעמד בארץ, הם אינם זכאים 

לטיפולי שיניים.
מאבק  מוכות.  לנשים  במעונות  התנדבות  של  ארצי  פרויקט   ●
זמן  מותיר  אינו  וילדיהן  אלה  נשים  של  היומיומי  החיים 
נגיע למעונות  אנו  והשיניים.  ומשאבים לטפל בבריאות הפה 
ללבנו.  שקרוב  בנושא  גדולה  באהבה  ונעניק  נדריך  אלה, 
חזן,  למיכל  לפנות  מוזמנות  זו  במסגרת  להתנדב  הרוצות 

בטל' 050-2006389.
לעת עתה, תכניות אלה הן המתוכננות להתבצע במהלך השנה 

הקרובה.

למילים יש כוח להשפיע ולשנות, ובעיקר 
לשנות תודעה. אנו מבקשות לעצמנו הכרה 
לזה  דומה  שהיקפם  מאומצים,  בלימודים 
עיוניים  לימודים  אקדמיים;  לימודים  של 
רציני  מקצוע  לרכישת  המובילים  וקליניים 
בריאות  וקידום  השיניים  רפואת  בתחום 
העולם  מדינות  שבמרבית  מקצוע  הציבור. 

הוא מקצוע אקדמי, כפי שראוי שיהיה.

ועד אז - אני מציעה שנתחיל להתנסח 
אחרת. נקרא לילד בשמו: "לימודי שיננות" 
אבל  סמנטיקה,  כמו  נראה  "קורס".  ולא 
תודעה  שינוי  של  משמעות  לכך  יש 

והתייחסות.  
אם "נשחרר" את המילה "קורס", נקדם 
המקצוע,  את  ללמוד  שמתעתד  מי  את 
את המקצוע עצמו ואת העוסקות בו, וגם 

נסייע למוסדות המקיימים לימודים אלה 
המטופלים  בקרב  ההערכה  את  ונגביר 

שלנו. זה נשמע אחרת, וזה מעצים. 

נאמר קורס - ונישאר ברמה של קורס. 

זכרו: אלמלא הבירוקרטיה, כבר מזמן היו 
לימודי השיננות לימודים אקדמיים!

אמרו ״לימודי שיננות״ ולא ״קורס שיננות״

כוחה של מילה
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רגישות בשיני המטופל

מחקר מדעי נרחב הראה כי משחת השיניים Colgate® Sensitive Pro-Relief מספקת הגנה
מפני הגורמים לרגישות בשיניים והוכיח כי היא אוטמת צינוריות דנטין בתוך 60 שניות*.
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ביום רביעי, 24 במאי 2017, נערך הכנס השנתי 
שינניות,  מ־500  יותר  בהשתתפות  אש״י  של 

כ־100 רופאים, נציגי חברות דנטליות ועוד. 
החברות  הציגו  ההרצאות  לאולם  מחוץ 
 & ג׳ונסון  חברת  מוצריהן.  שלל  את  הדנטליות 
מכובדת  ראשית  חסות  השנה  נתנה  ג׳ונסון 
פייזר  היו  נוספות  חסות  חברות  שתי  לכנס. 
וקולגייט.  אש״י(  של  לכנס  הגיעה  )שלראשונה 
הוצגו מוצרים רבים. נחשפנו למוצרים ולחברות 

חדשות ושלל דוגמיות חולקו למשתתפים. 
שר  ברכה  בדברי  פתח  הראשון  המושב  את 
הבריאות הרב יעקב ליצמן, שציין בין היתר את 
שאיפתו להרחיב את הרפורמה בטיפולי השיניים 
לבני נוער עד גיל 18 ולהכליל בסל זה גם את בני 
הגיל השלישי. השר הדגיש את חשיבות המניעה 
של  החשוב  תפקידה  ואת  היום  של  ברפואה 

השיננית בתחום זה ברפואת השיניים. 
נישאו  לאחר דברי הפתיחה של השר ליצמן, 

כמה הרצאות מקצועיות.
מומחית  דוקרסקי־מרקס,  תמר  ד״ר 
בפריודונטיה, סקרה את תפקידיה של השיננית 
בהכנה הפריודונטלית, כולל הקצעת שורשים - 

הטיפול הבסיסי ביותר ברפואת חניכיים.
שיניים  ברפואת  מומחה  בוצר,  אייל  ד״ר 
גמישות  מאפשרת  כיצד  הסביר  לילדים, 
האיבר  את  לעצב  יילודים  בקרב  האיברים 
הפגום. ד״ר בוצר שיתף בהרצאתו את השיננית 
העובדת במרפאתו, אלמז לוי, שהרחיבה בנושא 

מקומה של השיננית בתחום זה.
המחלקה  מנהלת  חדד,  חורי  יעל  פרופ׳ 
עין־כרם,  הדסה  הרפואי  במרכז  הפה  לשיקום 
הגומלין  יחסי  בנושא  חדשים  מחקרים  הציגה 
מערכת  לבין  ובינם  עצמם  לבין  החיידקים  שבין 
את  הקובעים  הם  החיידקים  לדבריה,  החיסון. 
הפה.  חלל  של  הפתולוגיה  או  הבריאות  מצב 
הבנה בסיסית של מאזן הכוחות ביניהם תתרום 
להבנת מנגנוני המחלות המקומיות והסיסטמיות.
למושב  חזרנו  ומאפה  קפה  של  ריענון  לאחר 

השני.
פרופ׳ דורון אפרמיאן, מנהל המחלקה לרפואת 
את  הציג  עין־כרם,  הדסה  הרפואי  במרכז  הפה 
לו בעבר.  נחשפנו  הלשון שלנו באור חדש, שלא 
החשובים,  החושים  הם  הריח  וחוש  הטעם  חוש 
היא  בתפקודם  ירידה  עלינו.  מגנים  שלמעשה 
שהמטופל  למחלות  אינדיקציה  קרובות  לעתים 
קדם  או  פרקינסון  מחלת  כמו  עליהן,  יודע  אינו 
התופעות  את  סקר  אפרמיאן  פרופ  מוחי.  שבץ 
כיצד  לזהות,  איך  והסביר  זו  בירידה  הקשורות 

לטפל ולמי להפנות במקרים אלה.
בהמשך נסקרו מקומה ותפקידיה של השיננית 
בגמילה מעישון בסדרת הרצאות: ד״ר יצחק טייב, 
הצופים,  הר  בהדסה  השיניים  מרפאת  מנהל 
להשפיע  הדנטלי  הצוות  של  יכולתו  את  הדגיש 
ואת  מטופלים  של  מעישון  הגמילה  תהליך  על 
מומחה  עזורי,  יוסי  ד״ר  השינניות.  של  תרומתן 
ברפואת משפחה, סקר עזרים כימיים המסייעים 
בגמילה מעישון, והשינניות אסנת קיסלבסקי ויונה 
שמואלי הציעו טיפים מעשיים בטיפול במעשנים, 
בתהליכי  חשוב  חלק  לקחת  לשינניות  שיסייעו 

הגמילה מעישון או הפחתתו.
למושב  חזרנו  מפנקת  צהרים  ארוחת  לאחר 
החברות  של  בהגרלה  שנפתח  השלישי, 
והגרלה  וקורדן   2000 א.ב.  קולגייט,  הדנטליות 

מטעם אש״י.
דברי  נשאה  יניב,  פרידמן  שרון  אש״י,  יו״ר 
הפדרציה  נשיאת  את  והזמינה  באנגלית  ברכה 
 ,Yvonne Nyblom לשיננות,  האירופית 
מטרותיה  הפדרציה,  את  ולהציג  לבמה  לעלות 
אנחנו,  יכולים  שבהם  האופנים  ואת  ופעילותה 
קבלתנו  בעקבות  בפעילות  להשתלב  בישראל, 
את  שרון  סקרה  בהמשך  לפדרציה.  השנה 

עבודת השיננית בקהילה.

ד״ר שרית אברהם, רופאת שיניים המשלבת 
הציגה  טבעית,  ברפואה  קונבנציונלית  רפואה 
היבטים לא מוכרים בנושא צמחי מרפא וטיפול 

במחלות חניכיים.
הכבוד  נשיאת  הציגה  המושב   בסיום 
פעילות  את  כפרי־גרינברג,  נחמה  אש״י,  של 
לקדנציית  האיגוד  של  היוצא  המנהל  הוועד 
לחברות  הוענקו  הוקרה  תעודות   .2017-2014
הוועד: שרון פרידמן יניב, אורלי שטרקמן, יפה 

עובדיה, אורה בן יוסף וסוניה צ׳ורובסיק.
במופע  פלס,  קרן  הזמרת  חתמה  הכנס  את 

מהנה ממיטב שיריה.
הכנס היה מעניין, מגוון ומלמד וניכרה העבודה 

הרבה שהושקעה בו.
בכנס  ניפגש  במלאכה.  לעושות  הכבוד  כל 

הבא!

RDH, BA RDH, נטלי טרנין  הדס לויט ישראלי 

----
הדס לויט ישראלי - רכזת לימודי שיננות, הדסה עין כרם.

נטלי טרנין -  מדריכה קלינית, הדסה עין כרם.

 מעניין, 
 מגוון 

ומלמד:

על הכנס 
השנתי של 
אש״י 2017 

 פרופ׳ יעל 
חורי חדד

חה"כ הרב 
יעקב ליצמן

 יו"ר אש"י
 עם נשיאת 
הפדרציה 
האירופית 

לשיננות

קרן פלס
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Instruments® Inc

TM

XP Technology
The Sharpen-Free InstrumentsSM

Unparalleled Access.

1-800-30-3000 למידע נוסף על תכנית הלימודים ולהרשמה:

 B.A. ההזדמנות שלך לשלב עבודה עם לימודים לתואר
שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים ניהוליים

בין התכנים הנלמדים:
 היבטים שונים בניהול מערכות בריאות
 יישום תכניות לקידום בריאות בקהילה

 היבטים אתיים ומשפטיים במערכות בריאות

 ניהול ועבודה עם צוותי הבריאות
 תקשורת בין אישית

 איסוף ושימוש במידע

.B.A במנהל מערכות בריאות
באקדמיה של הצפון
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השיניים  רופאי  עמותת  יו״ר  פח׳רי,  חסן  ד״ר  הזמינו  כשנה  לפני 
הערבים בישראל, וד״ר שלמה זוסמן, מנהל האגף לבריאות השן במשרד 
השני  הכנס  בארגון  לשותפות  הישראלי  השיננות  איגוד  את  הבריאות, 
לבריאות שיניים ציבורית בנצרת. בארגון הכנס היו שותפים גם עמותת 
לרפואת  הפקולטה  הבריאות,  משרד  בישראל,  הערבים  השיניים  רופאי 
שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה, הפקולטה לרפואת שיניים של 

אוניברסיטת תל־אביב, וכללית סמייל.
הצטרפנו  ואנוכי  יניב  פרידמן  שרון  אש״י  יו״ר  ההזמנה.  על  שמחנו 
לכנס  שקדמה  השנה  ובמהלך  המארגנת,  לוועדה  האיגוד  כנציגות 

השתתפנו בישיבות ובארגון. 
בנצרת,  קראון״  ״גולדן  במלון  במאי   19-18 בתאריכים  נערך  הכנס 
במעמד שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ובהשתתפות יותר מ־700 רופאי 

שיניים, שינניות ונציגי חברות דנטליות מהארץ ומחו״ל.
בתערוכה שהתקיימה בכניסה לאולם השתתפו 36 חברות דנטליות, 

שהציגו את החידושים האחרונים ברפואת שיניים מתקדמת. 
שר הבריאות סקר בדבריו בפתיחת הכנס את ההחלטות להחזיר את 
בחינם,  לקשישים  שיניים  רפואת  שירותי  ולספק  בארץ  המים  הפלרת 

וסיפר על ההצעה לספק טיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל 18.
ציבורית  שיניים  בריאות  בנושא  פוסטרים  הוצגו  מסכים  גבי  על 
שינניות:  של  היו  מהפוסטרים  שניים  השן.  בריאות  לקידום  ופרויקטים 
האחד, של סוניה צ׳ורובסיק, מונה חאסקיה ויעל קרלין, עסק ב״פרויקט 
הוא  מאושפזים.  במטופלים  הפה  להיגיינת  המודעות  להגדלת  הזה״ב״ 
הפוסטר  את  ברמב״ם.  הפנימיות  במחלקות  התנדבותן  במסגרת  הוכן 
יונה  הכינו  השיננית״,  ידי  על  עישון  בהפסקת  ״עזרה  בנושא  השני, 
מודעות  סדנאות  להנחיית  שהוכשרו  קיסלבסקי,  ואסנת  שמואלי 

ולהדרכת מטופלים לחשיבות הפסקת העישון. 
מקצועי  בינלאומי  בכנס  נבחרים  כפוסטרים  הפוסטרים  שני  בהצגת 
כמקצוע  בשיננות  והכרה  שלנו  למקצוע  רב  כבוד  משום  יש  ומכובד 

מניעתי חשוב. 

במהלך שני ימי הכנס נישאו הרצאות ברמה מקצועית גבוהה, על ידי 
טובי המרצים מהארץ ומחו״ל, בנושאים כמו ״איך יוכלו תאי גזע לעזור 
במטופל״,  הכוללני  ״הטיפול  בעתיד?״,  ובשיניים  בפה  בטיפולים  לנו 
״קידום אורח חיים בריא״, ״מניעת עששת במרפאה הפרטית״, ״תכניות 
בבתי  שיניים  ״טיפולי  בארץ״,  החינוך  במוסדות  הפה  בריאות  קידום 
אבות״, ״הרפורמה המתוכננת בשירותי רפואת השיניים לקראת 2020״, 

ועוד.
״50  הכותרת  תחת  הרצתה  שלנו,  האיגוד  יו״ר  יניב,  פרידמן  שרון 
בפרט  הפה  בריאות  בקידום  השיננית  תפקיד  על  מניעה״,  של  גוונים 
ובקידום  הפרטי  במגזר  הדנטלי  בצוות  שילובה  חשיבות  ועל  ובקהילה 
יכולות  ששינניות  פרויקטים  הציגה  שרון  הקהילה.  למען  פרויקטים 
בקרב  והשיניים  הפה  בריאות  בקידום  משמעותי  תפקיד  בהם  למלא 

אוכלוסיות שונות.
המלך,  כיד  ערב  ארוחת  אכלנו  הבריכה  ליד  המושקע  הגאלה  בערב 
בריקודי  וצפינו  וה־80  ה־70  ונגנים בשירי שנות  זמרים  האזנו ללהקת 
הראשונות  היו  שהשינניות  כמובן  מקפיצה.  מתופפות  ובלהקת  בטן 
הרעש  חוק  אלמלא  שמח.  עושים  איך  כולם  את  לימדו  וגם  שקמו 
לרקוד  לקפץ,  ממשיכות  הינו   ,23:00 בשעה  החגיגה  את  שהפסיק 

ולתופף בשמחה עד אור הבוקר.
אנו שמחות להיווכח שבעיני רבים, איגוד השיננות הישראלי הוא הגוף 
המייצג והמוביל של מקצוע השיננות בארץ ושותף בלתי מעורער בקידום 
שיציגו  נוספות  שינניות  הבא  נצרת  בכנס  לראות  נשמח  הפה.  בריאות 

פוסטרים ופרויקטים וייצגו את המקצוע ואת עצמן בכבוד. 
לב  מקרב  מודות  אנו  ומושקע.  מעניין  מקצועי,  היה  הכנס  לסיכום, 
זוסמן,  שלמה  ד״ר  פח׳רי,  חסן  ד״ר  המארגנת:  בוועדה  שלנו  לשותפים 
פרופ׳ יהונתן מן, ד״ר לנה נטפוב, ד״ר רפי פישר, ד״ר סיגל מזור, ד״ר 

חגי סלוצקי ואמל שיהאב - על עבודה משותפת מוצלחת.

להתראות בכנס נצרת השלישי!

כל שן יקרה כפנינה!
נלחמים בדלקת, שומרים על כל שן

ה.א. שיטות  |  התע״ש 4 רמת גן  |  טל. 03-6138777

www.hasystems.co.il

RDH אורה בן יוסף, 

כנס נצרת השני נתן מקום של 
כבוד למקצוע השיננות

אשדוד – יום ה', 24.8.2017, 13:00-08:30, בתחנת מד"א, רח' הרפואה 1 אשדוד 

ירושלים – יום ד', 30.8.2017, 20:00-15:30, בתחנת מד"א, רח' המ"ג 7, ירושלים 

תל אביב – יום ב', 11.9.2017, 20:00-15:30, בתחנת מד"א, רח' אלקלעי 2, תל אביב 

                  יום ה', 14.9.2017, 12:30-08:00, בתחנת מד"א, רח' אלקלעי 2, תל אביב

דגשים חשובים: 
- בתחנת תל אביב – יש בעיית חנייה. רצוי לצאת מוקדם ולהגיע בתחבורה ציבורית. 

- לחברות אש"י הריענון יינתן בחינם. לרופאי שיניים וסייעות, המחיר הוא 200 ₪.
idha.org.il@gmail.com הרשמה גם במייל -

  https://goo.gl/forms/tYElr7QaqgR6zV4A2 :קישור לרישום

החייאה 2017 - מועדי השתלמויות
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לחוק יש שיניים           המדור המשפטי 

ושנהיה בריאים 
)אבל אם לא, הנה דבר החוק בנושא ימי מחלה(

עו"ד אביבה סיטבון־צרפתי

--
עו"ד אביבה סיטבון־צרפתי - עובדת במחלקת דיני עבודה במשרד עוה"ד לוי־אטינגר, 

נקדימון, המשמש כיועמ"ש של אש"י.

הטיפולים  בכיסא  המתיישב  מטופל  כל 
את  ומבטא  בידינו  עצמו  את  מפקיד  שלנו 
הטיפול  את  לו  לספק  וביכולתנו  בנו  אמונו 
הקפדה  תוך  פשרות,  ללא   - ביותר  האיכותי 
על  ושמירה  מיטביים  סטריליזציה  תנאי  על 

חסיון המתרפא, כבודו ופרטיותו. 
אנו, כנשות מקצוע, חייבות לראות זאת לנגד 

עינינו ולפעול על פי כל כללי האתיקה, 
יש  והנהלים.  התקנות 

להתעדכנות  רבה  חשיבות 
גם  התמקצעות  ולהמשך 

לימודי  את  שסיימנו  לאחר 
השיננות הרשמיים.

נוהל הבטחת טיפול איכותי, 
הבריאות,  משרד  אמון  שעליו 

אימות  ברי  המשך  בלימודי  שינניות  מחייב 
מאמרים,  קריאת  עיון,  ימי  כנסים,  במסגרת 
השתתפות בפעילויות בקהילה ועוד. 
הבריאות  משרד  אלה,  בימים 
יפרסם את הנוהל העדכני ואת 
אופן הביצוע הלכה למעשה. 
מקצועי  כאיגוד  אש"י, 
התומך ומוביל מהלכים 
ולהעצמה  לחיזוק 
האנושי  ההון  של 
שלנו,  במקצוע 

האחרון  השנתי  בכנס  בברכה.  זאת  מקדם 
הלימוד  אפשרויות  של  תיעוד  במיזם  יצאנו 
ומעקב  עדכון  חוברת  וחילקנו  הרלוונטיות 
רופאי  אצל  שקיים  )כפי  מעודכנת"  ל"שיננית 
תכנים  בעלי  מקצועיים  כנסים  השיניים(. 
בשיתוף  הנערכים  הנדרש,  בהיקף  רלוונטיים 
המחשוב  במערכת  למעקב  מוכנסים  אש"י, 
כולל חתימה בחוברת המעקב האישית  שלנו, 

של כל משתתפת. 
ואסמכתאות  תעודות  לאגד  ממליצות  אנו 
התיעוד,  בחוברת  הלימודים  את  המגבות 
 - אש"י  של  העיון  ובימי  בכנסים  שתחולק 
אם  כך,  שיננית.  לכל  בלבד  אחת  חוברת 
 - המשך  ללימודי  הוכחות  להציג  תתבקשו 

תוכלו לעשות זאת בקלות.

הנחיות לגבי נוהל 
"שיננית מעודכנת"

יום בשבוע במרפאה אחרת, אצל  בכל  האם שיננית שעובדת 
מהמעסיקים  מי  כן,  ואם  מחלה?  לדמי  זכאית  שונים,  מעסיקים 

ישלם לה את דמי המחלה? 
מהסכומים  באחוזים  משולם  השיננית  ששכר  במקרה 
- איך מחושבים דמי  ו/או לפי תפוקה  שמתקבלים מהמטופלים 

המחלה?
העבודה  משפט  של  המגן  מחוקי  אחד  הוא  מחלה  דמי  חוק   
שתכליתו מתן הגנה סוציאלית לעובד/ת, ולפיכך לא ניתן להתנות 

עליו או לגרוע מהוראותיו.
מטרת החוק היא להבטיח לעובד/ת פרנסה וקיום כלכלי בכבוד, 

גם כשהוא/היא חולה.
לפי הוראות החוק, במידה שלעובד/ת ימי מחלה צבורים על פי 

חוק ובתנאי שהמחלה מאושרת על פי תעודה רפואית, 
יש לשלם לעובד/ת הנעדר/ת דמי מחלה, כדלקמן:

עבור יום המחלה הראשון - ללא תשלום;  ●
עבור יום המחלה השני - 50% מהשכר;  ●

עבור יום מחלה השלישי - 50% מהשכר;  ●
עבור יום מחלה הרביעי ואילך -   ●
100% מהשכר )בכפוף לזכאותו 

של העובד/ת לדמי מחלה(.
שמועסק/ת  עובד/ת  הפסוקה,  ההלכה  פי  על   

אחר,  מעסיק  אצל  יום  כל  מעסיקים,  כמה  אצל 
זכאי/ת  י/תהיה  מחלה,  עקב  מעבודתו/ה  ונעדר/ת 

 100%( מלאים  מחלה  לדמי  למחלתו/ה  הרביעי  ביום 
מהשכר( גם אם מדובר ביום ההיעדרות הראשון אצל אותו מעסיק. 
ולא לפי  בפועל  לימי מחלה  ימי המחלה נספרים בהתאם  כלומר, 

ימי עבודה אצל מעסיק כזה או אחר.
מיום  ויקל  נ'  שעל  דין  בפסק  נקבעה  בעניין  המנחה  ההלכה 
היום  כי  לעבודה  הארצי  הדין  בית  קבע  מקרה,  באותו   .20.5.1997
אצל  לעבודה  הראשון  היום  היה  אשר  העובדת,  למחלת  השישי 
כיום מחלה  וישולם  ייחשב  אותו מעסיק במסגרת תקופת המחלה, 
שישי על אף שהוא מהווה יום ראשון להיעדרות מעבודה אצל אותו 
מעסיק. ההלכה שנקבעה בפסק הדין הנ"ל עדיין שרירה וקיימת כיום.
דמי  תשלום  כי  הנ"ל,  הדין  בפסק  הארצי  הדין  בית  הסביר  עוד 
שצומחת  זכות  אלא  המעסיק  על  שמוטלת  סנקציה  אינו  מחלה 
לעובד/ת החולה, המזכה אותו/ה בתשלום חלקי החל מהיום השני 
למחלתו, ושיעורה עולה בהדרגה עד ליום הרביעי למחלה המזכה 

בתשלום מלא.
בית הדין שם דגש על ימי מחלה של העובד ולא על ימי 

היעדרות ממקום עבודה מסוים אצל מעסיק מסוים.
 בית הדין פסק כי במקרה הנדון, העובדת נעדרה 
למחלתה,  השישי  ביום  המעסיק  אצל  מעבודתה 
ועל כן היא זכאית לדמי מחלה מלאים. בית הדין 
קבע שאין כל חשיבות לעובדה שהיום השישי 
היתה  בו  הראשון  היום  למעשה  היה  למחלה 

אמורה העובדת לעבוד אצלו במהלך השבוע.
לאור פסיקה מחייבת זו, הרי ששיננית העובדת 
בכמה מרפאות זכאית לקבל תשלום בגין היעדרות 
בשל מחלה כאילו מדובר בהיעדרות רצופה ממקום 

עבודה אחד.
יום מחלה - במקרה ששכר השיננית מחושב  לעניין חישוב שווי 
ממוצע  הוא  עבודה  יום  שווי  חישוב  מהמטופלים,  גבייה  באחוזי 
חלקי  לעבודתה,  האחרונים  החודשים  ב־12  החודשי  ההשתכרות 
מספר ימי העבודה )חישוב זה נערך גם לצורכי חישוב פדיון חופשה 

וזכויות נוספות המחושבות לפי יום עבודה(.



מסייע בשמירה על בריאות החניכיים
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10 שניות ואין כאבי אפטה

סובלים מפצעי אפטה לבנים בפה?
אורלמדיק - הפתרון המהיר לכאבי אפטה בפה!
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 Trade in

מבצע 

15% הנחה על  כל הטיפים והאבקות
של חברת 

יש לכם מכשיר אייר פלואו/פרופיג�ט ישן?
! EMS הגיע הזמן לשדרג לאייר פלואו של

עכשיו במבצע Trade in - קבלו זיכוי על המכשיר הישן

תקף לכל סוגי המכשירים
הזיכוי יינתן כהנחה לרכישת מכשיר אייר פלואו EMS חדֿש
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