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שינניות יקרות,

לימוד בארץ. לאחר השקעה  מוסדות  היום בכמה  קיימים  שיננות  ללימודי  מסלולים 

אקדמי.  למקצוע  והופך  הולך  השיננות  למקצוע,  נבונה  ושגרירּות  רבים  מאמצים  של 

בתוך העולם הדנטלי, השינניות לוקחות כיום חלק מרכזי במתן השירות לקהילה. עדיין 

ניצבים בדרכנו לא מעט מכשולים ובעיות, אבל מגוון פתרונות יצירתיים ואינטרס משותף 

לרופאי השיניים והשינניות מובילים להבנה שכל הגורמים ירוויחו משיתוף פעולה הדוק 

ומחיזוק המקצוע.

דין,  עורכי  ואורתודונטים,  פריודונטים  הפה,  לרפואת  מומחים  שכולל  מתמיד  פעולה  בשיתוף  מדובר 

חברות ביטוח ואפילו קלינאי תקשורת.

גם לא מעט פסיכולוגיה מעורבת כאן, כאשר מטופלינו מפקידים בידינו חלק חשוב בגופם וסומכים עלינו 

שנעניק להם טיפול מיטבי וזהיר. יש אוכלוסיות שונות וטיפוסים שונים, ואנו נדרשות לעמוד בציפיות של 

כולם. דעו את חובותיכן, היו מקצועיות, תאמו ציפיות והיו זהירות. 

עיתון זה שבידיכן נועד להיות לכן לעזר בכל אלה ולסייע לכן במתן טיפול וייעוץ הולמים. היעזרו בו כדי 

ללמוד כיצד להתנהל מול מטופליכן, איך לגלות סימנים לבעיות נוספות בחלל הפה, מתי להציע ייעוץ אצל 

אנשי מקצוע נוספים, ועוד. כל זאת במטרה לקדם את בריאות הפה של מטופליכן, להיות ראויות לאמונם, 

ובסופו של דבר - לנטוע בציבור את הבנת חשיבותו של המקצוע שלנו. 

בגיליון זה כותבים אנשי מקצוע ממגוון תחומי טיפול, כולם מומחים בתחומם. קיבצנו פה מידע רב, ואנו 

מקווים כי תפיקו ממנו תועלת. קריאה מהנה!
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דבר היו“ר

שינניות יקרות,

העבודה  אש״י.  של  הנוכחי  המנהל  הוועד  של  לקדנציה  השלישית  השנה  בשלהי  נמצאות  אנו 
חזקה  הנהגה  לנו  שיש  לומר  יכולה  אני  האיגוד  כיו״ר  וממקומי  מלאה,  בהתנדבות  נעשית  שלנו 
ויעילה, שפועלת בהתמדה להשגת המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו - לשדרוג ולחיזוק מקצוע השיננות ולהעצמת 

העוסקות בו. 
אותנו.  ומאתגרים  לפנינו  ניצבים  עדיין  והם  בנו,  תלויות  שאינן  מסיבות  לרוב  לממשם,  רב  זמן  שנדרש  יעדים  יש 
לומדות הרבה מן התהליכים שאנחנו מעורבות בהם,  לנו הישגים לא מעטים. אנחנו  יש  זאת, בדרך לשם כבר  עם 

והלקחים שאנו מפיקות מסייעים לנו להתמודד עם אתגרים נוספים.
מעבר לעבודתנו לשיפור תנאי ההעסקה של שינניות, להעצמתן ולחיזוק ומיצוב המקצוע בארץ ובעולם, אנו משקיעות 
ואין  היום בצורך לחזק את הרפואה המונעת,  עולם הרפואה מכיר  ומאמצים בקידום תכניות לבריאות הציבור.  זמן 
ספק כי השיננית היא חוד החנית בכל הקשור במניעה ברפואת השיניים. כל שיננית היא בעלת ההכשרה והיכולת 
להטמיע כישורי חיים בתחום המניעה, ובכך להשפיע על איכות חייו של המטופל בקליניקה או על איכות חייהם של 
ילדים באמצעות תכניות שונות במוסדות החינוך. שיננית העושה את עבודתה נאמנה תלווה את הילד או המבוגר מדי 

יום ביומו, כאשר הוא מיישם את הפעולות היומיומיות של תחזוקת השיניים שהיא הטמיעה בו.
תפקיד השיננית חשוב לא רק בהיבט של אחד על אחד, בהדרכה בקליניקה או במוסדות החינוך, אלא גם בקהילה - 
בפרויקטים שונים של קידום בריאות הפה והשיניים בקרב הציבור הרחב, במגזרים השונים ובאוכלוסיות מוחלשות 

בפרט. 
לפני כחודשיים פנתה אליי רופאת שיניים צעירה וסיפרה לי על פרויקט התנדבות של רופאי שיניים, המעניקים טיפולי 
שיניים לילדי הפליטים בדרום תל אביב. היא סיפרה על מצבם הרעוע של הילדים בתחום בריאות הפה וביקשה ממני 
לתת הדרכות בגני הילדים. הביקור בגנים היה בתחילתו מדכדך: מעבר לתנאי המחייה הקשים, ראיתי ילדים קטנים 
מאוד ומתוקים מאוד שמצבם הדנטלי ירוד ביותר. ילדים שכלל אינם מצחצחים שיניים ואינם יודעים מברשת שיניים 
מהי. העצב התחלף מיד ברצון עז לעמוד באתגר ובתחושת מחויבות לסייע לילדים במה שאנחנו, השינניות, יכולות 

לעשות הכי טוב: ללמד אותם!
״בהתנדבות לא מדובר רק במה שאנחנו נותנים, אלא גם במה שאנחנו מקבלים״. 

ההתנדבות מועילה לא רק לאדם ״הנעזר״ אלא גם למתנדב עצמו ולחברה כולה. מחקרים הראו שהיא יכולה לתרום 
לחיים בריאים יותר, מספקים יותר ומאושרים יותר של המתנדב. אני מזמינה אתכן לבוא ולהשתייך לקבוצה המשפיעה 
חברתית והומניטרית. בואו וניצור ביחד תהליך של שינוי, שישפיע על בריאותם של הילדים הללו. תכנית ההתנדבות 

מקבלת בימים אלה הכרה בינלאומית, ואין לי ספק שתרצו להיות בין מובילות השינוי והתרומה לחברה שלנו. 
בימים אלה אנו משיקים למעשה שתי תכניות התנדבות של שינניות, בנוסף לתכנית הזה״ב שכבר מתנהלת במרכז 
לנשים  במעונות  והשנייה  אביב,  תל  בדרום  הילדים  בגני  כאמור,  האחת,  השנייה.  השנה  זו  בחיפה  רמב״ם  הרפואי 

מוכות.

אתן מוזמנות לתת יד. אנו, השינניות, יכולות לחולל שינוי בחברה. זה בידיים שלנו! 

אפשר לפנות למיכל חזן, )בטלפון: 050-2006389 או במייל: idha.org.il@gmail.com(, ולהירשם לתכניות אלה. 
אשמח לראות אתכן מצטרפות לעשייה! 

שלכן, 
שרון פרידמן־יניב
יו"ר אש"י

 הצטרפו עוד היום כחברים באיגוד השיננות 
 האיגוד היחיד שמקדם את האינטרסים המובהקים 

 של מקצוע השיננות ושל השינניות. 
בואו להיות חלק ממשפחה גדולה ותומכת.

גוד חזק חשוב מתמיד! ום, אי הי

הבה נשמור ביחד על המקצוע שלנו ונדאג לקדם את רמתו 
המקצועית, את ההכרה בו ואת תנאי ההעסקה שלנו. 

 עלות ההצטרפות לאיגוד 
0.82 אגורות ליום בלבד!!! )300 שקל לשנה(

חדש! ניתן לשלם בכרטיס אשראי!
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קוראים יקרים,

מעבר להיותנו שינניות, יש לכולנו שלל תפקידים, עיסוקים, תחביבים וגם משפחה שדורשת את תשומת לבנו. לרבות 
מאתנו יש גם מקצוע נוסף. לעתים קשה ללהטט בין כל אלה ולמצוא את האיזון הנכון, ועל כן כולנו מתמודדים עם 

לחצים ברמות שונות, כל אחד בדרכו.
אני אישית נתונה במצב של לחץ מוגבר בימים אלו, הן במישור האישי והן במישור המקצועי. במקרה, נזכרתי במאמר שהופיע בגיליון 
חורף 2016 של העיתון Dental Practice Success, ובו מציעה ד"ר ליסה נואלס )Dr. Lisa Knowles( כמה דרכים להתמודדות 

עם מצבי לחץ:
פשוט אמרו "לא". לגיטימי לגמרי לומר "לא" מדי פעם. לא תמיד עלינו להיות אלה שמתנדבים, שיוצאים מגדרם ועושים מעל ומעבר. 	 

אפשר לתת לאחרים את ההזדמנות להרים את הכפפה. אין זה קל ל"מתנדבים סדרתיים", אך זה מאפשר לנו לשמור על עצמנו. 
תרגום חופשי של פתגם באנגלית אומר: "אי אפשר לעשות את הכול כל הזמן".

השקט שבטבע: ד"ר נואלס מציעה להתבודד לעתים בחיק הטבע. לטייל לבד, להשקיע בזמן איכות עם עצמנו ולחפש את השקט, 	 
העוצמה והיופי שבטבע כדרך לחידוש מאגר הכוחות שלנו. וגם אם אנחנו לא לגמרי לבדנו, אבל נמצאים בקרב אנשים תומכים ומשפחה 

אוהבת - דיינו.
פעילות גופנית איננה מילה גסה: בתקופות לחץ, גופנו מפריש את ההורמון קורטיזול ברמות גבוהות מהרגיל. הקורטיזול מחבל 	 

בבריאותנו במגוון דרכים ומדכא את מערכת החיסון. הוא גורם לעייפות, חוסר ריכוז, כאבי ראש, נדודי שינה ודיכאון ומהווה גורם סיכון 
למחלות לב, סוכרת וסרטן. ההורמון אנדורפין, המיוצר בעת פעילות גופנית, מסייע בנטרול הקורטיזול. פעילות גופנית הנעשית בחוץ 
היא גם דרך מילוט ממקום שמייצר לחצים. אפשר פשוט לצאת להליכה. פעילות גופנית תשקם את בריאותנו הגופנית והנפשית, 

ואילו עצם יכולתנו לייצר פנאי לעצמנו מאפשרת להשיב את תחושת השליטה בחיינו ובכך לשמר יציבות במישורי חיים נוספים.    
צחוק יפה לבריאות: גם צחוק משחרר אנדורפינים. צחקו! יש סדנאות צחוק, יש מערכונים וסרטים וגם חברים שיגרמו לכם לצחוק. 	 

חשוב מאוד "לשחרר" מדי פעם ופשוט לצחוק! 
שתפו: חפשו אוזן קשבת. שיתוף גורם בדרך כלל לתחושת הקלה. לעתים אנו זקוקים לעצה מקצועית, אך לרוב גם חבר/ה טוב/ה 	 

יכולים להציע זווית הסתכלות שונה, שתסייע בהתמודדות עם גורמי סטרס. אין צורך להיות "אמיצים", אל תנסו להתמודד לבדכם. 
חפשו ובקשו עזרה והתרחקו מאנשים שליליים.

אני בחרתי להשתמש בטיפ זה ולשתף את חברתי, השיננית אתי רטה, שבתגובה שלחה לי את המסר הבא: "נחמה, אני הכי מבינה 
אותך, חברה שלי טובה, כי אני כבר הייתי בסרט הזה. מחר אשתדל לבוא לאחר העבודה. אל תאכלי את הלב, זה פוגע בבריאות. אבוא 

מחר, נדבר. אוהבת אותך ז"  עצם קבלת המסר כבר שיפר את הרגשתי. ואתי אכן באה, ישבנו, דיברנו, והרגשתי השתפרה פלאים.

אני מקווה שגיליון זה מוצא גם אתכן רגועות, ואם לא - אולי בעזרת ה"טיפים" שהובאו כאן תוכלו להיפטר מהסטרס בחייכן, או לפחות 
להוריד קצת את העוצמות. 

            
שלכן,

נחמה כפרי־גרינברג
נשיאת הכבוד של אש"י

דבר נשיאת הכבוד

אש"י
 איגוד השיננות הישראלי IDHA בפייסבוק

www.facebook.com/groups/176477152406407/?fref=ts
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הצוות  בפני  העומדים  הגדולים  האתגרים 
המטפל במרפאת השיניים הם המניעה, האיתור 
לסוגיהן  הזיהומיות  במחלות  והטיפול  המוקדם 
מולדים  וחסרים  פגמים  כולל  הפה,  בחלל 
להצלחה  שאיפה  מתוך  זאת  כל  ונרכשים. 
כבר  רבות  ממושך.  זמן  לפרק  יציבות  ולהשגת 
נכתב על היתרונות הרבים שבעבודת צוות, ואנו 
זה נתמקד בעבודה השוטפת בשיתוף  במאמר 

עם תחום ההתמחות פריודונטיה.
מחלות חניכיים עלולות לגרום להרס ולאובדן 
תמיכה מתקדמים של הרקמות הפריודונטליות 
התומכות את המשנן. נזקים אלה עלולים לערער 
את יציבות המשנן הטבעי, לפגוע בשיקום הפה 
טבעי,  באופן  שתלים.  של  לכישלונות  ולהביא 
הכתובת להפניית מטופלים הסובלים ממחלות 

אלה היא הפריודונט.
רבים  במקרים  נתקלים  אנו  זאת,  למרות 
מסיבות  מדי,  מאוחר  נעשית  ההפניה  שבהם 
של  ידו  קצרה  לעתים  כאלה,  במקרים  שונות. 
היומיומית,  בפרקטיקה  מלהושיע.  המומחה 
השיננית היא זו שבדרך כלל אמונה על התחזוקה 
מצבים  מאבחנת  היא  רבים  ובמקרים  במרפאה 
ִלבו  תשומת  את  ומסבה  שונים  פריודונטליים 
של רופא השיניים. בחלק זה, למעשה, השיננית 

משתתפת בהחלטה להפנות למומחה. 

המקצועית  הספרות  את  לסקור  בבואנו 
מיקוד  על  מפתיעים  נתונים  נגלה  העדכנית, 

המחקרים:
מיליון  כחצי  קיימים  השיניים  רפואת  בתחום 
מהם  כ־9%   :)1880 משנת   473,813( מאמרים 
מהם  כ־7%   ,)43,046( הפריודונטיה  בתחום 
רופאי  על  כ־10%   ,)33,836( השתלים  בתחום 
פריודונטים  על  מ־1%  ופחות   )45,564( שיניים 
פחות  יש  לפריודונט  ההפניה  בנושא   .)385(

מ־20 מאמרים!

המחקרים  מיעוט  על  הנתון  משקף  מה 
בנושא ההפניות לפריודונט? האם:

א. הנושא מעניין רק חוקרים מעטים.
ב. שיתוף הפעולה במענה לשאלונים נמוך. 

ג. אין מסקנות חד משמעיות.
ד. יש קשיים שונים בחקר הנושא.

ה. כל התשובות נכונות.
ו. אף תשובה אינה נכונה.

על  לענות  נוכל  המאמר  שבסוף  מקווה  אני 
שאלה זו.

בוצעו  לפריודונט  ההפניה  בנושא  העבודות 
במדינות הבאות: ארה״ב, קנדה, ברזיל, בריטניה, 

אירלנד, נורבגיה, הודו ואוסטרליה.
ההמלצות  את  סיכם   )2001(  Glicksman

לאופן שיתוף הפעולה הרצוי עם הפריודונט:
במפורש  מצוינות  שבה  בכתב  הפניה   �

הבקשות מהפריודונט. 
פנים/שיניים  וצילומי  רנטגן  צילומי  צירוף   �
עדכניים, כולל תבניות לימוד. בעידן הדיגיטלי, 

העברת החומר הנ״ל זמינה ומהירה.
ההיסטוריה  לפירוט  רבה  חשיבות  יש   �
מפורט  המועבר  שהמידע  ככל  הרפואית. 

יותר, הטיפול שיינתן יהיה טוב ומקיף יותר.
שטיפול  העובדה  את  בחשבון  לקחת  יש   �
ראשונית,  הכנה  זמן:  אורך  מיטבי  חניכיים 
עד  סביר  ריפוי  וזמן  הצורך  במידת  ניתוחים 
הגורם  בנוסף,  ובריאה.  בוגרת  רקמה  להשגת 
האנושי - שיתוף הפעולה הכולל של המתרפא 
את  לעכב  עלול  שחסרונו  חשוב,  נתון  הוא   -
המפנה  המרפאה  צוות  על  לכן,  הטיפול. 
המתרפא  של  לחזרתו  עד  בסבלנות  להתאזר 
של  זירוז/קיצור  הפריודונטלי.  הטיפול  בתום 
התהליך עלול לפגוע בתוצאות הטיפול ולהזיק 

למתרפא, לגורם המפנה ולפריודונט.
רשלנות  לתביעות  הנפוצות  הסיבות  אחת   �
אבחון  היא  בארה״ב  שיניים  ברפואת 
אין  לכן,  לקוי.  פריודונטלי  וטיפול  שגוי 
מסוים  לאזור  הפריודונט  את  להגביל 
 Prescription״( ספציפית  לפעולה  או 
את  לו  לאפשר  יש  periodontics״(. 
ולבדוק  להתבונן  הראוי  הקליני  המרחב 
יעלו  שאם  ולהבין  המתרפא,  את  לעומק 
ויטופלו ממצאים נוספים בבדיקה - הדבר 
וגם את  גם את המתרפא  יותר  ישרת טוב 

המרפאה המפנה.
מומלץ שהרופא המפנה יתאם עם הפריודונט   �
המתרפא,  את  לצייד  כללי  מידע  באיזה 
הראשונה.  הבדיקה  מחיר  לגבי  ובמיוחד 
הקשור  ממידע  להימנע  כדאי  ההפניה  בעת 
שכן  העתידי,  הפריודונטלי  הטיפול  במחירי 
אלה נגזרים מפרמטרים כמו חומרת המחלה, 

תגובת הרקמות, שיתוף הפעולה ועוד.
יש להעניק למתרפא חיזוק וביטחון בכתובת   �
שאליה הוא מופנה. מומלץ לפרט את כישורי 
פנייה  של  המוסף  הערך  ואת  הפריודונט 
אליו ובכך לבנות אמון בסיסי, שממנו תיגזר 

במידה רבה הצלחת הטיפול. הפרגון לרופא 
שאליו מפנים מעצים גם את הרופא המפנה 

ותורם לתדמית המקצוע.
לפריודונט  המתרפא  את  להפנות  חשוב   �
למנוע  כדי  בלבד,  אחת  לכתובת  ספציפי, 

בלבול והיסוסים.
ירצה  לא  המתרפא  שונות,  מסיבות  לעתים,   �
לחזור למרפאה המפנה. במקרה כזה, חשוב 
מדוע  להבין  כדי  מאמץ  ישקיע  שהפריודונט 
ולנסות לשכנעו לשוב למרפאה. מומלץ לתעד 

זאת בתיק המתרפא ולדווח לרופא המפנה.
להיוועץ  שיש  לנכון  ימצא  הפריודונט  אם   �
נוספים, חשוב שההפניה תיעשה  במומחים 
באמצעות הרופא המפנה הראשי )המשקם(, 
עם  בשיתוף  ההפניות  את  ירכז  אשר 
טיפולי  רצף  לשמר  כדי  זאת  הפריודונט. 

מסודר, החשוב להצלחת הטיפול.
הרופא  כלפי  רבה  אחריות  יש  לפריודונט   �
המפנה אליו. בין היתר, זמינות סבירה הינה 
המתרפא  של  הצלחה  אי  ביותר.  חשובה 

לתאם תור לבדיקה היא מתסכלת מאוד.
יש לזכור שהמתרפאים בוחנים כל הזמן את   �
הצוות הרפואי. האם אנו מטפלים בהם כפי 
הטיפול  איכות  בנו?  שיטפלו  רוצים  שהיינו 

היא נושא מרכזי והחשוב ביותר.
קשר רציף, זמין ופתוח בין הפריודונט לרופא   �
המפנה הוא פרמטר חשוב להצלחת הטיפול.
אין מקום לסממני יהירות, גאווה או עליונות   �

בקשר הנ״ל. אלה יפגעו קשות בשותפּות.

 הפניה לפריודונט 
כחלק מניהול סיכונים 

קבוצת  מהווים  הפריודונטליים  המתרפאים 
להמחיש  כדי  ושתלים.  שיניים  לאובדן  סיכון 
שאליו  הסיכון  לניהול  האפשריות  הדרכים  את 
הדיון  את  נרחיב  אלה,  מטופלים  חשופים 

לתחומים אחרים.   
אחד הקשיים שעמם אנו מתמודדים ביומיום 
הסיכונים  את  המלווה  הוודאות  חוסר  הינו 
במישור  ואם  המקצועי  במישור  אם   - השונים 
מול  אל  לנו  שעוזרים  הכלים  בין  האישי-פרטי. 
מרכיב חמקמק זה מצויים הביטוחים למיניהם. 
בעמוד הבא תמצאו טבלה בסיסית, ובה פירוט 
משוער של עלויות ביטוחים שונים שבהם נעזר 

רופא המנהל מרפאה.
אנו  שלהם  הסיכונים  את  לנהל  בניסיוננו 
חשופים בעבודתנו המקצועית, עולה השאלה 

התיאורטית הבאה:

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

ד״ר יצחק טייב

---------
המרפאה  ומנהל  בפריודונטיה  מומחה   - טייב  יצחק  ד״ר 
של  לשעבר  יו״ר  הצופים.  הר  הדסה  האוניברסיטאי  בביה״ח 

האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה.
  itzikt@hadassah.org.il
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סעיף  קיים  היה  לו  שמחים  היו  מאתנו  רבים 
תכניות  ליווי  הכולל  פריודונטלי״  ״ביטוח  הקרוי 
טיפול שיקומיות, הערכת פרוגנוזת משנן תומך, 
תומכת,  תחזוקה  סיכון,  בגורמי  וטיפול  זיהוי 
מעקב  הטיפול,  תוצאות  על  באחריות  חלוקה 
אחר מנגנון תמיכת המשנן, מעקב אחר שתלים, 

זיהוי מוקדם ועוד. נכון?
אלה הם למעשה היתרונות הקיימים בהפניה 

לפריודונט מלווה ושיתופו בטיפול במתרפא.
הסיכונים  בניהול  לעזור  עשויה  כזו  הפניה 

ובצמצום רכיב חוסר הוודאות.

האם שיעור ההפניות 
לפריודונט עונה על הצרכים 
הקיימים בקרב המתרפאים?

תבנית  את  תיארו   )2009( וחבריו   Lee
ההפניות של רופא השיניים בארה״ב:

רואים  הכלליים  מהרופאים  שכשליש  נמצא 
הסובלים  בשבוע  מתרפאים   5-0 בממוצע 

ממחלה פריודונטלית. 
נתון זה אינו מתיישב עם השכיחות הגבוהה 
של מחלות פריודונטליות בינוניות עד חמורות 
ש־80%  העובדה  ועם  מהמתרפאים(  )כ־20% 
חניכיים  בעיית  מפתחים  ארה״ב  מתושבי 
כלשהי לפחות פעם אחת בחייהם. מכאן עולה 

אבחנת  מבצעים  השיניים  שרופאי  הסברה 
למיעוט  ההסבר  אזי  כך,   אכן  זה  אם  חסר. 
ההפניות לפריודונט נעוץ כנראה בחוסר כלים 
כלים   - חניכיים  מחלות  לאבחון  מספיקים 
שאמורים להירכש בשלבי הלימוד המוקדמים 

של הרופאים.
ממחצית  למעלה  כי  הנתונים  מן  עולה  עוד 
בשבוע  פריודונטלי  טיפול  העניקו  לא  הרופאים 
פריודונטלי  טיפול  ביצעו  לא  פעם  ואף  ממוצע, 

שאינו ניתוחי.
משווים  שאם  מציינים  המאמר  מחברי 
המחלות  שכיחות  של  הגבוה  השיעור  את 
הטיפול  של  הנמוך  להיקף  הפריודונטליות 
הטיפול  טיב  לגבי  ספק  עולה  בפועל,  המבוצע 
עולה  מכאן  למתרפאים.  המוענק  הפריודונטלי 

חשיבותם של לימודי המשך בתחום זה. 
המחברים  הפריודונטיה,  תחום  לעומת 
האורתודונטיה  בתחום  הנתונים  כי  מציינים 
גם  ומכאן  יתר,  הפניות  על   מצביעים  בארה״ב 
הטיפול  צורכי  לאינדקס  בהשוואה  יתר,  טיפולי 

האורתודונטי.
שרופאים  ומצאו  וחבריו   Lee בדקו  עוד 
הפריודונט,  אל  מטופלים  יותר  המפנים 

בהשוואה לאחרים, מתאפיינים ב:
המתרפא  של  הפה  גהות  הרגלי  תפיסת   �

כחשובים יותר.

מאגר מתרפאים ממעמד סוציואקונומי גבוה   �
יותר.

טובה  הייתה  הדנטלית  שהכשרתם  תחושה   �
פחות.

שערכו  במחקר   ,)2006( וחבריו   Dockter
שהופנו  מהמטופלים  ש־74%  מצאו  בארה״ב, 
לפריודונט אובחנו כסובלים ממחלה פריודונטלית 
נזקקו  מהמופנים   30% בנוסף,  מתקדמת. 
היה  ההפניה  שעיתוי  מכיוון  שתיים  או  לעקירה 
מאוחר מדי לטיפול פריודונטלי שיכול היה למנוע/

לדחות אותן.
שנעשה  במחקר   ,)2003( וחבריו   Cobb
רופא  של  ההפניה  עיתוי  את  בדקו  בארה״ב, 
 .2000-1980 בשנים  לפריודונט  השיניים 
המחקר העלה כי בשנות ה־2000 המתרפאים 
מחלת  שיניים,  של  יותר  רב  חוסר  הציגו 
ומצבם  יותר  חמורה  הייתה  שלהם  החניכיים 
בהשוואה  שיניים  יותר  של  עקירה  דרש 
למתרפאים אשר הופנו בשנות ה־80. ההסבר 
שניתן הוא שהקשר בין תלמידי רפואת שיניים 
בעקבות  והתרופף  הלך  פריודונטים  לבין 
הפריודונטיה.  בתחום  ההוראה  צמצום 
פחות  שחש  צעירים  רופאים  של  דור  נוצר 
ובהפניה פריודונטליים  מקרים  בניהול   ביטחון 
מתאימה. בנוסף, העלות הגבוהה של הלימודים, 
והחובות שבעקבותיהם, מביאים  קשיי המימון 
גם  בעצמם  ולטפל  לנסות  זה  צעיר   דור 
מיומנות  דרגת  הדורשים  מורכבים,  במקרים 

גבוהה יותר.

המאמר,  של  ב׳  בחלק  הבא,  בעיתון 
ההפניה  על  המשפיעים  בפקטורים  נדון 
בעיני  הפריודונט  נתפס  כיצד  לפריודונט, 
העצמית  לתפיסה  בהשוואה  המפנה  הרופא 
במדינות  ההפניות  פרופיל  הפריודונט,  של 
בקביעת  הפריודונט  תפקיד  בעולם,  שונות 

פרוגנוזת המשנן ועוד.
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ביטוחים ככלי לניהול סיכונים - טבלת המחשה )פירוט מינימלי, כנקודת ייחוס בלבד( *

עלות שנתית ממוצעת **כיסויים עיקרייםסוג הביטוח

אש, ברק, נזקי טבע, רעידת אדמה, נזקי מים/דירה - מבנה ותכולה
צנרת, פריצה, אובדן תכשיטים, נזקי צד שלישי, 

נזק לעובדי משק בית

1,800 ש״ח

2,600 ש״חאש, התנגשות, גניבת רכב, נזקי טבע, נזק לצד שלישירכב - מקיף

1,500 ש״ח נזקי גוף לנהג, לנוסעים ברכב ולהולכי רגלרכב - חובה

אש, ברק, נזקי טבע, רעידת אדמה, נזקי מים/מרפאה - מבנה ותכולה
צנרת, פריצה, נזק לצד שלישי, נזק לעובדי 

המרפאה

2,600 ש״ח

5% מהשכר פנסיה, ביטוח למקרה מוותביטוח מנהלים

אובדן כושר עבודה )נכלל 
בד״כ בביטוח מנהלים(

2.5% מהשכראובדן כושר עבודה

טיפולים פרטיים, תרופות וטיפולים רפואיים ביטוח בריאות
שאינם בסל הבריאות, השתלות

500 ש״ח לחודש
למשפחה

ביטוח ביטול נסיעה, אובדן/גניבת כבודה, טיפולים נסיעות לחו״ל
רפואיים בחו״ל, נזק לצד שלישי בחו״ל

350 ש״ח לנסיעה

8,000-6,000 ש״ח רשלנות רפואית, סיבוכים וכישלונותאחריות מקצועית 

2,400 ש״ח ביטוח חיים

סה״כ כ־20,000 ש״ח 
* הטבלה נכתבה על ידי סוכן ביטוח בכיר בישראל.

 ** מצוין הממוצע הנמוך. סכומי הביטוח השנתיים יכולים להיות גבוהים משמעותית, כתלות בפרמטרים שונים כמו 
גודל המרפאה, מיקומה, תחום עיסוקה הראשי, מספר נפשות, סוג הרכב, גובה ההכנסה ועוד.
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שולי  של  כהעתקה  מוגדרת  חניכיים  נסיגת 
הנמצא  למיקום  המקורי  ממיקומם  החניכיים 
לאמייל  הצמנטום  בין  המחבר  לקו  אפיקלית 
.)Cement-Enamel Junction = CEJ( השן
גורמים אטיולוגיים מרובים תוארו כאחראים 
לנסיגת חניכיים. השכיחים שבהם הם צחצוח 
פריודונטלית.  מחלה  ונוכחות  אגרסיבי  שיניים 
בנוסף, מיקום לא נכון של השן בקשת, משיכת 
וסטיבולום  דקה,  לאביאלית  עצם   פרנום, 
של  הרגלים  אוקלוזלית,  טראומה  רדוד, 
פקטורים   ,tongue piercing המטופל, 
תוארו  פריודונטליים  וטיפולים  יאטרוגנים 
להתפתחות  פוטנציאליים  כגורמים  בספרות 

פתולוגיה זו.
נסיגת  בהתפתחות  הקשורה  נוספת  סיבה 
אשר  תחתונות,  בחותכות  בפרט  חניכיים, 
בשנים  מחקרים  של  וגדל  הולך  במספר  דווחה 
על  אורתודונטית.  שיניים  הזזת  היא  האחרונות, 
אף שרוב הטיפולים האורתודונטיים אינם גורמים 
בספרות  תאחיזה,  לאבדן  או  חניכיים  לנסיגת 
מהמטופלים  שב־10%-15%  דווח  המדעית 
נסיגת  התפתחה  אורתודונטי  טיפול  שעברו 
הטיפול  סיום  לאחר  מספר  שנים  חניכיים 
המתפתחת  חניכיים  נסיגת  האורתודונטי. 
עקב  תיתכן  אורתודונטים  טיפולים  לאחר 
)בדרך  הזזת שורש השן לקרבת הגבול הבוקלי 
הקורטיקלית  הפלטה  של  הלינגואלי  או  כלל( 
לה  מחוצה  אף  או  האלבאולרית  העצם  של 
אלבאולרית  עצם  של  דקיקה  פלטה  והיווצרות 
כליל  היעלמותה  אף  או  המוזז,  השורש  סביב 
שהיעלמות  מכיוון   .dehiscence יצירת  תוך 
אינה  העצם  של  הבוקלית/לינגואלית  הפלטה 
נראית לעין כל עוד השורש מכוסה על ידי רקמה 
מיד  מזוהה  אינו  חניכיים  לנסיגת  הסיכון  רכה, 
השנים,  ברבות  רק  האורתודונטי.  הטיפול  בתום 
בנוכחות דלקת חניכיים סביב השן המטופלת או 

בעקבות צחצוח שיניים אגרסיבי באזור, הרקמה 
הרכה מתחילה לסגת אפיקלית לכיוון שיא הרכס 
והפתולוגיה  הקורונלי,  בחלקו  שנספג  הגרמי, 

מתקדמת ומחמירה.
שכיחה  אורתודונטיה  לאחר  חניכיים  נסיגת 
חותכות  מנדיבולריות.  חותכות  סביב  בעיקר 

מרכזיות נפגעות יותר מחותכות לטרליות.

גורמי סיכון

להתפתחות  העיקריים  הסיכון  גורמי  שני 
הם  אורתודונטי  טיפול  בעקבות  חניכיים  נסיגת 
ה־gingival biotype של המתרפא והמיקום 
לפלטה  ביחס  בקשת  השן  שורש  של  הסופי 
העצם  של  הבוקלית/לינגואלית  הקורטיקלית 

האלבאולרית.
סוגים  לשני  מתחלקת  האוכלוסייה   רוב 
Thin scalloped :gingival biotype  של 

.Thick flatו־ 
 thin מסוג  חניכיים  עם  מטופלים 
scalloped מאופיינים בנוכחות עובי מופחת 
מקורנת  רקמה  לאביאלית,  גרמית  פלטה  של 
דקה )בוקו־לינגואלית( וצרה )אפיקו־קורונלית( 
CEJ לפסגת  סביב השן, ומרחק גדול יותר בין 
מטופלים  לעומת  האלבאולרית  העצם 

 .thick flat שמציגים חניכיים
הראשונה  הקבוצה  את  מעמידה  זו  עובדה 
חניכיים  נסיגת  לפתח  יותר  גבוה  בסיכון 
נהוג  היה  בעבר  השנייה.  הקבוצה  לעומת 
של  האפיקו־קורונלי  שהממד  לחשוב 
המשפיע  הגורם  הינו  המקורנות  החניכיים 
נסיגת חניכיים, אך עבודות  על הסיכון לפתח 
המקורנות  החניכיים  שעובי  הוכיחו  חדשות 
להזזה  או  לשחזור  שמועדות  שיניים  סביב 
הקריטי  הוא  רוחבן,  ולא  אורתודונטית, 
חניכיים  עתידית.  חניכיים  נסיגת  להתפתחות 
פחות  עמידות  מ״מ  מ־0.5  פחות  של  בעובי 
לגירויים כמו נוכחות זיהום או צחצוח טראומטי, 
חניכיים  נסיגת  לפתח  בסיכון  נמצאות  ולכן 
בנוסף,  אחר.  או  זה  לגירוי  חשיפה  בעקבות 

״מעטפת  בתוך  מוזזת  השן  עוד  שכל  נמצא 
העצם״ האלבאולרית, הסיכון לנזקים לרקמת 
לממדי  קשר  ללא  מינימלי,  הינו  החניכיים 
הרקמות הרכות, אולם הזזת שורש השן לכיוון 
הלאביאלית/לינגואלית  הקורטיקלית  העצם 
גורמת למתח ולהקטנת עובי רקמת החניכיים 
נסיגת  להתפתחות  הסיכון  את  ומגדילה 
מטופלים  אצל  יותר  גבוה  זה  סיכון  חניכיים. 

 .thin gingival biotype המציגים
תזוזת   - השני  הסיכון  לגורם  בהתייחס 
הקורטיקליות  לפלטות  ביחס  ומיקומה  השן 
התמקדו  העבודות  רוב   - הגרמיות 
ודיווחו  תחתונות  חותכות  של  בפרוקלינציה 
להתפתחות  הסיכון  את  מגבירה  זו  שתנועה 
קליניות  תצפיות  פי  על  אך  חניכיים,  נסיגת 
אחרונים,  לפרסומים  ובמקביל  במחלקתנו 
היוו  רטרוקלינציה  תנועות  שגם  נמצא 
יותר,  משמעותי  ואף  משמעותי,  סיכון  גורם 

להתפתחות נסיגת חניכיים. 

מניעה

תחתונות  שיניים  הזזת  מתוכננת  כאשר 
צפי  ויש  אורתודונטיה  באמצעות  קדמיות 
לפלטת  מאוד  קרוב  השן  של  סופית  לעמדה 
 bony להיווצרות  או  הבוקלית  העצם 
מקדימה  הערכה  לבצע  יש   ,dehiscence

מדוקדקת של האזור המטופל:
הערכה ויזואלית של עובי החניכיים; . 1
מישוש הפלטה הלאביאלית לבדיקת מיקום . 2

וביחס  שכנות  לשיניים  ביחס  השורשים 
לגבול העצם האלבאולרית;

הערכת הסיכון של תוצאות הזזת השיניים;. 3
הדמיה . 4 לבצע  מומלץ  מסוימים  במקרים 

של   B-Lמיקום להערכת  ממדית  תלת 
שורש השן ועובי העצם הבוקלית.

 thin gingival המציגים  במטופלים 
biotype, היכן שהסיכון לפתח נסיגת חניכיים 
בתום האורתודונטיה גבוה, יתכן שכדאי להביא 
בחשבון אוגמנטציה בוקלית של הרקמה הרכה 

פרופ׳ איילה שטבהולץ ופרופ׳ סטלה צ׳אושו

---
פרופ׳ איילה שטבהולץ - המחלקה לפריודונטיה.

המרכז  לאורתודונטיה,  המחלקה   - צ׳אושו  סטלה  פרופ׳ 
הרפואי הדסה עין כרם 

נסיגת חניכיים סביב חותכות 
תחתונות המתפתחת לאחר טיפול 

אורתודונטי - מי אמור לטפל?
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כצעד  האורתודונטי,  הטיפול  תחילת  לפני 
מניעתי. מומלץ להתייעץ עם פריודונט.

טיפול בנסיגת חניכיים 
לאחר טיפול אורתודונטי

ההתוויות  חניכיים,  נסיגת  כשמתפתחת 
אסתטיים,  בשיקולים  מתרכזות  לטיפול 
ובמניעת  דנטינלית  יתר  רגישות  בנוכחות 
חניכיים  נסיגת  של  במקרים  צווארית.  עששת 
בקרת  מבצע  אינו  כשהמטופל  מתונה-חמורה, 
תאחיזה  לאובדן  הסיכון  עולה  מקובלת,  רובד 
השורש  לכיסוי  ההתוויה  אלו,  במקרים  נוסף. 
הפריודונטלי  המצב  את  לשקם  היא  שנחשף 

שינוי  ידי  על  וזאת  נוספת,  הידרדרות  ולמנוע 
הטופוגרפיה של שולי הרקמות הרכות במטרה 

להקל על בקרת הרובד הדנטלי. 
לכיסוי  השנים  במהלך  הוצעו  רבות  שיטות 
ובאיזו  אם  שמחליטים  לפני  חשופים.  שורשים 
המצב  את  להעריך  יש  לבחור,  טיפול  שיטת 
הטיפול  מהו  לקבוע  כדי  לפרטיו  הקליני 

האופטימלי.

פוסט־ חניכיים  בנסיגת  מוצלח  טיפול 
מארבע  באחת  להשיג  ניתן  אורתודונטית 

הגישות:
פריודונטלי . 1 טיפול  או  פריודונטלית  תחזוקה 

תומך בלבד )לתקופה של 2-1 שנים(; 

הזזה אורתודונטית בלבד;. 2
כיסוי כירורגי של השורש בלבד;. 3
טיפול אורתודונטי־פריודונטלי משולב.. 4

ולממצאים  הקליניות  לתצפיותינו  בהתייחס 
קבלת  ״עץ  זה  במאמר  מוצע  המדעיים, 
החלטות״, שמטרתו לכוון את הקלינאי בקבלת 
ורצף  מהות  לגבי  ביותר  הנכונה  ההחלטה 
פוסט־ חניכיים  נסיגת  של  במקרים  הטיפול 
אורתודונטית, לשם השגת תוצאה אופטימלית 

)תמונה 1(.
הוא  ביותר  החשוב  הצעד  האבחנה,  בשלב 
זיהוי הסיבה לנסיגת החניכיים שמציג המטופל.
בשלב השני יש לוודא שהמטופל הגיע לרמה 

עץ קבלת החלטות לבחירת 
הטיפול האופטימלי בנסיגת 
חניכיים פוסט־אורתודונטית

 

 

 

 

 

 

 

  

 אורתודונטית -נסיגת חניכיים פוסט

 קלינית של הטיית השןהערכה 
 )בהסתכלות ובמגע(

 לינגואלית סבירה -הטייה בוקו
 )דומה לזו של שיניים שכנות(

 לינגואלית מוגברת-הטייה בוקו
  )שורש ממוקם בוקלית מדי(

 CBCTהערכת צילומי 

 עצם לינגואלית דקה
<2.5 mm* 

 עצם לינגואלית עבה
≥2.5 mm* 

Miller Class I Miller Class II 

טיפול אורתודונטי חוזר 
 להקטנת הטיית השן

Miller Class I Miller Class II 

כיסוי שורש  נסיגת חניכיים
 ספונטני

  נסיגת חניכיים

 כיסוי שורש כירורגי

 תחזוקה פריודונטלית
  

 נסיגת חניכיים  כיסוי שורשים

כיסוי שורש 
  ספונטני
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יש  בנוסף,  ודלקת.  סבירה של בקרת פלאק 
שביכולתו  אחר  פקטור  כל  ולהסיר  לבקר 
הריפוי,  על  ו/או  הטיפול  מהלך  על  להשפיע 
אגרסיבי,  שיניים  צחצוח  הפסקת  כמו 
קורונלית  שמחובר  פרנום  חיתוך  הרגלים, 

וכדומה.
בהתייחס לחומרה של נסיגת חניכיים, כפי 
רוב   -  1985 בשנת   Miller ידי  על  שהוצע 
הן  הפוסט־אורתודונטיות  החניכיים  נסיגות 
מסוג Miller's class I & II; כלומר, נסיגת 
החניכיים אינה מלווה בנסיגה אפיקלית של 
עובדה  האינטר־פרוקסימליות.  הרקמות 
ההצלחה  סיכויי  את  להגדיל  אמורה  זו 
זו  קלסיפיקציה  אין  מאידך,  הטיפול.  של 
החשוף  השן  שורש  למיקום  מתייחסת 
יחסית  ובליטתו  הטייתו  ולחומרת  בקשת 
יש  זה  לגבול העצם האלבאולרית. בהקשר 
על  אופטימלי  שורש  כיסוי  שקבלת  לציין 
העצם  מעטפת  מגבול  הבולט  שורש  פני 
שכשהוזזו  דווח  ואף  שאלה,  בסימן  הינו 
מעטפת  לתוך  מעצם  חשופים  שורשים 
העצם האלבאולרית נבנתה עצם באספקט 
 - התעבתה  החניכיים  ורקמת  הבוקלי 
שורשים  לכיסוי  טובים  תנאים  שיצר  מצב 

באמצעות ניתוח מוקו־ג׳ינג׳יבלי.
קבלת  בתהליך  הבא  הצעד  לפיכך, 
הגורמים  שנוטרלו  )לאחר  ההחלטות 
החניכיים(  לנסיגת  המקומיים  האטיולוגיים 

הינו הערכה קלינית של מיקום השן בקשת.
המתואר  ההחלטות  קבלת  בעץ 
שמוינו  חניכיים  לנסיגות   התייחסנו 
בלבד,   Miller's class I & IIכ־
הפוסט־ החניכיים  נסיגות  שרוב  מאחר 
לקטגוריות  שייכות  אורתודונטיות 
הממוינות  חניכיים  נסיגות   אלו. 
Miller's class לא תישקלנה   III & IVכ־
הכירורגי  הטיפול  זה.  מאמר  במסגרת 
 לכיסוי שורשים חשופים במקרים המסווגים 
כ־Miller's class I & II זהה, אולם במקרי 
בחשבון,  להביא  אפשר   Miller class I
יותר  שמרנית  גישה  לנתח,  ההחלטה  לפני 
שתכלול תחזוקה פריודונטלית אשר תבוצע 
טיפול  שנים.   2-1 למשך  חדשים   3-2 מדי 
שטופלו  מקרים  בכמה  הביא  שכזה  שמרני 
בפרט  ספונטני,  שורשים  לכיסוי  ידינו  על 
במטופלים צעירים שהיו עדין בשלב הגדילה 
וההתפתחות )תמונות 3-2(, ותומך בתוצאות 
תוצאות  שהראה  פרוספקטיבי  מחקר  של 
דומות לאחר שלוש שנים. אם כיסוי שורשים 
תומך,  פריודונטלי  טיפול  לאחר  מתקבל  לא 

יש להביא בחשבון כיסוי שורשים כירורגי.
חניכיים  נסיגת  עם  שיניים  שבו  במצב 
מוגברת,  לאביאלית  הטיה  מציגות 
מחוץ  השן  שורש  של  בבליטה  המלווה 

להביא  יש  האלבאולרית,  העצם  למעטפת 
מנח  לתיקון  אורתודונטי  טיפול  בחשבון 
אפשרות  לגבי  ההחלטה  בקשת.  השן 
ההתערבות האורתודונטית להזזת השורש 
עצם  עובי  בנוכחות  תלויה  לינגואלי  לכיוון 
מספיק לינגואלית לשורש המוזז. לשם כך 
מסוג  ממדית  תלת  בהדמיה  להיעזר  יש 
 Cone Beam Computerized( CBCT
נמצא  Tomography(. בעבודות שבוצעו 
שכדי לאפשר הזזה לינגואלית בטוחה של 
שורש שן מבלי לפרוץ את הפלטה הגרמית 
העצם  עובי  כי  לוודא  יש  הלינגואלית, 
לפחות  יהיה  המוזז  לשורש  הלינגואלית 
אפיקלית  מ״מ   8 הנמצא  באזור  מ״מ   2.5 
ל־CEJ. כאשר עובי העצם הלינגואלית לשן 
המוזזת קטן מ־2.5 מ״מ, לא מומלץ להזיז 
את השן הבולטת מהקשת לכיוון לינגואלי. 
כיסוי  הינו  בחשבון  המובא  היחיד  הטיפול 
שהצלחתו  טיפול  השורש,  של  כירורגי 

מוטלת בספק. 
פוסט־ חניכיים  נסיגת  מראה   4 תמונה 

שן  הטיית  עם  במתרפאה  אורתודונטית 
)תמונה  שבוצע   CTה־ בצילום  לאביאלית. 
לינגואלית  מספק  עצם  עובי  שאין  נראה   ,)5
הזזה  לשקול  מקום  אין  כזה,  במקרה  לשן. 
מתכנית  כחלק  השורש  של  לינגואלית 

הטיפול. 
 6 תמונה  הקודם,  המקרה  לעומת 
פוסט־אורתודונטית  חניכיים  נסיגת  מציגה 
מראה  שלה   CTה־ שתמונת  במתרפאה 
נוכחות עובי עצם מכובד לינגואלית לשורש 
של  אורתודונטית  הזזה  ואכן,   .)7 )תמונה 
משמעותית  לקטנה  הביאה  הבולט  השורש 
שהוזז  השורש  חשיפת  ממדי   של 

)תמונה 8(.
ומטפלים  שמטופלים  לציין  חשוב 
לטיפול  לחזור  ששים  אינם  מעטים  לא 
ולכן במקרים כאלו עלינו  אורתודונטי פעיל, 
להבהיר למטופל שהפתרון הכירורגי בלבד 
של  אופטימלי  לכיסוי  בהכרח  יביא  לא 
שנעדיף  או  בכלל(,  )אם  החשוף  השורש 
הפרוגנוזה  עקב  אלו  במקרים  לטפל  לא 
סבירה.  טיפול  תוצאת  לקבלת  הנמוכה 
במרבית המקרים שבהם לא מבוצע טיפול 
נדרשות  לקשת  השן  להחזרת  אורתודונטי 
להגיע  כדי  נוספות  כירורגיות  התערבויות 
מסתיימים  שהם  או  סבירות,  לתוצאות 

במפח נפש - הן למטפל והן למטופל.
לטיפול  מסכים  המטופל  כאשר 
הלינגואלית  העצם  ועובי  חוזר  אורתודונטי 
המסווגים  שבמקרים  הרי  זאת,   מאפשר 
הטיפול  יכול   Miller's class I כ־
שורשים  לכיסוי  להביא  בלבד  האורתודונטי 
כאשר  מאידך,  ו־10(.   9 )תמונות  ספונטני 
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עדיין  החוזר  האורתודונטי  הטיפול  בתום 
נשאר שורש חשוף, על המטפל להחליט אם 
לאפשר כיסוי ספונטני עתידי תוך מתן טיפול 
פריודונטלית(  )תחזוקה  תומך  פריודונטלי 
למשך תקופה של כשנה-שנתיים, או להמשיך 
השורש  את  ולכסות  הבא  הטיפולי  לשלב 
כאשר   - שורשים  לכיסוי  ניתוח  באמצעות 
נתוני השטח טובים משמעותית לעומת נתוני 
יותר  טוב  השורש  שמיקום  מאחר  הפתיחה, 

וברוב המקרים החשיפה שלו קטנה יותר. 
 Miller's class IIכ־ המסווגים  במקרים 
שתי  של  מעורבות  המקרים  ברוב  נדרשת 
אורתודונטי־ טיפול  קרי,  הדיסציפלינות; 
הטיפול  מטרת  משולב.  פריודונטלי 
האורתודונטי הינה לשנות את המיקום הבוקו־
במרבית  שמלווה  בקשת,  השן  של  לינגואלי 
נסיגת  של  מזיו־דיסטלית  בהיצרות  המקרים 
הממד  בהקטנת  גם  ולפעמים  החניכיים 
האוקלוזו־גינגיבלי של נסיגת החניכיים. שינויים 
אלו באים לעזרת הפריודונט בבואו לבצע את 
החשוף  השורש  כיסוי  של  הכירורגי  השלב 
לקבלת  הסיכוי  את  משמעותית  ומשפרים 

תוצאות קליניות אופטימליות.

תיאור מקרה

מהלך  את  מפרט  להלן  המתואר  המקרה 
שטופלה   ,19 בת  במטופלת  המשולב  הטיפול 
בבית  ופריודונטיה  לאורתודונטיה  במחלקות 
ספרנו. המטופלת הגיעה למחלקה לפריודונטיה 
עם תלונה על נסיגת חניכיים בחותכת מרכזית 
תחתונה ימנית, שהתפתחה לאחר חמש שנים 
אובחנה  היא  האורתודונטי.  הטיפול  מתום 
 Miller's מסוג  חניכיים  מנסיגת  כסובלת 
הצטברות  חניכיים,  בדלקת  המלווה   ,class II
רובד סביב כל השיניים וחיבור גבוה של הפרנום 
השן  שורש   .)11 )תמונה  המנדיבולרי  המרכזי 
הורגשה  ובליטתו  בוקלית לקשת,  היה בעמדה 

במישוש ונראתה בבירור. 
אנטי־זיהומי,  טיפול  בוצע  הראשון  בשלב 
ובנוסף  אורלית,  להיגיינה  הוראות  שכלל 
הגיעה  לא  המתרפאה  הפרנום.  חיתוך  בוצע 
כשנתיים  במחלקתנו.  לה  שנקבעו  לביקורות 
תוך  חוזרת,  לבדיקה  הגיעה  מכן  לאחר 
שהיא מציגה החמרה משמעותית של נסיגת 
קיבלה  לדבריה,   .)12 )תמונה  החניכיים 
תומך  פריודונטלי  טיפול  אלו  שנים  במהלך 
הנסיגה,  החמרת  לאור  אחרת.  במרפאה 
לבדיקת  אורתודונטית  התייעצות  על  הוחלט 
השן  שורש  של  לינגואלית  הזזה  אפשרות 
צילומים  לתוך מעטפת העצם האלבאולרית. 
של  קיום  מראים  שבוצעו  ולטרלי  אוקלוזלי 
קיבוע לינגואלי והטיה של הצנטרלית הימנית 
לינגואלית  בהטיה  שהכותרת  כך  התחתונה, 
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והשורש בדחיפה לאביאלית )תמונות 13 ו־14(. 
אורתודונטי,  טיפול  בחשבון  הובא  זה  במצב 
תלת  מידע  קבלת  על  הוחלט  כן  שלפני  אלא 
לשורש  הלינגואלית  העצם  עובי  לגבי  ממדי 
נראה   )15 )תמונה  בצילום   .CBCT מצילומי 
השן,  שורש  סביב  לאביאלית  פלטה  היעדר 
עובי  נמדד  הלינגואלי  שבאספקט  בעוד 
לינגואלית.  הזזה  שִאפשר  עצם,  של  מספיק 
האורתודונטי  הטיפול  מתחילת  חדשים  ִששה 
תוקנה   )16 )תמונה  קבוע  מכשור  באמצעות 
להיצרות  והביאה  השן  של   B-Lה־ ההטיה 
נסיגת החניכיים )תמונה 17( ולהתיישרות השן 
לאחר   .)18 )תמונה  בקשת  המשנן  שאר  עם 

כירורגי  שורשים  כיסוי  בוצע  הסמכים,  הסרת 
מהחך  שנלקח  חיבור  רקמת  שתל  באמצעות 
ו־21( וחשיפת השורש טופלה  )תמונות 19, 20 
בהצלחה )תמונה 22 - שבועיים לאחר הניתוח, 

תמונה 23 - שלוש שנים לאחר הניתוח(.

לסיכום

אורתודונטי  טיפול  לאחר  חניכיים  נסיגת 
תופסת נפח הולך וגדל בטיפולים המבוקשים 
נהוג  היה  בעבר  הפריודונטלית.  במרפאה 
באמצעות  החניכיים  נסיגות  בכל  לטפל 
כירורגיה מוקו־ג׳ינג׳יבלית. מאחר שהתפתחות 

נסיגת חניכיים לאחר טיפול אורתודונטי הינה 
על  חניכיים  מנסיגות  ושונה  ייחודית  תופעה 
מצב  לכל  פרטנית  גישה  נדרשת  אחר,  רקע 
השן  לעמדת  התייחסות  תוך  שכזה,  פתולוגי 

ולמגבלות הטיפול בה. 
טיפול  טיפוליות:  אופציות  ארבע  קיימות 
בלבד,  תומך  פריודונטלי  טיפול  הכולל  שמרני 
שורשים  כיסוי  בלבד,  אורתודונטית  הזזה 
אורתודונטי־ משולב  וטיפול  בלבד  כירורגי 
פריודונטלי. לפיכך, הוצע במאמר זה עץ קבלת 
החלטות, במטרה להקל על הקלינאי בבחירת 
לקבלת  ביותר  הנכונה  הטיפולית  הגישה 

תוצאות טיפול אופטימליות וארוכות טווח. 
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DMD ,ד״ר טל ברג

שמגן  והיפוטוני  צלול  מימי,  נוזל  הוא  הרוק 
על  מופרש  הוא  הפה.  חלל  רקמות  כל  על 
בלוטות  פרוטיד,   - הגדולות  הרוק  בלוטות  ידי 
 )Submandibular glands( תת־לסתיות 
 ,)Sublingual glands( ובלוטות תת־לשוניות
וכן על ידי כ־600 בלוטות רוק קטנות, הפזורות 

בכל אזורי חלל הפה מלבד החניכיים.
הפארא־ האוטונומית,  העצבים  מערכת 
הרוק  להפרשת  האחראית  היא  סימפתטית, 
התת־לסתיות  הבלוטות   הרוק.  מבלוטות 
מעצב  ִעצבוב  מקבלות  והתת־לשוניות 
ובלוטת   )VII מספר  הקרניאלי  )העצב  הפנים 
קרניאלי  עצב  ידי  על  מעוצבבת  הפרוטיד 
 .(Glossopharyngeal N.(  IX מספר 
להפעלת  וגורם  המשתחרר  הנוירוטרנסמיטור 
ידי  על  נקלט  אשר  אצטיל־כולין,  הוא  הבלוטות 
3M. גירוי המערכת  קולטנים מוסקריניים מסוג 
אצטיל־כולין  באמצעות  הפאראסימפתטית 
יגרום להפרשת רוק מימי, בעוד שגירוי המערכת 
אדרנלין  באמצעות  הסימפתטית  האוטונומית 
תכולת  ובעל  יותר  דביק  רוק  להפרשת  יגרום 

חלבון גבוהה.
99% מהרוק הם למעשה מים ואלקטרוליטים 
ביקרבונט  מגנזיום,  סידן,  אשלגן,  נתרן,  כמו 
כמו  נוספים  אורגניים  מרכיבים  ישנם  וזרחן. 
חנקתיים  ותוצרים  אנזימים  חלבונים,  נוגדנים, 

כמו אמוניה ואוריאה.
ערך ה־pH של הרוק נע בין 6 ל־7. עם צאתו 
עם  ובהמשך,  איזוטוני,  הוא  הרוק  מהבלוטות 

המעבר בצינורות, הוא הופך היפוטוני.
ללא  המופרשת  הרוק  מכמות   90% מעל 
בעיקר  הגדולות,  הרוק  בבלוטות  מיוצרים  גירוי 
הרוק  עיקר  גירוי,  בזמן  התת־לסתית.  בבלוטה 
מופרש מבלוטת הפרוטיד. הפרשת רוק תקינה 
 0.5 ועד  מ"ל/דקה   0.3 בין  מוגדרת  גירוי  ללא 
ועד  מ"ל/דקה   0.01 שבין  ערכים  מ"ל/דקה. 
0.1 מ"ל/דקה מוגדרים כהפרשה מופחתת של 
של  תקינים  ערכים   .)Hyposalivation( רוק 
הפרשת רוק בזמן גירוי הם 2-1 מ"ל/דקה. פחות 
מופחתת.  כהפרשה  יוגדרו  מ"ל/דקה  מ־0.7 
כמות הרוק הממוצעת המופרשת ביום נעה בין 

0.8 ליטר ועד 1.5 ליטר.
בנוסף לתפקידו החשוב בעיכול, הרוק ממלא 

הפה:  חלל  על  בהגנה  פחות  לא  חשוב  תפקיד 
ניקוי ושטיפה של הריריות והשיניים, הקלה על 
חיידקים  ובליעה של המזון, הגנה מפני  לעיסה 
נייטרלי,   pH על  שמירה  וכן  שונים  ומזהמים 
שעוזר בתהליכי רה־מינרליזציה של זגוגית השן.
עיקריים,  מצבים  שני  בין  להבחין  חשוב 

ששניהם מכונים "יובש פה":
תחושה   -  )Xerostomia( קסרוסטומיה   �

סובייקטיבית של יובש בחלל הפה;
 )Hyposaliovation( הפרשת רוק מופחתת  �
- כמות רוק מופחתת אובייקטיבית, המלווה 

גם בשינוי בהרכב הרוק.

הסימנים האובייקטיביים ליובש פה כוללים:
לריריות  הדנטלית  המראה  של  הידבקות   �

הבוקליות או ללשון;
רוק קצפי;  �

אין בריכה של רוק ברצפת הפה;  �
הפפילות  ללא  ואטרופי,  חלק  הלשון  גב   �

האופייניות;
של  מראה  )אין  החניכיים  במראה  שינוי   �

"קליפת תפוז"(;
החיך  )בעיקר  הריריות  של  מבריק  מראה   �

הקשה(;
לשון מחורצת בחריצים עמוקים;  �

עששת צווארית;  �
החיך  פני  על  המצטברות  מזון  שאריות   �

הקשה.

לרוב, המטופלים יתלוננו על יובש בחלל הפה, 
מזון  באכילת  קושי  בדיבור,  ו/או  בבליעה  קושי 
מתובל - בעיקר חריף, וקושי באכילת מזון יבש. 
בשימוש  קושי  יהיה  שיניים  מחוסרי  בחולים 

בתותבות. 

הסיבות העיקריות לפגיעה 
בהפרשת הרוק

לפגיעה  ביותר  הנפוצה  הסיבה  זו  תרופות:   .1
הלוואי  ותופעת  הרוק  בלוטות  בתפקוד 
הנפוצה ביותר של תרופות רבות. יש לזכור 
נוטלים  הבוגרת  מהאוכלוסייה   70% כי 

תרופות מסוג כזה או אחר.
תרופות  של  עיקריות  משפחות  כמה  אזכיר   

הגורמות ליובש פה:
ואנטי־מוסקריניות  אנטי־כולינרגיות  תרופות   
ו/או  אצטיל־כולין  של  פעילות  המשבשות 

תרופות  מוסקריניים;  רצפטורים  חוסמות 
ממשפחת  אלו  כדוגמת  אנטי־דיכאוניות 
סרוטונין(,  ספיגת  )מעכבות   SSRIה־
ממשפחת  תרופות   ,MAO האנזים  מעכבי 
אנטי־פסיכוטיות;  ותרופות  טריציקליים 
נתרן- במאזן  המתערבות  שונות  תרופות 
הרוק;  לייצור  מפריעות  ובכך  אשלגן 
מעכבות  כמו  דם  לחץ  להורדת  תרופות 
של  להצטברות  הגורמות   ,ACE האנזים 
משבשות  ובכך  ברקמות  ברדיקינין  תוצרי 
אדרנרגיים  חומרים  הרוק;  הפרשת  את 
של  סוגים  כמו  רוק,  הפרשת  המעכבים 
עישון  וכן  מתאמפטאמין(   ,MDMA( סמים 

קנאביס.
בהפרשת  הפוגעות  סיסטמיות  מחלות   .2
הרוק: המחלה המשמעותית והנפוצה ביותר 
 ,)2 סוג  וגם   1 סוג  )גם  סוכרת  כמובן  היא 
הרוק  בלוטת  של  לפרניכמה  נזק  הגורמת 
)דה־ יובש  קטנים,  דם  בכלי  שינויים  וכן 
הגורמות  הסוכר,  באיזון  והפרעות  הידרציה( 
הפרעות  קשות.  אלקטרוליטריות  להפרעות 
אנדוקריניות נוספות, כמו הפרעות בתפקודי 
להפרעות  לגרום  עלולות  התריס,  בלוטת 

בייצור ובהפרשה של רוק.
בהפרשת  פוגעות  אוטואימוניות  מחלות  גם   
 ,Sjogren הרוק, ובראשן התסמונת על שם
ובלוטות  הרוק  בלוטות  של  להרס  הגורמת 
הדמעות. הבלוטות מתמלאות בתסנין דלקתי 
 ,CD4 מסוג  מלימפוציטים  ברובו  המורכב 
הבלוטה.  בתפקוד  קשה  באופן  הפוגעים 
הרס בלוטות הרוק על ידי תסנין לימפוציטרי 
אוטואימוניות  במחלות  מתקיים  כזה 
 Systemic Lupus( זאבת  בהן  נוספות, 
מפרקים  מחלות   ,)erythematosus
שגרוניות )Rheumatoid Arthritis( ועוד.

הרוק  בלוטת  של  והרס  הפה  בחלל  יובש   
 Graft vs.מ־ חלק  גם  הם  דומה  במנגנון 
כנגד  השתל  )מחלת   Host Disease
המאכסן( בחולים שעברו השתלת מח עצם 
או מחלות  לוקמיה,  כמו  )על רקע ממאירות 

דם כמו אנמיה ע"ש פנקוני(.
פרקינסון,  ובראשן  נוירולוגיות,  מחלות   
ובכך  הפאראסימפתטית  בהולכה  פוגעות 

פוגעות באופן קשה בבלוטות הרוק. 
וחרדה,  דיכאון  כמו  הרוח,  במצב  הפרעות   
הרוק  בהפרשת  לירידה  הן  אף  גורמות 

וליובש בחלל הפה.

---
- רופאת שיניים, מומחית ברפואת הפה. רופאה  ד"ר טל ברג 
הרפואי  המרכז  ולסתות,  פה  לכירורגיה  במחלקה  בכירה 

רמב"ם, חיפה; מרפאה פרטית, כרמיאל.

יובש פה: מנגנונים, סיבוכים והשלכות 
קליניות על הטיפול במתרפא
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פוגעות  הנוזלים  במאזן  הפרעות  גם   
בהפרשת הרוק, שכן 99% מהרכב הרוק הם 
מים. מיעוט שתייה, למשל, היא סיבה נפוצה 
ספיקת  אי  הרוק.  בהפרשת  לירידה  מאוד 
הרוק  ייצור  את  משבשת  כרונית  כליות 
דיאליזה  וברוב החולים העוברים  והפרשתו, 
בחלל  ליובש  אובייקטיביים  סימנים  נראה 

הפה.
זיהומים: בחולים הנושאים את נגיף האיידס   .3
)HIV( נצפית פגיעה בבלוטות הרוק, אם על 
ידי הנגיף עצמו ואם על ידי הטיפול התרופתי 
הגורם   ,)HAART פרוטוקול  כלל  )בדרך 
נוספים,  וירוסים  הפה.  בחלל  קשה  ליובש 
כדוגמת מחוללי דלקת הכבד הנגיפית מסוג 
וציטומגל־  )EBV( אפשטיין־בר  וירוס   ,C

הם  אף  עשויים   )CMV( וירוס 
לפגוע בהפרשת הרוק.

הראש־צוואר  לאזור  הקרנות   .4
גורמות לפגיעה קשה ובלתי הפיכה 
רמות  כאשר  הרוק.  בבלוטות 
 40 מעל  הן  המצטברות  הקרינה 
של  התאוששות  שאין  כמעט   ,Gy

הבלוטות.

ההתמודדות עם יובש 
פה והטיפול בנזקים 

המופיעים בחלל הפה
יובש  של  הנפוצות  הלוואי  תופעות 
בחלל הפה כוללות דה־מינרליזציה של 
זיהומים  דוהרת,  עששת  השן,  זגוגית 
המלווה  חניכיים  דלקת  פטרייתיים, 
היכולת  ואובדן  החניכיים  של  בשגשוג 
האימונית של הרוק. יובש בחלל הפה 

לא  בצורה  פוגע  ובכך  ובבליעה  בדיבור  מפריע 
מבוטלת באיכות החיים של המטופלים.

הטיפול בחולים הסובלים מיובש בחלל הפה 
המועצה  המלצות  תומך.  טיפול  בעיקר  הוא 
השיניים  רופאי  הסתדרות  של  המדעית 

האמריקאית )ADA( כוללות:
תכנית הסברה למטופלים שׂשמה דגש חזק   .1
על שמירת ההיגיינה האורלית, כולל צחצוח 
שיניים פעמיים ביום, שימוש בחוט דנטלי או 
ושימוש  השיניים  בין  לניקוי  אחר  באמצעי 
להדגיש  יש  אלכוהול.  ללא  פה  בשטיפות 
רופא  אצל  תכופות  בביקורות  הצורך  את 
השיניים והשיננית, שימוש בפלואוריד מקומי 

והפסקת עישון.
בתרופות  שינוי  לגבי  המטפל  הרופא  ייעוץ   .2
שהמטופל נוטל. במטופלות שלהן היסטוריה 
של  ונפיחות  עיניים  יובש  פה,  יובש  של 
ע"ש  בתסמונת  לחשוד  יש  הרוק,  בלוטות 

סיוגרן ולהפנות לבירור המתאים.
שלהן.  וסיבוכים  הפה  חלל  מחלות  מניעת   .3
יש להגיע לביקורות תכופות יותר אצל רופא 

השיניים והשיננית - לפחות כל 6-3 חודשים. 
יש לעודד את המטופלים להפסיק לעשן. 

הסיכון  פה,  מיובש  הסובלים  במטופלים   
העששת  מאוד.  גבוה  עששת  להתפתחות 
ובצווארי  קיימים  ִשחזורים  סביב  מתפתחת 
מוצרים  חשופים.  שורשים  גבי  על  השיניים, 
המכילים ריכוז גבוה של פלואוריד מומלצים 
ג'לים  פה.  מיובש  לסובלים  לשימוש  מאוד 
המכילים פלואוריד בריכוז 1.1% של סודיום־

פלואוריד )נמכרים במרשם רופא( מומלצים 
מאוד למריחה מקומית למטופלים הסובלים 
למקסם  כדי  חשוף.  דנטין  ממקור  מרגישות 
ניתן  השיניים,  משטחי  עם  המגע  שטח  את 
או  מיוחדים  סדים  באמצעות  אותם  למרוח 

אפילו באמצעות מברשת השיניים.

במרפאה, אפשר להניח פלואוריד בצורה של   
ג'ל או ורניש. מומלץ שימוש יומיומי במשחת 
שיניים נייטרלית המכילה 0.5% יון פלואוריד, 
 0.2% עם  בשבוע  פעם  הפה  שטיפת  או 
יון   0.09% )מכיל  נייטרלי  פלואוריד  סודיום 
פלואוריד(. זאת, יחד עם אפליקציה מקומית 
פלואוריד  סודיום   5% המכיל  ורניש  של 
כל  לפחות  פלואוריד(  יון   2.26%( נייטרלי 

שישה חודשים.
על  מתבסס  עששת  במניעת  הראשון  הקו   
טיפול מקצועי במרפאה, שימוש בפלואוריד 
התפריט  לגבי  וייעוץ  חריצים  איטומי  בבית, 

התזונתי. 
הפה,  חלל  של  בפטרת  ולטיפול  למניעה   
הפה  בחלל  ביותר  הנפוץ  הזיהום  שהיא 
לשים  יש  פה,  מיובש  הסובלים  במטופלים 
רצוי  נכון.  וטיפול  נכונה  אבחנה  על  דגש 
שהטיפול - מקומי או סיסטמי - יינתן על ידי 

רופא שיניים מומחה ברפואת הפה.
רוק  הפרשת  במעודדי  תרופתי  טיפול   .4
לרכוש  אפשר  בישראל  סיאלוגוגים:   -

בסל  הנמצא   ,)Salagen( פילוקרפין 
לראש־ הקרנות  שעברו  לחולים  התרופות, 
צוואר. רצוי ליטול סיאלוגוגים סיסטמיים רק 
על פי מרשם רופא שיניים מומחה ברפואת 

הפה.
מקומיים  רוק  בתחליפי  שימוש  לשקול  ניתן   
 ,)CMC( קרבוקסי־מתיל־צלולוז  בסיס  על 
על  רוק  תחליפי  וכן  נוספים,  ושמנים  מוצין 
יש  )פוליגליצרילמתאקרילט(.  ג'ל  בסיס 
לזכור שתכשירים מקומיים נשטפים מחלל 
ניתנים  התכשירים  מן  חלק  במהירות.  הפה 
לרכישה במחיר מופחת בבתי המרקחת של 
קופות החולים. טיפול בחמצן היפרברי )תא 
הקרנות  שעברו  בחולים  כיעיל  נמצא  לחץ( 
לאזור הראש־צוואר, הן כעזרה בהתאוששות 
חיידקים  בהשמדת  והן  הרקמות 

קריוגניים ופטרת.
הפרשת  במעודדי  שימוש   .5
רוק כמו סוכריות ללא סוכר/מסטיקים 
בעל  קסיליטול  המכילים  סוכר,  ללא 

פעילות אנטי־בקטריאלית. 

לסיכום:

הסובלים  במטופלים  הטיפול 
יש  ומורכב.  מאתגר  הוא  פה  מיובש 
ליובש  הגורמים  את  כול  קודם  לזהות 
ולנסות לטפל בהם. למשל, איזון סוכר, 
תרופות  והחלפת  שתייה  הגברת 
הן  לערב  יש  ניתן(.  )אם  סיסטמיות 
את  והן  המטפל  השיניים  רופא  את 
במטרה  המטפל,  המשפחה  רופא 
למנוע בראש ובראשונה אובדן שיניים 
המובילים  הפה,  חלל  של  וזיהומים 

בהמשך לפגיעה באיכות חייו של המטופל. 
הטיפול  של  שלב  בכל  לערב  ורצוי  אפשר 
רופא שיניים מומחה ברפואת הפה, כדי לקבל 

אבחנה והנחיות מדויקות להמשך הטיפול.

רשימת מקורות

1. Miranda-Rius, J. et al. (2015). Salivary Secretory 
Disorders, Inducing Drugs, and Clinical 
management. Int. Med. Sci., 12(10), pp. 811-824.

2. Villa, A., Connell, L. C., & Abati, S. (2015). 
Diagnosis and management of xerostomia and 
hyposalivation. Therapeutics and Clinical Risk 
Management, 11, pp. 45-51.

3. Mortazavi, H. et al. (2014). Xerostomia Due to 
Systemic Disease: A Review of 20 Conditions 
and Mechanisms. Annals of Medical and Health 
Sciences Research, 4(4), pp.503-510.

4. Saleh, J. et al. Salivary hypofunction: An update on 
aetiology, diagnosis and therapeutics. Archives of 
Oral Biology 2015, 60(2) pp. 242-255.

5. Managing xerostomia and salivary gland 
hypofunction. A report of the ADA Council on 
Scientific Affairs, February 2015.



מאמרים מקצועיים  

JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ● ISSUE 56 ● JULY 2016 ● 2016 18   שיננות ● גיליון 56 ● יולי

רקע היסטורי

השתלת עצם, או אוגמנטציה של עצם, בוצעה החל משנות ה־50 כדי 
לשחזר את מתאר העצם מחוסרת השיניים, במטרה לספק בסיס יציב 
לתותבת. ב־Branemark ,1965, אורתופד במקצועו, התקין את השתל 
במספר  מתמדת  עלייה  קיימת  מאז   .)1( אדם  בבני  הראשון  הדנטלי 
השתלים הדנטליים שמבצעים רופאי שיניים מדי  שנה, בשיעורי הצלחה 

גבוהים מאוד: 95%-98% )2(. 
העצם  של  ובאיכות  בכמות  תלויה  דנטליים  שתלים  של  הצלחתם 
באתר ההשתלה. יש כמה סיבות להפחתה בכמות העצם הזמינה לביצוע 
טראומה,  שיניים,  עקירת  חניכיים,  מחלת  עקב  עצם  ספיגת  שתלים: 
גידולים וציסטות. לכן, השימוש בתחליפי עצם להשלמת אזורים שעברו 

ספיגת עצם הפך להיות הליך שכיח ביותר.

עקרונות השתלת עצם

העצם  היווצרות  קצב  להגברת  משמשים  עצם  ותחליפי  עצם  שתלי 
 -  osteoinduction א(  עקרונות:  שלושה  פי  על  העצם  נפח  והגדלת 
פעילים;  לאוסטאובלסטים  להפוך  התמיינות  עברו  שלא  תאים  של   עידוד 

צמיחת  עבור  כפיגום  משמש  השתלה  חומר   -  osteoconduction ב( 
באמצעות  חדשה  עצם  של  היווצרות   -  osteogenesis ג(  עצם; 

אוסטאובלסטים שמקורם בעצם המושתלת. 
היא   )GBR = guided bone regeneration( מודרכת  עצם  בניית 
אשר  )ממברנה(  במחסום  שימוש  עושה  אשר  עצם,  לבניית  נוספת  שיטה 
המחסום  החלל.  לתוך  עצם  צמיחת  ומאפשר  העצם  לבין  בינו  חלל  תוחם 
)ממברנה( מונע חדירת תאים מהרקמות הסמוכות )רקמה רכה( לתוך חלל 

זה, ובכך מאפשר צמיחת עצם לחלל )3(.

סוגי שתלי עצם ותחליפי עצם

בכמה  לעמוד  צריכים   ,GBR עם  יחד  עצם,  תחליפי  או  עצם  שתלי 
דרישות: הם צריכים לתמוך בממברנה, לשמש מבנה תלת ממדי שמנחה 
ומדריך צמיחת כלי דם ועצם חדשה, ולבסוף - להיספג ולהתחלף בעצם 

הטבעית של המטופל )6-4(.
עיקריות:  קבוצות  לארבע  מחולקים  עצם  ותחליפי  עצם  שתלי 
allogenic )עצם הומנית אך לא  autogenous )עצם ממקור עצמי(, 
מאותה פרט(, xenogenic )עצם ממקור לא הומני(, alloplastic )עצם 

סינתטית או עצם לא אורגנית(. 
עצם אוטוגנית נחשבת אידיאלית, בהיותה כוללת תאים פרוגניטורים 
)progenitor( ופקטורי גדילה שמעודדים בניית עצם. אלא שהשימוש 
קצב  לקצור,  שניתן  העצם  בכמות  ההגבלה  בשל  בעיקר   - מוגבל  בה 

השתלת עצם: עמוד השדרה 
של כירורגיה דנטלית היום

DMD, PhD BDS, ד"ר הדר זיגדון,  ד"ר רינה אלימלך, 

---
המחלקה לפריודונטיה, בית הספר להתמחויות ברפואת  ד"ר רינה אלימלך, ד"ר הדר זיגדון - 
שיניים, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה;  הפקולטה לרפואה של הטכניון, חיפה; המעבדה לריפוי 

עצם, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה.

תמונה 1. בלוק עצם 
אוטוגני שנקצר 

מהסנטר וקובע עם 
ברגים באתר בו נדרשת 

אוגמנטציה של עצם
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תמונה 2. הרמת סינוס 
פתוחה – מילוי חלל הסינוס 

בתחליף עצם ממקור בקר
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ספיגה גבוה וצורך באתר ניתוח נוסף לשם קצירת העצם )מלווה בהגדלת 
התחלואה והארכת משך ההחלמה(. כיום, בעקבות התפתחות מתמדת 

בתחום תחליפי העצם, יש חלופות אמינות ובטוחות לעצם אוטוגנית. 
)בעיקר  העצם  של  האנאורגאני  המרכיב  את  מכילה  אלוגנית  עצם 
חיים  מתורמים  מופקת  היא  חיים.  עצם  תאי  מכילה  אינה  אך  קולגן( 
מתים.  מתורמים  או  ירך(  להחלפת  אלקטיבי  ניתוח  שעוברים  )אנשים 
החלבונים שבעצם האלוגנית אחראים לעידוד הבנייה של העצם החדשה 

 .)7( )bone morphogenic proteins ,לדוגמה(
ומאפשרת  חדשה  עצם  לצמיחת  כ"פיגום"  משמשת  קסנוגנית  עצם 
צמיחת כלי דם ונדידת תאים לתוך החומר המושתל. נכון להיום, תחליף 
העצם  לשתל  נחשב   )deproteinized bovine bone( מבקר  עצם 
שהשימוש בו הוא הנפוץ ביותר. העצם נמצאת בשימוש כבר יותר מעשור 
ואין בספרות דיווחים על העברת מחלות. עצם ממקור בקר דומה מאוד 

בתכונותיה לעצם האדם, אך זמן ספיגתה ארוך מאוד. 
עצם אלופלסטית )סינתטית( עשויה לרוב מבטא טריקלציום פוספאט 
)βTCP( והידרוקסיאפטיט )HA( ומכילה רמות שונות של סידן ופוספט 
העשויה  עצם  למצוא  אפשר  בנוסף,  העצם(.  את  המרכיבים  )המינרלים 
לשמש  יכולים  סינתטיים  עצם  תחליפי  פולימרים.  או  גלאס  ביואקטיב 
נשאים של פקטורי גדילה, ותהליך הייצור שלהם מאפשר להם להידמות 
במידה רבה לעצם טבעית. במחקר השוואתי שערכו Buser וחובריו, הם 

osteoconductive )מעודדים תאים  HA ו־βTCP שניהם  הדגימו כי 
לא ממוינים להפוך לאוסטאובלסטים פעילים(, אך קצב הספיגה שלהם 

שונה: HA בלתי נספגת ו־βTCP - נספגת במהירות )8(. 
השימוש בממברנה )מחסום( לעידוד צמיחת עצם מבוסס על עקרונות 
ביולוגיים של יצירת חלל אשר יאפשר צמיחת עצם חדשה לתוכו, מניעת 
חדירת תאים מהרקמה הרכה  לתוך החלל, ייצוב  קריש הדם והגנה על 

העצם החדשה. 
הממברנות הראשונות שפותחו היו עשויות מחומרים שאינם נספגים 
)ePTFE = expanded polytetrafluoroethylene( ונדרש ניתוח 
נוסף להוצאת הממברנה. בספרות דווח על שיעור סיבוכים גבוה לאחר 
שימוש בממברנות לא נספגות - בעיקר חשיפה מוקדמת של הממברנה, 

המובילה להפחתה בכמות העצם שנבנית )9(.
חומרים  או  קולגן  העשויות  נספגות,  ממברנות  לכן  פותחו  בהמשך 
 8-6 שבין  בטווח  ונספגות   )polyglycolide, polyactide( סינתטיים 
יחס  ובהם  רבים,  הם  נספגות  בממברנות  השימוש  יתרונות  שבועות. 
עלות-תועלת טוב יותר, ירידה בתחלואת המטופל וביטול הצורך בהסרת 
נספגת  במברנה  לשימוש  כי  מעלים  בספרות  דיווחים   .)10( הממברנה 
השימוש  לתוצאות  דומות  טובות,  תוצאות  יש  עצם  תחליפי  עם  יחד 
בממברנה שאינה נספגת )13-11(. לכן, השימוש בממברנות נספגות הוא 

היום הפופולרי ביותר.

תמונה 3. שימור רכס לאחר עקירה - השתלת 
עצם אוטוגנית וכיסוי בממברנת קולגן

תמונה 4. רגנרצית עצם בשיטת GBR לטיפול בפגם גרמי. הפגם כוסה בממברנה שקובעה לעצם
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מאמרים מקצועיים  

שימוש בתאי גזע לרגנרציית עצם

הנדסת רקמות משלבת השתלת תאי גזע ו/או תאים פרוגניטוריים עם 
רגנרציית עצם באמצעות  משתית אוסטאוקונדקטיבית, במטרה להגביר 

חיקוי תהליכי יצירת העצם בהתפתחות העוברית )14, 15(. 
   Endothelial progenitorו־ (MSC) Mesenchymal stem cells
EPC( cells( משתתפים בתהליך יצירת עצם )16(, ולכן השתלתם עשויה 
יכולים לעודד רגנרציית עצם באופן ישיר   MSCs להגביר רגנרציית עצם. 
אוסטאואיד  הפרשת  ידי  על  וכן  לאוסטאובלסטים  התמיינותם  ידי  על 
ומינרליזציה של העצם החדשה. בנוסף, הם יכולים להגביר רגנרציית עצם 
 TNFα,( על ידי הפרשת ציטוקינים ופקטורי גדילה )באופן עקיף )פראקריני

PDGF, IL-1, IL-6(, אשר יגייסו תאים מזנכימליים מהפונדקאי )19-17(. 
בדומה לכך, EPCs יכולים לעודד בניית עצם באופן ישיר על ידי יצירת 
ודיפרנציאציה  עצם(  לרגנרציית  הכרחי  )תנאי  ההשתלה  באתר  דם  כלי 
לתאים יוצרי עצם )21-20(. הם גם יכולים לעודד רגנרציית עצם במסלול 

תאים  של  פרוליפרציה  שמעודד   VEGF הפרשת  ידי  על  פארקריני, 
מזנכימליים מהפונדקאי והתמיינותם לאוסטאובלסטים )16, 23-22(.  

חשוב לציין שבכל הפעולות הכירורגיות הכוללות השתלת עצם ושימוש 
בתחליפי עצם ובממברנה, יש חשיבות רבה לכיסוי מלא של אתר הניתוח 
על ידי רקמה רכה. חשיפת אתר ההשתלה לחלל הפה תלווה לרוב בזיהום, 
שיפגע בתהליך בניית העצם. במצבים רבים, זמינות הרקמה הרכה תגביל 
כמות  את  להגדיל  רצוי  אלה,  במצבים  להיווצר.  שתוכל  העצם  כמות  את 

הרקמה הרכה לפני שמגדילים את כמות הרקמה הקשה.
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תעשיית השתלות העצם ותחליפי העצם התרחבה מאוד ב־40 השנים 
האחרונות וממשיכה להתפתח עקב תוצאות מוצלחות. עדיין דרוש מחקר 
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ומטרתו  שונים  מאורגניזמים  שמופק  כימי  חומר  היא  אנטיביוטיקה 
בתחילת  הראשונה  האנטיביוטיקה  של  גילויה  חיידקית.  פעילות  לעצור 
הרפואה.  עולם  את  שינה  פלמינג,  אלכסנדר  ידי  על  העשרים,  המאה 
האנטיביוטיקה נחשבה לתרופת פלא, והמחשבה על עולם נקי מזיהומים 
הייתה מפתה. עם השנים והעלייה בשימוש באנטיביוטיקה הגיע גם מחיר 

השימוש בה - שלעתים עלול להיות יקר מאוד.
האנטיביוטיקה  רישום  מכלל  לכ־7%-10%  אחראים  שיניים   רופאי 
3(. בהתייחס לעובדה שרוב טיפולי השיניים הם טיפולים סדירים   ,2  ,1(

ומתואמים מראש ולא טיפולי חירום, הרי ששיעור זה הוא גבוה מאוד.
תוך  אל  להגיע  עשויים  אורליים  חיידקים  טיפולית,  פרוצדורה  במהלך 
החשש  שונים.  ולאברים  לרקמות  לחדור  ומשם  )בקטרמיה(  הדם   זרם 
מפרקים  או  ואברים  הלב  דוגמת  קריטיים,  לאברים  יגיעו  אלו  שחיידקים 
מושתלים, הוא הבסיס המחשבתי למתן אנטיביוטיקה מניעתית לחולים 
רבים לפני טיפולי שיניים פולשניים. מאידך גיסא, ידוע כי פעולות יומיומיות 
יותר, לחדור לזרם הדם:  ולעתים אף  גורמות לכמות דומה של חיידקים, 
אלחוש מקומי גורם לבקטרמיה של כ־16%, צחצוח שיניים גורם לכ־26% 
 40% לעד  גורמת  פרוב  באמצעות  כיסים  עומק  בדיקת  בקטרמיה, 
מעלים  אלו  נתונים   .)4( בקטרמיה   50% לעד  גורמת  ולעיסה  בקטרמיה, 
ספקות לגבי היעילות של אנטיביוטיקה במניעת אירועים זיהומיים לאחר 
זיהומים  בין חיידקים אורליים לבין  וגם לגבי עצם הקשר  טיפולי שיניים, 

אלו.

זיהומית  לב  פנים  דלקת  הוא  ביותר  והמשמעותי  העיקרי   הסיכון 
)IE .)IE = Infective Endocarditis היא מחלה זיהומית דלקתית של 
הקרום הפנימי של הלב, שללא טיפול עשויה לגרום נזקים בלתי הפיכים 
לב  מסתמי  עם  באנשים  בעיקר  שכיחה  זו  מחלה  קטלנית.  ולהיות  ללב 
סמים.  ובמזריקי  מסוימים  מולדים  לב  מומי  עם  באנשים  מלאכותיים, 
 Staphylococcus הוא  למחלה  הגורם  היום  ביותר  השכיח  החיידק 
aureus )5(. באזורים שבהם ישנה זרימה מערבולתית בתוך הלב, למשל 
מפיברין  המורכב  מקומי  קריש  יצירת  נגרמת  מלאכותי,  מסתם  סביב 
וטסיות. כשמגיע מזרם הדם פתוגן )חיידק או פטרייה( המסוגל להיצמד 
ומושבות  הפיברין  מקריש  המורכבת  וגטציה  במקום  נוצרת  לקריש, 
הפתוגן, ובהמשך תגובה דלקתית, מקומית וסיסטמית, המובילה לפגיעה 

מקומית וכללית.
התורם  לפקטור  האורליים  החיידקים  נחשבו  שנים  עשרות  במשך 
שחיידקים  העובדה  השאר,  בין  תרמה,  לכך   .IE ממקרי  לכ־10%-15% 
פלאקים  גבי  ועל  מזוהמים  לבביים  מסתמים  על  נמצאו  אלו  מקבוצות 
בדופן עורקים. נתונים אלו הביאו לכתיבת פרוטוקולים של כיסוי אנטיביוטי 

מניעתי לחולים, בטווח רחב של מחלות לבביות. 
עם השנים, תגליות נוספות, כמו גם ממצאים אפידמיולוגיים, שינו את 
קבוצות  נמצאו  מזוהמים  מושתלים  מסתמים  גבי  על  המחשבה.  כיוון 
המאפיינים  אם  ידוע  לא  כאשר  אורליים,  דווקא  לאו  שונות,  חיידקים 

הגנטיים שלהם זהים לאלה של חיידקים בחלל הפה. 
נתון חשוב לא פחות הוא שדלקת פנים לב זיהומית המשנית לטיפולי 
שיניים מהווה כ־1% בלבד מכלל IE  המשניים לחיידקים סטרפטוקוקיים 
 .)6( כ־1:14,000,000  הוא  הכללית  לאוכלוסייה  הסיכון  כלומר,  בשנה. 
לב  ממחלות  הסובלים  באנשים  משמעותית  גבוה  זה  שסיכון  כמובן 

ד״ר נעמה קשת

---
המרפאה  ואחראית  ההתמחות  תכנית  מנהלת  הפה,  לרפואת  מומחית   - קשת  נעמה  ד"ר 
לטיפול שיניים בחולים בעלי רקע רפואי מורכב, המחלקה לרפואת הפה, המרכז הרפואי הדסה 

עין כרם.

 אנטיביוטיקה מניעתית 
וטיפולי שיניים
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מסתמים  בעלי  שהם  או  ראומטיות,  לב  וממחלות  מסוימות  מולדות 
לבביים תותבים. אצל אלה, טיפול מניעתי בהחלט נדרש. היום מקובל 
הסיכון  את  המגדילות  הן  שיניים  צחצוח  כגון  יומיומיות  פרוצדורות   כי 
זו אחת הסיבות   .)7( דנטליים  טיפולים  ולא  באוכלוסיות הסיכון    IEל־
מ־2015   Americam Heart Associationה־ שבהמלצות  לכך 
קבוע  באופן  שיננית  אצל  יסודי  לטיפול  המלצות  בפירוש  מופיעות 

.)5( IE בחולים לאחר

מחיר השימוש באנטיביוטיקה

בין  וכולל  גבוה  הוא  באנטיביוטיקה  מושכל  לא  שימוש  של  המחיר 
השאר יצירת זנים עמידים, תופעות לוואי שונות ותופעות אלרגיות שונות. 
יצירת זני חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה היא אחת הדאגות החמורות 
 Centers for Disease)  CDCה־ דיווחי  פי  על  כעת.  העולם  של 
וקרוב  סיבוכים  מיליון  משני  למעלה   ,)Control and Prevention
ל־25 אלף מקרי מוות בשנה נגרמים כתוצאה מחיידקים עמידים. חיידקי 
פי  על  מוגדרים   ,IEב־ במעורבים  החשודים  הפה,  מחלל   הסטרפטוקוק 

ה־CDC כ"מדאיגים" מבחינת התפתחות עמידות )8(.
תופעות לוואי: אחת מתופעות הלוואי הקשות של טיפולים אנטיביוטיים, 
 Clostridium החיידק  של  שגשוג  היא  ממושכים,  לאשפוזים  המביאה 
dificille. זהו חיידק מעי טבעי, שבעקבות שינוי הסביבה החיידקית במעי 
בשל הטיפול האנטיביוטי משגשג ומביא למחלת שלשולים קשה. מדובר 
הן אלרגיות  נוספות  לוואי  )9(. תופעות  זיהום בשנה  מיליון מקרי  בכחצי 

מסוגים שונים.
לאור הנזקים הגדולים שנגרמים על ידי שימוש נרחב באנטיביוטיקה, 
ופרוטוקול  המחשבתי  ההלך  שונה  עלות-תועלת,  של  ובחישובים 
רוויזיה  הטיפול המניעתי לפני טיפולי שיניים פולשניים לחולי לב עבר 
משמעותית, שהפחיתה בכ־90% את האינדיקציות למתן אנטיביוטיקה 

מניעתית )10( והותירה על כנה מתן לחולים בסיכון גבוה בלבד. 

למי נותנים?

 Americanה־ של  זה  הוא  ביותר  המקובל  הפרוטוקול  היום, 
למתן  האינדיקציות  ולפיו   ,)10( מ־2007   Heart Association
לב  פנים  דלקת  למניעת  שיניים  טיפולי  לפני  מניעתית  אנטיביוטיקה 

זיהומית כוללות:

מטופלים שעברו השתלה של מסתם לב מלאכותי;   .1
מטופלים שמדווחים על אירוע IE  קודם;  .2

מומי לב כחלוניים מולדים שלא עברו תיקון;  .3
מומי לב שתוקנו - במשך ששת החודשים   .4

הראשונים שלאחר ניתוח התיקון;
מומי לב מולדים שתוקנו, אך נשאר פגם בסמוך   .5

לגוף זר שהושתל לצורך התיקון;
מושתלי לב שיש להם פגיעה מסתמית בלב המושתל.   .6

אינם  לעיל  באינדיקציות  מוזכרים  אינם  אשר  המקרים  כל  כלומר, 
דורשים מתן אנטיביוטיקה )לדוגמה: קוצבי לב, אי ספיקת לב, אי ספיקה 
אירועים  לאחר  מעקפים,  ניתוחי  או  צנתורים  לאחר  הלב,  מסתמי  של 

קרדיאליים חריפים ועוד(.

יש לזכור כי לא בכל טיפול דנטלי יש לתת לחולים אלו אנטיביוטיקה 
מניעתית, אלא רק בטיפולים המוגדרים פולשניים, שהם:

1. כל הפעולות המערבות רקמת חניכיים;
2. כל הפעולות המערבות את חוד השן;

3. כל הפעולות שיש בהן חדירה של רירית החלל האורלי.

יוצאים מן הכלל )שאינם זקוקים לכיסוי(:
אלחוש מקומי באזור שאינו מזוהם;  �

צילומי רנטגן;  �
הנחה או הסרה של מכשור אורתודונטי;  �
תיקון והתאמה של מכשור אורתודונטי;  �

המוקוזה  של  הרכות  לרקמות  מטראומה  ודימום  חלב  שיני  נשירת   �
האורלית או השפתיים.

יש  שלגביהם  החולים  עבור  כי  בבירור  להבין  ניתן  אלו  נתונים  מתוך 
על  הניתנים  השונים  הטיפולים  מניעתית,  אנטיביוטיקה  על  להקפיד 
מתן  דורשים  חניכיים(  רקמת  כוללים  כולם  כמעט  )אשר  השיננית  ידי 

אנטיביוטיקה לפני הטיפול )הסרת אבנית, הקצעת שורשים(.
על אף שההנחיות שונו ב־2007 )10( ואנו נמצאים היום כמעט עשור 
מניעתית  אנטיביוטיקה  לקבל  ממשיכים  רבים  מטופלים  השינוי,  אחרי 
שיניים  מרופאי   - פולשניים  ושאינם  פולשניים   - שיניים  טיפולי  לפני 
הוא  יתר  לרישום  הסיבות  אחת  צורך.  כל  בכך  שאין  הגם  ושינניות, 
מתן  והמשך  מניעתית  לאנטיביוטיקה  פרוטוקולים  של  הטמעה  חוסר 
החלפת  או  מסתמית  ספיקה  אי  עם  במטופלים  למשל,  אנטיביוטיקה. 

מפרק )11, 12, 13(. 

מושתלי מפרקים: ההנחיות בעניין אנטיביוטיקה מניעתית לפני טיפולי 
שיניים לחולים שעברו השתלת מפרקים שונו פעמים מספר במהלך 40 
השנים האחרונות, דבר שיצר בלבול בקרב הצוות הרפואי. כיום מבוצעות 
כ־2%  המושתלים,  המפרקים  מבין  בשנה.  מפרקים  השתלות  כמיליון 

עוברים זיהום. 
שנים רבות היה מקובל כי חולים אלו זקוקים לאנטיביוטיקה מניעתית 
לפני טיפולי שיניים לפחות שנתיים לאחר הניתוח. ב־2015 יצאו הנחיות 
הדנטלי,  האמריקני  והארגון  הדנטלי  הקנדי  הארגון  של   משותפות 
אשר מייתרות את הצורך באנטיביוטיקה מניעתית למושתלי מפרקים - 
 ללא קשר לזמן שעבר מאז ההשתלה )14(. הסיבה העיקרית לכך היא 
חיידקים  גורמים  המפרקים  זיהומי  של  המוחלט  הרוב  שאת  העובדה 
נמצא  אשר  בפה  נדיר  חיידק   ,Staphylococcusה־  ממשפחת 

לרוב על העור.
המשך בעמוד הבא
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יוצאים מן הכלל: מחלות או טיפולים המדכאים את מערכת החיסון, 
כגון חולים אונקולוגיים או מושתלי אברים המקבלים טיפול שמדכא את 
מערכת החיסון כדי למנוע את דחיית השתל. במקרים אלו יש להתייחס 
לכל מקרה לגופו ולהתייעץ עם הרופא המטפל. אין הנחיה גורפת למתן 
כדוריות  לספירת  בהתייחס  אלא  אלו,  במקרים  מניעתית  אנטיביוטיקה 

הדם הלבנות של החולה, מצבו הכללי ועוד )15(. 

מה נותנים?

מינון ילדיםמינון מבוגריםסוג אנטיביוטיקה

ללא 
אלרגיה

 אמפיצילין/
אמוקסיציקלין

50 מ״ג לק״ג2 גרם

מטופלים 
אלרגיים 

לפניצילין

קלינדמיצין

אזיתרומיצין/
קלריתרומיצין

צפלקסין

600 מ״ג

500 מ״ג

2 גרם

20 מ״ג לק״ג

15 מ״ג לק״ג

50 מ״ג לק״ג

את המנה יש ליטול במלואה 60-30 דקות לפני הטיפול הדנטלי.

שמות נפוצים של תרופות אנטיביוטיות בארץ:

שם מסחרישם מסחרישם גנרי

AmoxicyclinMoxypen®Moxyvit®

ClindamycinDalacin C®Dalagis®

AzithromycinAzenil®Zeto 250®

ClarithromycinKarin®Klacid®

CeflaxinCefovit®Ceforal®

דנטלי  זיהום  בשל  אם  אנטיביוטי,  טיפול  מקבלים  שכבר  במטופלים 
וזקוקים לאנטיביוטיקה מניעתית לפני  זיהומית אחרת,  ואם בשל סיבה 
אם  )לדוגמה,  שונה  מקבוצה  אנטיביוטיקה  לבחור  יש   - שיניים  טיפולי 
קלינדמיצין(.  של  מניעתית  מנה  לתת  יש  באמוקסיציקלין,  מטופל  הוא 
רצוי ליצור הפסקות של שבועיים בין טיפול לטיפול )טיפולים הדורשים 
אנטיביוטיקה מניעתית, כמובן( . חולה שמקבל אנטיביוטיקה לווריד אינו 

זקוק לכיסוי נוסף במתן פומי לפני הטיפול הדנטלי

יכולה להציל חיים ולמנוע נזקים בלתי הפיכים  לסיכום, אנטיביוטיקה 
משניים לתהליכי זיהום חיידקיים. שימוש נכון ומושכל, ובעיקר הימנעות 
משימוש מיותר באנטיביוטיקה, ישמר לאנושות את הכלי הטיפולי הזה 
היגיינה  על  שמירה  האפשר.  ככל  נמוך  במחיר  קדימה,  רבות  לשנים 
אורלית מיטבית עשויה להפחית משמעותית את הסיכון ל־IE ואולי אף 
לייתר את הצורך בשימוש באנטיביוטיקה מניעתית בעתיד, כתלות ברמת 

ההיגיינה של המטופל. 
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לעצמה  מייחלת  שיננית  שכל  אירוע  יש  אם 
אש״י  כנס  זהו   - בשנה  פעמים  כמה  שיתקיים 
רק  מתקיים  הצער  שלמרבה  הכנס,  השנתי. 
פעם בשנה, מצליח תמיד להציג תמונה עדכנית 
הקשורים  והתובנות  התמורות  החידושים,  של 
אירוע  גם  הוא  אלה,  לצד  השיננות.  במקצוע 
חברתי המסייע בשמירה על קשרים מקצועיים - 
הן עם הקולגות שלנו, חלקן עדיין מימי הלימודים, 

והן עם החברות המשווקות מוצרים רלוונטיים. 
מכוננת...  הייתה  בבוקר,  השכם  ההתכנסות, 
בקליניקה  עבודה  יום  על  פסחו  שינניות  מאות 
שדה  שבקריית  ״אווניו״  באולמי  והתייצבו 
גדלה  לשנה  שמשנה  מתרשמת  אני  התעופה. 
וההשתתפות  הכנס  של  לחשיבותו  המודעות 

הולכת וגדלה בהתאם. 
שִאפשרה  עשירה,  מתערוכה  נהנינו  תחילה 
של  רחב  ממגוון  ולהתרשם  להתחדש  לכולנו 

מוצרים ואביזרים דנטליים. 
ההרצאות חולקו לשלושה מושבים, שהראשון 
את  הבוקר.  ארוחת  לאחר  מיד  התחיל  שבהם 
פרופ׳ ארנון אפק,  דברי הפתיחה והברכה נשא 
ד״ר  אחריו,  הבריאות.  משרד  למנכ״ל  המשנה 
על  ומרתק  חדש  מידע  הציגה  גי־דוידסון  רות 
לדבריה,  ליציבה.  שלו  והקשר  הפה  תפקוד 
לאחרונה התברר כי קיים קשר בין הפרנום של 
הציגה  היא  כולו.  הגוף  של  היציבה  לבין  הלשון 
במהלכו  ואשר  מתרפאים,  בקרב  שערכה  ניסוי 
היציבה  את  ולשפר  גב  כאבי  להפחית  הצליחה 
גי־דוידסון  ד״ר  הפרנום.  של  הרדמה  באמצעות 
אשר  הפרנקטומי,  הניתוח  את  כדוגמה  ציינה 
ועל  יוכל להשפיע לטובה על היציבה של הגוף 

מניעת כאבי גב. 
שיניים  ״הלבנת  בנושא  הבאה,  ההרצאה  את 
2016 - חומרים, שיטות ואינדיקציות״, נשאה ד״ר 
גלית טלמור. ד״ר טלמור ציינה לאילו אוכלוסיות 
הרות  נשים  ילדים,  מתאימה:  אינה  ההלבנה 
להם  שיש  אורתודונטי,  טיפול  לאחר  וצעירים 
פגם )היאכלות השן( במרכז השיניים הקדמיות. 
הלבנה  בחומרי  השימוש  אופן  את  סקרה  היא 
מעט  לא  להלבנה.  חדישות  שיטות  וכן  שונים 
עובי  של  החשיבות  בהן  הקהל,  מן  עלו  שאלות 

RDH, BA חן גבאי אמויאל, 

ד״ר רות גי־דוידסון פרופ' ארנון אפק נושא דברי ברכה 
מטעם משרד הבריאות

כיתוב

חומר  חדירת  את  מונע  מה  בהלבנה,  האמייל 
אוקסיד  הקרבמיד  ריכוז  ומהו  למוך  ההלבנה 
ד״ר  בחומרי ההלבנה. כמענה לאחת השאלות, 
הטעיה,  הוא  בלייזר  שהטיפול  ציינה  טלמור 
אלה  שכל  מה  והלד;  הפלסמה  מנורות  גם  כמו 
מאפשרים היא אקסלרציה של פעולת ההלבנה 
החמצן.  מי  ריכוז  הוא  החשוב  הגורם  בלבד. 
הנבון  הרופא  שיניים,  הלבנת  בטיפולי  למעשה, 
וגמרנו אלא יבקש את  יעבוד בשיטת הזבנג  לא 
למרוח  שיתבקש  המטופל,  של  הפעולה  שיתוף 

בכל יום חומר הלבנה על שיניו למשך 45 דקות. 
זהו הטיפול המומלץ והבטוח. 

הייתה  הבוקר  במושב  האחרונה  ההרצאה 
״טיפול  בנושא  רייזנר,  אבישי  ד״ר  של  הרצאתו 
המוגבלות  עם  ההתמודדות   - אלצהיימר  בחולי 
ההרצאה  פעולה״.  שיתוף  בהשגת  והקושי 
הציעה כלים ודרכים להתמודדות עם אוכלוסייה 

זו, שלצערנו הולכת וגדלה. 

המושב  התחיל  קפה  הפסקת  לאחר 
אש״י  יו״ר  דברים  נשאה  שבפתיחתו  השני, 
גדול  ובחיוך  בהתרגשות  פרידמן־יניב.  שרון 

ו     רשמים מהכנס המדעי השנתי של אש"י נ י נ ה נ ו ו  נ ק ח צ  , ו נ ד מ ל
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הארגון  להישגי  לבנו  תשומת  את  שרון  הסבה 
ולפרויקטים המתנהלים בשטח. אחד ההישגים 
היה פתיחתו בשנת הלימודים  בגאווה  שציינה 
משולב  שיננות  לימודי  מסלול  של  הקרובה 
בתואר ראשון במדעי בריאות הציבור במכללת 
של  ההתארגנות  היא  נוספת  גאווה  אשקלון. 
קבוצה בת 40 שינניות ישראליות לנסיעה לכנס 
הגדולות  הקבוצות  אחת   - בבאזל  השינניות 
שישתתפו בכנס. עוד סיפרה שרון על ״פרויקט 
הזהב״, שבמסגרתו שינניות מתנדבות מדריכות 
ובבתי  חולים  בבתי  השוהים  וקשישים,  חולים 
אולי  זו  הפה.  היגיינת  על  לשמור  כיצד  אבות, 
הוועד  חברות  ולכל  לשרון  להודות  ההזדמנות 
ועל  אלה  נושאים  קידום  על  אש״י  של  המנהל 

קידום המקצוע שלנו בכלל. יישר כוח!
חשיבות  על  דיברה  שפירא  ניר  אורלי  ד״ר 
עבודתנו לתחום הפריודונטיה. לא נדרש הרבה 
כדי לבצע פעולה כירורגית בחניכיים, אמרה, אך 
ההתמודדות לאחר מכן ארוכה ומאתגרת, וכאן 

שמתחזקת  זו  היא  לפעולה:  השיננית  נכנסת 
חניכיים,  הושתלו  שבהם  בפה  האתרים  את 
לצחצח  המתרפא  את  ומדריכה  מעודדת 

במברשת חשמלית עם ראש עדין, ועוד.
קלינאית התקשורת הילי בן־צבי פלד הציגה 
בפנינו מקצוע המשיק לעבודתנו כשינניות. חלק 
ובלשון,  הפה  בחלל  מתרכז  מעבודתה  גדול 
ב״טריטוריה״ שלנו, ועל כן יש חשיבות לשיתוף 

פעולה ולסינרגיה בין שני המקצועות. 
לפתולוגיה  מומחית  עקריש,  שרון  ד״ר 
אורלית, עסקה בהרצאתה בקנדידה - הסיבות, 
כולנו  ועוד.  טיפול  דרכי  הסוגים,  ההתבטאות, 

רשמנו לעצמנו טיפים חשובים בנושא. 

הצהריים  וארוחת  השני  המושב  בתום 
שלאחריו התכנסנו למושב שלישי של הרצאות, 
העייפות  על   - היום  של  זה  לשלב  שהותאמו 
שסקין  דלית  ד״ר  אליו.  המתלווה  הטבעית 
על  כולנו  את  והעמידה  ארגונמיה  על  דיברה 

קליל.  וריקוד  התעמלות  לביצוע  הרגליים, 
משוחררות,  חשות  אנחנו  שכאשר  ספק  אין 
ההרצאה  נקראה  סתם  לא  נעלמים.  הכאבים 

״נפש בריאה בשיננית בריאה״. 
המרצה שחתם את המושב, רענן נשיא, עסק 
אמנם לא בדם )בכל זאת היינו לאחר ארוחה(, 
שאנו  אלה   - ובדמעות  ביזע  בהחלט  אבל 
פעולה  לשתף  למטופל  לגרום  כדי  משקיעות 
אפקטיביות  דרכים  הציע  הוא  הטיפול.  עם 
המראה״  ״אפקט  על  ודיבר  לקוחות  עם  לדבר 
שיסייעו  נוספים,  בינאישיים  תקשורת  כלי  ועל 
לנו לשפר את השירות ולגרום למטופל לצאת 
ונכון  וטוב לבב  מחדר הטיפולים כשהוא שמח 

לאמץ הרגלים חדשים. 
לנו  שגרם  מילר,  אדיר  של  במופע  קינחנו 
לצחוק בקול רם. אדיר דאג להזכיר לנו שאיננו 
אחד  היא  זו  ושעצמאות  שינניות,  אלא  סייעות 

היתרונות הבולטים של המקצוע שלנו. 

תודה לחברת דקסל על הענקת חסות הכסף 
והקבועה  המסורתית  תמיכתה  ועל  לאירוע 

באיגוד השיננות. 
חסות  את  שנתנה  בי,  אורל  לחברת  תודה 
נציגת  ג׳ני,  בהגרלה.  גם  ופרגנה  לכנס  הזהב 
החברה, העניקה מתנה כיפית במיוחד לשלוש 
מותאמות  חשמליות  שיניים  מברשות  הזוכות: 
מברשת  את  וכן  המשפחה,  בני  לכל  גיל 

הסמארט החדשה, שטרם הגיעה ארצה. 
חסות  מתן  על  ליסטרין  לחברת  גם  תודה 
פינות  המתנות,  ההפתעות,  ושלל  הפלטינה 
הריכוז.  לשיפור  המתוקה  והמתנה  הפה  רענון 
תודה לכל החברות החדשות והוותיקות שבחרו 
מוצריהן  מגוון  את  ולחשוף  באירוע  להשתתף 

בדוכנים. 
תודה   - וכמובן  התמיכה,  על  לכולם  תודה 
רבה להנהלה על הארגון המשובח. יש תמורה 

לאגרה!
להתראות בשנה הבאה! 

הילי בן צבי פלד - קלינאית תקשורת. 
שיננית וקלינאית - ומה שביניהן

כיתוב

כיתוב

כיתוב
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יצאה  בארץ  השיננות  בתולדות  לראשונה 
בינלאומי  לכנס  גדולה  ישראלית  משלחת 
שינניות   42 העולם:  רחבי  מכל  שינניות  של 
הבינלאומית   הפדרציה  לכנס  יצאו  אחד  ושינן 
לשינניות שנערך בבזאל,  שוויץ, ונהנו מחמישה 

ימים של הרצאות, סיורים לימודיים וימי כיף. 
קבוצת הווטסאפ של המשלחת הייתה הסנונית 
שנוצרה.  המידית  ה"יחד"  לתחושת  הראשונה 
היא אפשרה לנו להחליף רשמים ולהתייעץ לגבי 

ההרשמה, הטיסות וסידורי הלינה. 
כולנו  הוזמנו  הנסיעה  לפני  מספר  ימים 
תדריך  למפגש,   - ג'ונסון  את  ג'ונסון  למשרדי 
מקבוצת  שמות  משותפת.  ערב  וארוחת 
הווטסאפ הפכו תוך כמה דקות לפנים מחייכות 
דפנה,  של  הרצאה  לאחר  מגובשת.  ולקבוצה 
בחולצות  התאבזרנו  ליסטרין,  מותג  מנהלת 
ובמזוודת "טרולי" ממותגות אש"י וליסטרין. כבר 

בשלב זה, ההתרגשות הרקיעה שחקים.
בבאזל קיבלו את פנינו כבר בערב ההגעה נציגי 
 American חברת א.ב. 2000, יבואני המכשור
Eagle, שארגנו לכבודנו ארוחת ערב במסעדה 
להקה  לצלילי  בזל,  של  העתיקה  בעיר  נעימה 
מקומית. יו"ר אש"י, שרון פרידמן־יניב, ונציג א.ב. 

2000 בישראל, סטיבן פולמן, נשאו דברי ברכה.
 23 חמישי,  יום   - הכנס  של  הראשון  יומו 
נציגות  צעדו  שבו  מרגש  בטקס  נפתח   - ביוני 
אף  וחלקן  מדינותיהן  דגלי  עם  המשלחות 
חברות  אנו,  מסורתי.  לאומי  בלבוש  התהדרו 
כחול־לבן,  בבגדי  הגענו  הישראלית,  המשלחת 
מצוידות בדגלוני ישראל. כשהופיעו שרון ואורלי, 
בדגלונים  כולנו  נופפנו  הישראלי,  הדגל  נושאות 

והשמענו קריאות שמחה ועידוד.
בירכה  השוויצרי  השינניות  איגוד  נשיאת 
ובירכה  עלתה  ואחריה  הכנס,  משתתפי  את 
הבינלאומית  הפדרציה  נשיאת  גורנליאן,  ג'ואן 

 .)IFDH(

מעניינת  בהרצאה  נפתח  ההרצאות  תכנית 
בתום  הפה.  להיגיינת  תזונה  שבין  הקשר  על 
שונים,  בנושאים  לסדנאות  התחלקנו  ההרצאה 

בהתאם לבחירתנו. 

"פרויקט הזה"ב" בכנס בינלאומי
המועמדות  בהצגת  החל  לכנס  השני  היום 
למחקר  המוענק  פרס   -  SunStar לפרס 
שינניות  שלוש  השיננות:  בתחום  ולפרויקטים 
שתרמו  בעולם,  שונים  ממקומות  מדהימות, 
בו  שיש  מחקר  של  לקיומו  ומיכולותיהן  מזמנן 
משום תרומה משמעותית לעולם הדנטלי בכלל, 

ולשיננות בפרט.
הרצאתן של הנציגות הישראליות: יעל קרליין, 
סוניה צ'ורובסיק ומונה חסקיה, סחפה את כולם. 
אנחנו, הישראלים נכחנו כמובן בהרכב מלא, אך 
נוספות,  בשינניות  לפה  מפה  מלא  היה  האולם 
את  הציגו  ומונה  סוניה  יעל,  העולם.  רחבי  מכל 
החולים  בבית  שמתבצע  הזה"ב",  "פרויקט 
שינניות  מכשיר  אלה  ובימים  בחיפה  רמב"ם 
מאושפזים.  עם  לעבודה  כמתנדבות  נוספות 
בבסיס הפרויקט עומדת ההבנה ששינניות יכולות  
לתרום לתפקוד טוב יותר ולהחלמה מהירה יותר 
סיעודיים  מאושפזים  ושל  בכלל,  מאושפזים  של 
ולפרויקט  להרצאתן  התגובות  בפרט.  ומבוגרים 

בכלל היו אוהדות ביותר.
ורוח  ראשונה  עזרה  בהגשת  הכשרתנו 
במהלך  למבחן  הועמדו  הישראלית  ההתנדבות 
מארה"ב  לשיננית  סייענו  כאשר  השני,  היום 
טיפול  לה  הגשנו  בראשה.  ונחבלה  שמעדה 

רפואי, כולל חבישת שדה, ודאגנו לפינויה. 
הכדורגל  באצטדיון  גאלה  בערב  נחתם  היום 
במיטב  לבושים  כמובן,  הגענו,  שאליו  בעיר, 
קרן  פרס  והענקת  ברכות  לאחר  מחלצותינו. 
שוויצרים  דגלנים  של  מופע  נערך   ,SunStar
ומלווים  מסורתי  בלבוש  לבושים  יער,  קרן  ונגני 

נדמה  ולרגע  הריע,  הקהל  ענק.  פעמוני  בנגינת 
היה כי כולנו, שהגענו מכל קצות העולם, שייכים 

לכפר גלובלי אחד ומאוחד.
אנחנו,  ערב.  ארוחת  התקיימה  הטקס  לאחר 
הישראליות, ערכנו את טקס הקידוש המסורתי, 
שבכל זאת מייחד ומאחד אותנו בתוך תחושת 
עליכם"  שלום  "הבאנו  ושירת  הגלבולי,  הכפר 
את  אותנו.  הסובבים  את  ריגשה  המשותפת 
רחבת הריקודים חנכנו בעליזות רבה, והצטרפו 

אלינו כל משתתפי האירוע.

תרומה גדולה לחברה ולבריאותה 
ימי הכנס הציגו שינניות מכל העולם  במהלך 
מחקרים   - ופוסטרים  הרצאות  באמצעות   -
החברה  עם  להיטיב  שמטרתם  ופרויקטים 
לדעת  נוכחנו  ושוב  שוב  בריאותה.  את  ולקדם 
והשיננים  השינניות  קהילת  בקרבנו,  שיש 
העולמית, רמה מקצועית גבוהה ותרומה גדולה 

לבריאות הציבור.
דנטלית  תערוכה  התקיימה  לכנס  במקביל 
ומתנות  דוגמיות  מציגים.  כ־60  עם  עשירה, 
וי־מד  שימושיות חולקו בנדיבות. תודה לחברת 
שבעידוד   - השוויצרית    Deppeler ולחברת 
הישראלית  המשלחת  לחברות  העניקה  אש"י 

מראה וקיורטות חדישות במתנה. 
בזכות  כולנו  נזכור  לכנס  האחרון  היום  את 
"להפוך   - מאד  כריסטיאן  ד"ר  של  הרצאתו 
היה  מאד  ד"ר  לאפשרי".  אפשרי  הבלתי  את 
להישגים  שהגיע  וספורטאי  לרפואה  סטודנט 
אותו  הותירה  דרכים  שתאונת  עד  בינלאומיים, 
התמודדותו  על  לנו  סיפר  הוא  גלגלים.  בכיסא 
מעמיד  הוא  הדרך  כל  כשלאורך  הנכות,  עם 
לנגד עיניו את מחצית הכוס המלאה. ד"ר מאד 
הצליח לסיים את לימודי הרפואה, חזר לפעילות 
והתחיל  בפסנתר  נגינה  למד  וגם  ספורטיבית 

להשתתף בקונצרטים. 

פעילויות האיגוד  

"משלחת מגובשת, חמה ומחבקת"
קבוצה גדולה של שינניות יצאה לכנס של הפדרציה הבינלאומית לשינניות בבאזל, 

ייצגה את ישראל ואת המקצוע בכבוד וחזרה עם חוויות ותובנות

RDH שרון ארביב, 

Yohay
Sticky Note
יש לשנות במקום "60 מציגים" ל67 חברות

Yohay
Sticky Note

Yohay
Sticky Note
התמונה חתוכה בצדדים , יש ליצור מצב שבו כל המשתתפות תהיינה בתמונה



בשלושת ימי הכנס צברנו חוויות וידע ורכשנו 
חברים מכל רחבי העולם. האירוע היה מרגש, 
לשיתוף  ותקווה  בלבנו  עמוק  חותם  הותיר 
פעולה ולשיתוף ידע נרחב יותר בעתיד בין כל 

חברי הפדרציה העולמית הנהדרת הזו. 

ייצגנו בכבוד רב
לימודיים  לסיורים  הוקדשו  הבאים  היומיים 
המשלחת  חברי  של  משותפים  וטיולים 

הישראלית.
ואורלי  יעל  עם  נפגשנו  ראשון  יום  בבוקר 
עבורנו  שהכינו  פארמה,  דקסל  מחברת 
כולל   - בזל  ברחובות  מודרך  רגלי  סיור 
חוזה  למרחקים  השקיף  שממרפסתו  המלון 
בתמונה  הרצל,  זאב  בנימין  היהודים  מדינת 
ארוחת  אחרי   .1901 משנת  המפורסמת 
בצרפת,  מהנה  לטיול  נסענו  מפנקת  צהריים 
העיירה  אל  היין"  ב"דרך  עוברים  שאנחנו  תוך 

הציורית קולמר.
 Paro מחברת  בלה  בליווי  נסענו  למחרת 
הבעלים,  וקלאודיו,  פטריק  במפעל.  לביקור 
והזמינו  ובחמימות  באדיבות  אותנו  קיבלו 
איך  למדנו  הייצור.  בפס  מודרך  לסיור  אותנו 
למוצר  ועד  המחקר  משלב   - מוצר  "נולד" 
שיננית  עם  נפגשנו  הסיור  בתום  המוגמר. 
שיננות  ללימודי  במכללה  מרצה  מקומית, 
בשווייץ, ולאחר חילופי רשמים הוזמנו לארוחת 
צהריים טעימה. לקינוח מתוק ביקרנו במפעל 

השוקולד לינדט.
נדמה שבמהלך הכנס )ובוודאי שגם אחריו( 
בלתי  חלק  שהיא  מאתנו  אחד  כל  הרגישה 
נפרד ממשלחת מגובשת, חמה ומחבקת. אין 
לי כל ספק שייצגנו את המקצוע ואת השינניות 

בישראל בכבוד רב.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות - בשמי ובשם 
של  המצוין  הארגון  על  ולאדל,  לשרון   - כולנו 
המשלחת ועל הדאגה לכל משתתפיה. תודה 
של  המנהל  הוועד  חברות  לכל  גם  שלוחה 
אש"י, שעושות לילות כימים לקידום המקצוע 
ולקידום השינניות והשיננים - בוועדות השונות, 
מקצועיים,  איגודים  מול  הבריאות,  במשרד 

בחברות הדנטליות, באקדמיה ובכלל.

אחת לשלוש שנים, בצמוד לכנס הפדרציה 
נציגות  מתכנסות  לשיננות,  הבינלאומית 
הארגון,  בפדרציה.  השותפות  המדינות  מכל 
ניהול  חברת  ידי  על  מנוהל  שלאחרונה 
מדינות   30 כיום  מונה  אדמיניסטרטיבי, 

שותפות. האחרונה שהצטרפה היא סינגפור.
פרידמן־יניב,  שרון  ואנוכי,  שטרקמן  אורלי 
נשלחנו כדליגטיות )נציגות( מטעם אש"י והשינניות בישראל. למותר לציין כי היה זה לנו לכבוד 
רב. נחמה כפרי־גרינברג, נשיאת הכבוד של אש"י, השתתפה בדיונים כמשקיפה. הפעם חשנו 
התרגשות וגאווה רבה על יותר מ־40 השינניות מישראל שהתעדו להגיע ולהצטרף אלינו לכנס 

עצמו.
במליאה  חלקם  ודיונים,  ישיבות  של  אינטנסיביים  ימים  לשלושה  התכנסו  הפדרציה  נציגות 
וחלקם בוועדות השונות. במפגשים אלו מתקיים סיעור מוחות בכל הקשור למקצוע השיננות, 
אתיקה,  חקיקה,  שיננות,  לימודי  מגוונים:  היו  שעלו  הנושאים  הדדי.  ושיתוף  מדינות  בין  עזרה 
וכן  השיננות,  מקצוע  של  החשיבות  והעלאת  לבריאות  החינוך  קידום  הציבור,  בקרב  מודעות 
מרכזי  ערך   - החברתית  האחריות  במסגרת  בקהילה  שינניות  של  הפרויקטים  מספר  הגדלת 

שחרתנו על דגלנו.  
נוכחנו לדעת כי רבות מן הדילמות המעסיקות אותנו בארץ הן גם נחלתן של שינניות ממדינות 
אחרות. שינניות בכל רחבי העולם נאבקות על תנאי העסקתן, על ההכרה במקצוען ועל חקיקה 
רלוונטית. שאבנו רעיונות חדשים להעצמת מקצוע השיננות בישראל ותרמנו רעיונות חשובים 

משלנו - שבכמה מקרים אף יצרו תפנית בחשיבה של הקולגות שלנו.
השיננות,  בתחום  חשובים  מחקרים  כיום  מובילות  שינניות  ויותר  יותר  כי  לדעת  נוכחנו  עוד 

רוכשות תוארי דוקטור ופרופסור ומתברגות באקדמיה בתפקידי הוראה ומחקר.
במהלך הכינוס הוחלט כי הכנס של שנת 2021 יתקיים באירלנד )כנס 2019 יתקיים בסיאול, 

דרום קוריאה(. 
עבודתנו כדליגטיות מחייבת ומצריכה עבודה רבה - לפני הכינוס, במהלכו ולאורך השנים הבאות, 
בוועדות השונות שבהן התחייבנו לכהן )חינוך, תקנון, חברות וכדומה(. עבודה רבה לפנינו, והיא נעשית 
בהתנדבות מלאה וכוללת דיונים בדואל, בטלפון ובישיבות סקייפ. מעבר לאלה מתקיימות מדי פעם 
פגישות, שעל אף שאינן "רשמיות" הן חשובות ביותר - מאחר שהן מאפשרות שיח בינאישי המייצר 

קשרים ומשמר את אלה שכבר רקמנו עם נציגויות המדינות השונות.

MHA, RDH ,שרון פרידמן־יניב

האסיפה הכללית של הפדרציה הבינלאומית לשיננות: 
שלושה ימים של דיונים אינטנסיביים

סיעור המוחות המרתק העלה רעיונות חדשים ולימד אותנו כי רבות מן 
הדילמות המעסיקות אותנו בארץ הן נחלתן של שינניות בכל רחבי העולם -

הנאבקות על תנאי העסקתן, על ההכרה במקצוען ועל חקיקה רלוונטית
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לפני שלוש שנים מסלול  המכללה האקדמית באשקלון פתחה 
הסטודנטים  בין  הציבור.  בבריאות   )BA( ראשון  תואר  ללימודי 
אחת  בכל  שינניות  של  נוכחותן  מאוד  בולטת  לתואר  הלומדים 

התואר  את  לסיים  צפויות  והן  הלימוד,  משנות 
תשע"ז.  הלימודים  שנת  בסוף  שלהן  הראשון 
ספק  ואין  במיוחד,  חיובית  שלהן  ההתרשמות 
לקידום  ובמקפצה  אישית  בהעצמה  מדובר  כי 

מקצועי עתידי. 
מוסמכות,  לשינניות  המיועד  למסלול  בנוסף 
מתגבשת תכנית לשילוב לימודי תעודה בשיננות 

האקדמית  במכללה  הציבור  בבריאות  ראשון  תואר  לימודי  עם 
אשקלון. זאת, כחלק ממגמת האקדמיזציה של מקצוע השיננות. 
התלמידים יסיימו תואר במכללת אשקלון )כולל נושאים דנטליים 
השיננות  לימודי  את  ישלימו  מכן  ולאחר  התעודה(,  מלימודי 

בירושלים, בקמפוס הדסה עין כרם.
האקדמית,  בחוויה  להתנסות  יוכלו  בתכנית  הסטודנטיות 
עמיתים  עם  והיכרות  מקצועית  התנסות  תרגול,  לימוד,  שתכלול 

לעתיד ועם אנשי מקצוע מובילים בתחום. הן ירכשו מיומנויות של 
שיטות מחקר, הבנת תהליכים המשפיעים על התנהגות בריאות, 
ניהול. מעבר לתחושת ההעצמה  הכרת מערכת הבריאות ותורות 
האישית של בוגרות התואר, ייפתח בפניהן ערוץ 

להמשך הלימודים לתארים מתקדמים. 
מקצוע  את  קדימה  להצעיד  מציעים  אנו 
את  לחזק  יאפשר  אקדמי  התואר  השיננות. 
של  באיכותם  העלייה  באמצעות  המקצוע 
מסלול  שעברו  לאחר  והבוגרות,  הבוגרים 
תואר  בעלת  ובוגרים  בוגרות  בנוסף,  אקדמי. 
ובהערכת  השינניות  זוכות  שלה  המקצועית  בהכרה  לשינוי  יובילו 
הציבור הרחב ואנשי המקצוע בתחום בריאות השן כלפי המקצוע 

והעוסקים בו. 
התכנית  ולבוגרות  לבוגרי  יאפשרו  האקדמיים  הלימודים 
ובניהול  במחקר  מפתח  בתפקידי  הבריאות  במערכת  להשתלב 
ברמה  גם  השן  בריאות  על  להשפיע  כדי  כישוריהם  את  ולנצל 

הלאומית. התכנית קיבלה את אישור משרד הבריאות.
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 אפרת זנגלביץ׳: 
״המסע לממלכת מברשות השיניים״

בוגרת לימודי שיננות בהדסה עין כרם, שנת 
2008. בעלת תואר ראשון )בהצטיינות( בממשל 

ומנהל מטעם מכללת שערי מדע ומשפט. עובדת 
במחלקת פריודונטיה במרכז הרפואי הדסה 

עין כרם וכן במרפאות מומחים פרטיות

הסרת  רק  איננה  השיננית  של  עבודתה 
המניעה.  הוא  בעבודתה  מרכזי  חלק  אבנית. 
בעזרת הדרכה נכונה, המותאמת לכל מתרפא, 
נכון  לצחצוח  כלים  למתרפאים  נותנת  היא 
ואביזרים לשימוש בין־שיני המונעים הצטברות 
ילדים  חיידקים מחוללי דלקת. בין המטופלים, 
שזהו  אלה  ובעיקר  מבוטל,  לא  יעד  קהל  הם 
מפגשם הראשון עם השיננית. כאן יש חשיבות 

עליונה ומכרעת להדרכה. 
לאחר שסקרתי את ספרי הילדים המוצעים 
בשוק בנושא בריאות השיניים, התברר לי כי אין 
והשאלות  הסוגיות  למכלול  מענה  הנותן  ספר 
הפלואוריד?  מהו  לצחצח?  כיצד  זה.  בנושא 
המומלצת?  הכמות  מהי  משחה?  צריך  למה 
האם לשטוף את הפה במים? האם לצחצח את 
הלשון? זהו רק קומץ מהשאלות שנתקלתי בהן 
ידי  על  נשאלות  ואשר  עבודתי,  שנות  במהלך 

קטנים וגדולים כאחד. 
שיענה  ילדים,  ספר  בעצמי  לכתוב  החלטתי 
על שאלות אלה. פניתי לכמה הוצאות לאור, עד 
המקסים  שהצוות  ״גוונים״,  להוצאת  שהגעתי 
שלה תמך בי לכל אורך הדרך. כל פרק בספר 
ניתן  ממלכה  ובכל  שונה,  ממלכה  על  מספר 
מענה לשאלות בנושא מסוים. כתיבת כל פרק 
גרמה לי אושר רב. האיורים היו ממש כמו אלה 

שראיתי בעיני רוחי, דמויות קסומות שמעבירות 
מסר חשוב. 

בתום התהליך נולד הספר, הספר שלי, שנועד 
ולסייע  החשובות  השאלות  לכל  מענה  לתת 
שני  באמצעות  אורלית  היגיינה  על  בשמירה 
ומברשונית,  פצפון  קיסמון  המקסימים:  גיבוריו 
וכמובן - לגרום לילדים לצחצח משום שזה כיף, 
ולא רק כי צריך. קיבלתי שבחים ותגובות רבות, 
הקריאה,  ״בתום  הייתה:  מכולן  שהמחמיאה 
את  שכחו  ולא  שיניים  לצחצח  ביקשו  הילדים 

הלשון״.

 חן גבאי אמויאל: 
״השיניים של טוני התנין״

בוגרת לימודי שיננות משנת 2009 בהדסה עין 
כרם. כיום - עובדת במרפאות ציבוריות ופרטיות וכן 
במרפאות מומחים, עוסקת באופן עצמאי בהדרכות 

בגני ילדים ועורכת משנה של העיתון ״שיננות״

סיפורי נולד דווקא בימים שבהם נראה כי אין 
לי זמן לשום דבר. השנה הייתה 2009. סיימתי 
לתואר  ללמוד  והתחלתי  השיננות  לימודי  את 
אילן. עבדתי כשיננית  בר  ראשון באוניברסיטת 
בגני  הדרכות  קיימתי  לבין  ובין  מרפאות  בכמה 

ילדים.  
הפעילות בגנים נעשתה מתוך מוטיבציה רבה 
והסיפוק היה גדול. ידעתי שההשפעה על ילדים 
בגילים אלה היא ְמרבית, ואף הוכחה מחקרית 
השתמשתי  הארוך.  לטווח  ביותר  כאפקטיבית 
ספרים,  ההדרכות:  להעברת  שונים  בכלים 
נוכחתי  תיאטרליים.  ועזרים  משחקים  בובות, 
לימודית  חוויה  הילדים  אצל  נוצרה  כי  לדעת 
המסרים  את  המטמיעה  ומעשירה,  חיובית 

האהוב  האמצעי  כי  מצאתי  להעביר.  שרציתי 
תזונה   - שנלמד  נושא  כל  להעביר  ביותר  עליי 
נכונה, חיידקים, מרפאת השיניים וכדומה - הוא 

סיפור והמחזה. 
באותה  לי  טבעי  עיסוק  הייתה  לא  הכתיבה 
נבע  ילדים  סיפור  לכתוב  הרצון  זמן.  נקודת 
״כלי  לייצר  מהשאיפה  שליחות,  מתחושת 
גננת  או  שיננית  כל  לשמש  שיוכל  עבודה״ 
ולעזור להן להעביר את המסרים החשובים של 

בריאות השיניים בצורה ״קצת אחרת״. 
שבמהלכו  מעמיק,  אינטרנטי  לחיפוש  יצאתי 
גיליתי את הסיקסק, אחת מתוך חמש ציפורים 
שיניו.  את  ומנקות  התנין  לוע  לתוך  שנכנסות 
התנין  שבין  המופלאה  הסימביוזה  על  קראתי 
תועלת  להפיק  להם  שמאפשרת  לסיקסק, 
הצגתי  המדעי  המידע  )את  מזו  זה  הדדית 
בהמשך בפינת ״הידעת״ שבסוף הספר(. משם 

התחיל הסיפור.
לפני ההחלטה לייצר ספר של ממש, ביצעתי 
בדיקה בגני ילדים באזור מגוריי. הצגתי את טוני 
כמובן,  מלאה  בהתנדבות  גנים,  בכמה  התנין 
משחק  גם  יצרתי  השטח.  את  לחוש  במטרה 
ושיתוף  ההתלהבות  כי  לדעת  ונוכחתי  תואם 

הפעולה גדולים.
את  לבחון  רציתי  הספיק.  לא  עדיין  זה 
והגננת  שהילדים  מרוחק,  נוסף,  בגן  הפעילות 
ופניתי לגן ביקנעם. לצורך  לי,  בו אינם מוכרים 
ויוי  בשם  מוכשרת  מאישה  ביקשתי  זו  פעילות 
בצבעים  לבד,  מבד  סיקסק  בובת  עבורי  ליצור 
לילדים  שתאפשר  בד  ידית  ועם  המתאימים 
לגן  הגעתי  כך  בעצמם.  הסיפור  את  להמחיז 
יותר.  משוכללים  כלים  עם  ביקנעם  ה״פיילוט״ 
הילדים  של  וההיענות  בשמחה,  התקבלתי 
לסיפור  שיש  הבנתי  זה  בשלב  גבוהה.  הייתה 
את  הכתב  על  להעלות  והתחלתי  פוטנציאל, 

״השיניים של טוני התנין״.
אנשי  של  עידודם  בזכות  אור  ראה  הספר 
את  ימים:  באותם  לצדי  שעמדו  המקצוע 
שהכרתי  משוררת   - וייס  טלי  ביצעה  העריכה 
במקרה דרך חברה משותפת; המאיירת הייתה 
התנין  טוני  בדמות  חיים  שהפיחה  גוטברג,  טל 
ותהליך העבודה ִאתה היה מענג ומלמד. עימוד 
מאחר  מאתגרים,  היו  ההפקה  ותהליך  המלל 
באמצעות  ולא  בעצמי  הספר  את  שהוצאתי 
בנובמבר  לדפוס  יצא  הספר  ספרים.  הוצאת 

 .2014
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שינניות מספרות: איך סיפור נולד?
מה משותף לשמות המופיעים כאן למעלה? אין ספק שכל שיננית שמדריכה ילדים לשמירה על 

היגיינת הפה יודעת את התשובה. בעמודים אלה מספרות ארבע שינניות על תהליך הכתיבה של ספר 
ילדים, שצמח מתוך עיסוקן בעולם הדנטלי ונועד לסייע לילדים לשמור על בריאות שיניהם
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ההקטנה של התמונות בעמודים 32-33 היא לא איכותית, התמונות ממש מטושטשות אף על פי שנשלחו באיכות טובה.
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 רונית סיון: 
״השן של אלון ומטוס הסילון״
סיימה לימודי תואר ראשון בלשון והיסטוריה 
ותעודת הוראה באוניברסיטת בן גוריון. אחרי 

כעשר שנים כמורה למדה ״הנחיית קבוצות הורים״ 
באורנים ועסקה בהנחיה מספר שנים. לפני כתשע 

שנים למדה ״שיננות״ במחזור הראשון בחיפה

כאשר  הייתה  בחיי  היפות  התקופות  אחת 
עבדתי במרפאות שיניים לילדים, הן בירושלים 
בערד  והן  צדיק  דן  ד״ר  של  במרפאתו 
הייתי  עדיין  הספר.  בתי  של  שיניים  במרפאת 
יום  כל  ילדים  עם  להיות  והתחושה  רווקה 
בעבודה הייתה חוויה נפלאה ונתנה לי סיפוק 
יושבים  הילדים  את  לראות  נהניתי  מאוד  רב, 
מקשיבים  בשמחה,  הטיפולים  כיסא  על 
סקרנים  להם,  מספרת  שהרופאה  לסיפורים 
ולקבל  במרפאה  שעושים  דבר  כל  לדעת 
בנועם  נעשו  הטיפולים  הטיפולים.  על  הסבר 
להבין  יוכלו  שהילדים  ובאופן  סבלנות  ובהמון 
מה עושים להם. לדוגמה: למקדח תמיד קראו: 
״מברשת קטנה שמנקה את השיניים״ או ״השן 
הטורבינה  על  את״,  ולא  לישון  הולכת  שלך 
המון  שמשפריץ  סילון  מטוס  כמו  ״זה  אמרו: 
מים ועושה רעש כמו אווירון״. הנגישות והקשר 
הילדים  ואמיתיים,  מיוחדים  היו  הילדים  עם 
ציירו לנו ציורים חייכו וצחקו כל הזמן והודו לנו 

על הטיפול המסור.
השנים בהן עבדתי במרפאות שיניים לילדים 
מהרופאים  רבות  למדתי  מרתקות,  ממש  היו 
הנפלאים, שהייתה להם רגישות גבוהה לצרכי 
לילדים  להתייחס  ראוי  איך  למדתי  הילדים, 
לילדים  דאגו  הרופאים  איתם.  להתנהג  ואיך 
בכוח,  נעשה  לא  דבר  שום  להם,  הכאיבו  ולא 
ובסבר פנים  להיפך הכל היה מלווה בחיוכים 
רופאה  עבדה  בירושלים  במרפאה  יפות. 
טננבאום,  יהודית  ד״ר  בשם:  מדהימה  ואישה 
היא מאוד אהבה לספר לילדים סיפורים תוך 
כדי טיפול, הילדים היו כל־כך קשובים לסיפור 
להם  שמטפלים  לב  שמו  שלא  כך  כדי  עד 
כימיה  הייתה  יהודית  ד״ר  לבין  ביני  בשיניים. 
ונעימה  טובה  אווירה  שיצר  מה  טובה,  מאוד 
שנים  זו  עם  זו  קשר  על  ושמרנו  במרפאה, 
עלי  שהשפיעה  תקופה  הייתה  זאת  רבות. 

איך  למדתי  וגם  מהעבודה  נהניתי  גם  מאוד, 
העיניים,  בגובה  איתם  לדבר  לילדים,  לגשת 

לשחק איתם ועוד...
זמן  בראשי  ניקר  ספר  כתיבת  של  העניין 
)המרפאה  כיום  עובדת  אני  בה  במרפאה  רב 
שהקמתי בשנת 1993 וכעת מנוהלת ע״י ד״ר 
שפחד  ילד,  הגיע  למרפאה  גילדור(.  סיון  עדי 
החששות  לאט  לאט  ואח״כ  בהתחלה  מאוד 
פחתו ונוצר ביננו קשר טוב, ובאחד המפגשים 
וכך  אודותיו,  ספר  אכתוב  שאני  לו,  אמרתי 
 - הסילון״  ומטוס  אלון  של  ״השן  הספר:  נולד 
הספר על אותו הילד, שעדיין מבקר במרפאה 
ולשיננית  לביקורות  מגיע  והוא  פעם,  מדי 
השיננות  לימודי  בתקופת  רבה.  בשמחה 
ניסיתי להגשים את הפנטזיה, לאט לאט אבל 
בטוח יצרתי קשר עם מאיירת מאוד מקצועית 
ומיוחדת - מיכל אברך, היא ציירה / איירה את 
כל הציורים בספר בצבעי מים, )שום דבר לא 
ממוחשב(, הדמויות הם אנשים שהיא מכירה, 
הם לא פרי דמיון. מיכל המאיירת ואני השקענו 
רבות בספר, הן מבחינת הכתיבה הן מבחינת 
דוחה  )נייר  עשוי  הוא  מהם  והחומרים  האיור 
ניקדתי  לשעבר  עברית  ללשון  כמורה  מים(. 
ניקוד, שגם בה  את הספר בעצמי, ע״י תוכנת 

היה צורך לתקן שגיאות.
ברגע שהחלטתי לכתוב את הספר הכתיבה 
זרמה, והיה לי מאוד חשוב שהספר יהיה קריא 
זאת  עם  ויחד  ובחריזה  הומור  עם  ומעניין, 
בעיקר  הייתה  הספר  בכתיבת  מטרתי  מלמד. 
הפה״,  ״היגיינת  בנושא:  המודעות  העלאת 
והפחתת  נכונה  תזונה  נכון,  לצחצוח  הדרכה 
ומטיפולים  שיניים  במרפאת  מביקור  חששות 

בכלל.

 איריס צדיק: 
״החברים של ציח וצח״ ועוד

בוגרת לימודי שיננות בהדסה, שנת 1987. כיום 
- מרכזת חסויות, לימודי המשך ויום המחקר 

במשרד הדיקן, הדסה ירושלים. מעבירה תכניות 
בריאות בגנים ובבתי ספר, הרצאות וימי עיון, 
מלווה שינניות ומחנכי בריאות באופן מקצועי

בשנת  נולד  וצח״  ציח  של  ״החברים  הספר 
התאומים,  ילדיי  שני  במקרה.  לגמרי   ,1996
המצאתי  שיניים.  לצחצח  רצו  לא  ובת,  בן 
סיפור על שתי מברשות: ציח - הכחולה, וצח 
לצחצח  להם  גרם  אכן  והסיפור  האדומה,   -
עם  ההצלחה  לאחר  ובהנאה.  ברצון  שיניים 
בסדרה,  השני  לספר  המשכתי  וצח,  ציח 
לימדו  המוכרים  וצח  ציח  בממתקים.  שעסק 
את ״יוני סוכריוני״ איך לאכול ממתקים בצורה 

מושכלת.
הספרים,  שאר  כל  ונולדו  התגלגלו  מכאן 
מתרכז  מהם  אחד  שכל  במספר,  תשעה 
הג׳ירף  ״שאולי  המניעה:  בתחום  מוביל  בנושא 

במרפאה,  הביקור  על   - השיניים״  במרפאת 
החלב״  שן  ״פיית  נעימה;  חוויה  להיות  שיכול 
השיניים;  פיית  ומיהי  השיניים  נושרות  מדוע   -
״עשת וששת״ - שמספרים בהומור על מחלת 

העששת; ועוד.
ואף  ולאנגלית  לערבית  תורגמו  הספרים 
ציח  של  ״החברים  החרדי.  למגזר  הותאמו 
שלוש  לפני  מחודשת  במהדורה  יצא  וצח״ 
מידע  חוברת  נוספה  סוכריוני״  ול״יוני  שנים, 
ונבונה. עם הזמן הפקתי גם  על תזונה בריאה 
חוברות צביעה, טבלאות צחצוח, קיט להדרכה 
בגן, משחק זיכרון, מדבקות ועוד. לשמחתי, אני 
נתקלת בהרבה ילדים וגננות שגדלו וגידלו עם 

סדרת הספרים. 

עמודים,   250 כולל  לבריאות״  ״חיוך  הספר 
אשר מתמצתים 25 שנות ניסיון בהדרכה בגנים 
מקצועי  עזר  כלי  משמש  הוא  הספר.  ובבתי 
חלב  טיפות  אחיות  מורות,  גננות,  לשינניות, 
וכדומה. הספר מחולק על פי נושאים מובילים 
בתחום המניעה. בכל פרק מידע כללי, מערכי 

שיעור, דפי צביעה ורעיונות להפעלות.
את ״כוחו של חיוך״, הספר האחרון בסדרה, 
היא  העיקרית  כשהמטרה  שנה,  לפני  הוצאתי 
ליד,  אותו  שלוקח  מי  כל  ואכן,  חיוך.  להעלות 
על  מקצועית  סקירה  כולל  הוא  מיד...  מחייך 
ביחסים  שלנו,  יום  היום  בחיי  החיוך  משמעות 
משפחה  בעבודה,  אנשים  עם  החברה,  עם 
ועוד. מומלץ לבני כל הגילים, במטרה להעלות 

חיוכים! 
מלווים  בחרוזים,  כתובים  הספרים  כל 
בציורים מרהיבים ואהובים על קטנים וגדולים. 

בכתיבת הספרים ליוו אותי ילדים שהדרכתי, 
מורות,  )גננות,  מקצוע  אנשי  היקרה,  משפחתי 
במחלקה  חבריי   - וכמובן  שיניים(,  רופאי 
לרפואת  בפקולטה  קהילתית  שיניים  לרפואת 
לעבוד  זכיתי  שִאתם  כרם,  עין  בהדסה  שיניים 

ב־29 השנים האחרונות.



פעילויות האיגוד  
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מכללת אשקלון

פלוס חצי

ביום שישי, 22 ביולי, התקיים במרכז הרפואי 
שערי צדק בירושלים "הפנינג בריאות", שנועד 
הבריאות  על  לשמירה  המודעות  את  להגביר 
באירוע  חלק  לקחת  הוזמן  אש"י  והבטיחות. 
הפה.  היגיינת  בתחום  להדרכה  דוכן  ולהעמיד 
חברת  את  לעניין  רתמנו  ואף  בשמחה  נענינו 
שיניים  ומברשות  משחות  שתרמה  קולגייט, 
שתרמה   - דנטלון  חברת  ואת  למבוגרים, 

ספרונים לילדים. אנו מודים להן מקרב לב.

האירוע  ממארגני  שקיבלנו  השולחנות  על 
והספרונים.  המברשות  המשחות,  את  סידרנו 
לדוכן שהקמנו קשרנו בלונים ומברשות שיניים 
של  ואטרקציות  דוכנים  הוקמו  לצדנו  גדולות. 

משטרת ישראל, מכבי האש, תזונאיות ועוד. 
גדולה  תקשורתית  לתהודה  זכה  האירוע 
התקשורת  אמצעי  בכל  ופורסם  בבירה 
החלו  כבר  בוקר   9:00 בשעה  כך,  המקומיים. 
להגיע המוני אנשים וילדים. כ־4000 איש הגיעו 

במהלך היום כולו!
הדריכו  ציוני  ועדנה  כפרי־גרינברג  נחמה 
והדגימו איך לשמור על השיניים ועל חלל הפה. 
הורים וילדים הקשיבו רוב קשב, שאלו שאלות 

והביעו עניין רב. 
הבאתי  היצירה.  שולחן  על  אחראית  הייתי  אני 
בריאות  בנושא  ועבודה  צביעה  ודפי  צבעים  עמי 
ולצבוע. בשעת  השיניים, שהילדים שמחו לפתור 
השיניים  רופא  של  סיפורו  את  הקראתי  הסיפור 
ד"ר יואל וינשטיין - "חלומו של אורי", ושוחחתי עם 
ועל  מהסיפור  התרשמותם  על  וההורים  הילדים 
האופן שבו הם נרתמים לשמירה על היגיינת הפה. 
התגובות שקיבלנו שימחו אותנו מאוד. ההורים 

הרבים שהגיעו לדוכן ציינו שאנחנו עושות מעשה 
חשוב מאוד: כאשר הילדים שומעים את הדברים 
מפי אנשי מקצוע, הם מתרשמים עמוקות ואחר 

כך משתפים פעולה גם בבית.  
סיפוק  של  טובה  בתחושה  האירוע  מן  יצאנו 
זה  ככה  נתרמנו.  וגם  תרמנו  שגם  ובידיעה 
כשמתנדבים: המקבל יוצא נשכר, וגם המתנדב 

מרוויח הרבה מאוד.
זו, מסכמת:  להתנדבות  שותפתי  ציוני,  עדנה 
מהארגון  מאוד  ונהניתי  בשמחה  "הצטרפתי 
המוצלח ומן האפשרות להדריך משפחות רבות 
לטובה  לציין  חשוב  הפה.  גהות  בנושא  כך  כל 
את הארגון של האירוע. בית החולים דאג לשפע 

פעילויות ולכיבוד נאות למשפחות ולילדים."
אני מקווה שלפעילויות ההתנדבותיות הבאות 
שאש"י יהיה שותף להן יגיעו יותר ויותר שינניות. 
וגם נגדיל את המודעות  כך גם נתרום לחברה 
היגיינת  על  בשמירה  השיננית  של  לחשיבותה 

הפה - ונצא נשכרות בעתיד. 
מארגני  ומרפא",  "תקווה  לעמותת  תודה 

האירוע, על הסיוע ועל השותפות עם אש"י. 
 RDH ,אורה בן יוסף  

תרמנו ונתרמנו בהפנינג הבריאות בשערי צדק
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כל הסקיילרים והקיורטות מסדרת

לפרטים והזמנות 03-6534000 
info@shvadent.co.il

מנהלת יו פרדי ישראל - מירב סלע 0547849688
msela@hu-friedy.com

כל הסקיילרים 
והקיורטות

מסדרת ש�ח 199
75

של יו פרדי  ש�ח

 
    

03-6534000 24
www.facebook.com/shvadent

  
  

 

 whatsapp 054-6060800
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www.shvad.net
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מבצע על כל הטיפים והאבקות 
של חברת 

20%


