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שינניות יקרות,

 - אחר  מסוג  עיתונות  כיום  לכן  ומספק  מתמיד  באופן  מתפתח  "שיננות"  העיתון 

עיתונות אמינה ואיכותית, שסורקת, בודקת ומביאה לקהל השינניות את המידע המדויק 

והעדכני ביותר.

בגיליון זה אנו עוסקים בהרחבה בתחום הפריודונטיה, עם מאמרו של ד"ר יצחק טייב 

על הגורמים המשפיעים על עיתוי ההפניה לפריודונטים ושיתופם בטיפול במתרפאים, 

מזוויות שונות ובמדינות שונות - ארה"ב, אירלנד, הודו ואוסטרליה, ועם מאמרה של ד"ר עדי סיוון גילדור, 

שסוקרת את ההשלכות האסתטיות של טיפול פריודונטלי.

בתחום האורתודנטיה, ד"ר דן רוזנר מספר על קיבועים ורטנציות לאחר טיפול אורתודנטי, וד"ר עודד 

יצחקי  -על שיוף שיניים לצורך פיזור משנן צפוף.

כתבה נוספת, בעריכה שלי, סוקרת הרצאה של ד"ר שרון עקריש, מומחית לרפואת הפה, על קנדידה 

בפה - אבחנה ודרכי מניעה וטיפול.

וברוח כמה מן הידיעות שהבאנו בגיליון זה, אני שמחה לציין את רוח ההתנדבות של לא מעט שינניות, 

שנרתמו לסייע בימי בריאות וספורט ברחבי הארץ. הפעילות בקהילה מתרחבת לאחרונה תודות לאש"י, 

שהחל לגייס תרומות מחברות דנטליות לצורך קידום הפעילות. 

אני מזמינה את כולכן ליזום פעילויות ולקדם את נושא ההיגיינה האורלית בקרב אוכלוסיות שונות.

יש הרבה מה לקרוא. תיהנו.

חן גבאי אמויאל 

עורכת המשנה

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

]2016 57 ]נובמבר  גיליון 

עורכת ראשית:
RDH, MHA שרון פרידמן־יניב

עורכת משנה:
RDH, BA חן גבאי אמויאל

עריכה לשונית:
נעמה דותן 

עיצוב ועריכה גרפית:
נילי גולדמן ל”ניו יורק ניו יורק”

הוצאה לאור:
איגוד השיננות הישראלי

sharonapo@gmail.com :דוא”ל
טל': 052-2638544

פקס': 153-50-2006389

פרסום והפקה:
ניו יורק ניו יורק )ישראל( בע”מ

רח' יהודה הלוי 92, תל אביב
טלפון: 03-5619993

newyork@bezeqint.net
www.newyork-newyork.co.il

 תודה מיוחדת לכותבים 
ולמפרסמים בעיתון זה.

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 
המופיעות בעיתון. המאמרים המקצועיים 

באחריות כותביהם בלבד.

דבר המערכת
ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION - אש“י - איגוד השיננות הישראלי )ע“ר( - שמירה על בריאות הפה והשיניים בפרט ובקהילה 

20
16

ר  
מב

נוב
גיליון 57 • 

מעורבות בקהילה

בה
לי

ת    כישורי ה
לו

קידום בריאות ומניעת מח

עית
ו צ

ק
מ

צמיחה והתפתחות  פול במתרפא 
טי

ת בקהילה
מעורבו

השלכות אסתטיות של טיפול פריודונטלי 20

לא למקובעים: שיקולים בבחירת קיבוע בסיום טיפול אורתודונטי  12

לאן נדדה הקנדידה?16 

על עיתוי ההפניה לפריודונט והיתרונות של שיתופו בטיפול במתרפאים   8

שיוף שיניים לצורך פיזור צפיפות בטיפול אורתודונטי  24

תוכן העניינים

3 דבר עורכת המשנה | חן גבאי אמויאל
דבר היו"ר | שרון פרידמן־יניב 4

6 דבר נשיאת הכבוד | נחמה כפרי־גרינברג
 על עיתוי ההפניה לפריודונט והיתרונות 

 של שיתופו בטיפול במתרפאים - חלק ב׳ 
| ד"ר יצחק טייב

8

 לא למקובעים: שיקולים בבחירת קיבוע 
בסיום טיפול אורתודונטי | ד"ר דן רוזנר

12

16 לאן נדדה הקנדידה? |  ד"ר שרון עקריש
  השלכות אסתטיות של טיפול פריודונטלי |

 ד"ר עדי סיוון
20

 שיוף שיניים לצורך פיזור צפיפות בטיפול 
 אורתודונטי  | ד"ר עודד יצחקי, ד"ר מיטל שגב, 

הדס לויט־ישראלי  

 24

פעילויות אש"י  26
לוח אירועים אש"י 28

יום השיננות בים המלח 29
 הצלחנו! ישראל חברה מן המניין בפדרציה 

האירופית לשיננות )EDHF( | שרון פרידמן־יניב
 30

שינניות בקהילה 34



JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ● ISSUE 57 ● NOVEMBER 2016 ● 2016 4   שיננות ● גיליון 57 ● נובמבר

דבר היו“ר

שינניות יקרות,
"אנשים שאין להם פנטזיה, אינם עושים דברים פנטסטיים"  - כך אמר פעם הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, שמעון פרס, 

שהלך לעולמו לפני כחודשיים. 
בין אם אתן מסכימות עם דרכו הפוליטית ובין אם לאו, אי אפשר להתעלם מכך שפרס היה מגדולי המנהיגים שקמו למדינת 

ישראל. איש של חלומות ותקווה, יש שיאמרו נאיבי, עם תשוקה לחולל שינויים ואופטימיות בלתי נלאית. 
אמירה זו של פרס השפיעה עליי מאוד לאורך הדרך שעשיתי בהנהלת האיגוד - תחילה כחברת הנהלה מן המניין ואחר כך גם כיו"ר. בעיניי, 
היא תמצית ההבנה שאת העבר לא נוכל לשנות, אבל תמיד נוכל לנסות להשפיע על ההווה כדי ליצור לעצמנו את העתיד שאנחנו רוצים. 

זוהי אמירה של חזון ותקווה, וגם של מוטיבציה לפעול להגשמת החלום. 

בעיניי, הדרך לעשות זאת היא "לרדת למגרש ולשחק את המשחק". לא נוכל לחולל שינוי אם נשב ביציע ונצעק מה צריך, מה לא מספיק ומה 
עדיף שיהיה. עלינו להיות שותפים לעשייה: לבצע מהלכים וטקטיקות, לטעות, ליפול ולקום; להיכשל פעם אחת ולהצליח פעמיים.

האם תמיד נשיג את החלום, את המטרות ואת היעדים שלנו אם נפעל בדרך זו? ברור שלא. הצלחות מגיעות לעתים בהדרגה, לעתים הן 
שבריריות כל כך שנתקשה להבחין בהן ולעתים הן פשוט בלתי אפשריות. אך אין כל ספק שהן לא יגיעו אם נמשיך לשבת בצד. אני, כמו 
גם חברות ההנהלה שלצדי, בחרנו לרדת למגרש ולפעול. לעשות מכל הלב וכמיטב יכולתנו לקידום המקצוע שאנו אוהבות ולמען חברותינו 

העוסקות בו. 

שנת 2016 מגיעה בקרוב לסיומה, ואני יכולה לסכם אותה בסיפוק ולומר שהשגנו רבות מהמטרות שהצבנו לעצמנו לשנה זו. 
כנסים ייחודיים ומוצלחים במיוחד, שזכו לשבחים רבים והפכו להיות מודל לחיקוי בקרב איגודי רפואת שיניים אחרים. 	✓

משלחת שינניות מכובדת מישראל השתתפה בכנס הפדרציה הבינלאומית בבאזל. 	✓

הבענו עמדה, ואף כתבנו נייר עמדה מכובד - שהופץ בארץ ובעולם - בסוגיית החוט הדנטלי. לאלה היה הד תקשורתי נרחב, שבעקבותיו  	✓

רואיינתי בעיתונות ובתכניות בריאות ברדיו. זו הייתה פלטפורמה טובה להעלאת המודעות למקצוע שלנו ולקידומו. 
משרד הבריאות מקבל את עמדת אש"י לביטול הרישיון הזמני הניתן כיום לשינניות שזה עתה סיימו את לימודיהן ולמתן רישיון קבוע,  	✓

ללא התניות )וללא תלות ברצון הטוב של המעסיקים(.
"ידע הוא כוח" - הצלחנו לבסס נוהל לימודי המשך אשר מעגן את חובת השינניות להתמקצע ולהתעדכן, ובכך הוא מקדם, מעצים ומחזק  	✓

אותנו כנשות מקצוע.
באש"י,  שנים  של  מאמץ  פרי  ראשונה,  סנונית  זוהי  שיננות.  עם  הציבור  בריאות  את  המשלבת  ראשון  לתואר  לימודים  תכנית  פתיחת  	✓

המבשרת את תחילת האקדמיזציה של המקצוע שלנו. 
אתר אינטרנט חדש לאיגוד השיננות הישראלי - ידידותי, חדשני ועדכני ומציע מידע מגוון וחשוב. 	✓

להגביר את המודעות  נועד  הוא  הישראלי.  איגוד השיננות  לציבור הרחב, בחסות  ערוץ הסברה חדש   - "פיית השיניים"  הפייסבוק  דף  	✓

לחשיבות הטיפול אצל שיננית בקרב הציבור הרחב. 
התנדבות ודוכני הסברה באירועים שונים, לקידום הבריאות הדנטלית - בעיקר בקרב אוכלוסיות מיוחדות. בין היתר השתתפנו ב"ספיישל  	✓

אולימפיקס", בהפנינג למען אוכלוסיית רגישי נפש ובהפנינג בריאות במרכז הרפואי שערי צדק.
הפעלת תכניות של מחויבות ואחריות קהילתית בתחום בריאות השן - למען ילדי פליטים ובמעונות לנשים מוכות. 	✓

הצטרפות לפדרציה האירופית לשיננות - פרי מאמץ ועמל רב, הממקם אותנו במקום חשוב וראוי. 	✓

שיתופי פעולה עם איגודי רפואת השיניים השונים. 	✓

השתתפות בוועדה המארגנת של הכנס הבינלאומי לבריאות השיניים במגזר הציבורי, שיתקיים בנצרת במאי 2017. 	✓

	טיפול בפניות אישיות של שינניות לסיוע במגוון נושאים. 	✓

נושאים רבים נוספים נמצאים כעת על שולחננו, בדרך לקידום היעדים שהצבנו לעצמנו בתחילת הקדנציה.
הבריאות  ועל  החיים  אורח  על  משפיעות  כשאנו  שינוי  מחוללות  אנו  שלנו.  במקצוע  שינוי  של  סוכנות  כולנו  רבה,  שבמידה  מאמינה  אני 
הדנטלית והכללית של המטופלים שלנו; בהתנהגותנו המאפשרת להם לתת בנו אמון; בהתנדבות למען הקהילה בפרויקטים השונים. אנו 
יותר לקידום המקצוע שלנו, מוזמנת להגיש את  ולעבוד עוד  ויכולת לתרום  יום ושעה שעה. מי מכן שחשה שיש בה רצון  יום  עושות זאת 

מועמדותה להנהלת אש"י. הבחירות יתקיימו בחודש יוני הקרוב.

הצלחתם של המהלכים והשינויים שאנו מנסות להוביל תלויה במידה רבה בסולידריות ובלכידות שלנו. איגוד גדול וחזק, המאגד בתוכו את 
כל השינניות, יכול להציע ביטחון, להיות מנוף לכולנו ולאפשר לנו לעמוד באתגר הלא פשוט שנטלנו על עצמנו: לשמור על חוסנו ומעמדו של 

המקצוע, לחזק אותו ולגרום לציבור בארץ להכיר אותו ולהוקירו.   
אם אתן מעריכות ואוהבות את המקצוע שלכן - זה הזמן להצטרף לאיגוד השיננות. הוא היחיד המייצג אותנו, השינניות. רק איגוד חזק 

וגדול יוכל להניע מהלכים ושינויים מהותיים. זה הבית, זה הגג, זה הביטחון המקצועי שלנו - וזה כלל אינו מובן מאליו!
 

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

מחויבות  יש  ארגון  או  אדם  לכל  לפיה  מוסרית  תיאוריה  היא  חברתית  אחריות 
להיטיב עם החברה ועם הסביבה. בחברה שלנו כיום, האחריות החברתית עוסקת 
לרוב בשמירה על איזון בין התפתחות כלכלית לבין רווחת החברה והסביבה. אחריות 
זו יכולה להיות פסיבית, על ידי הימנעות מפעולות המזיקות לחברה ולסביבה, או 
 International( אקטיבית - על ידי התנהגויות שמקדמות מטרות חברתיות וסביבתיות באופן ישיר
)Organization for Standardization [ISO] for international Social Responsibility standards

התנדבות היא מעשה הנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, ומונע על 
ידי רעיון או מטרה. חלק מההגדרות מתייחסות לתפיסת הפעולה כבעלת ערך על ידי המבצע אותה.

 ,)Sills, 1957( יש הגדרות שונות להתנדבות. הגדרות אלו התפתחו מאז מחקרו החלוצי של סילס
 ,)Eliis & Noyes, 1990( אליס ונויס ,)Van Til, 1988( והמשיכו להתפתח דרך מחקרם של ואן טיל
היא  "התנדבות  המוטבים:  נושא  את  להגדרה  שהוסיף   ,)1997( גדרון  ועד   ,)Smith, 1981( סמית' 
עבודה שאדם עושה, מבלי לקבל שכר, במסגרת ארגונית או אחרת, ושעוזרת לאנשים שאינם בני 
משפחה או חברים". קיימות הגדרות רבות ומעניינות, שרבות מהן תוכלו למצוא בקלות בוויקיפדיה.

מתוך  ומתמיד,  מאז  סדרתית.  מתנדבת  שאני  ציינתי  שכבר  זוכר  ודאי  טורי  אחר  שעוקב  מי 
ערכים שספגתי בבית שבו גדלתי, אני זוכרת את עצמי מתנדבת. למרות זאת, המושג "אחריות 
חברתית" חדש לי. בפגישת הוועד של הפדרציה הבינלאומית לשיננות - IFDH, שהתקיימה ביוני 
מארה"ב  הורוביץ  אליס  וד"ר  מאנגליה  בדי  ראמאן  פרופ'  העבירו  שבשוויץ,  לוצרן  בעיר  האחרון 
זו בקרב אנשי  הרצאות בנושא זה. הודגשה החשיבות של אחריות חברתית בכלל ושל אחריות 
מקצוע העוסקים בבריאות, ובקידום בריאות בפרט. מעבר לכך, ההרצאות אפשרו לי להבין את 
הכוח שיש לי, אישית, ושיש לנו, כאיגוד, לקדם את נושא בריאות הפה מעבר לגבולות תעסוקתנו 

היום־יומית בקליניקה או בבתי הספר.
שבמסגרתו  מברשת",  יש  ילד  "לכל  בשם  פרויקט  הקימה   ,IFDH לשיננות,  הבינלאומית  הפדרציה 
מספקים מברשות שיניים לילדים נזקקים ובונים תכנית שתעזור להם לשפר את בריאות הפה והשיניים. 
לנו, כאנשי מקצוע, ברור שפרויקט זה ישפר גם את בריאותם הכללית. האיגוד הבינלאומי, יחד עם חברת 

SUNSTAR, תומכים כספית במתן מלגות לשינניות או לאיגודים המפעילים פרויקטים כאלו.
בבקשה.  להגדרות,  חזרו  יצליח!  לא  פרויקט  שום   - מתנדבות  ללא  אך  נכון?  ויפה,  טוב  נשמע 
הסיפוק האישי מעיסוק בפרויקט התנדבותי הוא התשלום. בפרויקט כזה, ההתנדבות אינה מקדמת 
חברה  לבנות  עוזרות  אנחנו   - מטופלים  אוספות  ואיננו  מוצרים  מוכרות  איננו  בריאות.  מלבד  דבר 
טובה )ובריאה( יותר. מחקרים רבים מעידים על כך שאנשים שמתנדבים, חיים זמן רב יותר מאלו 
 Motives for Volunteering Associated with Mortality שאינם מתנדבים. אחד ממחקרים אלו, 
Risk in Older Adults (Health Psychology 2012, Vol. 31, No. 1, 87-96), אף מדגיש שעובדה זו 

תופסת רק לגבי המתנדבים מסיבות אלטרואיסטיות, ללא רווח אישי.
בבית  ומרפא"  "תקווה  ידי  על  שאורגן  בריאות  ביום  אש"י  של  מתנדבות  השתתפו  האחרון  ביוני 
החולים שערי צדק בירושלים. הנראּות שלנו )שלוש השינניות שהתנדבו( הובילה לכך שהוזמנו על 
ידי לשכת הבריאות המחוזית בירושלים להשתתף בפגישה של ועדת היגוי, העוסקת בתכניות שונות 

לקידום בריאות במסגרות שיקום בבריאות הנפש בקהילה. 
בספטמבר התנדבו שש שינניות לאירוע המשחקים הארציים של "ספיישל אולימפיקס" - משחקים 
ותחרויות ספורט של אנשים עם צרכים מיוחדים שהתקיימה במכון וינגייט. במסגרת הפרויקט, שנקרא 
"חיוכים מיוחדים", התבקשנו להעביר מידע לספורטאים ולקהל הרחב. לנו, העוסקות במקצוע השיננות, 

חשוב לעורר מודעות בקהל הרחב למה שכולנו כבר יודעות: בריאות הפה קשורה לבריאות הכללית.
בחיפה  רמב"ם  החולים  בבית  לדרך  יצאה  הזהב",  "פרויקט  אש"י,  של  ההתנדבות  מתכניות  אחת 
כבר לפני שנתיים וזוכה להצלחה רבה. שלוש המתנדבות הציגו את הפרויקט בכנס הבינלאומי בשוויץ, 

שהתקיים ביוני. כמובן שחשוב להגדיל את מספר המתנדבות, וכל מי שיכולה להצטרף - תבורך. 
זוכרים שציינתי כאן כי שרון, היו"ר שלנו,  נוספים כבר נמצאים בקנה. אתם בוודאי  שני פרויקטים 
אינה ישנה כלל! אחד הפרויקטים יעסוק במתן הדרכות לנשים ולילדים במקלטים לנשים מוכות; השני 
יתקיים בקרב ילדי פליטים בתל אביב. אין מדובר בהתנדבות יום־יומית, אך חשובה מחויבות לאורך זמן.
מעורב  שאש"י  הפרויקטים  לאחד  להתנדב  בחום  ממליצה  אני  מאוד!  גדול  הסיפוק  לי,  האמינו 

בהם. אנא צרו קשר עם מיכל חזן, מזכירת אש"י, או התחילו בקטן, בסביבתכם הקרובה. 
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והיתרונות של שיתופו  לפריודונט  עיתוי ההפניה  )"על  מאמרי הקודם 
על  מבוא  כלל   ,56 בגיליון  שהתפרסם  א'"(,  חלק  במתרפאים,  בטיפול 
ועל היתרונות של שיתופו בשלבי  העיתוי הרצוי של ההפניה לפריודונט 
משמעותי  לאיחור/עיכוב  האפשריות  הסיבות  תוארו  השונים.  הטיפול 
הודגש  האחרונים.  העשורים  בשני  בשיעורן  ולירידה  ההפניות  בעיתוי 
מקומה המשמעותי של השיננית במרפאה בפרקטיקה היומיומית והיותה 
הפריודונט.  לבין  המפנה  והרופא  המטופל  בין  וחשובה  מקשרת  חוליה 
כמו כן, נסקרו המלצות לשיתוף פעולה של הרופא המטפל והפריודונט 
והודגם כיצד ניתן להיעזר בפריודונט לצורך ניהול הסיכונים וצמצום רכיב 
תוארו  לבסוף,  הארוך.  לטווח  הטיפול  בהצלחת  הקיים  הוודאות  חוסר 
עבודות שהצביעו על אבחנת חסר בפריודונטיה ועל הפניית חסר ובעיתוי 

מאוחר, והודגש מקומם של לימודי ההמשך. 

סקירת הספרות העדכנית מתארת ארבעה מרכיבים 
:)Kraatz, 2016( המשפיעים על ההפניה לפריודונט

יותר כאשר שיעור המטופלים  גדולה   המרפאה: תדירות ההפניות 
ממעמד סוציו־אקונומי גבוה גדול יותר, מספר המטופלים בעלי הביטוחים 

גבוה יותר ומרפאת המומחה קרובה יותר.
45-31 שיעור ההפניות גבוה  גילאי  בקרב רופאים   הרופא המפנה: 
בעצמם.  פריודונטליים  טיפולים  לבצע  שנטו   ,30-24 גילאי  לעומת  יותר 

גבוה  הפניות  שיעור  נמצא  המשך  בלימודי  חלק  שנטלו  רופאים  בקרב 
יותר )Betof, 1985(. יש שונות רבה בתדירות ההפניות בקרב הרופאים 
בחודש  מטופל  אף  הפנו  לא   16% גאוס(:  עקומת  פי  על  )התפלגות 
האחרון, 67% הפנו 5-1 מטופלים, 7% הפנו 10-6 מטופלים, ו־10% הפנו 

.)Bennett, 2010( 10יותר מ־
הקשורים  משיקולים  הושפעה  לא  ההפניות  תדירות  המטופל:   
אלא  המפנה,  הרופא  של  הטיפול  מאופן  או  החניכיים  מחלת  במאפייני 

ממאפייני המרפאה )מבוטחים/פרטיים( ומגהות הפה של המטופל.
ומיומנותו  יכולותיו  המומחה,  מרפאת  של  נגיש  מיקום  המומחה:   

המקצועית נמצאו חשובים ביותר.

ארה"ב 
המשתנים הדמוגרפיים המשפיעים על הפניית 

)Zemanovich, 2006( המטופל
 רופאות מפנות פי שלושה יותר מטופלים מאשר רופאים, ומרפאה 
או  בודד  רופא  מרפאת  מאשר  יותר  שניים  פי  מפנה  רופאים  שני  של 
שהפנו  רופאים  )בקרב  יחד  העובדים  רופאים  של  יותר  גדולה  קבוצה 

שלושה מטופלים ויותר בחודש(.
 רופאים שבמרפאתם עבדו שתי שינניות ויותר הפנו פי שניים יותר 
כלל.  שיננית  ללא  או  אחת  שיננית  עם  למרפאה  בהשוואה  מטופלים 
)Townsend, 2004(. שיננית  ידי עבודות קודמות  ממצא זה נתמך על 
נוסף,  פריודונטיה"  ממוקד  עיניים  "זוג  מהווה  כללית  שיניים  במרפאת 
המזהה את צרכיו הפריודונטליים של המטופל, והיא מסבה את תשומת 

על עיתוי ההפניה לפריודונט והיתרונות        של שיתופו בטיפול במתרפאים - חלק ב׳

DMD ד״ר יצחק טייב
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לבו של הרופא הכללי העסוק. 
פעולות  לבצע  רצון  חוסר  היו  לפריודונט  להפניה  העיקריות  הסיבות 
להתייעץ  רצון  הטיפול,  בתכנית  מקצועית  בתמיכה  רצון  פריודונטליות, 

ושאיפה להגביל/לצמצם את תחום העיסוק של המרפאה. 
הראשון  במקום  הפריודונט?  את  הכללי  השיניים  רופא  בחר  כיצד 
דורגה יכולתו המקצועית של הפריודונט בשילוב עם תוצאת טיפול קודמת 
ובמקום  המפנה;  הרופא  עם  שלו  התקשורת  השני  במקום  מוצלחת; 

השלישי - שביעות הרצון הקודמת של המטופל ואישיותו של הפריודונט. 

 הפקטורים המשפיעים על תהליך 
 :)Park, 2011( ההפניה לפריודונט

החשיבות  סדר  לפי  הפקטורים  שלושת  את  דירג  הכללי  הרופא   
בעיניו:

1. מיומנות קלינית; 
2. ניסיון חיובי קודם בין הרופא המפנה למומחה; 

3. התקשורת ביניהם.
 הפריודונט דירג את שלושת הפקטורים לפי סדר החשיבות בעיניו:

1. ניסיון חיובי קודם בין הרופא המפנה למומחה;
2. התקשורת ביניהם;

3. יחסים טובים בין המטופל לפריודונט. 
ממצא  בלבד,  השביעי  במקום  דורגה  המומחה  של  הקלינית  המיומנות 

הנתמך על ידי מחקרים קודמים. 
בקידום  משאביו  את  למקד  היא  לפריודונט  החוקרים  המלצת  לפיכך, 

מיומנותו המקצועית. 

תופעת טיפול החסר מבטאת את הפער המשמעותי ומעורר הדאגה 
לדרגה   60%-30%( באוכלוסייה  הפריודונטליות  המחלות  שכיחות  שבין 
קלה־בינונית ועד 20% לדרגה חמורה( לבין שיעור המטופלים המאובחנים 
של  זו,  עבודה  גם   .)40% )עד  פריודונטלי  טיפול  כלל  מקבלים  שאינם 
Park, מציינת כי ההפניות נעשות בשלבים מאוחרים של המחלה, כאשר 

חומרתה רבה יותר באופן משמעותי. 
בהיבט של "כלכלת" מחלת החניכיים בארה"ב, נמצא כי בעוד שכיחות 
הפרוצדורות  שיעור  גדל  ובמקביל  והשנים  הגיל  עם  עולה  אלה  מחלות 
פחתו  מפתיע  באופן   ,)1999-1990 השנים  )בין  מ־8%  ביותר  הדנטליות 
 .)Brown, 2002( פריודונטים  ידי  על  המבוצעים  הטיפולים   בכ־2% 
ה־American Dental Association( ADA( חיזק ממצאים אלה כשפרסם 
רופאי  פי תוצאות הסקר,  על   .2006-2005 סקר שערך בארה"ב בשנים 
יותר  פי שמונה  יותר בדיקות חניכיים,  פי שלושה  ביצעו  שיניים כלליים 

הקצעות שורשים, ופי 1.5 יותר תחזוקות - בהשוואה לפריודונטים.
ברובו  נענה  פריודונטליים  בשירותים  וגדל  ההולך  שהצורך  נראה  כך, 
בתבנית  זה  שינוי  פריודונטים.  ידי  על  ולא  כלליים  שיניים  רופאי  ידי  על 
ההפניה של הרופא הכללי לפריודונט אינו רק כמותי אלא גם איכותי, והוא 
מתקשר לחלק א' של המאמר - שבו תוארה מגמת עלייה בחומרתה של 
מחלת החניכיים ובמספר השיניים החסרות בקרב אוכלוסיית המטופלים 
המופנים לפריודונט )Cobb, 2003(, ונמצא שבמרפאת השיניים הכללית 
פריודונטלי בסיסי, שאינו בהכרח מותאם למצב  טיפול  קיבלו מטופלים 

.)Dockter, 2006( החניכיים שלהם, במקום רפואה מותאמת אישית
 הסיבה העיקרית כיום להפניה לפריודונט היא הטיפול הניתוחי. יותר 
במחלות  ותחזוקתי  שמרני  טיפול  ביצעו  הכלליים  מהרופאים  מ־85% 
חניכיים; כמחצית מהרופאים דיווחו שכ־90% מהקצעות השורשים בוצעו 

.)Lanning, 2007( על ידי שיננית

מהן הסיבות לירידה בשיעור ההפניות ולעיתוי 
 )McGuire, 2003( ?המאוחר שלהן

בתחום  ההוראה  היקף  צמצום  המאמר,  של  א'  בחלק  שצוין  כפי 
המימון,  וקשיי  התחרות  שיניים,  לרפואת  הספר  בבתי  הפריודונטיה 

מגבירים את המגמה של עיכוב ודחייה בהפניית מטופלים. 
סיבה נוספת להפניה המאוחרת מקורה בכך שלפני כשני עשורים היו 
כיס  למשל,  יותר.  ברורים  הטיפול  ולהצלחת  חניכיים  למחלת  המדדים 
בעומק של 5 מ"מ ומעלה היווה התוויה לטיפול חניכיים ולביצוע הקצעות 
שורשים - בדרך כלל על ידי פריודונט - כבר במצב של מחלה התחלתית־
בינונית. אם הכיס הצטמצם, התבצעה בהמשך תחזוקה תומכת; אם לא 
היו  מחדש  להערכה  ההנחיות  הפריודונט.  בידי  ניתוח  עבר  המטופל   -
ברורות יותר, נקודות הסיום היו מוגדרות יותר, ולא היה ספק לגבי הישגיה 

של הפרוצדורה הניתוחית. 
היום, לעומת זאת, הדגש הוא על ניהול המחלה, ונקודות הסיום שונות 
היעילות  ובהערכת  בתרגומן  מתקשה  המטפל  כך,  יותר.  וסובייקטיביות 

של הטיפול הפריודונטלי, מה שעלול להוביל לעיתוי הפניה מאוחר. 

קנדה

בדיקה  מבצעים  שהם  דיווחו  הכלליים  השיניים  רופאי  שרוב  אף  על 
פריודונטלית, בפועל רק חלק קטן דיווח כי מבוצעת בדיקה מקיפה, כולל 
צ'ארט יסודי ושלם בליווי צילומי רנטגן מתאימים. כך, בפועל יש הערכת 

.)Ghiabi, 2011( חסר באבחון ובטיפול הפריודונטלי
התופעה של ִהתרבות הצרכים הפריודונטליים של האוכלוסייה לעומת 
הרופאים  רוב  בקנדה.  גם  קיימת  לפריודונט  ההפניות  בהיקף  הירידה 
הכלליים דיווחו שהם מבצעים טיפול פריודונטלי שמרני בעצמם, ומפנים 

לפריודונט להליך הניתוחי )Ghiabi, 2012( )איור 1(. 

מהם הגורמים המשפיעים על ההחלטה 
להפנות מטופל לפריודונט? 

הגורמים   11 מבין  כי  להתרשם  אפשר  הבא(  )שבעמוד   2 מאיור 
של  מספיקים  מיומנות/ניסיון  חוסר  דורג  הראשון  במקום  שנמצאו, 
כישלונות  המטופל,  של  מורכב  בריאותי  מצב  ולאחריו  הכללי,  הרופא 
בהשגת  ואי־הצלחה  בעבר  פריודונטליים  טיפולים  בביצוע  עצמיים 

שיפור בגהות הפה של המטופל. 

על עיתוי ההפניה לפריודונט והיתרונות        של שיתופו בטיפול במתרפאים - חלק ב׳

 איור 1. קנדה: פרופיל הטיפול הניתוחי בחלל הפה 
בקרב רופאי שיניים כלליים 
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אנגליה
תפיסת הטיפול במחלת החניכיים באנגליה מושפעת 

:)Sharpe, 2007( עמוקות ממערכת הבריאות הלאומית
בסיסיים  שיניים  טיפולי  למעשה  מכסה  האנגלי  הבריאות"  "סל   
לאוכלוסייה. על רקע התגמול הנמוך הניתן במערכת הבריאות על טיפולים 
פריודונטליים, הטיפול במרפאה הכללית מוגבל לסילוק בסיסי של אבנית 
מתקדמות.  חניכיים  במחלות  טיפול  לבצע  רצון  היעדר  וניכר  על־חניכית 
מקרים אלה מופנים לפריודונט, כאשר המוטיבציה להפניה נובעת במידה 
למומחה  ההפניה  כלומר,  אפשריות;  מדיקו־לגליות  מהשלכות  גם  רבה 

נובעת מהרצון להקטין את הסיכון לרשלנות מצד הרופא הכללי. 
המטופל  של  גדול  מרחק  הם  להפניה  העיקריים  שהחסמים  נמצא 
ממרפאת המומחה ועלויות טיפול גבוהות. בנוסף, צוינו ליקויים בתקשורת 

בין רופאים כלליים לפריודונטים, המונעים הפניה. 
החניכיים  טיפולי  עיקר  את  מרכזת  השיננית  הכלליות,  במרפאות 
והיא למעשה המחליטה העיקרית על ההפניה למומחה, למעט מקרים 

מורכבים - שבהם הרופא השיניים הכללי נוטה להפנות בעצמו.

אירלנד
בבדיקת השונּות בין רופאים כלליים ביחס 
:)Linden, 1998( להפניות לפריודונט נמצא

 ממוצע ההפניות לפריודונט היה 6.5 מטופלים בשנה.
ידי הרופאים הכלליים:  הסיבות העיקריות להפניה, כפי שצוינו על   
מחלת חניכיים חמורה מכדי לטפל בה במרפאה, מצב בריאות מערכתי 
מורכב, כיסוי מדיקו־לגלי והתגמול הנמוך, או עיכוב התשלום, על טיפולים 

פריודונטליים במערכת הבריאות הלאומית. 
)70%( הודו כי הם מפנים רק מטופלים שמשתפים  רוב הרופאים   
פעולה ובעיקר קבוצות מסוימות: נשים, מטופלים ממעמד סוציואקונומי 

גבוה ומטופלים קבועים. 
 המאפיינים של שיעור הפניה גבוה היו: ִקרבה בין המרפאה המפנה 
 למרפאת הפריודונט )כשהמרחק היה קטן מ־40 ק"מ, שיעור ההפניה 
מהיכולת  רצון  שביעות  חוסר  יותר(,  גדול  במרחק  מאשר  כפול  היה 
לבצע במרפאה טיפול פריודונטלי במסגרת מערכת הבריאות הלאומית 
מצד  קודם  סירוב  למרות  להפנות  הרופא  נחישות  הבריאות"(,  )"סל 
והכשרה  במרפאה  שורשים  הקצעת  של  שירות  היעדר  המטופלים, 

פריודונטלית לא מספקת. 
הכלליות  במרפאות  המבוצעים  והתיעוד  הפריודונטלית  הבדיקה   
הם חלקיים וחסרים בהם נתונים חשובים. לכן, בפועל יש אבחנת חסר 

באיתור מחלות חניכיים. 
 לעתים, רופאים מפנים לפריודונט מטופלים שהם אינם רוצים לטפל 
בהם. יש גם סיבות שאינן רפואיות ואינן מקצועיות, שלעתים משפיעות 
גם  להפניות  בהתייחסות  שונות  נמצאה  לכן,  עצמה.  מהמחלה  יותר 
כאשר המטופלים היו עם מאפייני מחלה דומים. מתברר כי משקלה של 

גישת המטפל גבוה ממשקלה של חומרת המחלה.

הודו

בגודלה  השנייה  והיא  תושבים  מיליארד  כ־1.2  מונה  הודו  אוכלוסיית 
ובסך  אחד  כללי  שיניים  רופא  בקירוב  יש  איש   10,000 כל  על  בעולם. 
גבוהה  החניכיים  מחלות  שכיחות  פריודונטים.  כ־1,600  יש  הכול 
צורך  על  דיווחו  הכלליים  מהרופאים   78% מהאוכלוסייה(.  )בכמחצית 
בייעוץ פריודונטלי צמוד למרפאתם, ואכן, 83% מהם נעזרים באופן תדיר 
שביצעו  הפרוצדורות  כי  עולה   3 באיור  מעיון  למרפאה.  יועץ  בפריודונט 
רוב הרופאים הכלליים היו שמרניות, והפניה לפריודונט בוצעה לצרכים 

.)Halemani, 2014( ניתוחיים
 

ניתוחים  לביצוע  מומחיות  נדרשת  כי  ציינו  הכלליים  מהרופאים   90%
לבצע  יכולת  בעלי  הם  שפריודונטים  ציינו  מהם   86% פריודונטליים; 
טיפולים במחלות חניכיים; 72% לא ביצעו במרפאותיהם השתלות שיניים 

ו־80% ציינו את תפקיד הפריודונט בתחזוקת שתלים לאחר התקנתם.

אוסטרליה
ביטחונם  ועסק ברמת  רופאי שיניים כלליים  בסקר שנערך בקרב 
 :)Darby, 2005( המקצועי באבחון ובטיפול במחלות חניכיים, נמצא
 כ־80% מהרופאים ביצעו בכל מטופליהם החדשים סקירה לאבחון 

מחלת חניכיים. 

איור 2. קנדה: השיקולים של רופא 
השיניים הכללי לגבי ההפניה למומחה 

איור 3. הודו: פרוצדורות המבוצעות על ידי רופא השיניים 
הכללי ואלה שלשם ביצוען מפנים לפריודונט 
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על  הדיווח  לבין  האבחון  יכולת  על  הדיווח  בין  משמעותי  פער  יש   
כרוניות  ביכולתם לאבחן מחלות  ביטחון  כ־92% הרגישו  יכולת הטיפול: 
כ־62%  בהן.  לטפל  ביכולתם  ביטחון  הרגישו  כ־32%  רק  אך  חמורות, 
רק  אך  אגרסיביות,  חניכיים  מחלות  לאבחן  ביכולתם  ביטחון  הרגישו 

כ־20% היו בטוחים ביכולתם לטפל בהן.
במרפאתם  מיישמים  שהם  דיווחו   )92%-76%( הרופאים  רוב   
שיננית,  הועסקה  מהמרפאות  ב־16%  רק  שמרני;  פריודונטלי  טיפול 
הדורשים  מקרים  לפריודונט  מפנים  שהם  דיווחו   )87%( הרופאים  ורוב 

התערבות ניתוחית )איור 4(.

הגורמים להפניה למומחה היו בעיקר מחלת חניכיים שלא הגיבה   
רקע  ומחלות  )כ־54%(,  בינונית־חמורה  חומרה  דרגת  )כ־86%(,  לטיפול 

מערכתיות מורכבות )כ־48%(.
 הגורמים החשובים להחלטה לבצע טיפולים פריודונטליים במרפאה 
המטופל  את  לעודד  והיכולת  הרופא  של  המיומנות  רמת  היו  הכללית 

לשפר את גהות הפה שלו.
  רבים מהרופאים ביקשו לקיים לימודי המשך בתחום הפריודונטיה. 

דיון

מדד איכות ברפואה הוא קריטריון המבטא באופן כמותי היבט מסוים 
הטיפול(  ותוצאות  הטיפול  טיב  מניעה,  תחלואה,  )כגון  בריאות  של 
כיום  מוגדרת  איכות  מסוימת.  זמן  ובנקודת  מוגדרת  באוכלוסייה 
כאופטימיזציה של שלושה כוחות: איכות קלינית, איכות השירות ואיכות 

ארגונית )אברהם־פורת, 2006(.
ובמלים  איכות,  מדדי  להגדיר  נדרשים  אנו  הפריודונטיה  בתחום  גם 
של  הפריודונטליים  צרכיה  מקבלים  מידה  באיזו  לבדוק   - אחרות 
כמו אבחנת  הולם בהתאם למדדים שונים. תופעות  האוכלוסייה מענה 
חסר, הפניית חסר ועיכוב בהפניה למומחה מבטאים מדדי איכות קליניים 
נמוכים. האחריות לכך מונחת על המשולש רופא כללי-שיננית-פריודונט, 

כשבמרכז מצוי כמובן המטופל עצמו. 
בחלק א' של המאמר שאלנו מהי הסיבה למיעוט המחקרים בתחום 
ההפניות  בפרופיל  הגבוהה  השונות  הן  לשאלה  אפשריות  תשובות  זה. 
בקרב הרופאים הכלליים, הפרמטרים הרבים והמורכבים המשפיעים על 

תהליך ההפניה והקושי הרב בכימות ובמדידה. 

הראשון  הקו  למעשה  הם  השינניות,  ועמם  הכלליים,  השיניים  רופאי 
באיתור מחלות חניכיים ובניהולן. הפניה בעיתוי הנכון תאפשר התערבות 
מובילה  חסר  הפניית  הרופא.  ולטובת  המטופל  לטובת  ונכונה  מוקדמת 
מכיוון  וזאת  הארוך,  בטווח  הטיפול  עלות  להגדלת  דבר  של  בסופו 

שהיתרונות השמרניים הקיימים בהתערבות מוקדמת אינם מנוצלים.
הפריודונטלי  למצבו  היטב  מודעת  תהיה  שהשיננית  הדבר  טבעי 
יתרון  בגדר  הוא  הזה  הפריודונטלי  המיקוד  בו.  ותתמקד  המטופל  של 
הרבה  היומיומית  הפעילות  בלהט  שכן  הכללי,  לרופא  משמעותי 
והמורכבת במרפאה, הכוללת תחומי טיפול רבים, השיננית יכולה למלא 
עזר  ובהיותה  למטופל  תומכת  ובתחזוקה  צמוד  במעקב  חשוב  תפקיד 
להתדרדרות  לב  ששמה  הראשונה  היא  השיננית  רבות,  פעמים  לרופא. 
במדדים הפריודונטליים, וחובתה להסב את תשומת לבם של הרופא ושל 

המטופל ולהמליץ לרופא על הפניה למומחה. 
לאתר  יכולה  השיננית  רופא-שיננית-מטופל,  יחסי  של  העדין  במרקם 
רבות, הפניות  להיעזרות בשירותי הפריודונט. פעמים  הנכון  את העיתוי 
מכתב,  כתיבת  בביצוען:  הכרוכים  והמאמץ  הנוחות  חוסר  בשל  נדחות 
הסבר למטופל ועוד. אלא שמאמץ זה לרוב משתלם, שכן הוא קטן לאין 
שיעור מהמאמץ שבהתמודדות עם תוצאותיה של מחלת פריודונטלית 

חמורה, שאינה נשלטת, כולל שתלים ותחזוקתם. 
ואת  המטופל  של  המערכתי  מצבו  את  לפרט  יש  ההפניה  במכתב 
מהפריודונט,  המפורטות  הבקשות  את  וכן  שלו  הרפואית  ההיסטוריה 
נוספים,  ונתונים  לימוד  תבניות  קליניים,  צילומים  רנטגן,  צילומי  בליווי 

בהתאם לצורך. מידע מפורט יותר יאפשר טיפול טוב ומקיף יותר. 
ולבקש  הפריודונט  עם  להתייעץ  יש  הפעיל,  הטיפול  בתום 
בהתאם  המפנה,  במרפאה  התומכת  התחזוקה  שלב  לגבי  הנחיות 
למרפאת  לאפשר  יש  הצורך,  במידת  הפריודונטלית.  הסיכון  לרמת 
מראים  המחקרים  שכן  זה,  תומך  תחזוקתי  טיפול  לבצע  הפריודונט 
טבעי  באופן   - הכללית  במרפאה  לתחזוקה  חוזר  המטופל  שאם 
מתרופפת שליטת המומחה במחלה ובמשך השנים חלה התדרדרות 

.)Fardal, 2006( משמעותית
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במהלכו  מונחים  לרוב,  חודשים.   24 בממוצע  נמשך  אורתודונטי  טיפול 
הארוך,  התהליך  סגרי.  ליקוי  לתקן  במטרה  המטופל  שיני  על  סמכים 
שדורש תשומת לב ושיתוף פעולה של המטופל ומלווה לא פעם באי נוחות 

.)Retention( ובכאבים, מסתיים בשלב שמירת התוצאה - שלב הרטנציה
בהופעה  אליו  לב  שמים  שאנו  הראשון  הדבר  מהו  שבדקו  מחקרים 
כל  קודם  לב  שמים  מהנשאלים   47% כי  העלו  שיחנו,  בן  של  החיצונית 
31% שמים לב קודם כול לעיניים. מכאן,  למראה השיניים והחיוך, בעוד 
התוצאה  על  לשמור  וכדאי  חשוב  טיפול,  של  בממוצע  שנתיים  שלאחר 
שהושגה. לכן, שלב הרטנציה - שלב שמירת התוצאה עם תום הטיפול 

הפעיל - הנו חשוב לא פחות )אם לא יותר( משלבי הטיפול הפעילים. 
נשאלת השאלה מדוע לאחר טיפול של שנתיים - שבמהלכו השיניים 
הוזזו למיקום חדש ונמצאו כל העת תחת השפעה של כוחות ומעקב של 
האורתודונט והמטופל - עדיין נדרש להשקיע מאמץ כדי שהשיניים לא 

יחזרו למיקום לקוי?

הסיבות והצורך בקיומו של שלב הרטנציה:

בעקבות  שהשתנו  והחניכיים,   PDLה־ סיבי  של  מחדש  לארגון  זמן   .1
הטיפול האורתודונטי. סידור מחדש של סיבי הקולגן בהתאם להעמסה 
קשורה  ובלתי  עצמאית  תהיה  שהשן  לאחר  רק  יחל  הפיזיולוגית 
ואינו מפעיל  לשכנותיה. כלומר, גם אם החוט מונח פסיבית בסמכים 
זו לא תיחשב כחלק מתקופת  כוחות למשך תקופה ארוכה, תקופה 
הרטנציה. רק כאשר השן מנותקת ממכשיר אורתודונטי, כוח הלעיסה 
הפועל עליה גורם לה לזוז ביחס לשיניים השכנות, ובהתאם לתנועות 
אלו ולכיוון כוחות הלעיסה סיבי ה־PDL מתארגנים מחדש. התארגנות 

זו אורכת כארבעה חודשים.
מערכת סיבי החניכיים מסתדרת בקצב איטי יותר - 6-4 חודשים לבניית   
ייקח  הסופרא־קרסטליים  האלסטין  לסיבי  ואילו  מחדש,  הקולגן  סיבי 
בתיקון  סיבים  חיתוך  שבפעולת  ההיגיון  )ומכאן  שיסתדרו  עד  שנה  עד 

   .)relapse רוטציות, למניעת
יציב  לא  במיקום  להימצא  עלולות  השיניים  לעתים   .2
בהטיה  תחתונות  חותכות  למשל,  הטיפול.  בתום 

קדמית מפצה במקרי CL II, כך שלחץ הרקמה הרכה 
relapse )חזרת המשנן למקומו  יגרור  )בדוגמא לעיל - מהשפתיים( 

המקורי ויצירת צפיפות כפי שהייתה במקור(.
של  הגדילה  הפסקת  טרם  מסתיים  אורתודונטי  טיפול  לעתים   .3
הטיפול  תוצאת  על  להשפיע  עלול  הגדילה  והמשך  המטופל, 
האורתודונטי: אם באופן ישיר - על היחסים הבין־לסתיים, ואם באופן 
עקיף - באמצעות השפעה של הרקמה הרכה על סידור המשנן התוך־
קשתי. מתרפא שליקוי הסגר שלו הוכתב ברמה חלקית או מלאה על ידי 
ליקוי שלדי, כלומר מדפוס גדילה גנטי, הרי שכל עוד הוא גדל - הגדילה 

  .relapseתתרחש לפי אותו דפוס לקוי, שיגרום ל־

הממד הרוחבי הוא הממד הפחות בעייתי, מאחר שהגדילה בממד זה   
מסתיימת בגיל צעיר. בעיות גדילה במישור העומק )פרופיל( ובמישור 
האנכי נחשבות לקשות יותר, עקב סיומן בגיל מאוחר יותר )ואף לכל 
החיים, כפי שקורה בגדילה אנכית של הפנים(. הגדילה נמשכת גם 
באדם מבוגר - אמנם מעט ובקצב איטי, אך באותו דפוס גדילה גנטי 
והיא עלולה להרוס יחסים   - מקורי שיצר את ליקוי הסגר הראשוני 
בעיקר  הפעיל;  האורתודונטי  הטיפול  גמר  לאחר  שנים  גם  סגריים 
 .open-bite ;deep bite ;CL II ;CL III ליקויים על רקע שלדי כדוגמת

תהליכי  לגמר  עד  תימשך  הרטנציה  תקופת  כי  מומלץ  מקרה,  בכל 
שחורג  )במיקום  יציב  שאינו  במיקום  נמצאות  השיניים  ואם  הגדילה, 
ושפתיים(,  לחיים  לשון,   - הרכה  הרקמה  של  המשקל  שיווי  ממעטפת 

מומלצת רטנציה קבועה לכל החיים.
מגוון  ובשל  שונות  מסיבות  להתרחש  עלולה  הליקוי  שחזרת  מאחר 
בניית  במהלך  כבר  הרטנציה  שלב  את  לתכנן  האורתודונט  על  גורמים, 
תכנית הטיפול. על האורתודונט לקחת בחשבון את המועד המשוער לסיום 
הטיפול,  עקב  הצפויות  השן  תנועות  סוג  המטופל,  לגדילת  ביחס  הטיפול 
עם  הרכה  הרקמה  ויחסי  בטיפול  להשתמש  עתיד  הוא  שבה  המכניקה 

קשתות המשנן בתום הטיפול. 

לפיכך, יש כמה עקרונות לרטנציה התוך־קשתית:
יש לשער את הכיוון הפוטנציאלי של חזרת הליקוי )relapse( לפי מיקום   .1
השיניים המקורי לפני תחילת הטיפול - הן בגלל משיכת סיבי האלסטין 

והן בגלל פוטנציאל חוסר שיווי המשקל ממעטפת הרקמה הרכה.
רטנציה 24 שעות ביממה למשך כארבעה חודשים, עד להתארגנות   .2
סיבי ה־PDL, תוך אפשור תנועתיות של השיניים בזמן הפעלת כוחות 
לעיסה )ברטנציה נשלפת מומלץ להוציא את הפלטה בזמן אכילה; 

ברטנציה קבועה יש לוודא שהחוט גמיש(.
רטנציה נשלפת תימשך באופן חלקי עד שנה מתום הטיפול.  .3

כאשר  נשלפת,  רטנציה  מומלצת  עמוק  מנשך  תיקון  של  במקרים   .4
המשטח הפלטינלי של הפלטה משמש כמישור לעיסה אם מתחילה 
ורטיקלית  הוא ארוך, משום שגדילה  העמקת מנשך. משך הלבישה 

נמשכת לאורך זמן רב. 
רטנציה קבועה תומלץ בכל פעם שיש חשש לחוסר שיווי משקל בין   .5
המעטפת השרירית של הרקמה הרכה לקשת השיניים. אם מיקום 
המקורי  מהמנח  מ"מ  ל־2  מעבר  השתנה  התחתונות  החותכות 
שלהן, יש לקיים רטנציה קבועה. כמו כן, אנו יודעים כיום שצפיפות 
של  מאוחרת  מגדילה  נגרמת  המבוגר  בגיל  התחתון  הקדמי  באזור 
הלסת התחתונה, גם במקרים שבהם נעקרו שיניים לצורך הטיפול 
האורתודונטי, ומכאן ההיגיון שבהנחת קיבוע תחתון קבוע לכל החיים.
במתרפאים שעדיין גדלים, הרטנציה תימשך עד תום הגדילה, לעתים   .6
בהתאם  )רסן(,  חיצוני  מכשיר  או  פונקציונליים  מכשירים  בשילוב 

למקור ליקוי הסגר השלדי. למשל, במקרי תיקון מנשך פתוח.

יש  לעיל,  המנוסחים  הרטנציה  עקרונות  למרות  כי  להדגיש  חשוב 

D.M.D, M.Sc ד"ר דן רוזנר

-----
ד"ר דן רוזנר - רופא שיניים, מומחה ליישור שיניים ולסתות; בוגר הפקולטה לרפואת שיניים 
הדסה עין כרם, האוניברסיטה העברית י-ם; בוגר מסלול ההתמחות באורתודונטיה, הפקולטה 

לרפואת שיניים, הדסה עין־כרם; בעל מרפאה פרטית בחיפה ובזכרון יעקב.

לא למקובעים: שיקולים בבחירת 
קיבוע בסיום טיפול אורתודונטי
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לאורתודונט מרווח שיקול דעת ניכר בהחלטה על 
כל  בחינת  לאחר  למטופליו.  הרטנציה  פרוטוקול 
הרטנציה  סוג  את  יתכנן  האורתודונט  השיקולים, 

המתאימה למטופל: רטנציה נשלפת, רטנציה קבועה, 
רטנציה פעילה או שילוב כמה טכניקות רטנציה.

רטנציה נשלפת:

ישנם שני סוגים נפוצים של רטנציה נשלפת: 
פלטת Hawley )תמונה 1(, על שם האורתודונט שהגה אותה בשנת   .1
השכיחה  ההופעה  עד  שנים,  עשרות  במשך  בישראל  הייתה   ,1920
של הסמכים, אחד מאמצעי הטיפול העיקריים באורתודונטיה. כיום 
היא משמשת כפלטה פסיבית, שנועדה לשמור על תוצאת הטיפול 

בעיקר בקשת העליונה. 
  settling-in ולקיום  למשנן  תנועתיות  מאפשרת  שהיא  בכך  יתרונה   
להידוק  בין הקשתות,  אנכית  שיניים  )תופעה של תנועת  של הסגר 

היחסים הסגריים לאחר גמר הטיפול האורתודונטי(. 
יתרונות נוספים הם משטח האקריל הפלטינלי, שמסייע בשמירה על   
תיקון מנשך עמוק מפני העמקה מחדש, והיכולת לשלב בפלטה שן 

תותבת במקרים של פתיחת מקום לשתל באזור קדמי.
שאם  בהרכבתה,  פעולה  בשיתוף  ההכרח  הוא  הפלטה  של  חיסרון   
שבמידה  הוא  חיסרון  עוד  מבוקר.  בלתי  באופן  יזוזו  שיניים  כן  לא 
לזיהומי קנדידה.  דיה, החך חשוף  טובה  אינה  שההיגיינה האורלית 
)"אוורור"(  על כן חשוב להדריך את המטופל להבריש גם את החך 

במהלך צחצוח השיניים. 
קשיי  צפויים  החך,  את  המכסה  האקרילי  החלק  בגלל  כן,  כמו   
להעמיד  שעלול  מה  ובבליעה,  בהגייה  הראשונים  בימים  הסתגלות 
שלאחר  הקריטיים  הראשונים  בימים  הפעולה  שיתוף  את  במבחן 

הסרת המכשיר האורתודונטי.
פלטת אסיקס - Essix )תמונה 2( היא פלטת סיליקון שקופה שמופקת   .2
באמצעות חימום וריכוך של משטח סיליקון, אשר מורד בעוצמה רבה 
כך  הגבס.  מודל  על  ואקום  יצירת  תוך  המטופל  של  הגבס  מודל  על 

נוצרת מעין "כפפה", המתאימה במדויק 
לקשת השיניים. 

באי־כיסוי  בשקיפותה,  הם  יתרונותיה   
)ללא  וקלה  מהירה  ובהסתגלות  החך 
 Gag עירור  או  בליעה  דיבור,  בעיות 

 .)reflex
השיניים  ב"נעילת"  הם  חסרונותיה   
תזוזה.  יכולת  ללא   במקומן 
ביממה  שעות   24 היא  הלבישה  כן,  על 
שבועות(,  שישה  )עד  קצר  זמן  למשך 
ואחר כך בלילות בלבד לתקופה ארוכה 
יותר, כדי לאפשר settling-in של הסגר. 
 - מאוד  רגישה  זו  שפלטה  לדעת  יש   
היא מתעוותת ונשחקת בקלות ולעתים 

דורשת ביצוע מחודש לאחר כשנה. 
כשהפלטה  לשתות  או  לאכול  אין   
לנזקי  מחשש  מים(,  )למעט  בפה 
יושבת  שהקשתית  מאחר  עששת, 
כן,  כמו  למשנן.  ביותר  הדוק   באופן 
בשל היותה שקופה, קל לאבד אותה. 

הנפוצה  היא  אסיקס  פלטת  כיום   
מסיימי  בקרב  נשלפת  כרטנציה  יותר 

הטיפול האורתודונטי.

רטנציה קבועה:
יש ארבע אינדיקציות ברורות להנחת רטנציה קבועה:

שמירת מיקום החותכות והמרחק הבין־ניבי התחתון מסיום הטיפול   .1
ובמהלך הגדילה המאוחרת. 

שמירת סגירת דיאסטמה עליונה.   .2
שמירת מרווח עבור שתל/פונטיק במקרים שבהם השיקום מתוכנן   .3

להתבצע זמן רב מסיום הטיפול הפעיל.
במבוגרים - שמירת סגירת מרווח עקירות )באמצעות חוט המודבק   .4

בצד הבוקלי של השיניים האחוריות(.
הנשלפת  הרטנציה  לעומת  הקבועה  הרטנציה  של  הגדול  יתרונה 
היא אי התלות בשיתוף הפעולה של המטופל )בעיקר חשוב כשמדובר 
שלהם  העצמית  והמשמעת  האורתודונטי  מהטיפול  שעייפו  במתבגרים 
הקבוע  הקיבוע  נאותה,  אורלית  היגיינה  בתנאי  מבוגרים(.  משל  נמוכה 

יכול להישאר לכל החיים.

החסרונות של הקיבוע הקבוע:

1. דאגה מוגברת לשמירת ההיגיינה האורלית )תמונה 3(. חשוב להדגיש 
בפני המטופל כי שכרו ֵיצא בהפסדו אם השיניים ישמרו על מיקומן 
אך שרידותן תיפגע בשל מחלת חניכיים. הקושי בשמירת ההיגיינה 
מאי  והן  לינגואליים  משטחים  לנקות  הרגל  של  מחסרונו  הן  נובע 

היכולת להעביר חוט דנטלי. 
בחינוך  מכריע  תפקיד  לשיננית   
אורתודונטי;  טיפול  שסיימו  המטופלים 
מספרית  וגדלה  שהולכת  אוכלוסייה 
הטיפול  של  תפוצתו  התרחבות  עם 
טכניקת  ללמידת  מעבר  האורתודונטי. 
הלינגואליים,  המשטחים  של  הצחצוח 
האינטר־ המשטחים  לניקוי  עזרים  יש 
מכרעת  חשיבות  לשיננית  פרוקסימליים. 
הללו  העזרים  לגבי  המטופלים  ביידוע 

והדרכתם לשימוש בהם. 
ובמידה  טכנית,  רגישה  הקיבוע  2. הנחת 
עלול  הכללים,  פי  על  שלא  נעשית  שהיא 
להיווצר נזק לשיניים ולחניכיים. למשל, אם 
יונח דבק בעודף, שום טכניקה של שמירת 
מפני  להגן  תצליח  לא  האורלית  ההיגיינה 
 4 תמונה  עששת.  ו/או  חניכיים  דלקת 
הנכונה  הכמות  את  מציגה  הבא(  )בעמוד 
של  תקינה  להדבקה  הנדרשת  דבק  של 

קיבוע.
על  זזות  השיניים  מסוימים,  3. במצבים 
אף שהונח קיבוע קבוע. בחלק מהמקרים 
לרוב  אך  ידועה,  אינה  לתופעה  הסיבה 

תמונה 3. רטנציה קבועה. לשיננית חשיבות מכרעת ביידוע 
המטופלים לגבי עזרים לניקוי המשטחים האינטר־פרוקסימליים

תמונה 2. 
Essix פלטת

 תמונה 1.
פלטת 

Hawley
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מאמרים מקצועיים  

בעת  לחלוטין  פסיבי  היה  לא  המקבע  שהחוט  משום  קורה  זה 
שהודבק לשיניים והמשיך להפעיל כוחות על השיניים שעליהן 
לבצע  הקיבוע,  את  להוריד  יש  כזה  במצב   .)5 )תמונה  הודבק 

טיפול אורתודונטי מתקן ולקבע מחדש.
יתכן שעם  מונח לצמיתות,  ברוב המקרים, הקיבוע  היות שכיום,   .4
בתפוח  נגיסה  )למשל, עקב  השיניים  מאחת  יתנתק  הדבק  הזמן 
קשה(. אם המטופל לא יחוש בכך ולא יפנה לקבלת טיפול, השן 
שהתנתקה מהחיבור לקיבוע עלולה להתחיל לזוז ולצאת מהקשת 
)תמונה 6(. על כן, בהגיע מטופל עם קיבוע, על השיננית לבדוק את 
תקינות החיבור של הקיבוע לכל השיניים שעליהן הוא מונח. אם 
היא מאבחנת נקודת ניתוק, עליה להפנות את המטופל בדחיפות 
לרופא השיניים/האורתודונט, לתיקון הקיבוע. אבחון מאוחר יצריך 

טיפול מקומי ליישור מחדש, וכמובן - קיבוע חדש.

כמה  של  משוקלל  ממוצע  ביצוע  ולאחר   - להיום  נכון  לסיכום, 
 - מטא־אנליזה(  )מחקרי  רטנציה  של  שונות  שיטות  שבחנו  מחקרים 
מן הספרות האורתודונטית עולה כי קיבוע קבוע הוא שיטת הקיבוע 
היעילה ביותר להבטחת חוסר תזוזה של המשנן לאורך זמן לאחר תום 
משמעית,  חד  המלצה  כיום  אין  זאת,  עם  יחד  האורתודונטי.  הטיפול 
גורפת או מחייבת לפרוטוקול אחיד של רטנציה, ולכן האורתודונט הוא 

שיקבע את פרוטוקול הרטנציה הנוח והרצוי לכל מטופל. 
למעשה, כל אורתודונט  מפתח - על סמך ניסיונו - פרוטוקול לסיום 
הטיפולים האורתודונטיים )השגרתיים(. יש השוללים רטנציות נשלפות 
בשל התנסויות לא חיוביות בתחום משמעת הלבישה של המכשירים. 
יש השוללים רטנציות קבועות משום שאינם רוצים לשאת באחריות 

לנזקי הקיבועים במטופלים עם היגיינה אורלית גרועה. 
לכן חשוב שכבר בתחילת הטיפול, בשלב שבו אנו מחתימים את 
המטופל על הסכמה מדעת לטיפול האורתודונטי, נציג בפניו ונסביר 
את פרוטוקול הרטנציה המתוכנן עבורו. כעבור כשנתיים, כשהטיפול 
יסתיים, נחזור על כך תוך הדגשת המשמעויות של אי הקפדה על 
הכללים לכל סוג קיבוע שניתן והצגת המהות של אחריות המרפאה 

כלפי הקיבועים, על כל היבטיה.
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הושק האתר החדש של איגוד השיננות הישראלי
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תמונה 4. הכמות הנכונה של דבק הנדרשת להדבקה תקינה של קיבוע

משום  קורה  זה  לרוב  קבוע.  קיבוע  שהונח  אף  על  זזות  השיניים   .5 תמונה 
והמשיך  לשיניים  שהודבק  בעת  לחלוטין  פסיבי  היה  לא  המקבע  שהחוט 

להפעיל כוחות על השיניים שעליהן הודבק

ניתוק, עליה להפנות את המטופל  6. אם השיננית מאבחנת נקודת  תמונה 
בדחיפות לרופא השיניים/האורתודונט, לתיקון הקיבוע
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בכתבה זו נלמד לאילו מהמטופלים שלנו יש נטייה לקנדידה וכיצד 
לטפל בהם כאשר הם נדבקים בה.

בפה  ביותר  הנפוץ  המין  שמר.  פטריית  היא  קנדידה  קנדידה?  מהי 
 .)Candiada Albicans( ה"סי־אלביקנס"  הוא  בכלל  האדם  ובגוף 
הפה  העור,  בהם  בגופנו,  אתרים  של  גדול  במגוון  מתגורר  זה  מין 
אינו מעורר בעיות. עם זאת, בהיותו טפיל  רגיל הוא  ובמצב  והקיבה, 
כדי  אותה  ומנצל  נחלש  שהגוף  להזדמנות  ממתין  הוא  אופורטוניסט 
לשגשג. במקרים אלה נוצר זיהום המכונה קנדידיאסיס. לרוב, חלבוני 

הרוק מצליחים להגן על הפה מפני התפתחות קנדידה )וחיידקים(. 
כשהקנדידה מופיעה בפה, היא מופיעה כנגע לבן או אדום. הסוג הנפוץ 
 Pseudomembranous( קנדידיאסיס  הפסאודוממברנוס  הוא  ביותר 
האופייני  המראה   .(Thrush( כ"ת'ראש"  גם  המוכר   ,)candidiasis
גבינת קוטג' או חלב  הוא של פלאקים לבנים מפושטים, במופע של 
בשפה  בחך,  בלשון,   - בפה  אתר  בכל  להופיע  יכולים  הם  שהחמיץ. 
ובחניכיים. המטופלים ידווחו על "טעם חמוץ בפה" והקלינאים יאבחנו 
מתחת  גזה.  באמצעות  האזור  שפשוף  ידי  על  בקלות  הת'ראש  את 

לאזור הלבן תתגלה שכבה אדומה, לעתים מדממת.

סיבות מקומיות להיווצרות הנגע הלבן

אנשים  אצל  מתבססת  קנדידה  החיסון:  מערכת  היחלשות   .1
ירידה  גם  יש  שאצלם  כימותרפיה,  במטופלי  ובעיקר  נחלש,  שגופם 
בכמות הרוק. היא צומחת גם במצבים של עודף רוק, וכמובן באנשים 
עם תנגודת חיסונית נמוכה כמו חולי איידס. היא יכולה להתבסס ביתר 
קלות אצל תינוקות, אנשים שנוטלים אנטיביוטיקה, מבוגרים, מעשנים 
ומטופלים המתקשים בשמירה על היגיינת הפה. אם נחשוד בקנדידה 
הוא  אם  היא  אותו  לשאול  שעלינו  הראשונה  השאלה  מטופל,  אצל 
נוטל אנטיביוטיקה, מאחר שזו הסיבה הנפוצה ביותר לקנדידה בפה. 
ובקיבה,  טובים בפה  חיידקים  בנוכחות  הפטרייה תתקשה להתבסס 
ומייצרת  אבל אנטיביוטיקה רחבת ספקטרום מחסלת חיידקים אלה 

סיטואציה נוחה להתפתחות הקנדידה.

2. גיל הינקות: מערכת החיסון של תינוקות אינה מפותחת דיה, ורק 
תינוקות,  לזהות את הפתוגנים שבסביבתו. אצל  לומד  הגוף  עם הזמן 
מתרחשת  לעתים  מסתורי.  ואפילו  ספונטני  באופן  צומחת  הקנדידה 
מקנדידה  סובלת  האם  שבהם  במקרים  הלידה,  במהלך  ההדבקה 
באזור הנרתיק. הדבקה הדדית יכולה להתרחש גם בזמן ההנקה. לרוב, 
הקנדידה אינה מידבקת, אך במצבים מסוימים בינקות זה עלול לקרות. 
האבחנה המבדלת של ת'ראש בתינוקות היא "שאריות של חלב" - אצל 
תינוקות יונקים, שנרדמים עם שאריות חלב היוצרות כתמים על הלשון. 
רקמה  נמצא  ומתחתיה  גאזה,  ידי  על  להסרה  ניתנת  הקנדידה  שוב, 

אדומה מדממת )אצל תינוקות בני פחות מחודשיים(. 
תותבות  של  במקרים  למשל,  מידבקת.  הקנדידה  מסוימים  במצבים 

תינוקות  בקרב  או  הפה,  בהיגיינת  המתקשים  מבוגרים  אצל  בפה, 
המכניסים צעצועים לפה. לכן, חשוב לנקות ולחטא כל מה שנכנס לפי 
התינוק. לפני ההנקה ולאחריה חשוב לשטוף היטב את הפטמה במים 
ולייבשה היטב, כדי להקשות את התפתחות הקנדידה. בנוסף, יש לכבס 

את בגדי התינוק בחום של 60 מעלות צלזיוס כדי לחסל את הפטרייה.

הבחנה בין ת'ראש ל"שאריות של חלב"
Thrush"שאריות של חלב"

מתחת לגיל חודשייםבתינוקות מעל גיל חודשיים

 לא מוסר בקלות. 
לאחר ההסרה תימצא רקמה אדומה מדממת

מוסר בקלות

לרוב יימצא בלשוןבכל חלקי הפה

החיסון,  במערכת  התדרדרות  יש  מתקדם  בגיל  מתקדם:  גיל   .3
היגיינת  על  לשמור  המבוגרת  האוכלוסייה  של  הקושי  עם  ובשילוב 

הפה - גוברת הנטייה לפתח קנדידה. 

הפה(.  לסרטן  גם  )וכמובן  קנדידה  להתפתחות  תורם  עישון:   .4
הסיבה לכך אינה הירידה בתנגודת החיסונית אלא יובש פה הנגרם על 
ידי העישון. שילוב של יובש פה וגיל מתקדם יאיץ התפתחות קנדידה 
אצל קשישים. הקנדידה הנפוצה ביותר במקרים אלה היא בצבע לבן. 
לויקופלקיה  קנדידל  המזכיר  במופע  היא  הקנדידה  לעתים 
לקילוף,  ניתן  שאינו  לבן  משטח  או  רובד   -  )Candidal leukoplakia(
ולעתים מעיד על מצב טרום־סרטני או סרטני. כמובן שמצב זה אינו 
לחיכוך,  הגורם  הלבנה,  השכבה  את  להסיר  ניתן  ממאיר:  טרום  מצב 
והקנדידה תיעלם. זוהי צורה נוספת של קנדידה, שניתן להסיר בגאזה, 

והיא מחוספסת יותר. 

סיבות מקומיות לקנדידה - הנגע האדום

1. אנטיביוטיקה: כאמור, גורמת לקנדידה בצבע לבן, אך גם לקנדידה 
בצבע אדום. במקרים אלה הלשון לרוב אדומה, כאשר החלק האדום 
הוא הנגע והאזורים הלבנים הם פפילה עם קרטין מעליה, שמטרתם 
אדומה,  רקמה  נשארת  הפפילה  אבדן  של  במקרים  הלשון.  על  להגן 
סטרואידים  מנטילת  גם  להיגרם  יכול  מצב  הקנדידה.  צומחת  ועליה 

DDS מתוך הרצאתה של ד"ר שרון עקריש RDH, BA עריכה: חן גבאי אמויאל

................
ד"ר שרון עקריש - רופאת שיניים, מומחית לפתולוגיה אורלית. בוגרת בית ספר לרפואת 
שיניים בניו יורק ולימודי התמחות בפתולוגיה אורלית באוניברסיטת ת"א. ד"ר עקריש היא 

המומחית לפתולוגיה אורלית במרכז הרפואי רמב"ם.

לאן נדדה הקנדידה?

               ת'ראש
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לאסטמה. הפסקת הסטרואידים או האנטיביוטיקה תאפשר לרקמה לחזור 
למצבה הנורמלי. הקנדידה האדומה מתוארת על ידי מטופלים כ"נוזל חם 

בתוך הפה", תחושה של "שריפה" ושינוי בטעם - למלוח או מר.

2. תותבות: קנדידה אדומה היא מצב נפוץ למדי בקרב מטופלים עם 
תותבות. הנגע יופיע לרוב במיקום של התותבת. הקנדידה במצב כזה לא 
יבחין בו בקלות. להופעת  תמיד מציקה, אך הנגע אדום מאוד והמטפל 
מבוגרים  של  הקושי  ובראשן  סיבות,  כמה  יש  אלה  במקרים  הקנדידה 
להיצמד  נוטה  שהקנדידה  מתברר  כן,  כמו  הפה.  היגיינת  על  לשמור 
לחך  צמודה  התותבת  כאשר  התותבת.  עשויה  שממנו  החומר  לאקריל, 
מיד,  תתרחש  צמיחתה  להגיע,  הרוק  ממעט  שאליו  במקום  בוואקום, 
וחומציות  זקוקה: חום, מיעוט חמצן  היא  מאחר שאלה התנאים שלהם 

נמוכה. 
כזה  במצב  מתאימה.  אינה  התותבת  שבה  כזו  היא  נוספת  סיטואציה 
הפה יהיה סגור יותר מהרגיל ורוק עלול להצטבר בזוויות הפה. הקנדידה 
ובין  מדי  יבש  אם  בין   - רוק  של  איזון  אין  שבהם  בפה  במקומות  תימצא 
הרוק  פתוח,  כשהפה  צדם  על  שישנים  אנשים  אצל  רוק".  "בריכות  אם 
שעל  הקנדידה  כליטיס.  לאנגולר  לגרום  ועלול  השפה  בצד  ויצטבר  ייזל 
יותר אטרופית  גבי האנגולר כליטיס היא קנדידה משנית, כאשר הרקמה 
אדום,  והוא  בזווית השפה  מופיע  זה  נגע  באזור.  חוסר של פפילה  ונראה 

כואב ומחורץ. 

גלוסיטיס,  רמבויד  מדיאן  הוא  הלשון,  במרכז  שמופיע  נוסף,   נגע 
)Median rhomboid glossitis) וגם הוא מאפשר התפתחות של קנדידה. 

מופע הקנדידה יהיה אדום. 

סיבות סיסטמיות לקנדידה

בתוך  כאשר  ומחורצת,  יבשה  הלשון  שבו  במצב  מדובר  פה:  יובש   .1
גם  גורם  יובש פה  ויש תחושה של שריפה.  החריצים מתפתחת קנדידה 
מטופל  הפה.  ובריח  בטעם  ולשינוי  פה  לריח  בבליעה,  לקושי  לעששת, 

שמתלונן על יובש פה, יש לתשאלו בכמה נושאים:
 האם הוא נוטל תרופות?

 האם הוא עובר טיפול בהקרנות?
 האם הוא מעשן?

 האם הוא נמצא בלחץ נפשי?
יש  מסוים  מסוג  לאנמיה  בגופו?  הוויטמינים  ברמת  ירידה  יש  האם   
מופע קלאסי של לשון נפוחה, יבשה ומבריקה. אנמיה גורמת ליובש פה. 

חוסרים בוויטמינים, ברזל וחומצה פולית גורמים לאנגולר כליטיס.
בניתוח  ובתפקודן.  הרוק  בבלוטות  לפגיעה  הקשורים  נגעים  גם  יש 
להסרת אבנית או גידול שפיר מבלוטת הרוק הסאב־לינגואלית, אין מנוס 

מלהסיר את בלוטת הרוק. שני מצבים אלה מייצרים גם הם יובש פה.

2. מערכת החיסון
 "תסמונת הפה השורף" היא מצב שבו הפה מלא כולו בקנדידה. במצב 
זה, היא עלולה להתפשט למקומות נוספים. למשל, מהחך הקשה אל החך 
הרך - מצב שבו ייגרמו קושי בבליעה וצרידות בדיבור עד כדי איבוד הקול. 
בפה  קנדידה  הוא  הראשונים  הסימפטומים  אחד  האיידס,  במחלת   
)ונגעים נוספים(. כשהנגע אטרופי, הוא גם אדום, אך לרוב יופיעו קנדידה 
לבנה או אפטות החוזרות פעם אחר פעם. כל אלו יכולים לרמז על איידס. 
של  מופע  לראות  וניתן  בר,  אפשטיין  וירוס  לעתים  מתקיים  איידס  בחולי 
"לשון שעירה", שבו הנגע הוא לבן וניתן לגירוד כמו קנדידה. סוג נוסף של 

גידול שניתן לראות בקרב חולי איידס הוא קופוסיס סרקומה.
 מחלת הסרטן. הטיפול הכימותרפי גורם ליובש פה, שגורם לקנדידה, 

אך גם למצב של מוקוזיטיס קשה, שבו הכיבים גדולים וכואבים מאוד.

קנדידל לויקופלקיה

תסמונת הפה השורף

angular cheilitis אנגולר כליטיס

קנדידה בתותבות

מדיאן רמבויד גלוסיטיס
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מאמרים מקצועיים  

מתי הקנדידה מידבקת?

הנטייה להידבק בקנדידה ולהעביר אותה מתקיימת באוכלוסייה עם בעיות 
סיסטמיות. הקנדידה תעבור מהפה לעור, לציפורניים, ללוע, לריאות, לאברי 
המין, לכבד ולבסוף למערכת הדם. כאשר היא נמצאת במערכת הדם, כבר 
קשה מאוד לטפל בה: היא פולשנית, בלתי ניתנת לשליטה ואף יכולה להרוג! 
לכן, חשוב לשים לב ולגלות אותה בזמן, כאשר היא מופיעה כנגע קטן ופשוט. 

אבחון 

קנדידה מאבחנים בעזרת ביופסיה: מסירים שכבה מהאזור שבו הקנדידה 
חודרת את האפיתל. 

גאזה.  בעזרת  להסירה  היכולת  היא  קנדידה  של  המבדלת  האבחנה 
במצבים של לויקופלקיה, שבהם הנגע אינו ניתן לגירוד בגאזה, הנגע הלבן 
יכול להיחשד כליכן פלנוס - מחלה אוטואימונית שיוצרת נגעים בלשון. הצורה 
הקלינית היא כקווים עדינים, ובלשון זה מופיע כנקודות לבנות. לויקופלקיה 

אינה קנדידה. לויקופלקיה היא היסטולוגית היפרקרטוזיס.
הנגע האדום יכול להיחשד כ"לשון גיאוגרפית", במקרים שבהם הוא מופיע 
באזורים שונים בזמנים שונים. יש לשים לב גם לאפשרות של אריתרופלקיה 
- נגע טרום ממאיר שהוא גם אדום וגם לבן בו זמנית ונראה כמו קנדידה. נגע 

זה הוא בעייתי, מאחר שההסרה שלו בביופסיה היא הסרה רחבה. 

מניעה 

לשמור  אנטיספטיות,  פה  שטיפות  לבצע  חשוב  בסיכון,  אוכלוסייה  אצל 
על היגיינת הפה ולהגיע לטיפול שיננית כמה פעמים בשנה. יש לציין בפני 
המטופלים ולחזור ולהזכיר את תופעות הלוואי של שטיפות פה אנטיספטיות, 
כמו תגובה אלרגית וכיבים. חשוב גם לחזור ולהדגיש את ההמלצה לא לעשן 

ולהפחית את צריכת הקפאין. 
שלא  ולדאוג  התותבת  ניקיון  על  להקפיד  צריכים  תותבות  עם  מטופלים 
תתייבש. יש להניחה במים או בחומר אנטיספטי כלשהו, אפשר גם בחומץ 

מטבח. חשוב לנקות היטב את הלשון ולתקן תותבות שאינן מתאימות. 

הטיפול בקנדידה

ופועל  וחצי  שבוע  למשך  הניתן  ניסטטין,  היא  לקנדידה  העיקרית  התרופה 
קשים.  במקרים  רק  תינתן  סיסטמי  באופן  שפועלת  תרופה  מקומי.  באופן 
הניסטטין יינתן כנוזל לבליעה או כג'ל למריחה לאחר האכילה או כ"סוכריות" 

שנמסות בפה. לטיפול בתותבות יש אבקה, שמניחים מתחת לתותבת. 
להימנעות  יעילות  דרכים  למצוא  שנועד  מחקר  בוצע  התותבות,  בנושא 
מתותבת  קנדידה  להסיר  ביותר  הטובה  שהדרך  העלה  המחקר  מקנדידה. 
היא המיקרוגל: מכניסים את התותבת למיקרוגל, כשהיא מונחת בתוך כוס 
מים, ומפעילים על חום בינוני למשך כמה דקות, כמה פעמים בשבוע. כמובן 
שיש לשלב את הפעולה בהיגיינת פה טובה ולהקפיד להוציא את התותבת 
מהפה למשך הלילה. אם התגלתה קנדידה, יש לצמצם את צריכת הסוכר, 

מאחר שהפטרייה נהנית מאוד מסוכר ברוק.
להועיל.  עשויה  הטובים"(  )"החיידקים  פרוביוטיקה  נטילת  טיפים: 
גבינת  יוגורט,   - מתאימה  תזונה  באמצעות  גם  לצרוך  אפשר  פרוביוטיקה 
טובה  חיידקים  רמת  על  תשמור  הפרוביוטיקה  מיסו.  מרק  ואפילו  גאודה 

בקיבה, אך זה לא בהכרח מבטיח שהקנדידה לא תצמח בפה. 
השמן  את  מגרגרים  הפטרייה.  התפשטות  את  ימנע  קוקוס  שמן  בנוסף, 

בפה למשך כ־15 דקות ושוטפים במי מלח, להסרת שאריות השמן.
מים  כוסות  שלוש   + מנטה  שמן  של  טיפות  שתי  כולל  ביתי  מרשם  עוד 
במי מלח.  ושוטפים  דקות  כ־15  סודה לשתייה. מגרגרים למשך  מ"ל   15  +

בהצלחה!

אבחון קנדידה ממבט היסטולוגי

השיננית 
יכולה להציל חיים! 

אינו מעשן ואינו נוטל אנטיביוטיקה ובכל זאת מופיעה אצלו יותר. מטופל צעיר שאינו חושד בקיומה של מחלה כלשהי, שהמטופלים שלה פוגשים את הרופא בתדירות נמוכה לשיננית מקום חשוב מאוד במרפאה, מאחר 
קנדידה בפה - ניתן לחשוד בקיומה של בעיה כלשהי ולהפנותו 
של מחלה מאפשר להציל חיים!מחלות בשלביהן מוקדמים. גילוי מוקדם השיננית נמצאת במקום שמאפשר לה לזהות קנדידה בפיו, אובחן לאחר בדיקות כחולה לויקמיה. לבדיקות דם או לביופסיה. לדוגמה, מטופל בן 10, שנתגלתה 
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המטרות של טיפול במחלת חניכיים הן הדרכה של המטופל למניעת 
הישנות של המחלה, הסרה של הביופילם מפני שטח השן ותיקון מבנה 
הרקמות  ושחזור  השן  שטח  פני  ניקוי  לאפשר  כדי  והחניכיים  העצם 
הפגועות. המדדים הכמותיים הנדרשים בסיום הטיפול הם פחות מ־25% 
5 מ"מ, היעדר  דימום בבדיקת מחדר, היעדר כיסים שעומקם עולה על 
כאב,  היעדר  בלבד(,   1 דרגה  עד  נותרים  )מסעפים   3 דרגה  מסעפים 

ושביעות רצון של המטופל מבחינה אסתטית ופונקציונלית )1(.
כירורגי,  טיפול  בעקבות  ובוודאי  שמרני,  פריודונטלי  טיפול  בעקבות 
הופעת  ואף  החניכיים  בצבע  שינוי  רצסיות,  קרובות  לעתים  נצפים 
האסתטיקה  על  משפיעים  אלו  כל  הקדמי.  באזור  שחורים  משולשים 
בחיוך. אצל מטופל עם כתרים קדמיים, חשיפה של השוליים עשויה אף 

היא לגרום לאי שביעות רצון. 
לבצע  נעדיף  הקדמי,  באזור  הרכה  ברקמה  הפגיעה  את  למזער  כדי 
הסרת  באמצעות  בינוניים  כיסים  ולתחזק  האפשר  ככל  שמרני  טיפול 
אבנית והקצעת שורשים. זאת כדי לשמור על הפפילות הפרוקסימליות 
 Critical pocket ."ולמנוע או לפחות להפחית יצירת "משולשים שחורים
CAL( בטיפול  depth היא שיטה שבודקת מהו רווח התאחיזה )תוספת 
בעומק כיסים שונה. כאשר ממקמים את התוצאות של טיפולים שונים, 
לדוגמה טיפול שמרני )הקצעות שורשים( לעומת טיפול ניתוחי )לדוגמה 
קו  נקבל  טיפול  סוג  שלכל  נמצא  גרף,  גבי  על  כיסים(,  לצמצום  ניתוח 
לינארי, שפירושו שככל שעומק הכיס PD היה גדול יותר בתחילת הטיפול, 
רווח התאחיזה שיתקבל בעקבות הטיפול יהיה גדול יותר. בדרך זו אפשר 
קדמיות,  בשיניים  מ"מ,   6.5 עד  שעומקם  בכיסים  כי   )2( להדגים  גם 
מתקבלת תוספת תאחיזה גדולה יותר בביצוע הקצעות שורשים, לעומת 
ניתוח לצמצום כיסים )עם זאת, לצורך השוואה - באזורי טוחנות תוספת 
התאחיזה המתקבלת בעקבות ניתוח גדולה מזו המושגת בהקצעות כבר 

בכיסים של 4.5 מ"מ(. 
הקדמי  באזור  עמוקים  פריודונטליים  בכיסים  שמרני  טיפול  כלומר: 
השיננית  של  שתפקידה  ומכאן  השן,  של  התאחיזה  לשיפור  משמעותי 
בניקוי ובתחזוקה של האזורים הללו משמעותי. יתכן שמה שמאפשר להגיע 
לתוצאות טובות כל כך בכיסים עמוקים כל כך באזור הקדמי הוא המבנה 
החד שורשי של שיניים אלה, והגישה לצורכי ניקוי שהיא יחסית קלה. עם 
ויחד  הטיפול,  אפשרויות  מגוון  גדל  הפריודונטלית  הרגנרציה  בעידן  זאת, 

ִאתן האפשרות לקבל תוצאה אסתטית מיטבית באזורים קדמיים.
טיפול  בעקבות  הקדמית  באסתטיקה  פגיעה  חלה  קרובות  לעתים 

החניכיים  של  ונסיגה  הדלקת  מריפוי  כתוצאה  דווקא  פריודונטלי, 
מלווה  קרובות  לעתים  לעצם.  בסמוך  יותר  בריא  למיקום  החופשיות 
שולי  חשיפת  השיניים,  בין  שחורים  משולשים  של  בפתיחה  זה  שיפור 
זו  וקצרה  ארוכה  )שן  הרמוניים  שאינם  חניכיים  שולי  היווצרות  כתרים, 
לצד זו(, שקיעה של הרכס באזורי עקירות ושינויים בהגייה של עיצורים 

שיניים )ש, ס, ז, צ( בשל בריחת אוויר. 
שמופיעה  שיניים,  של  פתולוגית  מיגרציה  של  במקרים  גיסא,  מאידך 
הסיבים  של  דלקתי  הרס  רקע  על  חניכיים  במחלת  קרובות  לעתים 
המאחזים והאובדן הגרמי המתקדם, טיפול שמרני עשוי לשפר את רמת 
המיגרציה ואף לסייע בסגירת מרווחים קדמיים שהופיעו בעקבות המחלה.
אחת התופעות המטרידות מטופלים רבים היא הופעה של משולשים 
שחורים, המבטאים אובדן גרמי במחלת חניכיים או כיווץ של החניכיים 
המגע  נקודת  לבין  הרכס  שיא  בין  המקסימלי  המרחק  הטיפול.  לאחר 
שמבטיח ב־98% את קיומה של פפילה מלאה הינו 5 מ"מ או פחות )3(. 
העצם  שבין  המרחק  את  תחילה  לבחון  יש  פפילה,  היעדר  של  במקרה 
הטיפול.  את  לכך  ולהתאים  לתופעה  הגורם  את  להבין  המגע,  לנקודת 
אפשר  מ"מ,  מ־5  גדול  המגע  לנקודת  העצם  בין  שהמרחק  נמצא  אם 
לשער שהגורם הינו נסיגת עצם כתוצאה ממחלת חניכיים ולכן יש שתי 
נקודת  של  אפיקלי  מיקום   .1 השחור:  המשולש  להקטנת  אפשרויות 

המגע; 2. רגנרציה של העצם לכיוון נקודת המגע.
המרחק  להקטנת  אפיקלית,  המגע  נקודת  קירוב  המגע:  נקודת   .1
שבינה לבין שיא הרכס למרחק של 5 מ"מ או פחות. ניתן להשיג זאת 

באחת משתי דרכים: 
שחזור מרוכב על פני שטח כל אחת מהשיניים, מתחת לנקודת  א. 
מרוכב  מחומר  שחזור  באמצעות   - לקרב  היא  המטרה  המגע. 

DMD ד"ר עדי סיון גילדור 

---
ד"ר עדי סיון גילדור - מומחית לפריודונטיה

השלכות 
 אסתטיות 
של טיפול 
פריודונטלי

תמונה 1. מיגרציה ושיפור בעקבות טיפול פריודונטלי. מרווח בין שיניים 12-11 
לפני הכנה ראשונית )למעלה(; סגירה של המרווח בעקבות ההכנה הראשונית 

)למטה(
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סמוך  שחזור  עודפי  יצירת  ללא  האפיקלית,  המגע  נקודת  את   -
לחניכיים העשויים להחמיר מחלת חניכיים קיימת )4(.

ביצוע שיוף slicing של השיניים באזורים הפרוקסימליים, להגדלת  ב. 
משטחי המגע, והרחבתם בכיוון האפיקלי בשילוב עם יישור שיניים 
לסגירת המרווחים שנוצרו. זהו טיפול שמשפיע על צורת השיניים: 
ממבנה משולש, שבו נקודת המגע קורונלית, למבנה מרובע יותר, 

עם משטח מגע ארוך הקרוב בקצהו האפיקלי יותר לחניכיים. 
גרמי על  אובדן  שיניים לאחר  רגנרציה של עצם סביב  גובה העצם:   .2
הינו  אינה פרדיקטבילית כאשר האובדן הגרמי  חניכיים  רקע מחלת 
סיכויי  הפריודונטליות  התאחיזה  רקמות  של  לרגנרציה   .)5( אופקי 
הקירות  מספר  יותר,  חדה  הנגע  שזווית  ככל  יותר  גדולים  הצלחה 
בקרת  על  המטופל  של  יותר  טובה  שליטה  מתקיימת  יותר,  גדול 
הרובד, מדדי הזיהום הפריודונטלי נמוכים יותר ויש בקרה של גורמים 

סיסטמיים כגון עישון וסוכרת. 

פעולה  שיתוף  ולעיתים  רבה,  מיומנות  דורשים  הללו  הטיפול  אופני  שני 
)במקרה של  סיכונים  בכל אחד מהם טמונים  לאורתודונטיה.  של מומחה 
שחזורים, יש להימנע מיצירת עודפים של השחזור. אלה עלולים להפוך ל־
Overhanging ולהגדיל את הסיכון למחלת חניכיים במקום. יש לעבוד ללא 
לעששת.  וסיכון  לשורש  השחזור  בין  מרווחים  היווצרות  למנוע  כדי  דימום 
בטיפול אורתודנטי, קיים סיכון בטיפול במשנן עם תמיכה גרמית מופחתת(.

אוגמנטציה של פפילות
של  הייתה  שבהן  הראשונה  פפילות.  חסר  לסיווג  שיטות  כמה  הוצעו 
 Nordland & Tarnow הציעו  מכן  לאחר  ושנה   ,)6(  1997 בשנת   ,Jemt
)7( שיטה דומה. הסיווג מבוסס על מיקום הפפילה ביחס לנקודת המגע 
של  מיקום  הוא   1 כאשר  ל־3,   1 בין  ונע  והפרוקסימלי  הבוקאלי   CEJול־
הפפילה בין נקודת המגע וה־CEJ הפרוקסימלי, ו־3 - מיקום של הפפילה 
אפיקלית ל־CEJ הבוקאלי. סיווג נורמלי ניתן למקרה שאין חסר של פפילה.

כאשר קיים מרחק של 5 מ"מ או פחות מנקודת המגע לשיא הרכס אך 
 ,)8( הפפילה אינה מלאה, הוצעו כמה שיטות לאוגמנטציה של הפפילה 

אולם אף אחת מהשיטות שהוצעו בספרות אינה מבטיחה הצלחה. 
הרקמות  בו  המקום  הינו  הביולוגי  המרווח  הביולוגי:  למרווח  חדירה 
הרכות, האפיתל ורקמת החיבור מתחברות לשן, אזור זה יכול להתקיים 
על פני אמייל, אולם במקרה של אובדן גרמי גם במיקום נמוך יותר על גבי 
שורש השן. זהו למעשה המחסום הביולוגי, המונע מחיידקים מחלל הפה 
לחדור לתוך העצם ורקמות הגוף. הממדים של המרווח הביולוגי משתנים 
)9( מצא ערך ממוצע של  גרג'יוליו  ומשן לשן באותו אדם.  מאדם לאדם 

2.04 מ"מ במחקר בפרימטים. 
Kois )10( הגדיר סוגי רכסים שונים: רכס גבוה, רכס נורמלי ורכס נמוך - 
לפי גובה הרכס כפי שנמדד בעת בדיקת sounding )אלחוש של המטופל 
והחדרת פרוב עד העצם, למדידת גובה הסולקוס ביחד עם רקמת החיבור 
ובאזורים  השן  במרכז   - אזורים  בשני  מתבצעת  המדידה  והאפיתל(. 
ו־4.5  במרכז  מ"מ   3 של  מרחק  נמדוד  נורמלי  ברכס  הפרוקסימליים. 
מ"מ באזורים הפרוקסימליים. ברכס גבוה - גם במרכז השן וגם באזורים 
הפרוקסימלים נמדוד כ־3 מ"מ לערך, ואילו ברכס נמוך - המדידה במרכז 
הרכס תהיה מעל 3 מ"מ ובאזורים הפרוקסימליים - מעל 4.5 מ"מ )גובה 

הרכס עומד ביחס הפוך לגובה החניכיים הנמדדות(.
Kois מצא רכס נורמלי ב־85% מהמטופלים. במקרים אלה, שולי הכתר 
קרי,  הרכס.  מקצה  מ"מ   2.5 על  עולה  שאינו  במרחק  להתבצע  צריכים 

כ־0.5 מ"מ מתחת לחניכיים.
פחות  )כאמור,  יחסית  הנמוך  החניכיים  גובה  גבוה,  רכס  של   במקרה 
זהו  חניכית.  תת  הכתר  שולי  את  להחביא  מאפשר  אינו  מ"מ(  מ־3 
כזה  לסוג  יחסית  שכיח  מקום  מהאוכלוסייה.  כ־2%  המאפיין  נדיר,   מצב 

של רכס הוא בסמוך לאזור מחוסר שיניים. 
רכס נמוך נמצא בכ־13% מהאוכלוסייה. מטופלים אלו נוטים, תיאורטית, 
אולם  החופשיות,  החניכיים  גובה  בשל  לכתרים  בסמוך  רצסיות  לפתח 
ככל  החיבור.  לרקמת  האפיתל  שבין  בחלוקה  בעיקר  תלויה  התופעה 

שרקמת החיבור גבוהה יותר, הסיכון לרצסיה נמוך יותר.
במקרה הנדיר של רכס גבוה, כאשר החניכיים נוטות להיות בגובה נמוך 
יחסית של כ־3 מ"מ, ניסיון להסתיר את שולי הכתר מתחת לחניכיים ייצור 
תמיד דלקת כרונית סביב הכתרים. במקרים אלו יש להעדיף כתרים ללא 
מתכת ושוליים על חניכיים, תוך התאמת הצבע שבשולי הכתר לצבע השן.

הרמוניה של קו החניכיים 

חניכיים  ממחלת  הסובלים  במטופלים  להיווצר  שעלולה  נוספת  בעיה 
מאלו  יותר  חשופה  שהיא  שן  למשל,  הרמוני.  שאינו  חניכיים  קו  היא 

הסמוכות לה. 
או  וטראומה שניונית  יתר בעקבות אבדן תאחיזה  במקרה של בקיעת 
הלהבי  הקו  גם  עלול  כאלה  במקרים  שכן  מופרת,  ההרמוניה   Flaring
)באמצעות  הבקעה  ביצוע  להיות  יכול  הפתרון  לקוי.  להיות  המשנן  של 
למיקום  החניכיים  קו  להחזרת  השן,  של  אורתודונטית(  אקסטרוזיה 
הרמוני. אלא שטיפול כזה ידרוש גם קיצור של הקצה האינסיזאלי של השן 
וכאבים,  רגישות  לגרום  על אחידות הקו הלהבי, מה שעלול  כדי לשמור 

ובמקרים קיצוניים גם צורך בטיפול שורש. 
השן  של  לזו  השן  צורת  את  לשחזר  אפשר  ההבקעה  סיום  לאחר 

ומקומית  )למעלה(  מפושטת  חניכיים  במחלת  שחורים  משולשים   .2 תמונה 
נקודת  בין  מ"מ   5  > ומרחק  מתקדם  גרמי  אובדן  יש  המקרים  בשני  )למטה(. 

המגע לשיא הרכס האלבאולרי
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ההומולוגית, באמצעות ציפויי חרסינה או שחזור ישיר. היתרון של קיצור 
בשן  במיוחד  בשן,  כותרת-שורש  היחס  שיפור  הוא  האינסיזאלי  הקצה 

שבקעה ונתונה בעקבות כך לעומסים עם המשנן הנגדי. 
בקרב  שכיחה  תופעה  ביתר,  חניכיים  גדילת  הינו  לכך  הפוך  מצב 
מונעי  הסידן,  תעלות  חסמי  ממשפחות  תרופות  שנוטלים  מטופלים 
דחיית השתלות ותרופות אנטיאפילפטיות. היא מחמירה בנוכחות מחלת 
חניכיים פעילה. סילוק הגורם המקומי, קרי פלאק ואבנית, ישפיע מאוד 

על נפיחות החניכיים ועל קלות הגישה לניקוי המשנן.
 

רצסיות ונסיגה מקומית הן תוצאה בלתי נמנעת של טיפול פריודונטלי. 
הפריודונטלית,  ברקמות  הדלקת  של  הפחתה  היא  להן  שהגורם  מכיוון 
טיפול  בעקבות  וגם  שמרני  טיפול  בעקבות  גם  להופיע  עשויות  רצסיות 
כירורגי. בלי קשר לסוג הטיפול, ככל שעומק הכיס ההתחלתי גדול יותר, 
כך הרצסיות הנוצרות באתר עמוקות יותר. למרות זאת, מחקרים לטווח 
הארוך מצאו שההבדלים ברצסיות שנגרמו לאחר טיפולים שונים הפכו 

זניחים בשל נטייה של החניכיים לגדול חזרה לאחר טיפול כירורגי )11(. 
אולם  הקודם,  בסעיף  נדונה  חניכיים  מחלת  רקע  על  שנגרמת  רצסיה 
להיות  יכולה  פרוקסימלי  גרמי  באובדן  מלווה  שאינה  מקומית  רצסיה 
מטופלת באמצעות השתלת חניכיים ממקור עצמי או מתרומה graft. יש 
לזכור שרצסיה שאינה מלווה באובדן גרמי פרוקסימלי, קליני או רנטגני, אינה 
מהווה סכנה לאובדן של השן )למעשה, במקרים של רצסיות מסוג מילר 1 
2 קיימת תאחיזה גרמית תקינה כמעט בכל היקף השן(, והאינדיקציה  או 
לטיפול ברצסיות הינה קיום של דלקת באזור שאין אפשרות לשלוט בה, 
או תלונה אסתטית של המטופל. סיווג הרצסיות מבוסס על בחינת קיום או 
היעדר רקמה מקורנת וקיום או העדר של אובדן גרמי פרוקסימלי. בספרות, 
על  עומדת  גרמי  אובדן  בהן  שאין  רצסיות  של  מלא  כיסוי  של  הפרוגנוזה 

85%-90%, כתלות בסוג הפרוצדורה הנבחרת לטיפול. 

פונטיקים באזור הקדמי 

במצב של מחלת חניכיים מתקדמת, לעתים מבוצעות עקירה של שן 
או יותר באזור הקדמי. בעקבות עקירת שן נראה תהליך של ספיגת עצם, 
שרובו מתרחש ב־6-3 חודשים הראשונים לאחר העקירה, אך נמשך עד 
כשנה לאחר מכן. רוחב העצם מצטמצם בעיקר באספקט הבוקאלי )12( 
ובממד הרוחבי יותר מאשר בממד הגובה )13(. הפלטה הבוקאלית היא 
של  התאחיזה  ממערכת  חלק  שהיא   ,bundle bone מסוג  עצם  בעיקר 
השן. זו עצם דקה, שרובה פלטה קורטיקלית שעוברת אטרופיה בהיעדר 
)14( לאחר עקירה הראו שבעקבות עקירת  שן. מדידות על גבי מודלים 
שן צנטרלית עליונה מתרחשת הפחתה של 3 מ"מ בממוצע בעובי הרכס 
ברכס  השינוי  ממדי  עליונה.  לטרלית  שן  בעקירת  מ"מ  ו־3.5  הבוקאלי, 
מסיבות  שיניים  של  בעקירות  יותר  חמורים  להיות  עשויים  האלבאולרי 

פריודונטליות, שאיבדו עצם עוד טרם העקירה. 
לשיקום  אפשרות  היעדר  קרי  דנטליות,  מסיבות  עקירה  של  במקרים 
שאינה  עששת  )לדוגמה,  לבקרה  ניתן  לעקירה  שהגורם  ובתנאי  השן, 
מאפשרת שיקום(, ניתן לשקול הבקעה של השורש למטרת עקירה )15(. 
והחניכיים  העצם  התאחיזה,  רקמות  כל  את  להבקיע  ניתן  זו  בפעולה 

ביחד עם השן, לקבלת תוספת עצם בממד אנכי ואופקי. 
בעקבות  שמתרחש  הגרמי  האובדן  למניעת  שהוצעה  נוספת  שיטה 
להיעקר  שעתידה  השן  של  הבוקאלית  הפלטה  של  שימור  היא  עקירה 
וביצוע של שתלים לינגואלית לחלק השן הנותר, שהוא זה המשמר את 
התאחיזה באזור, כולל ה־Bundle Bone, ובכך למנוע ספיגה של העצם 
אובדן  של  במקרה   .)16( והפפילות  העצם  קונטור  על  ולשמור  באזור 
גרמי מתקדם, סדק בשורש, עששת עמוקה או תהליך פריאפיקלי נרחב, 
הפרוצדורה הופכת פחות פרדיקטבילית, עם סיכון גבוה להשארת זיהום 

מקומי ולחשיפה עתידית של שארית השורש הנותרת. 

פונטיקים  באמצעות  משוקמים  להיות  שעתידים  קדמיים  אזורים 
העקירה  שבין  בשלב  הזמני.  השחזור  בשלב  מוקדם  תכנון  דורשים 
לשיקום הקבוע, תמיד נעדיף שחזור נתמך שיניים, קרי גשר זמני או גשר 
את  להקטין  כדי  וזאת  )תותבות(,  רקמה  נתמך  שחזור  פני  על  מרילנד, 
העומסים המופעלים על האזור במהלך הריפוי. לפי אופי הריפוי בעקבות 
העקירה וסוג השיקום המתוכנן )שתל או פונטיק(, ניתן להיעזר בהשתלה 
המאפיין  השקוע  המראה  את  לתקן  כדי   )17( רכה  או  קשה  רקמה  של 
כחלק  בחניכיים  החסר  השלמת  היא  נוספת  אפשרות  כאלו.  אזורים 

מהשיקום על ידי שימוש בחרסינה בגוון החניכיים באזורים הללו. 

סיכום

ודורשים  לגרום לפגמים הפוגעים באסתטיקה  חניכיים עלולה  מחלת 
היא  כתרים  שולי  של  חשיפה  הטיפול.  תכנית  בשלבי  עוד  התייחסות 
לעתים קרובות ביטוי של ריפוי הדלקת ומקלה על ניקוי האזורים הללו, 
התייחסות  מחייבת  גם  היא  אולם  לטיפול,  נגישים  היו  לא  לכן  שקודם 
הכתר  את  להחליף  האפשרות  ועל  לחשיפה  סיכוי  על  למטופל  והסבר 

מסיבות אסתטיות. 
לרופא  ובסיוע  המטופל  של  בהכנה  מאוד  חשוב  תפקיד  לשיננית 
להסביר  יש  הטיפול,  לפני  הטיפול.  לתוצאות  בהתייחסות  המטפל 
כתרים  סביב  חניכיים  כיווץ  של  אפשרות  קיימת  כי  מראש  למטופל 
קדמיים וחשיפת שולי שורש כהים או שולי כתרים ממתכת, ולהחתים 

ותרופות  בהווה  סידן  תעלות  חסמי  נטילת  בשל  היפרטרופיה   .4 תמונה 
אנטיאפילפטיות בעבר )למעלה(. לאחר הכנה ראשונית וללא הפסקת התרופה, 

ניכר כיווץ של החניכיים )למטה(

 Passive עם  המשנן  יתר   .CEJב־ נמצא   21 בשן  החניכיים  גבול   .3 תמונה 
altered eruption
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אותו על הצהרה כי הוא יודע על כך. כאשר ההסבר מבוצע טרם הטיפול, 
המטופל לרוב מקבל את התוצאות בהבנה. 

בנוסף, במהלך טיפול משקם, במיוחד באזורים קדמיים אך גם באחוריים, 
יסודי של שאריות  לניקוי  נוספת עם השיננית  גדולה לפגישה  יש חשיבות 
צמנט ופלאק שבועיים לפני לקיחת מידות לכתרים. השיננית יכולה לסייע 
לרופא, כיוון שבהיעדר דלקת ודימום מקומי קל יותר לקחת מידה. בנוסף, 
בריאות  שנקבל  הסיכוי  ראשונית,  הכנה  לאחר  זמן  די  שממתינים  במידה 
מלאה של החניכיים והגעה שלהן למקום יציב יותר לאורך זמן גבוה יותר, 

מה שעשוי לשפר את הפרוגנוזה האסתטית של שיקום קדמי. 
במהלך תכנון הטיפול, ובוודאי במהלך ביצועו, תידרש במקרים מסוימים 
אפשרות  את  לבחור  כדי  דיסציפלינות,  מכמה  מומחים  עם  התייעצות 
הטיפול הטובה ביותר בהיבטים של התוצאה הבריאותית, ציפיות המטופל 

והיכולת הכספית שלו. 
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תמונה 5. שן 11 לאחר חבלה וספיגה שחלופית, שהופיעה שנים מספר לאחר 
טיפול שורש. שיניים 12 ו־21 גם הן עם טיפולי שורש בעקבות חבלה. יש לעקור 
 11 11. הוחלט לבצע גשר 21-12, וכדי למנוע קריסה של החניכיים באזור  את 
בוצעו דה קורונציה של הכותרת, כ־2 מ"מ מתחת לחניכיים, והשתלת רקמת 

חיבור שנקצרה מהחיך. למטה - הגשר הסופי
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הקדמה 

על  מחדש  ועיצובן  השיניים  גודל  הקטנת 
האינטרפרוקסימליים  המשטחים  שיוף  ידי 
 ,)InterProximal enamel Reduction - IPR(
או בפשטות "סטריפינג" )stripping(, הוא יישום 

קליני מקובל במהלך טיפול אורתודונטי )1, 2(. 
מזה כמה עשורים, סטריפינג מקובל כטיפול 
חוקרים  ידי  על  שפורסם  כפי  צפיפות,  לפיזור 
בו  השימוש  שיעור   .)8-3( מובילים  וקלינאים 
גדל  אורתודונטיות  במרפאות  יומיומי  באופן 
ד"ר  של  פרסומיו  בעקבות  השמונים  בשנות 
 IPR7, 8(, אשר הציג את ה־( )Sheridan( שרידן
כחלופת טיפול אפשרית לעקירות או להגדלת 
הקשתות במקרים של צפיפות קלה עד בינונית 
)8-4 מ"מ(. על פי סקר שנערך בארצות הברית 
בין השנים  הוכפל   IPRב־ )2(, השימוש הקליני 
1986 ל־2008 הודות ליעילות בפיזור הצפיפות, 
השמירה על יציבות הטיפול והשיפור האסתטי.

לשיננית - האמונה על שמירת הבריאות והגהות 
מתרפאים  עם  יומיומי  בקשר  ונמצאת  הפה  של 
במהלך טיפול אורתודונטי - חשובה מאוד ההבנה 
של טכניקה זו, על יתרונותיה וחסרונותיה. מטרת 
השונות  הטכניקות  את  להציג  היא  זו  סקירה 
את  ולהגדיל  אורתודונטי  בטיפול  שיניים  לשיוף 

ההבנה בנוגע לבטיחות השיטה.

"סטריפינג" - התוויות ויתרונות 

בכתב  שפורסם  קודם  במאמר  שהוצג  כפי 
 ,)2012 נובמבר   ,45 )גיליון  "שיננות"  העת 
ביותר  הנפוץ  הסגר  ליקוי  הוא  משנן  צפיפות 
והסיבה הנפוצה ביותר שבגינה פונים מתרפאים 
להתמודדות  הדרכים   .)9( אורתודונטי  לטיפול 
עם צפיפות כוללות הגדלה של קשתות המשנן 
שיוף(.  או  עקירות  ידי  )על  שן  חומר  הסרת  או 
המועדף  כטיפול  ייבחר  שיניים  שיוף  לרוב, 
וכן  בינונית  עד  קלה  צפיפות  של  במקרים 

קשתיות  באמצעות  שיניים  יישור  של  במקרים 
במקרים   .)10(  (Invisalign )כדוגמת  שקופות 
של צפיפות חמורה )מעל 8 מ"מ(, נעדיף עקירה 
של שיניים כדי לפנות מקום ליישור הקשתות. 

המועדפת  הטיפול  דרך  על  ההחלטה  אולם, 
בהם:  רבים,  שיקולים  וכוללת  מורכבת  היא 
מידת ההטיה של החותכות, מתאר החניכיים, 
השיניים  של  התמיכה  ומידת  הפרופיל  מראה 
הלסתות,  של  הסקלטלי  המבנה  בשפתיים, 
וקיומן של שיני  מידת ההתפתחות של המשנן 
מוגזמת  הטיה  כי  להבין  חשוב  וכדומה.  בינה 
היא מופע  )פרוקלינציה(  של החותכות קדימה 
מקביל לצפיפות, אשר תיקונו דורש מקום, ולכן 
ידרוש הסרה של חומר שן )11, 12( )תמונה 1א(. 
בנוסף לפיזור הצפיפות, שיוף שיניים משמש 
בקשת  השיניים  בגודלי  התאמה  חוסר  לתיקון 
התחתונה  הקשת  שיני  מול  אל   העליונה 
חותכות  של  רבים  במקרים  לדוגמה,   .)13 ,12(
בגודל  תחתונות  וחותכות  צרות  עליונות  ִצדיות 
שמירת  תחייב  הסגר  של  טובה  התאמה  תקין, 
מקום והגדלה של החותכות הקטנות העליונות, 
התחתונות  החותכות  של  שיוף  לחלופין  או 
והתאמת גודלן לגודלן של העליונות. המשמעות 
חוסר  אין  שבהם  במקרים  גם  שלפעמים,  היא 
מסוימות  שיניים  של  בשיוף  נבחר  ניכר,  מקום 
כדי לשפר את יחסי הסגר ואת תוצאת הטיפול 
טיפול  תכנון  מערכות   .)2 )תמונה  האורתודונטי 
תכנון  מאפשרות   )Insignia )דוגמת  ממוחשבות 
מבוקר של כמות השיוף הנדרשת. במערכות אלו 
תלת־ממדית  ממוחשבת  בהדמיה  לדמות  ניתן 
את תוצאת הטיפול הרצויה ואת מידת ההתאמה 
התחתונה  הקשת  לבין  העליונה  הקשת  בין 
עוד  לצפות  וכך  האורתודונטי,  הטיפול  בסיום 
יידרש במהלכו  לפני תחילת הטיפול כמה שיוף 

כדי להשיג סגר אופטימלי )תמונות 1א, 1ב(. 
התוויות נוספות לשיוף של השיניים הן במקרה 
של עיצוב מחדש של השיניים למורפולוגיה נכונה 
משולשים  של  במקרה  וכן  אסתטי,  ולשיפור 
הצווארי  בשליש   )Black triangles( שחורים 
הם  גם  נוצרים  אשר   ,)3 )תמונה  השיניים  של 
החותכות.  של  נכונה  לא  ממורפולוגיה  כתוצאה 
במקרה זה, נקודת המגע בשליש הכותרתי של 
באזור  השיניים  בין  קרבה  מאפשרת  אינה  השן 
שפעמים  שחור,  משולש  נוצר  וכך  הצווארי 
 .)15  ,14( למתרפא/ה  אסתטית  מפריע  רבות 
שנסוגה  החניכיים  רקמת  האמייל,  שיוף  ידי  על 
וכך  החלל  את  ולמלא  מחדש  להתארגן  יכולה 

............
השיניים,  רפואת  למדעי  המכון   - שגב־נויהוף  מיטל  ד"ר 
העברית  האוניברסיטה  הדסה,  שיניים,  לרפואת  הספר  בית 

בירושלים; מרפאה פרטית. 
קהילתית,  שיניים  לרפואת  המחלקה   - לויט־ישראלי  הדס 
העברית  האוניברסיטה  הדסה,  שיניים,  לרפואת  הספר  בית 

ירושלים. 
הספר  בית  לאורתודונטיה,  המחלקה   - יצחקי  עודד  ד"ר 
ירושלים;  העברית  האוניברסיטה  הדסה,  שיניים,  לרפואת 

Oyits76@gmail.com .מרפאה פרטית

 DMD, MA ד"ר עודד יצחקי ,RDH הדס לויט־ישראלי ,DMD ד"ר מיטל שגב־נויהוף

 שיוף שיניים לצורך פיזור
צפיפות בטיפול אורתודונטי

 1
טיפול  של  ממוחשב  תכנון  מדגימה  התמונה   - א 
להגיע  כדי   .Insignia במערכת  אורתודונטי 
לשיפור אסתטי ותפקודי יש להבקיע את החותכות 
העליונות, אולם בגין עמדה קדמית )פרוקלינציה( 
של החותכות התחתונות - לא ניתן להשיג זאת. אי 
לכך, מתוכנן שיוף של חותכות תחתונות, במטרה 
ביחס לשיניים  יותר  אותן בעמדה אחורית  למקם 

העליונות ולשפר את יחסי הסגר. 
ב - תכנון ממוחשב של מידת השיוף שיש לבצע 

בכל משטח שן.
שנוצרו  המרווחים  בפועל.  השיוף  ביצוע   - ג 
התחתונה  הקשת  היקף  את  להקטין  יאפשרו 
את  ולשפר  האורתודונטי  הטיפול  במהלך 
רוטטורית,  בשיטה  בוצע  השיוף  המשנן.  יחסי 

באמצעות מקדח יהלום ייעודי. 

1א׳

1ב׳

1ג׳
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שבהם  מקרים  יש  יותר.  אסתטי  מראה  ליצור 
נבחר לבצע שיוף שיניים בשלבי המעקב, לאחר 
את  לשפר  במטרה  האורתודונטי,  הטיפול  סיום 
למנוע  וכן  הטיפול  תוצאת  של  היציבות  סיכויי 
היא מאפיין  כי  ידוע  - אשר  הצטופפות עתידית 

טבעי של הצטופפות המשנן )9, 18-16(.

התוויות נגד 

שיוף שיניים הוא הליך בטוח יחסית, אך עדיין 
מדובר בהליך בלתי הפיך, הדורש אבחנה קפדנית. 
התוויות הנגד לשיוף השיניים הינן יחסיות וכוללות: 
צפיפות הגדולה מ־8 מ"מ בקשת, היגיינה אורלית 
גבוה  סיכון  פעילה,  פריודונטלית  מחלה  לקויה, 
מלבנית  צורה  בעלות  קדמיות  ושיניים  לעששת 
במיקום  מגע  נקודות  ביצירת  הקושי  בשל   -

האנטומי הנכון )19, 20(. 

שיטות לשיוף שיניים 
במהלך טיפול אורתודונטי

אמייל  כמה  להעריך  חשוב   IPR ביצוע  לפני 
צריך ואפשר להסיר. יש בספרות טענות שונות 
 ,)21  ,10( להסרה  הניתן  האמייל  כמות  לגבי 
עד  של  הסרה  כי  לציין  ניתן  אצבע  ככלל  אך 
 ,22  ,7( ובטוחה  מקובלת  תיחשב  מהעובי  חצי 
23(. במחקר שפורסם לאחרונה על ידי קבוצת 
תל  מאוניברסיטת  שריג  ד"ר  בראשות  מחקר 
שיניים  של  האמייל  עובי  נבדק   ,)25( אביב 
האמייל  עובי   - השן  באותה  כי  ונמצא  קבועות 
השן.  של  הדיסטלי  ובפן  המזיאלי  בפן  דומה 
כל  של  השיניים  עוביי  סך  של  בסיכום  בנוסף, 
בין  גדול  הבדל  אין  כי  נמצא  בקשת,  השיניים 
בין  משתנה  האמייל  עובי  המשנן.  קשתות 
בשיניים  יותר  וגדול  שונות  שיניים  קבוצות 

האחוריות בהשוואה לקדמיות )25(. 
לשיטות  מתחלקות  שיניים  לשיוף  השיטות 
מחוספסות,  מתכת  רצועות  ידי  )על  ידניות 
ידי  )על  רוטטוריות  ולשיטות   )metal strips
הידניות  השיטות  ככלל,  דיסקים(.  או  מקדחים 
עם  שיוף  שכן  יעילות,  פחות  אך  יותר  בטוחות 
עלול   )4 )תמונה  מחוספסת  מתכת  רצועת 
אי־ למתרפא  לגרום  גם  )ולכן  רב  זמן  לארוך 
הרוטטוריות  השיטות   .)20( ממושכת(  נוחות 
יעילות יותר, וישמשו לרוב להסרה של חומר שן 

בשיעור ניכר יותר. 
ניתן להגיע  דיסקים  ידי  בהסרת חומר שן על 
שטח  של  גבוהה  ליטוש  לדרגת  יעיל  באופן 
הזגוגית. עם זאת, עבודה עם דיסק בחלל הפה 
ומחייבת  הרכות  ברקמות  פגיעה  לגרום  עלולה 
עלולה  זו  שיטה  בהגנה.  שימוש  רבות  פעמים 
מתקשה  המטופל  כאשר  מאוד  בעייתית  להיות 
להחזיק את ראשו יציב לאורך זמן. בנוסף, פעמים 
רבות עלול המתרפא לחוש אי נוחות פסיכולוגית 
הקליני  ההליך  את  ולתפוס  המכשיר,  גודל  נוכח 

2
העשרה,  בגיל  מתרפאה  של  לימוד  תבניות   - א 
בקשת  וצפיפות  העליונה  בקשת  מרווחים  עם 
התחתונה. ניתן לראות חותכות עליונות לטרליות 
עבור  גם  בולטון.  פער  על  המרמזות  קטנות, 
מידת  של  ממוחשב  תכנון  בוצע  זו  מתרפאה 

השיוף שיש לבצע בכל משטח שן. 
ב - לאחר השיוף ניתן לצמצם את היקף הקשת 
ההיקף  צמצום  את  גם  לאפשר  ובכך  התחתונה, 
התאמה  על  שמירה  תוך  העליונה  הקשת  של 
העליונה  בקשת  הרווחים  וסגירת  הקשתות  בין 
אפשר  בתמונה  בלבד.  אורתודונטיה  באמצעות 
הטיפול  בסיום  המתוכננת  התוצאה  את  לראות 

)בלבן(, ואת המצב ההתחלתי )בירוק(. 

3
רווחים  לראות  ניתן  מבוגר.  מטופל  של  משנן 
החותכות  בין  המגע  לנקודת  אפיקלית 
שחורים  כמשולשים  נראים  אשר  התחתונות, 
)Black triangle(. יש לשים לב לכך שהשיניים 

במגע בשליש הכותרתי. 

4
הסרת חומר שן ממשטח השן הפרוקסימלי באמצעות פס מתכת )סטריפ( 

2א׳

2ב׳

3
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מאמרים מקצועיים  

כדרמטי בהרבה ממה שהוא במציאות. 
נוחה  היא  מקדחים  ידי  על  שן  חומר  הסרת 
חלק  משטח  ליצור  מאפשרת  היא  ומדויקת. 
יותר של שטח פני השן מבלי להשאיר מדרגות 
באמייל. עם זאת, יתכן שיידרש ליטוש נוסף של 
שטח הפנים, על ידי דיסקים או רצועות מתכת, 
לאחר ההסרה של חומר שן )תמונה 1ג(. ככלל, 
מהמדווח  והן  הקליני  מהניסיון  הן  מהנלמד 
ליישום,  קל  קליני  הליך  זהו  כי  עולה  בספרות, 

שאינו מעמיס אי־נוחות ניכרת על המתרפא/ה.

בטיחות בשיוף שיניים 
ותופעות לוואי אפשריות

פני  את  משנה  בהגדרה,  השיניים,  של  שיוף 
השטח של זגוגית השן ופוגע בהם. אי לכך, הובע 
החשש - הן בספרות המקצועית והן במתארים 
מתרפאים  של  בשאלות  )לדוגמה,  הקליניים 
והוריהם( - מפני סיכון מוגבר לעששת, רגישות 

שיניים ובעיות בחניכיים )20(. 
מיקרוסקופית  בבחינה  לעששת,  החשש  לגבי 
של שטח פני הזגוגית ניתן לראות פגיעה בזגוגית, 
זו אינה  נגע עששתי. אולם פגיעה  שיכולה לעודד 
עששת  נגעי  של  קלינית  להתפתחות  מובילה 
בשיעור גבוה יותר מאשר על פני שטחי שן שלא 
אבדן  שיעור  אחרות,  בִמלים   .)22( שיוף  עברו 
במשטח  יותר  גבוה  הזגוגית  מרקמת  המינרלים 
שן שעבר שיוף, אולם אבדן זה לא בהכרח מוביל 
הקלינית  המשמעות  ולכן   ,)Cavitation( לנקב 
שלו שולית. יחד עם זאת, בעת שיוף השיניים יש 
לגרום  היכולות  באמייל,  מדרגות  מיצירת  להימנע 
להצטברות רובד חיידקי. כמו כן, יש לבצע ליטוש 
לאחר השיוף )26( ולשקול תכנית מניעה הכוללת 
ואפליקציה  פלואוריד  עם  יומיומית  פה  שטיפת 
)דוגמת  מרוכז  פלואוריד  ורניש  של  מקצועית 

.)27( (Voco
אפשרית  לוואי  מתופעת  גם  הובע  חשש 
נוספת - רגישות יתר של השיניים לחום או לקור 
מושפעת  זו  תופעה  האמייל.  משיוף  כתוצאה 
חומרת  המטופל,  גיל  בהם  גורמים,  מכמה 
לפני  יתר  רגישות  הצפיפות, שחיקה פתולוגית, 
הטיפול, וכמובן - כמות האמייל המוסרת. אולם, 
לחשש זה אין תמיכה בספרות. מחקרים קצרי 
שיוף  בבטחה  לבצע  ניתן  כי  הראו  טווח  וארוכי 
נרחב, אפילו עד לרמה של חשיפת הדנטין, כל 
או  אוויר  ידי  עוד הוא נעשה תוך כדי קירור, על 
ספריי מים, וכל עוד משטח השן מוחלק ומלוטש 
עלול  קירור  ללא  האמייל  שיוף  זאת,  עם   .)28(
כתוצאה  השן  למוך  הפיך  בלתי  נזק  לגרום 
כי  נמצא  זה,  בהקשר  השן.  של  יתר  מחימום 
בחותכות  קרביד  טונגסטן  במקדח  בשימוש 
ביותר  הגבוה  הוא  לנזק  הסיכוי  התחתונות 

בהשוואה לשיטות אחרות )7, 29(.
חשש שלישי נוגע לתופעה של קרבת שורשים 
האמייל  של  משמעותית  הפחתה  לאחר 

אלבאולרית  שעצם  ולכך  האינטרפרוקסימלי, 
דקה עלולה להוביל לעלייה בשכיחות של מחלת 
שבחנו  טווח,  ארוכי  מחקרים  אולם  חניכיים. 
המכתשית,  עצם  גובה  על  השיוף  השפעת  את 

מפריכים חשש זה )23, 30(. 

סיכום 

פשוט  אורתודונטי  הליך  הוא  השיניים  שיוף 
ויעיל שמטרתו יצירת מקום, שיפור המורפולוגיה 
ושמירה  והחניכיים  השיניים  של   והאסתטיקה 
תכנון  באמצעות  בסיומו.  הטיפול  יציבות  על 
זו,  בסקירה  כמתואר  ראוי,  וביצוע  נכון  מקדים 
תוצאות  בהשגת  יתרון  מהווה  האמייל  שיוף 
בדרך  וזאת  קלות,  ביתר  יותר  טובות  טיפול 
תכיר  שהשיננית  חשוב  ופיזיולוגית.  שמרנית 
ותסייע במניעת תופעות הלוואי  זה  הליך קליני 

האפשריות. 
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פעילויות האיגוד  

יום השיננית הבינלאומי באירוע מיוחד.  כמדי שנה, אש"י חוגג את 
הפעם, ירדנו אל ים המלח בהרכב משמח וגדול של כ־180 שינניות. 
נהנינו מיומיים של הרצאות מקצועיות, סיורים מודרכים ופינוק במלון 

חמישה כוכבים - עם נופיהם הקסומים של ים המלח והרי מואב.
את היום הראשון התחלנו ביישוב תל שבע, במרכז המבקרים של "בת 
- חברת הקוסמטיקה הבדואית הראשונה בעולם. שמענו את  המדבר" 
רקייק, הרוח החיה שמאחורי החברה.  סיפורה המרתק של מרים אבו 
מרים, אישה מעוררת השראה ופורצת דרך, ִשכללה מסורת משפחתית 
בת מאות שנים של היכרות עם צמחי המדבר ושימושיהם השונים, והיום 
ומרפא  טיפוח  מוצרי  מגוון  בייצור  נוספות  בדואיות  נשים  מעסיקה  היא 

מצמחים ומחלב נאקות. 
שביער  "נתנאל"  במסעדת  מפנק  לבראנץ'  נסענו  הביקור  בתום 
להב, ולאחר הארוחה יצאנו לטיול ברכבי ספארי בנופיהם הקסומים 
החי  על  מצוינת  הדרכה  כלל  הסיור  סדום.  והר  פרצים  נחל  של 
לקראת  ההיסטוריה.  במהלך  המלח  ים  אזור  ועל  במקום  והצומח 
והמים  כשהמדבר  המלח,  ים  על  מרהיבה  לתצפית  עלינו  השקיעה 

נצבעים ביופי ובצבעים שהם מעבר לכל דמיון.
אחרי הסיור נסענו למלון קראון פלאזה, עטינו חלוקים וירדנו לספא, 
לג'קוזי ולבריכות המים המינרליים. לאחר יום של נסיעה וסיורים, זה 

היה פינוק מושלם.
שרון  אש"י,  יו"ר  במלון.  הערב  ארוחת  לאחר  החלה  הערב  תכנית 
ועדכנה  פרידמן־יניב, סקרה את הישגי האיגוד בחודשים האחרונים 
לגבי פעילויות ומהלכים ש"מתבשלים" בימים אלה. להקת העבריים 
הוזזו  שולחנות  כולנו.  את  שהקפיץ  מלהיב,  למופע  הגיעה  מדימונה 
ושמחה  ריקודים  כמו  אין  ריקודים.  לרחבת  הפך  והאולם  הצידה 
לגיבוש! גם לאחר שההופעה הסתיימה נשארנו באולם ופתחנו בערב 
סטנד־אפ שינני: שינניות סיפרו על אירועים משעשעים שחוו במהלך 
מעט  לא  בקרבנו  שיש  גילינו  דמעות.  עד  אותנו  והצחיקו  עבודתן 

חברות בעלות חוש הומור מפותח ביותר. 
יום ההרצאות החל בשעת בוקר מאוחרת שאפשרה לנו להתעורר 
המלון.  במתקני  להתפנק  ולהוסיף  הבוקר  מארוחת  ליהנות  בנחת, 
ונכנסנו  הדנטליות  החברות  של  והמכירה  התצוגה  בדוכני  ביקרנו 

להאזין להרצאות המצוינות. 
דף  על  וסיפרה  פתחה  המנהל,  הוועד  חברת  שטרקמן,  אורלי 
אש"י;  בחסות  חדש  הסברה  ערוץ   - השיניים"  "פיית  של  הפייסבוק 
השיננית דלית ראם שיתפה אותנו בחוויית הטיפול בסיוע הפריו־צ'יפ; 

חברות אש"י 
 ציינו את 

יום השיננות 
הבינלאומי 

 2016 
ביומיים של 

כיף ולימוד

כל הכנסים של אש"י מזכים את השינניות בתעודות 
פי  על  מעודכנת",  כ"שיננית  ובהכרה  השתתפות 
הוא  ידע  הבריאות.  משרד  לאחרונה  שהוציא  הנוהל 

כוח - וכנסים וימי עיון הם אמצעי מצוין לרכוש ידע!

מיועד  הכנס  בוגרות.  כנס  נערוך   2017 בינואר  ב־2  בוגרות  כנס 
הרצאות  ויכלול  ו־2016   2015 בשנים  לימודיהן  את  שסיימו  לשינניות 
בנושאים חיוניים לבוגרות הטריות: שכר, דיני עבודה ומקומה של השיננית 
סיטי.  שבאיירפורט  התרבות  בהיכל  יתקיים  הכנס  השיניים.  במרפאת 

התכנסות בשעה 16:00. הזמנה מסודרת תישלח בקרוב. 

יום האישה  ב־21 במרץ נקיים אירוע לרגל  יום האישה הבינלאומי 
שיעסקו  מעניינות  מהרצאות  הפעם  גם  נהנה  שנה,  כמדי  הבינלאומי. 
בנשים, בבריאותן ובדרכים לשיפור איכות חייהן. האירוע יתקיים בהיכל 
לחברות  תשלום  ללא   .15:00 בשעה  החל  סיטי,  שבאיירפורט  התרבות 

האיגוד; 150 שקלים למי שאינה חברה. פרטים נוספים יימסרו בקרוב.

אש"י  בשיתוף  ציבורית  שיניים  לרפואת  הבינלאומי  הכנס 
ב־19-18 במאי 2017 יתקיים במלון קראון פלאזה נצרת הכנס הבינלאומי 
הכנס.  של  המארגנת  בוועדה  משתתף  אש"י  ציבורית.  שיניים  לרפואת 
שיניים  בריאות  בנושאי  פוסטרים  תחרות  בכנס  תיערך  השאר  בין 
שינניות  מניעתית.  שיניים  ורפואת  בקהילה  שיניים  רפואת  ציבורית, 
חזן,  למיכל  לפנות  יכולות  המעוניינות  פוסטרים.  להגיש   מוזמנות 

.050-2006389

הכנס המדעי השנתי  ב־24 במאי 2017 יתקיים הכנס המדעי השנתי 
של אש"י. כמדי שנה, זה יהיה כנס מושקע עם מגוון הרצאות ייחודיות, 
למקצוע.  חברותינו  עם  מרגש  חברתי  ומפגש  עשירה  דנטלית  תערוכה 
נוספים  פרטים  אש"י.  חברות  שהן  לשינניות  משמעותית  הנחה  תינתן 

יימסרו בקרוב - במייל, באתר האיגוד ובפייסבוק. 

אש"י.  של  הכללית  האסיפה  תתקיים   2017 ביוני  הכללית  האסיפה 
מעבר למתן עדכונים חשובים על פעילות האיגוד, יתקיימו השנה בחירות 
מוזמנות  מועמדותן  את  להגיש  המעוניינות  שינניות  האיגוד.  להנהלת 
050-2006389. הודעה מפורטת תצא בהקדם.  לפנות למיכל חזן, בטל' 
בואו להיות חלק ממי שיניעו את השינויים הבאים לטובת המקצוע שלנו 
חברות  לשינניות  היא  הכללית  באסיפה  ההשתתפות  בו!  והעוסקות 

האיגוד בלבד וללא תשלום. פרטים בקרוב.

כיצד להתעדכן שינניות שרוצות לקבל מידע למייל או לתיבת הדואר, 
מתבקשות לעדכן את מזכירת האיגוד מיכל חזן, בטל' 050-2006389, 
שבאתר  קשר"  ב"צור  או   idha.org.il@gmail.com המייל  בכתובת 
אש"י )www.idha.org.il(. אתן גם מוזמנות להירשם לדף הפייסבוק 
של איגוד השיננות הישראלי )הפורום הסגור לשינניות בלבד(. גם שם 
תוכלו להתעדכן בנושאים שוטפים ובהודעות על אירועים וכנסים, וכן 

להשתתף בדיונים בנושאים הקשורים לעבודה שלנו.

כנסים 
 וימי 
 חוגגותעיון

במקום        
 הנמוך 
בעולם
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רענן שקד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות, דיבר על הפוטנציאל הרב הטמון 
פרופ'  ומהצלחתה;  מהמרפאה  נפרד  בלתי  כחלק  שיננית  בהעסקת 
ד"ר  ישראל;  ילדי  של  הדנטלי  מצבם  על  עדכניים  נתונים  הציג  זיני  אבי 
למטופלים  וההתייחסות  בשיניים  רגישויות  על  הרצה  דבוייריס  ולדי 
בחברת  מוצר  מנהלת  ליינר,  מיכל  הטיפול;  במהלך  כאלה  רגישויות  עם 

קולגייט, סיפרה על מיתוסים ברפואת שיניים ועל האמת שמאחוריהם. 
מאוד  רחוקות  שהיינו  ספק  אין  עשיר.  מכיבוד  נהנינו  ההרצאות  בין 

מלהיות רעבות ביומיים האלה. 
אש"י מבקש להודות לחברת דקסל - שמזה שנים שומרת על מסורת 
הליווי ונתינת החסות לכנס, ולנותנות החסות הנוספות: החברות אורל בי, 
יכולת לקיים את האירוע  והיזון פרמה. בלעדיכן לא היינו   GSK קולגייט, 

במתכונתו זו.  
 - עובדיה  ליפה  ובעיקר  אש"י,  הנהלת  חברות  לכל  לב  מקרב  תודה 

אחראית הכנסים וימי העיון, אשר עשתה לילות כימים להצלחת הכנס. 
נשמח לראות את כולכן בשנה הבאה!
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] אתר חדש לאיגוד השיננות הישראלי [

הושק  האחרונים,  בחודשים  שנעשתה  מאומצת  עבודה  בתום 
ידידותי  האתר  הישראלי.  השיננות  לאיגוד  חדש  אתר  באוקטובר 
יש  והקטגוריות.  הנושאים  שלל  בין  בקלות  לנווט  ומאפשר  למשתמש 
חדשות  האיגוד,  עיתון  גיליונות  מקצועיים,  מאמרים  כולל  רב,  מידע  בו 
ואפשרות הרשמה אליהם, הצעות עבודה, חוזי  לוח אירועים  ועדכונים, 
העסקה ומידע חשוב הפתוח לחברות האיגוד בלבד. בתקופה הקרובה 

יתבצעו עדכונים ושדרוגים נוספים. 
לחלק  להיכנס  יוכלו  לא  הישן  לאתר  שנרשמו  האיגוד  חברות  חשוב! 
פרטיכן  את  מחדש  מלאו  ישנים.  וסיסמה  משתמש  שם  עם  הסגור 
המופיע  המקוון  בטופס  חדשים,  וסיסמה  משתמש  שם  כולל  האישיים, 
באתר. מזכירת האיגוד, מיכל חזן, תאשר את כניסתכן עם השם והסיסמה 

החדשים.
כמו תמיד, נשמח לשיתוף הפעולה שלכן. אם יש לכן הארות, או שאתן רוצות 

לתרום להעשרת התכנים - אנא פנו למיכל חזן, בטל' 050-2006389.

] פיית השיניים שני - ערוץ הסברה חדש לאש"י [ 

שינניות יקרות, שמי שני, ואני פיית שיניים ידידותית למשתמש.
הוסמכתי לתפקיד המתווכת בין השינניות המקצועיות לקהל הרחב בדף 

הפייסבוק  החדש: "פיית השיניים - ערוץ ההסברה של אש"י".
תפקידיי מגוונים: 

איידע את הקהל בנושאים שונים הקשורים   ❖
לבריאות חלל הפה, השיניים והחניכיים;

אציע "טיפים" בהיגיינה אורלית - בתקווה   ❖
לאפשר לקוראים לחייך חיוך בריא ויפה;

אמנה ואסביר את מגוון תפקידיה של השיננית   ❖
ואציין את התדירות הרצויה של הטיפולים;

אתרום את חלקי להפרכת מיתוסים שגויים;  ❖
מדי פעם אחלק מתנות ושוברי מתנה, במטרה להגיע לכמה   ❖

שיותר שיתופים ולהגדיל את המודעות בקרב הציבור.
ובידע  במידע  הציבור  שיתוף  מלבד  רבות.  מטרות  הפייסבוק  לדף 
שיננית  בטיפולי  לצורך  המודעות  את  להגדיל  לנו  יסייע  הוא  חשובים, 

המותאמים לצורכי המטופל/ת.
"טיפים"  לי  הציעו  אנא,  המקצועיות.  השינניות  בכן,  להיעזר  אשמח 
הקוראים  קהל  את  להגדיל  לי  עזרו   - וכמובן  בדף,  לפרסם  שאוכל 

באמצעות שיתופים ו"לייקים".
בקידום  אישית  לי  ולסייע  יותר  עוד  מעורבת  להיות  רוצה  מכן  מי  ואם 
כולל  admin, מנהלת הדף, למשך שבוע. התפקיד  - תוכלי לשמש  הדף 
פוסט  ופרסום  שבוע  באותו  שנשאלו  לשאלות  התייחסות  לדף,  כניסה 
מקצועי, כולל תמונה שלך. לפניות בנושא ולרעיונות תוכלו לפנות לאורלי 

orly@starkman.co.il :שטרקמן, שגם היא התנדבה לעזור לי, בכתובת
באהבה ובחיוך בריא,

 שלכם, 
הפייה שני

] הצלחנו: האקדמיזציה יוצאת לדרך! [

חלום האקדמיזציה של מקצוע השיננות הולך ומתממש: מסלול לימודים 
לתואר ראשון, המשלב שיננות עם בריאות הציבור, נפתח בתחילת שנת 
לסטודנטיות  מיועדת  התכנית  אשקלון.  במכללת  הנוכחית  הלימודים 

חדשות )הוא אינו מיועד לבוגרות לימודי שיננות(.
זוהי הסנונית הראשונה, שסוף סוף מבשרת את הפיכתו של המקצוע 
שלנו למקצוע אקדמי - כפי שראוי שיהיה וכפי שכבר קיים במדינות רבות 
בעולם. כבר הוכחנו - מעבר לכל ספק, ובעיקר במסגרת הכנס הבינלאומי 

ואין  בעולם,  אחרות  משינניות  ובכישורים  בידע  נופלות  שאיננו   - בבאזל 
ספק שאקדמיזציה אף תתרום להעלאת רמתו של ההון האנושי במקצוע 
שלנו. אנו, באש"י, היינו שותפות מלאות בתהליך המורכב וארוך השנים 
הזה! אנו שואפות להפוך את כל מסלולי לימוד השיננות בארץ לאקדמיים, 

ובינתיים מאחלות הצלחה לתכנית של מכללת אשקלון.

] הנחיות ונוהל השיננית המעודכנת [

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

חסיון המתרפא, כבודו ופרטיותו. 
כל  פי  על  לפעול  עינינו,  לנגד  זאת  לראות  חייבות  מקצוע,  כנשות  אנו, 
כללי האתיקה, התקנות והנהלים ולטפל בכל אחת ואחד ממטופלינו כפי 
להתעדכנות  רבה  חשיבות  יש  כן,  על  לנו.  וביקרים  בנו  שיטפלו  שנרצה 

ולהמשך התמקצעות גם לאחר שסיימנו את לימודי השיננות הרשמיים.
שינניות  יחייב  הבריאות,  משרד  אמון  שעליו  מעודכנת",  "שיננית  נוהל 
השתתפות  מאמרים,  קריאת  עיון,  ימי  כנסים,  במסגרת  המשך  בלימודי 
מהלכים  ומוביל  תומך  מקצועי,  כאיגוד  אש"י,  ועוד.  בקהילה  בפעילויות 
אנו  אלה  ובימים  שלנו,  במקצוע  האנושי  ההון  של  ולהעצמה  לחיזוק 
מגבשות - בשיתוף עם משרד הבריאות - את אופן הביצוע הלכה למעשה. 
ההחלטות שיתקבלו יתפרסמו בהמשך בדף הפייסבוק, המיועד לשינניות 

בלבד, ובאתר האיגוד. מומלץ להיכנס אליהם באופן קבוע.
ובימי עיון ולאסוף  בינתיים, המלצתנו היא להמשיך להשתתף בכנסים 

תעודות השתתפות.

] הודעת בחירות [

2017 תתקיים האסיפה הכללית של אש"י, שייערכו בה הבחירות  ביוני 
להנהלת האיגוד. התפקיד מחייב לשלוש שנים. שינניות שחשות שיש להן 
מוזמנות  שלנו,  המקצוע  קידום  למען  ולהשקיע  לעבוד  ומוטיבציה  רצון 
להגיש את מועמדותן. הודעה מסודרת תישלח למייל האישי של כל אחת 

מכן וגם תועלה לאתר האיגוד ולדף הפייסבוק של אש"י.

] מסיבת חוף בחסות אש"י לסיום הקיץ [

מזה תקופה ארוכה שאנו, באיגוד, חושבות על יום של כיף בחוף הים. 
אחרי קיץ של בילוי עם הילדים, קייטנות, עבודה, מעברי דירות ומבחנים 

לסטודנטיות שביננו, החלטנו שגם לנו מגיע!
עם צילייה רחבה ומחצלות, יין ומטעמים, יצאנו באחד מימי השישי של 
ולקינוח  ורקדנו,  המון  צחקנו  שחינו,  צהריים.  לבילוי  אוגוסט  חודש  סוף 
כיפית  הייתה  האווירה  ומאתגרים.  שונים  במקצבים  תופים  על  תופפנו 

ומגבשת, והבטחנו לעצמנו לחזור על האירוע גם בקיץ הבא. 
תודתנו נתונה למוטי בוהדנה, השינן מספר אחת שלנו, שניצח על ארגון 
האירוע. וגם ליוסי ביטון, בעלה של מיכל ביטון, שסייע בהקמת המאהל על 

החוף. להתראות בשנה הבאה! 
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נציגיו של מקצוע השיננות פרוסים על פני מדינות 
לשיננות,  הבינלאומית  הפדרציה  בעולם.  רבות 
בצרכים  ההכרה  מתוך  הוקמה  בה,  חברות  שאנו 
וביעדים הייחודיים למקצוע, המשותפים לעוסקים 

בו במדינות השונות. 
נוסף,  גוף  במסגרת  לפעול  צורך  חשנו  באש"י, 
שיהיה לנו בגדר פלטפורמה נוספת לקידום מקצועי; 
כזה שגם קובעי המדיניות בתחום שלנו בארץ יכירו 
בחשיבותו בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם. כמו 
אל  המקצוע  ייצוג  הוא  מיעדינו  שאחד  מאחר  כן, 
מול גופים בארץ ובחו"ל, מוטל עלינו לנסות ליצור 
היא  ישראל  האפשר.  ככל  רבים  פעולה  שיתופי 
מדינה מבודדת למדי במזרח התיכון, ללא פרטנר 
ולקידום  פעולה  שיתופי  ליצירת  באזור  ממש  של 
מקצועיים  איגודים  כמו  לכן,  מקצועיים.  אינטרסים 

רבים בארץ, פנינו ליבשת הקרובה - אירופה. 
רווח  מטרת  ללא  איגוד  הוא   ,EFDHה־ לשיננות,  האירופית  הפדרציה 
שינניות,  כ־20,000  ייצגה  היא   2016 בספטמבר   .1999 בשנת  שהוקם 
מ־17 איגודים ברחבי אירופה. במשך שנים מספר ניסו פולט פוקס ויעל 
לדעת  נוכחנו  הצלחה.  ללא  אך  האירופית,  לזירה  אותנו  להכניס  קרלין 
שהדבר אינו קל: איגודים מקצועיים רבים בארץ, בהם גם איגודי רופאים, 

מתקשים למצוא לעצמם דריסת רגל באיגודים האירופיים הרלוונטיים. 
את  להגיש  הוזמנו  נוספים,  מאמצים  שהשקענו  ולאחר  בהמשך, 

מועמדותנו מחדש.
בארץ, זכינו לתמיכתם הרבה של שינניות, של ראשי איגודים מקצועיים 
ואף של משרד הבריאות,  ורפואת השיניים,  בתחום הבריאות, הרפואה 

שעמדו על חשיבות כניסתנו לפדרציה.

עומד  בישראל  השיננות  שמקצוע  ונמצא  הוגשה,  מועמדותנו 
בקריטריונים הנוקשים שהציבו האירופים לכניסה של מדינות חדשות. 
עם זאת, בשנתיים שחלפו מאז הגשת המועמדות המהלך לא צלח בשל 
אלמנטים טכניים הקשורים לתקנות הפדרציה. חשוב לציין שיש בארגון 
חיובי  רושם  הותרנו  הישראליות.  הנציגות  את  מאוד  שאוהדות  מדינות 

מאוד ונכחנו בדיונים חשובים שהתנהלו באסיפות הפדרציה.
ולסייע  שרוולים  להפשיל  החלטתי   ,2015 שנת  של  הכללית  באסיפה 
חוקת  את  שתסדיר  ועדה  להקים  ביקשתי  מבפנים.  הדברים  את  לקדם 

הפדרציה ותקנותיה, והתאפשר לי להיות חלק בלתי נפרד מפעילותה. 
הכללית  באסיפה  ואנוכי  שבח  אדל  השתתפנו   2016 בספטמבר 

את  לקבל  אם  בשאלה  להכריע  שעמדה  בליסבון, 
גדולים.  היו  והלחץ  ההתרגשות  לשורותיה.  אש"י 
חווינו  והאמנו שנצליח.  האמנו בחשיבות שליחותנו 
התנגדות בלתי צפויה של אחת המדינות החזקות, 
אל  בשישים  בטלה  זו  אולם  חששות,  בנו  שעוררה 
היא  שישראל  סימבולי  כמה  המליאה.  תמיכת  מול 
המדינה ה־18 )חי( שהצטרפה לפדרציה האירופית! 
מן  כחברה  רוסיה  גם  התקבלה  אסיפה  באותה 

המניין, החברה ה־19. 

אתגרים משותפים
שגם  מתברר  לכולנו.  משותפים  רבים  אתגרים 
שבדיה  הולנד,  בריטניה,  כמו  המובילות,  במדינות 
מקצוע  בפני  גדולים  קשיים  נערמים  ואירלנד, 
השיננות. לפעמים, הדשא אצל השכן אינו ירוק יותר. 
להתמודד  שמצאו  דרכים  על  לשמוע  חשוב  היה 
ובניסיונן של  רבות בפדרציה  להיעזר  יכולות  אנו  כי  ולהבין  עם הבעיות 
תכניות  אירופה  ברחבי  שינניות  מקדמות  כיצד  למדתי  עוד  חברותיה. 

קהילתיות למען בריאות הפה.
יש לנו אג'נדה משותפת ואינטרס משותף. חשוב לנו להיות מעורבות, 
לאסוף מידע חשוב ורלוונטי, להיעזר בקהילייה הבינלאומית ולחזק את 

הקשר עמה - בוודאי עם זו הקרובה לנו. 
נמצאו  באמסטרדם  שהתקיימה  הפדרציה  של  הכללית  באסיפה 
השינניות  של  ההכשרה  בתחומי  השונות  אירופה  מדינות  בין  פערים 
והסמכויות הניתנות להן. בימים אלה נעשים מאמצים ליצור קריטריונים 
אחידים, כשהמטרה היא להוביל את כל חברות הפדרציה לרמה הגבוהה 

ביותר. 
אנו רואות חשיבות רבה בהצלחת המהלך ובייצוגנו במקביל בפדרציה 
העולמית ובפדרציה האירופית - בהיבטים מדיניים, פוליטיים ומקצועיים 

כאחד. 
ובשינויים  במקצוע  במתרחש  ולהשתתף  לשתף  ללמוד,  רוצות  אנחנו 
העוברים עליו - באירופה ובישראל. לארגן כנסים משותפים  וליצור בסיס 
אחיד להתמקצעות ולהעצמה. כדברי שמעון פרס ז"ל, שציטטתי בדבר 
היו"ר: "אנשים שאין להם פנטזיה - לא עושים דברים פנטסטיים". בחזוני, 
והכרה ברישוי הישראלי  חילופי סטודנטים, אפשרויות העסקה  לנו  יהיו 
גם במדינות אירופה. נכון, זה לא יקרה מחר, אבל אם לא נהיה בפנים - 
לא נהיה מעורבות, עדות ושותפות לתהליך כשזה יקרה. אני אופטימית 

ובטוחה שנגיע גם לשם.

הצלחנו! ישראל חברה מן המניין 
 )EDHF( בפדרציה האירופית לשיננות

     RDH, MHA שרון פרידמן־יניב 
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בספטמבר   27-26 בתאריכים 
השתתפתי באולימפיאדה מיוחדת, 
עם  אנשים  חלק  בה  שלוקחים 
השנה  כל  במשך  מוגבלויות. 
המקסימים  החבר'ה  משתתפים 
ספורטיבית  בפעילות  האלו 
התחרויות,  לקראת  ומתאמנים 
כדורגל,  כדורסל,  הכוללות 
מקצועות  ומגוון  קלה  אתלטיקה 

ספורט נוספים. 
משתת–  Special Olympicsב־
דיירים  שונים,  גילים  בני  פים 
רחבי  בכל  ובהוסטלים  במעונות 
עם  עובדת  אני  כשיננית,  הארץ. 

האוכלוסייה הזו כבר 16 שנים. קיימות 
בארץ כ־20 מרפאות שיניים שמטפלות בדיירי 
מעסיקות  אלו  מרפאות  וההוסטלים.  המעונות 
מהשורה  ושינניות  סייעות  שיניים,  רופאי 
הראשונה, שמעניקים טיפולי שיניים נרחבים - 

כולל טיפולי שיננית והשתלות. 

האנשים  נהנים  השונות  התחרויות  בין 
להם  שמציעים  מפינוקים  האלה  המקסימים 
שמש  )ומשקפי  עיניים  בדיקות  כמו  מתנדבים, 
בדיקות  פיזיותרפיסטים,  של  בדיקות  במתנה(, 
שבמסגרתו  הצוות  את  בצחצוח.  והדרכה  שיניים 
מומחה  לביא,  גבי  ד"ר  וארגן  ריכז  התנדבתי 

רופאי  גייס  גבי  הפה.  ברפואת 
השומר  תל  ממרפאות  שיניים 
ומאוניברסיטת תל אביב וכן שינניות 

וסייעות.
שלנו  המיוחדות  מהמרפאות 
יעל קרלין, עופרה  הגיעו השינניות 
השתתפו  בנוסף,  ואני.  סעדון 
ואפרת  כהן  איבון  אבישי,  נורית 
שמואלי. ביומן השני של התחרויות 
ללימודי  הקורס  תלמידות  הגיעו 
אביב,  תל  מאוניברסיטת  שיננות 
בניצוחה של רכזת הקורס. הענקנו 
אריזות  האולימפיאדה  למשתתפי 
שיניים,  מברשות  שכללו  יפות,  שי 
שן  בצורת  בלונים  תיקים,  משחות, 

ומגוון תרומות מחברות שונות. 
זו לא הפעם הראשונה שבה אני משתתפת 
אך  שנים,  לשלוש  אחת  שמתקיים  באירוע, 

הפעם התרגשתי במיוחד.
BA, RDH ציפי ניסנבויים

סאקר  בגן  התקיים   2016 בנובמבר  ב־1 
שבירושלים הפנינג בריאות לכ־300 מתמודדים 
65-18. למותר לציין  עם רגישות נפשית, גילאי 
לבריאות  המודעות  הגברת  של  החשיבות  את 
בקרב   - בפרט  הפה  ולבריאות   - הכללית 

אוכלוסייה זו. 
פילאטיס,  ספורט,  משחקי  כלל  ההפנינג 
נושאי  במגוון  הסברה  דוכני  וכן  ועוד  זומבה 
העומד  המידע  את  להעשיר  שנועדו  בריאות, 
הטיפול  אנשי  ולרשות  המשתתפים  לרשות 

המלווים את קהילת המתמודדים. 
משרד  רבים:  ארגונים  השתתפו  באירוע 
התזונאיות,  איגוד  החולים,  קופות  הבריאות, 
הוזמן  אש"י  ועוד.  הציבור  לבריאות  האגודה 
העמיד  ואף  המארגן  הצוות  מן  חלק  להיות 
הוענקו  בדוכן  עצמו.  בהפנינג  הסברה  דוכן 

ומשחות  שיניים  מברשות  האירוע  לבאי 
עם  בי,  ואורל  קולגייט  באדיבות  שיניים 
של  והדגמה  הצחצוח  חשיבות  על  הסברים 

צחצוח נכון. 
כל  להערכת  וזכינו  רבה  הייתה  ההתעניינות 
מעורבות  להיות  שמחות  אנו  בדבר.  הנוגעים 
כל  לא  הציבור,  לבריאות  בכל עשייה התורמת 
שכן בקרב אוכלוסיות הזקוקות לכך במיוחד. זו 
אחת המשימות החיוניות בחברה שלנו. אשרינו 
למען  לעשייה  חלקנו  את  לתרום  זוכות  שאנו 

הקהילה. 
לאייש  שהתנדבו  השינניות  לציון  ראויות 
רוחי  האירוע:  להצלחת  רבות  וסייעו  הדוכן  את 
אורבך, עופרה סעדון, שושי ימיני ושרון פרידמן־

יניב, וכן מיכל חזן - מזכירת האיגוד. 
שרון פרידמן־יניב ועופרה סעדון

אש"י נטל 
חלק בהפנינג 

בריאות 
למתמודדים 
עם רגישות 

נפשית

שינניות ב־Special Olympics: אולימפיאדה מיוחדת לאנשים מיוחדים

תכניות התנדבות 
חדשות

כי לשינניות תפקיד  מתוך התפיסה 
יוזם  אש"י  בקהילה,  ומרכזי  חשוב 
בקהילה  התנדבות  של  פעילויות 
לאחרים  להעניק  לנו  המאפשרות 
חינוך  בו:  מומחיות  שאנחנו  מה  את 

לשמירה על בריאות הפה.
יחסית,  הוותיקה  לפעילות  בנוסף 
רמב"ם  הרפואי  במרכז  המתקיימת 
שתי  לדרך  לאחרונה  יצאו  בחיפה, 
תכניות חדשות. האחת כוללות הדרכות 
אביב,  תל  בדרום  פליטים  לילדי  בגנים 
רבים  ביותר.  קשה  הדנטלי  שמצבם 
מהם אינם יודעים מברשת שיניים מהי, 
 - בארץ  מעמד  מחוסרי  שהם  ומאחר 

הם אינם זכאים לטיפולי שיניים.
ארצי  פרויקט  היא  השנייה  התכנית 
מוכות.  לנשים  במעונות  התנדבות  של 
היומיומי  שהמאבק  וילדיהן,  נשים 
ומשאבים  זמן  להם  מותיר  אינו  שלהם 
לטפל בבריאות הפה והשיניים. אנו נגיע 
באהבה  ונעניק  נדריך  אלה,  למעונות 
הרוצות  ללבנו.  שקרוב  בנושא  גדולה, 
לפנות  מוזמנות  זו  במסגרת  להתנדב 

למיכל חזן, בטל' 050-2006389.






