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 המערכת אינה אחראית לתוכן 
המודעות המופיעות בעיתון.

דבר העורכת

שינניות יקרות, 
בפריחה  מאופיין  האביב  בטבע,  בעיצומו.  והאביב  לו  חלף  פסח  מאחורינו,   החורף 

רצון  מעורר  וצמיחה,  אופטימיות  של  תחושה  משרה  הוא  האדם  בבני  וגם  ובלבלוב, 

להתחלה חדשה, לקבלת החלטות ולניקיון, שמתחיל בסביבתנו הקרובה - הבית, החצר. 

אבנית.  להסרת  אלינו  שמגיעים  לקוחותינו,  בקרב  מסוימת  התעוררות  אפילו  מורגשת 

האביב מזמין ומהווה הזדמנות להתחדשות, ולא רק של החומר - אלא גם להתחדשות פנימית ולהתחדשות 

בינאישית, ביחסים שבין אדם לחברו. בנושא זה, ברצוני לחלוק עמכן סיפור עממי יפה שמצאתי.

"יום אחד, כשטיילתי לאורך הים, ראיתי איש עומד על קו החוף ומשליך עצמים אל האוקיינוס. בעודי 

מתקרב, גיליתי כי האיש מרים מהחול כוכבי ים, שאלפים מהם נותרו שם עם בוא השפל, ומשליך אותם 

אחד אחד בחזרה לתוך האוקיינוס. שאלתי אותו מדוע לקח על עצמו מטלה שכזו, והאיש השיב כי אם לא 

יעשה זאת - כוכבי הים ללא ספק יתייבשו וימותו. לעגתי לו, אמרתי כי יש קילומטרים של חוף ועשרות 

אלפי כוכבי ים, ושלא יתכן כי הוא באמת מאמין שמעשהו אכן ישנה משהו... האיש הצעיר עצר לרגע, 

חשב, ואז הרים כוכב ים נוסף מהחוף ובעודו משליך אותו בחזרה לים אמר: 'לאחד הזה, זה משנה... 

לאחד הזה - שיניתי הכול...'" )לורן אייסלי, ארה"ב(

מי ייתן והאביב יביא עמו שפע של נתינה, הבנה וסובלנות איש כלפי רעהו: גם בבית, גם בכביש, גם 

כלפי מי שמזלו שפר עליו פחות, וגם בעבודה - ביחסי מטפל-מטופל וביחסי שיננית ומעסיקיה!

זו אני  43 נמצא בידיכן. רובכן אינו מודע מן הסתם לעמל הרב הכרוך בהפקתו. בהזדמנות  גיליון 

רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה על מגוון פניה ומסייעים בהובלת העיתון שלנו לכדי מה שהוא 

היום - מקצועי, גדוש בחומר מעניין, קריא ונאה לעין.

איגוד  לחברות  העיתון  את  להפיץ  שוקל  אש"י  וההפצה,  ההפקה  של  הגבוהות  העלויות  בעקבות 

איגוד,  חברת  אינה  שעדיין  מי  בכן,  ומאיצות  בהבנה  יתקבל  זה  נושא  כי  מקוות  אנו  בלבד.  השיננות 

להצטרף אלינו! אין לנו, השינניות, גב מקצועי אחר - אש"י הוא הגב שלכן!

לאורלי  תודה  שלנו.  בעיתון  קבע  דרך  ומפרסמות  בנו  שתומכות  הדנטליות,  החברות  לכל  תודה 

שטרקמן - חברת ההנהלה ואחראית התוכן המקצועי באש"י, ולחברותיי להנהלה - שעוזרות גם הן 

בהבאת ידיעות ומאמרים המגיעים לידיהן.

קריאה מהנה,
שלכן,

שרון פרידמן־יניב
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שלום שינניות יקרות,

אני רוצה לשתף אתכן במעט מידע על מגמות בבריאות, ובפרט בבריאות הציבור, 
והשפעתן על מערכת הבריאות, על חיינו ועל המקצוע שלנו.

ד"ר צ'ארלס אוורט KOOP, שהיה ראש שירותי בריאות הציבור בארה"ב, אמר פעם: 
"בריאות חיונית לכולנו חלק מהזמן, אבל בריאות הציבור חיונית לכולנו כל הזמן". 
בעשורים האחרונים, בעקבות הטכנולוגיות המשתכללות בהתמדה, האבחונים המדויקים יותר, התרופות 
החדשות, העלייה בציפיות ובמודעות לבריאות והדרישה לשירות מיטבי - יש עלייה מתמדת בתוחלת 
 - גבוהות  הבריאות  על  וההוצאות  הבריאות  על מערכת  עומס  מטילה  האוכלוסייה  הזדקנות  החיים. 

לפרט ולחברה.
ההשקעות  את  לצמצם  יכולת  בעתיד  תניב  מונעת  ברפואה  השקעה  מניעה:  הוא  הברור  הפתרון 
הגדולות יותר שדורשת הרפואה הקורטיבית )הטיפולית( ובכך לחסוך בהוצאות על מערכת הבריאות. 

מגמה זו היא כלל עולמית. 
ופועלים  גלובלי  "talking globally and acting locally"; כלומר: מדברים  החשיבה צריכה להיות 
לרפואה  והחינוך  הבריאות  קידום  והשיניים,  הפה  בבריאות  העוסק  שלנו,  בתחום  גם  מקומי.  באופן 

מונעת הם צו השעה - וזו הרי גם מהותו של מקצוע השיננות:
* חינוך לבריאות: הפצת הידע לאוכלוסייה המתאימה - שינניות בבתי הספר, שינניות בבתי חולים, 

בבתי אבות, ועוד;
בקהילה,  הדרכות  שיעור,  מערכי   - מתאימות  פעולות  באמצעות  החינוך  יישום  בריאות:  קידום   *

במוסדות או כחלק מהצוות המטפל במחלקות בתי החולים, איטומי חריצים לילדי כיתות א',  ועוד.
גוברים על השיקולים לטווח הארוך. המשאבים הנדרשים  לצערנו, שיקולים כלכליים לטווח הקצר 
אינם מוקצים בהתאם לגודלה של האוכלוסייה. מחלות קונקרטיות מקבלות התייחסות, וכך צריך, אך 
גילוי מוקדם ומניעת סיבוכים אינם זוכים לתשומת לב ראויה. צריך, לפיכך, שטיפולים מניעתיים לכלל 

האוכלוסייה יוגדרו כתחום חשוב ונפרד ויינתנו בצורה שוויונית.
הזנחת מצבי בריאות כמו מחלות חניכיים ועששת אומנם אינם נחשבים  "מסכני חיים", אך יש להם 
השלכות קשות בהווה ובעתיד ובמעגלי החיים השונים - גם הבריאותיים וגם הפסיכולוגיים. לעששת 
כך, מקצוע השיננות חשוב  ומחיר חברתי. משום  יש מחיר כלכלי  חניכיים שאינם מטופלים  ומחלות 

לפרט ולחברה כאחד וחשוב לקדמו ולהרחיבו במסגרת הרפואה הציבורית המניעתית. 
כיום, 99% מן העוסקים במקצוע הן נשים. מן הכתבה "למה מרבית המטפלים הן נשים ולמה השכר 
כה זעום" )הארץ, צפי סער, 28.2.12( עולה כי בעיקר נשים מאיישות את מקצועות הטיפול והן מהוות 
90% מן העובדים הסוציאליים, 85% מהאחים, 86% מן המורים/מדריכים. מקצועות אלה מתאפיינים 
בתגמול כספי זעום ובתנאי עבודה ירודים, אשר נובעים בין השאר מתפיסות חברתיות המפרידות בין 
טיפול לבין כסף, מתפיסת הנשים כבעלות "המשכורת השנייה" במשפחה וממדיניות ציבורית הרואה 
בשירותיים חברתיים־טיפוליים הוצאה ולא השקעה. כאן "נופלות", גם אנו, השינניות: מקצוע מניעתי, 

נשים, שירות הנתפס כהוצאה ולא כהשקעה לטווח רחוק.
אש"י פועל רבות למען המקצוע, אולם זקוק לעזרתכן. עלינו להתאחד ולהוות גוף אחד, גדול וחזק, 
לשם קידום המקצוע. עלינו להילחם יחדיו על תנאי השכר והעבודה שלנו, לגרום למקבלי ההחלטות 
וקובעי המדיניות להבין כי נדרש להפוך את המקצוע למקצוע אקדמי ולהבהיר את החובה להשקיע 

בעיקר במקצועות המניעה.
מקדמות  שעוזרות,  ואורלי,  שרון  יפה,  יעל,   - בהנהלה  לחברותיי  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 

ותומכות.

שלכן,
דלית ארמוזה

יושבת ראש אש"י 

בעלי תפקידים 
בהנהלת האיגוד

 RDH, BA ,דלית ארמוזה ��
 יו"ר אש"י 

 טל': 050-2006381 
dalit-avi@012.net.il :דוא"ל

RDH ,יעל קרלין ��
גזברית וקשרי חו"ל

 טל': 050-2006380 
drcarlin@inter.net.il :דוא"ל

 RDH, BHA שרון פרידמן־יניב ��
 מזכירת האיגוד 

 ועורכת אתר ועיתון האיגוד 
 טל': 050-2006386 

sharonapo@gmail.com :דוא"ל

 RDH ,יפה עובדיה ��
 אחראית שיווק והפקה 

 טל': 050-2006385
ovad256@walla.com :דוא"ל

 RDH, BA ,אורלי שטרקמן ��
 אחראית תוכן מקצועי 

 טל': 050-2006388
orly@starkman.co.il :דוא"ל

�� מזכירות אש"י, רות אוחנה 
 עדכון פרטים, כספים, ה.ק. ועוד, 

טל': 050-2006389
lohana102@gmail.com :דוא"ל

 RDH ,נשיאת הכבוד, רותי קפלן ��
טל': 050-2006382

דבר היו"ר

 חברות איגוד אשר מלאו להן 62 שנה 
 זכאיות להנחה בדמי החברות השנתיים ותשלמנה 180 ש"ח במקום 272 ש"ח. 

 ההנחה תינתן עם הצגת תעודת זהות ותתבצע בתשלום הקרוב בהתאם למדיניות חברת הגבייה, 
 וזאת לאחר אישור הזכאות. למימוש ההנחה יש לפנות למזכירת האיגוד, רות אוחנה, 

 lohana102@gmail.com בטלפון 050-2006389 או במייל 
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לב  קוצבי  בגופם  נושאים  שיניים  טיפולי  העוברים  מן  רבים 
ודפיברילטורים. פעילותם של מכשירים אלה עלולה להיות מושפעת 
משדות חשמליים בסביבתם. מאחר שבטיפולי שיניים נעשה שימוש 
במכשירים חשמליים, היוצרים שדות חשמליים, במרחק לא רב מקוצבי 
הלב והדפיברילטורים - חשוב שהמטפל יידע על קיומם ועל תפקידם 

אצל המטופלים שלו ועל בעיות העלולות לצוץ בעת הטיפול. 

קוצבי לב

קצב הלב נקבע על ידי קוצב הלב הטבעי, שנמצא בעלייה הימנית 
של הלב )קשרית הגת - Sinoatrial node(. שם נוצר הגירוי החשמלי 
דרך  ממשיך  הלב,  לעליות  הגירוי  עובר  משם  הלב.  את  המפעיל 
הקשרית העלייתית־חדרית )Atrioventricular node( אל חדרי הלב, 

מפעיל אותם - וכך נוצר דופק.
מערכת  של  או  הטבעי  הלב  קוצב  של  מחלה  שבגלל  אנשים  יש 
נמוך  מדופק  סובלים  לחדרים  מהעליות  החשמליים  הגירויים  הולכת 
ביותר, העלול לגרום חולשה קיצונית, אירועי סחרחורת או אף אובדן 

הכרה. חולים אלו זקוקים לקוצב לב, שייתן את הגירוי החשמלי החסר 
כדי להפעיל את העליות או את החדרים )או גם וגם(.

קוצב הלב הוא מכשיר שגודלו כשל מחצית קופסת גפרורים. הוא 
מכיל סוללה ומערכות אלקטרוניות ומושתל תת־עורית מתחת לעצם 
הבריח. מן הקוצב יוצאות אלקטרודות המגיעות לעלייה הימנית, לחדר 
הימני ולפעמים גם לחדר השמאלי, דרך הווריד המגיע מהזרוע לכיוון 

הלב.  
באמצעות האלקטרודות, קוצב הלב שולח גירויים חשמליים במתח 
מאחר  אותם.  מפעיל  וכך  השונים  הלב  למדורי  בודדים  וולטים  של 
לזהות  הלב  קוצב  על  קבוע,  אינו  הנמוך  הדופק  רבים  חולים  שאצל 
את פעילות הלב העצמית ולשלוח גירויים רק במקרה הצורך. למעשה, 
לתת   - האחת  פעולות:  שתי  לבצע  מסוגל  להיות  צריך  הלב  קוצב 
גירוי חשמלי שיפעיל את הלב כשאין פעילות חשמלית עצמית שלו, 
ולהימנע  עצמית  חשמלית  פעילות  של  בקיומה  לחוש   - והשנייה 

משליחת גירויים במצב זה.
שדות  ליצור  העלול  במכשור  הקוצב  בסביבת  כשמשתמשים 
השדה  את  לקלוט  תיאורטית,  עלול,  הלב  קוצב  חזקים,  חשמליים 
החשמלי שהמכשור יוצר ולפרש אותו כפעילות חשמלית עצמית של 
הוא  כאשר  גם  גירוי  לשלוח  להפסיק  עלול  הוא  כזה,  במקרה  הלב. 

נחוץ - והדופק של המטופל ייעשה איטי מאוד.

ד"ר מיכאל אילן

--
הכותב הוא מנהל היחידה לקוצבי לב ולהפרעות קצב, קרדיולוגיה, המרכז הרפואי שערי צדק,  

ירושלים

 השפעת 
 פעולות 

 דנטליות 
 על קוצבי לב 

ועל דפיברילטורים
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Two cutting edges
Rounded Toe
Sharpen-Free XP-Technology™

מהפכה! 
הדור החדש 
של הקיורטות
ב-א. ב. 2000

GRACEY 13-14   GRACEY 11-12

4 תל-אביב, 84, קומה  בן צבי  2000 - דרך  א.ב. 
03-6825556 03-6802828  פקס:  קווי):  (רב  טל 

DOUBLE GRACEY ™  “POSTERIOR“
AEDGPXPX

DOUBLE GRACEY ™  “ANTERIOR“
AEDGAXPX

GRACEY 1-2   GRACEY 7-8

DOUBLE GRACEY ™  “MINI POSTERIOR“
AEDGMPXPX

GRACEY EXCESS 13-14   GRACEY EXCESS 1-2

DOUBLE GRACEY ™  “MINI ANTERIOR“
AEDGMAXPX

GRACEY EXCESS 1-2   GRACEY EXCESS 7-8

 דפיברילטור אוטומטי מושתל
)ICD - Implantable 

Cardioverter Defibrillator)

יש חולי לב הנמצאים בסיכון גבוה להפרעות קצב מסכנות חיים 
בגלל  כאשר  ביותר,  מהיר  לב  בקצב  מדובר  הלב.  בחדרי  שמקורן 
פעימה  בין  בדם  להתמלא  מספיק  אינו  הלב  הגבוהה  המהירות 
לגוף,  דם  להזריק  מסוגל  אינו  הוא  מתכווץ  כשהוא  לכן,  לפעימה. 
לחץ הדם יורד לאפס ולמעשה נוצר דום לב. לרוב החולים שבסיכון 
להפרעות קצב אלו יש מחלת לב קשה ולב פגוע מאוד, עקב אירועי 
זקוקים  אלו  חולים  אחרות.  מסיבות  או  בעבר  הלב  שריר  אוטם 

לדפיברילטור אוטומטי מושתל. 
לקוצב  בניגוד  אך  הלב,  לקוצב  מה  במידת  דומה  הדפיברילטור 
המהירות.  החדריות  הקצב  הפרעות  את  להפסיק  מסוגל  גם  הוא 
במהירות  בודדות  לפעימות  הלב  קיצוב  ידי  על  זאת  עושה  הוא 
גדולה מזו של הפרעת הקצב, ובכך "שובר" את המעגל החשמלי 
זאת  לעשות  מצליח  אינו  הוא  אם  הקצב.  הפרעת  של  תקין  הלא 
מהירה  הקצב  הפרעת  שבהם  במקרים  או  אחדות,  שניות  בתוך 
לחלוטין  שמפסיקה  חשמל,  מכת  ללב  נותן  הוא  קיצונית,  במידה 
את הפעילות החשמלית שלו. מכאן חוזר הלב לפעול באופן נורמלי 
ובקצב רגיל. המכה ניתנת בין הסלילים המצפים את האלקטרודה 

המגיעה לחדר הלב הימני לבין קופסת המכשיר.
וגם  לקצב  ויכול  דבר  לכל  לב  קוצב  גם  הוא  דפיברילטור  כל 
לחוש את הפעילות החשמלית העצמית של הלב. מכשור חשמלי 
הדפיברילטור  או  האלקטרודות  בקרבת  רבה  בעוצמה  המופעל 
עלול, תיאורטית, ליצור שדה חשמלי שייקלט על ידי הדפיברילטור 
כלומר, הפרעת  הלב;  עצמית מהירה מאוד של  כפעילות  ויתפרש 
החולה  כזה,  במקרה  קיימת.  אינה  שלמעשה  חיים,  מסכנת  קצב 
עלול לקבל מכת חשמל, שהיא מאוד לא נעימה ואף עלולה להיות 

מסוכנת.

פעולות דנטליות והשפעתן על 
קוצבי לב ודפיברילטורים

למרות השכיחות הגבוהה מאוד של טיפולי  שיניים לחולים עם 
קוצבים ודפיברילטורים, אין כמעט ספרות רפואית בנושא.

הנחיות  הוציאו  הקוצבים  בתחום  המובילות  מהחברות  אחדות 
לגבי המכשירים שלהן. סביר מאוד שהנחיות אלה ישימות גם לגבי 
של  הפעולה  שעקרונות  מאחר  האחרות,  החברות  של  מכשיריהן 

כולם דומים.

� מכשירים אולטרסוניים להסרת אבנית אינם אמורים להשפיע 
שלהם.  ישנים  דגמים  למעט  דפיברילטורים,  על  או  קוצבים  על 
שכמעט  ישנים,  מדגמים  לקוצבים  לגרום  עלולים  אלה  דגמים 
שאינם בשימוש לאחרונה1, לעכב קיצוב לפעימה בודדת )דבר שאין 

בו יכולת להזיק(. 
יש קוצבים אשר מעלים את הדופק בעת פעילות גופנית. לעתים 
הדופק,  את  להעלות  להם  לגרום  אבנית  להסרת  המכשיר  עלול 
כאילו המטופל מבצע מאמץ. אין בכך נזק, וזמן קצר לאחר הפסקת 

 השימוש במכשיר חוזר הדופק לערכים הרגילים שלו. המשך בעמוד הבא

1 מדובר בקוצבים אוניפולריים, שבהם הקוטב השלילי הנותן את הגירוי נמצא בלב 

גם  ובהם  ביפולריים,  היום הם  רוב הקוצבים  קוצב הלב עצמו;  הוא  החיובי  והקוטב 

הקוטב השלילי שנותן את הגירוי וגם זה החיובי נמצאים על אותה אלקטרודה בלב, 

במרחק מילימטרים אחדים זה מזה, ולכן פחות מושפעים ממכשור חשמלי בסביבה.
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לטיפול  מ־2004,  הבריאות  משרד  של  בהנחיות  כי  לציין  יש 
להשתמש  שאין  צוין  ודפיברילטורים,  לב  קוצבי  עם  בחולים   שיניים 
ב־Magnetorestrictive ultrasonic scaler. אינני יודע על מה מבוססת 
זו, שכן בדפי ההנחיות של חברות הקוצבים אין מבחינים בין  הנחיה 
scaler זה לבין Piezoelectric scalers ומתירים במפורש את השימוש 
בשניהם. אגב, המכשירים הנמצאים בשימוש מחוץ לארה"ב הם בדרך 

כלל מהסוג השני. 
האולטרסוניים  המכשירים  סוגי  בכל  להשתמש  אפשר  לסיכום, 
 15 במרחק  יהיו  שלו  והכבל  בתנאי שקצה המכשיר  אבנית,  להסרת 
ס"מ לפחות מהקוצב או הדפיברילטור. בשל העובדה שלרוב המכשיר 
לכך  לדאוג  קל  הבריח,  לעצם  מתחת  אחדים  סנטימטרים  ממוקם 
שהכבלים לא יעברו בצד של הקוצב אלא בצד השני. השן, בדרך כלל, 

רחוקה מספיק...! 

צילומי רנטגן: אין כל מגבלה בקרב חולים הנושאים קוצבים או   �
דפיברילטורים.

� שימוש במקדחים: אין מגבלה, לא במקדחים חשמליים ולא בכאלו 
המופעלים בלחץ אוויר. אך שוב, יש לדאוג לכך שהכבלים החשמליים, 

אם יש כאלו, לא יהיו סמוכים מדי למכשיר המושתל.

שימוש במכשירים לצריבת כלי דם מדממים במהלך ניתוחים   �
(Elecrtosurgery units(: בעת השימוש במכשירים אלו מועבר זרם 
ידי  על  להתפרש  שעלול  מה  המטופל,  של  הרקמות  דרך  חשמלי 
יפעל מבלי להתחשב בפעילות  ואז הקוצב   - קוצבי לב או כ"רעש" 
הקיצוב  יתעכב  ואז   - הלב  של  עצמית  כפעילות  או  העצמית,  הלב 
של הלב, מה שעלול להוביל לירידת דופק קשה. דפיברילטור עלול 
 - חשמל  מכת  ולתת  מסוכנת  קצב  כהפרעת  האותות  את  לפרש 
החשמלית,  הצריבה  את  שמפסיקים  ברגע  מסוכנת.  ואף  מיותרת 
פעילות הקוצבים והדפיברילטורים חוזרת לתקנה ולא נגרם נזק או 

שינוי קבוע בהם. 

בנות  ידי שימוש בצריבות קצרות,  אפשר לצמצם את הסיכון על 
הקוצבים.  על  מגנט  הנחת  באמצעות  או  בלבד,  שתיים  או  שנייה 
בפעילות  להתחשב  מבלי  קבוע,  באופן  לקצב  להם  גורם  המגנט 
ינטרל: הוא  העצמית של הלב. את פעילות הדפיברילטורים המגנט 
עם  מדומות.  או  אמיתיות  קצב,  בהפרעות  לטפל  שלא  להם  יגרום 
זאת, ניתוחי שיניים שבהם משתמשים בצריבת כלי דם, במטופלים 
שיבוצעו  רצוי  דפיברילטורים,  עם  במטופלים  ובעיקר  קוצבים  עם 
עם  ובתיאום  סיסטמיים  בחולים  בטיפול  המתמחים  במקומות 

הרופאים המטפלים בקוצבי לב.

עם  חולים  אצל  בעיה  מהווה  אינו   :Apex locatorב־ שימוש   �
דפיברילטורים או קוצבי לב.

� שימוש ב־Dental pulp tester: המכשיר מזרים לאזור השן זרם 
חילופין, אשר עלול להיקלט על ידי קוצבים ודפיברילטורים ולהתפרש 
זה  במכשיר  להשתמש  מומלץ  לא  לפיכך,  לבבית.  כפעילות  בטעות 

בקרב חולים הנושאים קוצבי לב או דפיברילטורים.

את  המייצגת  מדיקוויפ,  גמידא  חברת  לנציגי  להודות   ברצוני 
ולחבריי   Medtronic חברת  לנציגי   ,St. Jude Medical  חברת 
הסיוע  על  אסייג,  שמעון  וד"ר  גיני  מאירה  ד"ר  השיניים  רופאי 

בהכנת הכתבה.

ספרות

1. הנחיות לטיפול שיניים בחולים עם קוצבי לב ודפיברילטורים. נוהל בריאות 
השן: 4.5, מהדורה מס' 1,  עודכן ב־1 באוגוסט 2004. 

2. Effect of Dental Equipment on St. Jude Medical Implantable 
Cardiac Rhythm Devices, Rev 04/09.

3. Medtronic Electromagnetic Compatibility Table For Pacemakers 
and Defibrillators (ICD). Updated on April 16, 2010.

ד"ר מיכאל אילן



8   שיננות • אפריל 2012   
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פריצת דרך בטיפול
ובמניעת דלקות חניכיים

דקפינול. משחת השיניים ומי שטיפת הפה המתקדמים בעולם

מאת: סיוון אמית
בשורה מצוינת לסובלים מדימומים ומנסיגת חניכיים, 
לסובלים מהצטברות אבן בחניכיים, למעשנים, ולכל 

מי ששואף לשמור על חלל פה בריא.  
עם  דקפינול  הפה  ושטיפת  השיניים  משחת 
שיטת  מציגים   ,Delmopinol החדשה  המולקולה 
טיפול חדשנית, המונעת היצמדות חיידקים מזיקים, 
לדלקות  הגורמים  הטוקסינים  את  מפחיתה  ובכך 
הפה  ושטיפת  השיניים  משחת  בחניכיים.  ולדימום 
רשומים  השיניים,  רופאי  ע”י  מומלצים  דקפינול 
  CE-ה  ,FDA-ה באישור  ומיוצרים  עולמי,  כפטנט 

ומשרד הבריאות.
חיוך גדול ? דקפינול.

את  מפחיתים   דקפינול  הפה  ומי  השיניים  משחת 
ממוצרים  ובשונה  ימים,  מספר  תוך  הדימומים 
החיונית  הטבעית,  הפלורה  על  שומרים  מקבילים, 
כי מוצרי  כך לבריאות הפה. מחקרים מוכיחים  כל 
דלקות  ובמניעת  בטיפול  מאד  יעילים  דקפינול 

חניכיים - ובטוחים לשימוש לאורך זמן.
משחת שיניים: מחיר מומלץ לצרכן 36 ש”ח.

מי פה: מחיר מומלץ לצרכן 80 ש”ח.

מהיום אפשר לחייך חיוך גדול
דקפינול.

עכשיו ברשתות הפארמים ובבתי המרקחת הפרטיים.

דקפינול. משחת שיניים ומי שטיפת פה

דרושות שינניות
לחצי משרה\משרה מלאה

www.kivema.co.il
kivema@zahav.net.il

טל’: 09-9516320
פקס: 09-9580778
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שולחן  על  )קדימה( שהונחה  והבה  מגלי  ח”כ  חוק חדשה של  הצעת 
שני  את  והסעירה  שבה  חוק,  פי  על  המים  הפלרת  להפסקת  הכנסת, 
הוספת  האם  בשאלה  שנים  מספר  רב  בלהט  המתווכחים  המחנות 
חוצה  במאבק  מדובר  מזיקה.  או  מועילה  השתייה  למי  פלואוריד 
לאומיים  בריאות  גופי  אוניברסיטאות,  מחקר,  מכוני  דרך  שעובר  גבולות 
החברתיות.  והרשתות  האינטרנט  ובעיקר  תקשורת  אמצעי  ובינלאומיים, 
באתר פייסבוק, לדוגמה, רשומים יותר מ־4,000 אוהדים לדף הישראלי 
של מתנגדי ההפלרה. אפילו כמה זוכי פרס נובל נגררו למאבק זה. כשח”כ 
והבה נשאל מה הביא אותו למאבק בהפלרה הוא סיפר על פניות של 
מאות אזרחים, שחלקן נעשו באמצעות אתר פייסבוק, שהביאו לידיעתו 
בנושא  דיון  יזם  והבה  ח”כ  ההפלרה.  נזקי  על  לו  ידוע  היה  שלא  מידע 
ובהמשך ביקש להפיק דו”ח של  והרווחה במאי 2011  בוועדת הבריאות 
ממרכז  אדטו  רחל  ח”כ  עם  בנושא  בעולם  הנעשה  על  משווה  סקירה 

המחקר והמידע של הכנסת. 
הפלרת  שאלת  את  המלווה  האמוציות  ורווי  הייצרי  הסוער,  המאבק 
מי השתייה על פי חוק שאליו נחשף המבקש לברר את הנושא, כולל 
ועוד.  אינטרסים  בעלי  ושלטון,  הון  המערבות  קונספירציה  תיאוריות 
ונגד ההפלרה,  בעד  הסיבות למחלוקת  זה הסתפקנו בהצגת  במאמר 
צורך  יש  אכן  האם  לשאלה  משמעית  חד  תשובה  לספק  יומרה  ללא 

בהפלרת המים. 

היסטוריה

השיעורים הגבוהים )90-60 אחוזים בארצות המתועשות( של הסובלים 
מעששת בעולם המערבי מעידים על חומרת הבעיה, שלה אחראית צריכה 

וזמינים  זולים  מקורות  המהווים  פשוטות,  ופחמימות  סוכר  של  גבוהה 
לאנרגיה. הגילוי שפלואוריד מסייע למניעת עששת אירע בקולורדו, ארה”ב, 
של  קבועה  חומה  בהכתמה  מקיי  פרדריק  ד”ר  הבחין  אז   ,1916 בשנת 
השיניים של רבים מתושבי האזור. הגילוי כי היסוד פלואוריד הנמצא במי 
השתייה המקומיים אחראי למראה השיניים המוכתמות של המקומיים 
שונים.  מתחומים  חוקרים  עם  מקיי  ד”ר  של  מחקר  שנות  לאחר  הושג 
פלואוריד, יסוד כימי טבעי, נמצא בטבע באוויר, במים, באדמה, בצומח ובחי 
בריכוזים שונים. כמויות הפלואוריד הטבעי במי השתייה בישראל מועטות, 
אך בקולורדו הוא היה גבוה והתופעה של כתמים על שיני התושבים כונתה 
בהמשך פלואורוזיס, מינון יתר של פלואוריד במי השתייה. עוד מצאו ד”ר 
מקיי ושותפיו יחס הפוך בין פלואורוזיס לעששת, כלומר, התושבים באזור 

זה סבלו פחות מתופעות של ריקבון בשיניים. 
מי שתייה  של  הפלרה  ב־1945  החלה  אלה,  על ממצאים  בהסתמך 
בערים  הממצאים  את  שהשווה  מחקר  במסגרת  בארה”ב  ערים  ב־4 
הופלרו. המחקר  לערים שמימיהן  סמוכות  ערים  ב־4  לממצאים  הללו 

טל דניאל

---
המאמר התפרסם בכתב עת רופאי השיניים בישראל Dental, גיליון מס’ 21, ינואר-פברואר 

2012

הפלרה
טוב או רע?
הוויכוח סביב נושא הפלרת מי השתייה 

שב וניטש מדי שנים מספר. מצדדי 
ההפלרה והמתנגדים לה מציגים, 
כל צד בתורו, הוכחות המחזקות 

את טיעוניהם. מדובר, ככל הנראה, 
במחלוקת שתימשך זמן רב
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נמשך 15 שנים והתוצאות המובהקות היו כי העששת פחתה ב־70-50 
אחוזים בערים בהן הוסף פלואוריד למי השתייה.

תמונה גלובאלית

של  המיטבי  הריכוז  את  האמריקאי  הבריאות  משרד  קבע  ב־1962 
שנערכו  רבים  מחקרים  לליטר.  מ”ג   1.2-0.7 השתייה:  במי  פלואוריד 
משנות ה־50 של המאה הקודמת ועד היום מחזקים את הטענה כי צריכת 
במידה, מפחיתה את התחלואה  על המילה  דגש  עם  במידה,  פלואוריד 
פי חישובי עלות-תועלת  ועלותה הנמוכה, שעל  יעילותה  בעששת. בשל 
מגיעה לחסכון של כ־35 דולר על כל דולר אחד שמושקע, הפכה הוספת 
פלואוריד למי השתייה פופולארית עד כי המרכז לבקרת ומניעת מחלות, 
הצהיר   ,)Center for Disease Control and Prevention(  CDCה־
הציבור  בריאות  של  ההישגים  עשרת  עם  נמנית  השתייה  מי  שהפלרת 
רופאי  איגוד  גם  הצטרפו  בהפלרה  המוצהרים  למצדדים  ה־20.  במאה 

השיניים האמריקאיים )ADA( וארגון הבריאות העולמי )WHO(, שהצהירו 
כי ההפלרה הינה האמצעי הבודד החשוב ביותר למניעת עששת. 

שיניים  איש ברחבי העולם שותים, מתקלחים, מצחצחים  מיליון  כ־360 
ומבשלים במים מופלרים, אולם לא בכל העולם משתקפת תמונה גורפת 
של התלהבות מכך. לצד מקומות רבים בהם ההפלרה מותרת ונקבעת על 
פי החלטה מקומית )ארה”ב, אוסטרליה, בריטניה, ניו זילנד( יש מדינות רבות 
שאינן מפלירות או מתנגדות להפלרה, וזאת משלל נימוקים שיובאו בהמשך. 
על אף שבאיחוד האירופי מים מופלרים אינם מוגדרים כמוצר רפואי, רק 
באירלנד ישנה חובת הפלרה בחוק כמו בישראל. בשאר מדינות האיחוד יש 
המפלירות על פי החלטה מקומית, יש המוסיפות פלואוריד למלח או לחלב 
כיוון שהמים המקומיים מכילים  ויש המתירות הפלרה אך אינן עושות כן 
מים  הפלרת  והולנד  צ’כיה  בשבדיה,  )גרמניה(.  מספקת  במידה  פלואוריד 

אסורה על פי החוק.

במה מתבטאת השפעת הפלואוריד?

ההרכב  שיפור  דרכים:  בשלוש  השן  בריאות  את  משפר  הפלואוריד 
יותר  לעמיד  והפיכתו  בזמן התפתחותו  השן,  זגוגית  האמייל,  הכימי של 
חיידק  של  יכולתו  וצמצום  האמייל;  גבישי  איכות  שיפור  חומציות;  בפני 

הפלאק, הגורם לעששת, לייצר חומצה.

נתונים על ההפלרה בישראל

תקנות  תוקנו  ב־1998   .1982 בשנת  מים  של  הפלרה  החלה  בישראל 
בריאות העם על פיהן החל ממאי 2001 חלה חובה בחוק להוסיף פלואוריד 
מגיעים  מופלרים  מים  נפש.  מ־5,000  יותר  שבו  יישוב  בכל  השתייה  למי 
סגן־ הרולד  פרופ’  ישראל.  מתושבי  אחוזים   80 כמעט  של  לבתיהם  כיום 

של  שיניים  לרפואת  בביה”ס  קהילתית  שיניים  לרפואת  מהמחלקה  כהן, 
הדסה, מפרט מהי השפעת ההפלרה על העששת: “ההנחה היא כי תוספת 
בשיני  מהחורים  אחוז   65 עד  למניעת  אחראית  השתייה  למי  פלואוריד 
החלב ועד 35 אחוז בשיניים הקבועות ולהקטנה של 40-20 אחוזים ממקרי 

העששת, וזאת בהתאם לרמת העששת הקיימת באותה אוכלוסייה”. 

חדשות מתחום המחקר

במחלקה לבריאות שינים קהילתית נערך כעת מחקר ארצי בראשות 
פרופ’ סגן־כהן על השפעת ההפלרה של המים בישראל על שיני ילדים. 

פרופ’ סגן־כהן: “אנו בודקים את השפעת הפלרת מי השתייה על עששת 
קיימות  והאם  השיניים  בתחום  אחרות  לוואי  ותופעות  פלואורוזיס  ועל 
ילדים  אצל  עששת  הימצאות  מודדים  אנו  נוספות.  רפואיות  השלכות 
הפלואוריד  רמת  בין  ואת הקשר  פלואורוזיס  הימצאות  בישראל,   12 בני 
מגדר,  לצד  זאת  פלואורוזיס.  לבין  במים  הפלואוריד  רמת  ובין  לעששת 
רמת השכלה, הרגלי תזונה, בריאות כללית ועוד. איני יכול לדווח עדיין על 
בשנת  החל  הבריאות,  ידי משרד  על  שהוזמן  המחקר,  סופיות.  תוצאות 
2010 ואני מעריך שכבר השנה תהיינה לנו תוצאות. המחקר דוגם קבוצה 
הטרוגנית של 2,500 ילדים ממקומות שונים בארץ, מיישובים בהם המים 
מופלרים ולא מופלרים, יישובים קטנים וגדולים, שאוכלוסיותיהן ממעמדות 
של  הראשונה  בשנה  וערבים.  יהודים  ונמוכים,  גבוהים  סוציו־אקונומים 

המחקר בדקנו 1057 ילדים”.
האם נכונה הסברה שהפלואוריד יעיל רק לילדים?

“לא. הפלואוריד משפיע על השיניים במשך כל החיים. יש לו השפעה 
מקומית על פני השיניים והשפעה סיסטמית מערכתית דרך מחזור הדם. 
פלואוריד,  במים עם  שן  נטבול  זגוגית השן. אם  את  הפלואוריד מחזק 
נראה שהפלואוריד מחזק את השן ומעכב את הפעילות של החיידקים 
היוצרים עששת. אם מתחילה להיווצר עששת, הפלואוריד מעודד החדרה 



מאמרים מקצועיים  
קרדיט כותב
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והחזרה של מינראלים לשן. הוא מחזק את המינראליזציה של השן עד 
גיל 120. זו הסיבה שמכניסים את הפלואוריד למשחות שיניים”. 

הביקורת כנגד הפלרת המים

הוגשה  ב־2002  גברה.  ובעולם  בישראל  ההפלרה  על  הביקורת  מנגד, 
אדם  עמותת  הרצליה,  עיריית   - המגישים  הפלרה.  נגד  לבג”צ  עתירה 
טבע ודין ומרכז השלטון המקומי - משכו את העתירה בדיון השני לאחר 
שהשופטים המליצו להם לבסס את טיעוניהם הבריאותיים והסביבתיים 
על מחקרים מדעיים שהוכרו בקהילייה המדעית. ב־13 במאי 2003 מינה 

משרד הבריאות ועדה לעדכון תקנות איכות מי 
לצד  עדין.  אבנר  פרופ’  של  בראשותו  השתייה 
בחינת רכיבים שונים בתחום תקנות מי השתייה, 
מי  בהפלרת  גם  עדין  ועדת  דנה  ועוד,  תקנים 
אף  על  ההפלרה.  בחובת  ובהמשך  השתייה 
שבראשה  הוועדה  של  הכימית  הוועדה  שתת 
עמד פרופ’ עובדיה לב מהאוניברסיטה העברית 
)המרואיין בהמשך( הביעה את תמיכתה בהמשך 
אחת  בדיקות  עריכת  תוך  ההפלרה  חובת 
לעשר שנים, החליטה הוועדה, ברוב של שישה 
תומכים, ארבעה מתנגדים ונמנע אחד, להמליץ 
להשאיר  ובמקומה  ההפלרה  חובת  ביטול  על 
הגורמים  בידי  הפלרה  בדבר  ההחלטה  את 
הנוגעים בדבר על פי צורכי הציבור. פרופ’ עדין 
אישר לנו כי במחקרים שנסקרו על־ידי הוועדה 
פלואוריד  הוספת  בין  מובהק  קשר  נמצא  לא 
למי השתייה לבין בעיות בריאות שונות, למעט 
לפלואוריד  מוגברת  חשיפה  בין  מובהק  קשר 
פלואורוזיס  ובין  השיניים  התפתחות  בגיל 
ההפלרה  מתנגדי  ילדים.  בקרב  השן  של 
משתמשים בהחלטה הזו של ועדת עדין כטיעון 
מהמלצות  מתעלם  הבריאות  שמשרד  לכך 
מקצועיות שאינן מתאימות להשקפתו. על כך 
האגף  על  הממונה  זוסמן,  שלמה  ד”ר  משיב 
של  “הניסוח  הבריאות:  במשרד  השן  לבריאות 
הוועדה היה שלא לעשות חובה גורפת אלא על 
פי צורכי הציבור. אנו במשרד הבריאות סבורים 
שצורכי הציבור הם שתהיה הפלרה בכל הארץ 
וגם בבג”צ שהוגש ב־2002 בעניין ושהוסר, אמר 
בית המשפט שהוא אינו רואה שלאזרח משנה 
מי קובע את ריכוז המים, אם זו הממשלה או 

הרשות המקומית”. 

סערה בכוס מים? תלוי את מי שואלים

אחד ממובילי המאבק בהפלרה בישראל הוא המהנדס אהוד לשם, 
ששימש כמהנדס מחוז המרכז ומהנדס מחוז הדרום של משרד הבריאות 
במשך 30 שנה. לשם התקין את מערכת ההפלרה בעין החורש בשנת 
82’ אך מאז שינה את דעתו, לדבריו, בשל מידע אליו נחשף ואותו הוא 
חולק עם כל מי שמוכן להקשיב. “אנחנו מציגים מחקרים שמראים כי 
יש עלייה בסרטן, פגיעה בפוריות ושורה של מחלות קשות שמופיעות 
דוחים  מציגים  שאנחנו  המחקרים  כל  את  אבל  שמפלירות,  במדינות 
פקידי משרד הבריאות במנטרה שהמאמרים שאנו מציגים אינם ברמה 
רוצים  כל מה שהם  ביותר שיש.  היא הדבר הטוב  ושההפלרה  גבוהה 
זה שנפסיק להטריד אותם עם העובדות. צריך לזכור שאנו, הפעילים 

נגד ההפלרה, עושים זאת כאזרחים מודאגים ולא כבעלי תפקידים או 
דאגה  ידי  על  מונע  שלנו  המאבק  כלשהם.  כלכליים  אינטרסים  בעלי 

אמיתית”. 
בתגובה לכך אמר פרופ’ סגן־כהן: “יש חילוקי דעות ביחס להפלרת מים, 
אולם כשאנו בוחנים כיום את כל הידע שהצטבר במשך יותר מ־70 שנות 
הפלרה, אין בנמצא הוכחה חד משמעית אודות סכנה בריאותית פוטנציאלית. 
במשך השנים נעשה מחקר רב, איכותי ורציני, על מנת להתייחס לטיעוני 
המתנגדים. הממסד הרפואי מעולם לא התעלם מהטיעונים הללו. למרות 
זאת לא נמצאו ראיות חותכות לנזק אפשרי הנגרם בשל ההפלרה. הטענה 
הבינלאומי  האיגוד  של  במגזין  הופרכה  והפלרה  העצמות  סרטן  בעניין 
בדירקטוריון  חבר  שאני  שיניים  ברפואת  למחקר 
לגיטימי  הוא  המחקר  איכות  אודות  ויכוח  שלו. 
ומקובל. הוויכוח מעיד בדרך כלל על מציאת או אי 
מציאת ממצא חד משמעי. כשהממצא חד משמעי 
אין ויכוח ואני חוזר בכך לטיעון המרכזי שלי - אם 
לבריאות,  מזיקה  הפלרה  כי  המוכיחות  ראיות  היו 
מים.  מהפלרת  נמנעים  והיינו  כך  על  יודעים  היינו 
נכון לעכשיו ידוע אך ורק שהפלרת מים מועילה”. 
מצמצמת  “ההפלרה  זוסמן:  ד”ר  מוסיף  כך  על 
פערים והיא האמצעי הכמעט יחיד המצמצם פערי 
בריאות, וזאת משתי סיבות: לא צריך מודעות ואין 
מההשפעות  ליהנות  כדי  אקטיבית  בפעולה  צורך 
האמצעים  כל  מהן.  נהנים  כולם  שלה.  החיוביות 
האחרים יעילים רק אם משתמשים בהם. האמצעי 
הבא מבחינת יעילות מניעת העששת הוא צחצוח 
שיניים עם משחת שיניים שמכילה פלואוריד, אבל 
השיניים  את  לצחצח  יש  יעילה  תהיה  שהיא  כדי 
יום, בצורה יסודית. האם כולם  פעמיים ביום, בכל 

נוהגים כך?”
מה לגבי הריכוז של החומר במים?

מ”ג   1.4-0.7 הוא  המותר  “הריכוז  זוסמן:  ד”ר 
השונים  האזורים  פי  על  נקבע  והדבר  לליטר 
בארץ. ערך האמצע הוא 1 מ”ג. בארצות הברית 
את  להוריד  אם  החלטה  התקבלה  לא  עדיין 
ששקלו  פי  על  אף  מ”ג(   0.7( למינימום  הריכוז 
לעשות כן וזאת מכיוון שחלה שם עלייה בשכיחות 
לנקוט  שמוכרחים  ברור  והיה  הפלואורוזיס 
את  להוריד  יכולים  לא  שהם  מכיוון  בפעולה. 
ריכוז הפלואוריד במשחות השיניים, האמריקאים 
חושבים על הורדת ריכוז הפלואוריד במי השתייה. 
בפלואורוזיס,  דומה  עלייה  בגלל  באוסטרליה, 
שיניים  במשחות  הפלואוריד  ריכוז  את  הורידו 
כשראינו  בהתאמה.  ירד  והפלואורוזיס  לילדים 
מה שקרה באוסטרליה הורדנו את ריכוז הפלואוריד במשחות השיניים 
לילדים מבעוד מועד ושינינו את ההמלצות. אנו ממליצים לילדים עד גיל 
שנתיים לצחצח במשחות שיניים ללא פלואוריד אלא אם רופא השיניים 

ממליץ אחרת, וזאת כדי למנוע מצב של פלואורוזיס”. 
יש  למים?  פלואוריד  להוספת  רגישות  אוכלוסיות  קיימות  האם 

הטוענים שהפלואוריד מזיק לתינוקות ולחולים.
מאוד  גבוה  השיניים  במשחות  הפלואוריד  של  “הריכוז  זוסמן:  ד”ר 
והדבר רע לתינוקות. מדובר בריכוז הגבוה פי 1000-500 מריכוזו במים. 
בכל מקרה מדובר גם בצריכה שונה ובקצב קליטת חומר שונה בין מצב 
בו תינוק בלע משחת שיניים או מים. פלואוריד במי שתייה לתינוקות אינו 
מהווה בעיה. ההמלצה של האמריקאים מתייחסת לילדים שניזונים אך 
ורק מתחליפי חלב אם )תמ”ל(. אם להורים יש חשש מפני פלואורוזיס 

איור 1. מפה של ישראל, בגבולות הקו הירוק, המראה את 
ריכוז הפלואוריד במי התהום ואת ערכי ה־DMF של 

ילדים בני 12 בערים השונות. על פי סקר שהוזמן על ידי 
משרד הבריאות מארגון הבריאות העולמי בשנת 1973

טל דניאל
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שטיפה להרגעת החניכיים
GENGIGEL PROF FLUID

ספריי
מומלץ כהמשך טיפול 

לאחר כירורגיה ובזמן טיפול 
אורתודנטי במיוחד במקרים 

בהם מריחת ג’ל קשה או 
אינה אפשרית.

ג’ל טבעי לתינוקות וילדים
להורדת כאבים ובצקות בזמן 

בקיעת שיניים. 
לטיפול והפחתת הכאב מאפטות. 
בטעם הדומה לחלב אם עם וניל. 

ללא סוכר וללא אלכוהול.

ג’ל
לטיפול בדלקות חניכיים, אפטות, 

פצעים מתותבות ולהקלה בכאבים 
ובצקות בחניכיים לאחר טיפולים 

כירורגיים ובמהלך טיפולים 
אורתודנטיים.

שטיפה
לטיפול ב-Gingivitis, לריפוי 

מהיר של רקמות הפה לאחר 
טיפולי חניכיים וכירורגיה

ולהקלה בהרגשת “פה יבש”.

סדרת מוצרי GENGIGEL למתרפא המבוססת על חומצה היאלורונית

)FDA, EU( ובעולם  ע”י רשויות הבריאות בארץ  GENGIGEL מאושרת  סדרת המוצרים של 
RICERFARMA איטליה. למחקרים ופרטים בקרו באתר  כ-Medical Device המוצרים מחברת 
החברה  www.your-dent.co.il | טל’: 09-8663916, פקס: 09-8666964, נייד: 054-4428096 יור-דנט בע”מ

ifat@your-dent.co.il-לחברתנו דרושים/ות תועמלנים/יות. יש לשלוח קו”ח ל

GENGIGEL PROF SYRINGES
לצמצום כיסים פריודנטליים )מעל ל-90% הצלחה(
אפליקציה פריודונטלית מכילה 2 מזרקים שבהם חומצה היאלורונית

במשקל מולקולרי גבוה HMW ומחטים המאפשרים הכנסה נוחה 
של החומר לכיסים פריודנטליים.

לצמצום כיסים פריודנטליים - שימוש בג’נג’יג’ל לאחר קיורטג’/
הקצעת שורשים גורם לצמצום עומק הכיסים ביותר מ-25% יחסית 

לטיפול זהה ללא הוספת ג’נג’י’ג’ל. 
למניעה ולטיפול בכל מדדי הדלקת הפריודנטלית: נפיחות, דימום, 

בצקת וכאב.
מאיץ את תהליך הריפוי של הרקמות, בשילוב עם פעולה אנטי 

בקטריאלית.
בעלת תכונה המוסטטית- עוצרת דימום.

2 מזרקים, לטיפול ב-25-30 כיסים.

שטיפה מקצועית - לשימוש במרפאות השיניים, מכילה 
HMW חומצה היאלורונית במשקל מולקולרי גבוה

The innovative solution for professional
use of Hyluronic Acid in dentistry

פתרון 
חדשני ומקיף 

לבעיות חניכיים
על בסיס חומצה 

היאלורונית

מטפלת בכאבים, רגישות, דימום ואי נוחות בחניכים במיוחד בזמן 
ניקוי אבנית, הקצעת שורשים, הורדת תפרים, בדיקת עומק הכיסים 

)Periodontal probing( ומונעת כוויות בתהליך הלבנת שיניים.
מתאימה במיוחד לפני כירורגיה, מעודדת ומזרזת ריפוי והתחדשות 
רקמות לאחר פעולות כירורגיות, פריו, השתלות, עקירות, סקיילינג 

וקיורטג’.
מונעת דלקות ובצקות חניכיים.

בעלת תכונה המוסטטית - עצירת דימום.



מאמרים מקצועיים  
קרדיט כותב
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בגלל המים, הם יכולים להשתמש במים ללא פלואוריד. גם כאן כדאי 
לזכור שלא בהכרח מדובר במים מינראליים. יש בעולם מים מינראליים 
עם ריכוזי פלואוריד גבוהים יותר ממה שאנו פה בארץ שותים מהברז. 
ללא  מים  יהיו  המינראליים  שהמים  מחייבים  במים  לטיפול  החוקים 
לגבי  תוספים.  מאוד  הרבה  עם  בתעשייה  מדובר  היום  אבל  תוספות 
אוכלוסיות נוספות, על פי הבנתי אין אוכלוסייה שמי השתייה המופלרים 

עשויים לפגוע בה”.

נימוקים נגד ההפלרה

מה חושבים ברי הסמכא בנוגע לנימוקי המתנגדים להפלרה? נימוקי הנגד 
רבים ומגוונים ונשענים על טענות אתיות, בריאותיות, אקולוגיות וכלכליות. 
תקצר היריעה מלכסות את כולן ואת שפע המאמרים, המחקרים והדיונים 

בנושא. להלן מספר נימוקים עיקריים, והתשובות להם:

1. יש מספיק פלואוריד גם ללא הפלרה

יש  שכיום  היות  מופלרים  למים  זקוקים  אינם  האזרחים  הטענה: 
- משחות שיניים, כדורים,  נוספים של פלואוריד  גישה למקורות  להם 
ג’ל, טיפול בפלואוריד במסגרת טיפולי שיניים ועוד - שלא היו קיימים 

בעבר.
התשובה: ההפלרה עוזרת לכל מי שיש לו שיניים. הפלרה עוזרת למי 
שהתזונה שלו לקויה. כולם נהנים ממנה. הטענה המפורטת לעיל אינה 
נכונה עבור כל מי שהכדורים והאמצעים הדנטאליים אינם זמינים לו, 

קרי, האוכלוסיות החלשות. 

2. נימוק משפטי/אתי־מוסרי

הטענה: אסור לכפות על האזרחים לצרוך מים שבהם הוחדר חומר 
העליון  המשפט  בית  פסיקת  לכך.  הסכמתם  את  לקבל  מבלי  כלשהו 
תזונה  לתוספי  הנוגעת   ,2005 משנת  המשותף  האירופי  האיחוד  של 
ולהגדרות של מוצרים רפואיים, עוררה תקווה במתנגדי ההפלרה, שציפו 
כי מדינות האיחוד המפלירות יאלצו להפסיק לעשות כן, מכיוון שמזון 
שמכיל מי שתייה יסווג כמוצר רפואי בעקבות הפסיקה ובשל כך יסרבל 

את השיווק שלו בין המדינות. 
התשובות: 

עו”ד צבי לוינסון, שיעץ לוועדת עדין, מבאר: “פסק הדין של בית הדין 
האירופי לצדק משנת 2005 עוסק בשיקול הדעת של מדינות האיחוד 
האירופי בסיווג של מוצר מסויים כמוצר מזון או כתרופה ובהגבלות סחר 
אינו  הוא  הסיווג.  מאותו  כתוצאה  האיחוד  במדינות  המוצר  מכירת  על 
עוסק בהפלרה של מים ואינו קובע הלכות משפטיות בסוגיית ההפלרה 
של מי השתייה. על אף שישנה פרשנות של קבוצות המתנגדות להפלרה 
באנגליה, בעולם ובישראל, המפרשות את פסק הדין אחרת, לטיעונים 
אלה לא היו תימוכין משפטיים באנגליה. לא זו בלבד אלא שבראשית 
2011 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון באנגליה, שדחה טענות כנגד 

חוקיות שיקול הדעת של הרשויות המחייבות הפלרה. 
המצב המשפטי בישראל, בכל הקשור להגדרות של מים, תוספי מזון 
ותרופות, אינו זהה למצב המשפטי באירופה ומן הסתם שונה במדינות 
העולם השונות. כך או כך, בין אם נגדיר משפטית את הפלואוריד במי 
שתייה כתרופה ובין אם לא, סעיף 52ב לפקודת בריאות העם מסמיך 
את שר הבריאות לקבוע תקנות הנוגעות לאיכות התברואתית של מי 
השתייה. מכוח אותה הוראה קבע שר הבריאות כי על הספקים להוסיף 
כלור לחיטוי מי השתייה וכן שכל ספק מי שתייה ביישוב שבו מעל 5,000 
תושבים חייב בהפלרה. אפשר כמובן לטעון ששיקול הדעת של משרד 
הבריאות הינו בלתי סביר ובעניין זה יש אכן דעות מקצועיות שונות בארץ 
ובעולם, אך נכון להיום זו הדרישה המחייבת של התקנות בישראל, וכל 
עוד זה שיקול הדעת המקצועי של משרד הבריאות, יהיה צורך בראיות 

מדעיות מוצקות וחדשות בדבר הנזק הכולל העלול להיגרם לציבור, על 
ההפלרה”. ביטול  על  ויורה  הדעת  בשיקול  יתערב  משפט  שבית   מנת 

פלואוריד  בלי  מים  “אין  סגן־כהן:  פרופ’  מוסיף  המוסרית  הסוגיה  על 
בטבע. אין אוויר בלי פלואוריד. זהו חומר טבעי שנמצא במים, באדמה, 
באוויר, בדגים ובסוגי מזון רבים שאנו אוכלים באופן טבעי. גם במדינות 
כשראו  להפלרה,  הגיעו  כך  פלואוריד.  יש  הפלרה  עשו  לא  שמעולם 
שבאזורים שיש בהם פלואוריד יש פחות עששת. בדרום הארץ, באזור 
ויש  במים  טבעי  פלואוריד  של  גבוהות  רמות  יש  עזה  ברצועת  אילת, 
רמות נמוכות של עששת. יש דו”ח של ארגון הבריאות העולמי משנות 
ה־70 שמיפה את כל המדינה ורואים חד משמעית שבמקומות שבהם 
יש יותר פלואוריד יש פחות עששת )ראו איור 1, בעמוד 12(. מעבר לכך, 
אכן, מופעלת כפייה רבה על כולנו בטווח רחב של נושאים החל מחינוך 
חובה, והורים יכולים לומר שזו כפייה לשים את הילדים במוסדות חינוך 
שמחנכים לערכים מסוימים, שלא לדבר על כלורינציה )וכימיקלים רבים 
אינו  מפלואוריד, שלשיטתי  חוץ  שותים  למים שאנו  נוספים שמוספים 

כימיקל( של המים, חגורות בטיחות והחובה לחבוש קסדה”. 
פרופ’ עובדיה לב, העומד בראש המכון לכימיה באוניברסיטה העברית 
ושימש כיו”ר ועדת המשנה לכימיה של ועדת עדין, מוסיף: “אנו מוסיפים 
בכך  אין  ומגנזיום.  סידן  וגם  יודיד  גם  ולעיתים  חיטוי  חומרי  גם  למים 
חדש. למעשה, השימוש במים מותפלים מחייב תוספת מינרלים שכן 

התפלה מסלקת את המינרלים מהמים”.
הוא  הדיון  פלואוריד.  ללא  מים  הארץ  כדור  פני  על  “אין  זוסמן:  ד”ר 
יותר  ואיפה שיש  מוסיפים  מדי  איפה שיש פחות  הריכוז המיטבי.  על 
המקומית  האוכלוסייה  בהם  מקומות  בעולם  יש  להפחית.  צריך  מדי 
שותה מים עם רמות פלואוריד גבוהות מדי, כי כך הם מגיעים מהטבע 
והמדינה אינה דואגת להפחית את הכמות, ולכן, השאלה צריכה להיות 
הפוכה: האם למישהו יש זכות לומר ‘אני מסכים לשתות מים עם 0.3 

ההפלרה,  נגד  או  בעד  הוויכוח  ניטש  בארה”ב, שבה 

הופיע ב־23 לינואר השנה מאמר במדור הבריאות של 

הניו יורק טיימס היוקרתי, שבו כתבה הסופרת ואוטוריטת 

הבריאות של הניו יורק טיימס, ג’יין ברודי: “אני מקנאה 

והחרדה  הסבל  נמנעו מהם  החיסונים  בילדיי שבזכות 

מפני חצבת, חזרת ומחלת הפוליו. אבל הכי אני מקנאה 

בהם מפני שהם לא יסבלו מריקבון שיניים - עששת”. 

אחוזים   70 שבעבר,  שבעוד  כך  על  הצרה  הכותבת 

השנים  ב־4  מופלרים,  מים  שתו  ארה”ב  מאוכלוסיית 

האחרונות הפסיקו 200 יישובים בארה”ב את ההפלרה 

)במטרה לחסוך, כשהם נישאים על הלחץ מצד מתנגדי 

“אוכלוסיות של מבוגרים, ששורשי השיניים  ההפלרה(. 

במיוחד  רגישות  חניכים,  נסיגת  בגלל  נחשפים  שלהם 

לריקבון וגם עליהן השפעת הפלואוריד עצומה”, ציינה. 

טל דניאל
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מ”ג של פלואוריד )שנמצאים ממילא במים( ולא 0.9 מ”ג פלואוריד’ ובכך 
למנוע ממישהו שזקוק לכך את האפשרות?”

3. נימוק בריאותי - ההפלרה מזיקה לבריאות.

הטענה: ההפלרה עשויה לגרום לבעיות בריאותיות ולפגוע במערכות 
שונות כמו מערכת העצבים, כליות, עצמות ועוד, בעיקר בקרב אנשים 
הסובלים  כרוניים  חולים  ובקרב  פגועה  שלהם  החיסונית  שהמערכת 
מסוכרת וממחלות כליות, צרכני כמויות גדולות של מים ומקבלי טיפול 

דיאליזה.
התשובה: אין כל עדות מדעית לכך.

שכל  עיתון  יש  ההפלרה  למתנגדי  נכון.  לא  פשוט  “זה  זוסמן:  ד”ר 
והם ממחזרים שם  מי השתייה  הוא להפסיק את הפלרת  היעוד שלו 
אוהבים  בארה”ב  ההפלרה  מתנגדי  לכך:  יפה  דוגמא  יש  מאמרים. 
 Elise B. Bassin, David Wypij, Roger( לנופף בעבודה של ד”ר בסין
עבודת  שעשתה  ט.ד.(   -  B. Davis, Murray A. Mittleman 2006
גדול  חלקיות של מחקר  תוצאות  כללה  ועבודתה  בהרווארד  דוקטורט 
במחקרה, שהתבסס  העצמות.  וסרטן  פלואוריד  צריכת  בין  על הקשר 
על תוצאות חלקיות, היא מצאה קשר סטטיסטי ולא סיבתי, שהמרחק 
ביניהם גדול, בין צריכת פלואוריד ושכיחות סוג מסוים מאוד נדיר של 
סרטן )אוסטיאוסרקומה(, רק אצל בנים ולא אצל בנות ורק בגיל מאוד 
מוכר  בעיתון  התוצאות במאמר שהתפרסם  את  בסין פרסמה  מסוים. 
רצה  לא  צ’סטר(  דאגלס  )פרופ’  שלה  והמנחה  הסרטן,  לחקר  וידוע 
שיתנו לממצאים בעבודתה משקל מעבר למשקל הראוי ועל כן פרסם 
באותו עיתון הסבר והבהרה לגבי המשקל הנכון של ממצאיה. מתנגדי 
וייחסו להן משקל יתר. את  ההפלרה קפצו על התוצאות של עבודתה 
המנחה השמיצו והתלוננו עליו בפני רשויות האוניברסיטה בטענה שהוא 
יעץ לחברת ‘קולגייט’. האוניברסיטה ניקתה אותו מכל חשד, בין השאר 

מכיוון שקולגייט מוכרת משחות שיניים ולא חומר להפלרה. אלפי אנשים, 
ביניהם חוקרים, קראו את המאמר של בסין, אנשים שיודעים להעריך 
את המשקל היחסי של הממצאים. מי שמורגל לקרוא חומר מדעי יודע 

להבחין בין תוצאות משמעותיות לתוצאות חלקיות.
 ב־2011 התפרסם המחקר הגדול והתפרסמו התוצאות הסופיות של 
סרטן  של  זה  לסוג  פלואוריד  צריכת  בין  קשר  נמצא  ולא  מחקר  אותו 
הסופיות  לתוצאות  רחב  פרסום  שנתנו  מאלה  אחד  אף  אבל  העצמות, 
לא התנצל בפני פרופ’ צ’סטר. להיפך, המתנגדים הצניעו את התוצאות 
חשוד  שאינו  האירופי,  האיחוד  מינה  ב־2011  שלהם.  באתר  הסופיות 
 Scientific( בהטייה לכיוון הפלרת מי שתייה, ועדה מדעית בלתי תלויה 
 )Committee on Health and Environmental Risks – SCHER
שתחקור את המידע המדעי בנושא הפלרת מי שתייה, וגם ועדה זו לא 

מצאה סיכון רפואי או סביבתי בהפלרה”. 

הטענה: קיימת מגמת ירידה בעששת לאורך השנים בקצב דומה, הן 
בארצות בהן מופלרים המים והן באלו שלא מפלירות את מי השתייה. 

התשובות: 
במדינות  גם  בעששת  ירידה  יש  משהו.  בזה  “יש  סגן־כהן:  פרופ’ 
שבהן לא מפלירים. יש הרבה שיטות למנוע עששת והטובה מכולן היא 
ולא  רוצים  לא  אנשים  אבל  ופחמימות.  סוכרים  לאכול  יפסיקו  שכולם 
יש טיפולי פלואוריד בג’ל, שטיפות פה, משחות  אוהבים לעשות זאת. 
את  מפלירים  לא  בהן  בארצות  גם  משתמשים  שבהם  ועוד,  שיניים 
המים. אבל מכל השיטות, פלואוריד במים היא השיטה הכי זולה והכי 
יעילה לקבוצות גדולות של אוכלוסייה. המים מגיעים לכל בית במדינה. 
זולות  שאינן  טובות,  שיניים  במשחות  צחצוח  שמעודדות  מדינות  יש 
כמובן, כמו בסקנדינביה ודנמרק. בדנמרק יש תוכניות מניעה מדהימות 
ויש  לבריאות  חינוך  של  חבילה  מקבל  אחד  כל  שם  קנאה,  ומעוררות 



מאמרים מקצועיים  
קרדיט כותב
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צחצוח בתוך ביה”ס ושם מצליחים למנוע עששת גם בלי הפלרת מים. 
יש מקומות שמעודדים ללעוס מסטיק בלי סוכר, שגם הוא מונע עששת. 
חלק  המונעת  פלסטית  בשכבה  שיניים  לאיטום  תוכנית  יש  בירושלים 
הזולה  האוניברסלית,  השיטה  היא  ההפלרה  אולם  מהעששת.  גדול 
והבריאה ביותר. דווקא שתיית מים מינראליים, שנפוצה כיום, מפחיתה 

את כמות הפלואוריד שאנשים צורכים”.
ויש עלייה  ירידה בעששת במדינות מערביות  “יש  זוסמן מוסיף:  ד”ר 
במדינות אחרות. גם בישראל יש ירידה בעששת באזורים מופלרים ויש 
עדיין פער של 25 אחוז בין אזורים מופלרים לאזורים שאינם מופלרים. 
50 אחוזים, אבל התועלת השולית של הוספת  בעבר הפער עמד על 
ממקורות  פלואוריד  של  זמינות  יש  כי  יורדת  השתייה  למי  פלואוריד 
אחרים. צריך לשוב ולהזכיר כי מחלת העששת ניתנת למניעה באמצעות 
צריכה נמוכה מאוד של סוכר, אבל הדרך היעילה ביותר בצורה קהילתית 

היא באמצעות מי השתייה”. 

פלואוסיליצית,  חומצה   - נחות  במוצר  בישראל משתמשים  הטענה: 
ולא בפלואוריד. 

משתמשים  שבה  הפלואוסיליצית  “החומצה  מסביר:  לשם  המהנדס 
מגיעה  היא  תרופות.  ממפעלי  מגיעה  לא  בישראל  המים  להפלרת 
משם.  הגיעה  היא   2009 עד  דשנים.  מפעל  של  הרעילה  מהפסולת 
מפעל הדשנים של כיל חוצב מינראלים כדי להמיס את הסלע בחומצה 
שהם  והפסולת  המינרלים  את  מקבלים  הם  מכך  וכתוצאה  גופרתית 
כיל  הפסיקה  צעקה,  כשקמה  ב־2009,  הפלואוסיליצית.  החומצה 
אותה  קונה  ישראל  ומאז  ישראל  למדינת  הזו  החומצה  את  לספק 
מספרד ומסין. בשביל להכניס חומר כמו כלור חייבים תו תקן ולחומצה 
הפלואוסיליצית יש תו תקן שנלקח מאירופה. בחרו מתוך החומצה הזו 
שישה־שבעה חומרים שלגביהם בודקים שהם עומדים בתקן והחומרים 
האירופי.  לתקן  לחלוטין  זהה  התקן  בטבלה.  בהערה  מפורטים  הללו 
בעברית פשוטה: יש חומרים רבים בחומצה הפלואוסיליצית המקומית 
שמגיעים למים שלנו ש’אינם בתקן’ ולכן אינם נבדקים, אך הם נמצאים 
הזול  תעשייתי  פלואוריד  הפלואוסיליצית,  החומצה  רעילים.  והם  שם 
במאות אחוזים מפלואוריד רפואי, המוחדרת למים, היא למעשה פסולת 
לאתר  מפונה  להיות  הייתה  שאמורה  הכימיים,  הדשנים  תעשיות  של 

פסולת מסוכנת בגלל רעילותה”.
התשובות:

ד”ר זוסמן: “אין מניפולציות על התקן. מכון התקנים הישראלי אימץ 
את התקן האירופי שהוא יותר מחמיר מהתקן האמריקאי. התקן קובע 
ניקיון צריכה להיות לחומצה. החומר מיוצר  ואיזו מידה של  מה מותר 
מי  הזמן.  כל  ונבדק  המחמירים  בתקנים  ועומד  הכימית  בתעשייה 
קבוצה  של  פעילות  בגלל  מאוד.  טובה  באיכות  הם  בישראל  השתייה 
שיש  נטען  עופר,  משפחת  בניגוח  גם  היתר  בין  בתקשורת  שעסקה 
ושהראשונים מוכרים את הפסולת  בין משפחת עופר לממשלה  קשר 
הזיהומית של המפעל שלהם והממשלה מכניסה את זה למים. משפחת 
עופר החליטה ביום אחד להפסיק למכור את החומצה למדינה, בטענה 
שהם לא צריכים את זה ולא מרוויחים מזה כלום. כתוצאה מכך, ישראל 

יודע  אני  ובסין.  בספרד  כימיים  ממפעלים  כיום  החומצה  את  מייבאת 
שגם בסינגפור קונים את החומצה מסין”. 

פרופ’ לב: “פלואוריד הוא מרכיב אחד בחומצה פלואוסיליצית. יש תקנות 
בנושא חומרים ותוספים למי שתייה ועל ספקי מים להישמע להן. אני 
מעריך שספקי המים נשמעים לתקנות המתאימות ואינם מוסיפים דבר 
 אסור למים. חומצה פלואוסיליצית שמוספת למי שתייה אינה אסורה". 
שמשתמשים  חומצה  באותה  משתמשים  “בישראל  סגן־כהן:  פרופ’ 
עולה.  היה  בעיה, הדבר  הייתה  ה־40. אם  בארצות הברית מאז שנות 
שאפשר.  הנימוקים  בכל  משתמשים  המתנגדים  להפלרה  בהתנגדות 
אם היינו מחדירים את הפלואוריד בדרך אחרת הם עדיין היו מתנגדים. 

הטיעונים נועדו לשרת את ההתנגדות”. 

4. טיעון אקולוגי

מכך  לנבוע  העלולים  סביבתיים  לסיכונים  חשש  אולי  קיים  הטענה: 
טבעיים  מים  ולמקורות  התהום  למי  חזרה  יחלחלו  מופלרים  שמים 

אחרים.
שיווצרו מהמים המופלרים  “השפכים הביתיים  לב:  פרופ’  התשובה: 
בוודאי יחלחלו לקרקע ובוודאות יגיעו גם למי התהום שמהם אנו שואבים 
מי שתייה, והשפכים הללו גם יהיו מקור מים עיקרי לנחלי ישראל, אבל 
להיווצר מצב  יכול  לא מצאנו שלאחר מהילה במים ממקורות אחרים 
שהריכוז של הפלואוריד יעלה על הריכוז שבמים המסופקים לשתייה, 

ולכן לדעת הוועדה שבראשה עמדתי התשובה לכך שלילית”. 
מדוע יש רשויות שלא מפלירות למרות החובה בחוק?

ד”ר זוסמן: “הרשויות המקומיות לא אוהבות את ההפלרה כיום כי 
מסויימת  לרשות  יש  אם  ובהוצאות.  ארגוני  במאמץ  עבורם  כרוך  זה 
יש  כמה בארות לשאיבת מים היא מעדיפה שלא להיכנס להוצאות. 
לנו מכתב ששלח לנו עדי אלדר, בעת ששימש כיו”ר ראשי הרשויות 
ראשי  מבקשים  ובו  חובה,  הייתה  שההפלרה  לפני  עוד  המקומיות, 
הפכה  שההפלרה  לאחר  לחובה.  ההפלרה  את  שנהפוך  הרשויות 
מטיל  שזה  ואמרו  מים,  ספקיות  שהן  הרשויות,  באו  בחוק  לחובה 

עליהם עבודה והוצאות ושינו את דעתן נגד ההפלרה”. 

בחזרה להצעת החוק 

מסדר  לרדת  כבר  הספיקה  והבה  ח”כ  של  שהצעתו  פי  על  אף 
היום, מצדדי ההפלרה אינם נושמים לרווחה. לתחושתם, הנושא יעלה 
והבה  ח”כ  העיתוי.  יהיה  נעלם,  בבחינת  שהוא  היחידי  והפרט  שוב 
מרגיש שמדובר בטעות פטאלית: “...פרשיות שתלי הסיליקון ותרופת 
לפגיעה  בכך  וגרם  גילה  ולא  ידע  הבריאות  האלטרוקסין, שם משרד 
באוכלוסייה רבה מקרב הנשים וחולי בלוטת התריס, הן דוגמאות חיות 
בידי  המצוי  מידע  של  הקטלניות  ההשלכות  את  בדיוק  הממחישות 
משרד הבריאות אבל מוסתר, משום מה, מעיני הציבור. כמי שאחראים 
על בריאות הציבור, זה רק עניין של זמן עד שגם פרשיית הפלואוריד 
תתפוצץ לכם בפנים, ראו הוזהרתם”, אמר לאחר ההצבעה שדחתה 

את הצעת החוק.
רופאי  יו”ר עמותת  ד”ר מוחמד דלאשה,  הציג  נחרצת  מנוגדת  דעה 
בעקבות  הכנסת  לחברי  בזמנו  פנה  אשר  בישראל,  הערביים  השיניים 
הצעת החוק: “אני סבור”, כתב להם ד”ר דלאשה, “שהפסקת ההפלרה 
במדינת ישראל תביא לעלייה בשכיחות העששת, לעלייה בצריכת טיפולי 
שיניים ואף למחלות אחרות הקשורות בעששת, חלקן אף סיסטמיות. 
גם נסיגה ממדיניות המקובלת שנים מהווה למעשה סוג של ניסוי לא 
אחראי. מחלת העששת פוגעת יותר בשכבות העניות בחברה, וזאת על 
פי מחקרים מוכחים, וגורמת לסבל רב והוצאות גבוהות. במחלה זו צריך 
להילחם ואת המחלה הזו צריך למנוע. כל מי שבריאות השיניים יקרה 

לו, חייב לתמוך בהמשך מפעל חיוני זה”. 

מה שותים המרואיינים לכתבה? 
מינראליים  מים  שותה  לשם  אהוד  המהנדס 
והבה  מגלי  ח”כ  גם  ממתקן,  ממים  נהנה  ובבית 
שותה מים ממתקן. פרופ’ לב שותה בעבודה מים 
ופרופ’ סגן־ ובבית מים מקנקן עם מסנן  מהברז 

כהן וד”ר זוסמן ציינו כי הם שותים מי ברז. 

טל דניאל
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 Dental Volunteers( D.V.I לאחרונה נזדמן לי לבקר במרפאת השיניים
טיפולי  מעניקה  היא  במינה.  ומיוחדת  יחידה  זו  מרפאה   .)for Israel
שיניים חינם לילדים נזקקים, תושבי ירושלים מכל הדתות והעדות מגיל 

18-5. כל יום מגיעים לטיפול כמאה ילדים.
הקריטריון היחיד הוא, שהם זקוקים לטיפול והוריהם לא יכולים לממן. 
ופנימיות  וממוסדות  הקליטה  ממרכז  הרווחה,  מלשכות  מופנים  הם 

לילדים חוסים.
שואה  ניצולת  ז”ל,  בירגר  טרודי  הגברת  ע”י  הוקמה  זו  מרפאה 

שהקדישה את חייה לעזרה לילדים מעוטי יכולת.

בברלין   1927 בשנת  נולדה  בירגר  טרודי 
של  עלייתו  עם  מבוססת.  בורגנית  למשפחה 
היטלר לשלטון, ברחה משפחתה לעיר הנמל 
היו  לא  התנאים  שם  גם  אך  שבליטא  ממל 
בשנת  שוב.  עקרה  והמשפחה  מבטיחים 
בת  הייתה  כשטרודי  לקובנה.  הגיעה   1941
למחנה  ומשם  לגטו  משפחתה  נשלחה   14
הריכוז בשטוטהוף. שם חייתה בתנאים קשים 
גמר  עד  ומחלות  רעב  סבלה  ומשפילים, 
לשרוד  הכל  למרות  הצליחה  אך  המלחמה, 
יחד עם אמה ואחיה שאותו פגשה להפתעתה 

בפרנקפורט לאחר השחרור. 
עמו  ועלתה  לו  נישאה  בירגר,  זאב  את  טרודי  הכירה  בפרנקפורט 

ב־1947 לארץ.
כאן נולדו שלושת בניה.

טרודי, למודת הסבל, החליטה לעזור בכל נפשה לילדים נזקקים כדי 
“אלוהים  כותבת:  היא  “השבועה”  כמוה. בספרה  בילדותם  יסבלו  שלא 
לא  ילד  שאף  להבטיח  כדי  שביכולתי  כל  אעשה  אשרוד  אם  קראתי, 

יסבול באופן שאני סבלתי”. משפט זה מוטבע על המצבה לזכרה.

לילדי  השיניים  טיפולי  את  ישראל  ממשלת  הפסיקה   1980 בשנת 
שיניים  מרפאת  להקים  והחליטה  למשימה  נרתמה  טרודי  הספר,  בתי 
התנדבותית ראשונה בישראל שתתן טיפולי שיניים חינם לילדים נזקקים 
מכל המגזרים בעיר. ילדים חילונים, ילדים ערבים, ילדים חרדים, ילדים 

אתיופים, כל מי שזקוק ואינו יכול לשלם.
המאמץ היה רב, היא עבדה ללא לאות, השפיעה על רופאים ובעלי הון 

מצרפת לפעול ולתרום. הם נטעו את היתד הראשונה במקום.
טדי קולק ז”ל ראש עיריית ירושלים בעבר, עזר להשיג עבור המרפאה 
היום  עד  שוכנת  היא  בה  בירושלים  חיים  מקור  בשכונת  צנוע  בניין 

לאורך  תמך  קולק  טדי  שנה.  מ־30  למעלה 
קשרים  וביצירת  המרפאה  בפעילות  הדרך  כל 

ברחבי העולם למענה. 
המרפאה נקראת היום ע”ש טרודי בירגר ז”ל 
בשנת  לעולמה  שהלכה  והמפעילה  המייסדת 

.2002
השיניים  טיפולי  שאת  זו,  במרפאה  המיוחד 
הבאים  מתנדבים,  רופאים  בעיקר  מבצעים 
יהודים.  רק  ולא  תבל  קצווי  מכל  חשבונם,  על 
הרופאים מגיעים לתקופה של שבוע עד חודש 

ימים באישור מיוחד של משרד הבריאות.
שם  בעלי  מומחים  הם  מהרופאים  רבים   
ומוניטין בארצם, הנותנים מזמנם ומהידע שלהם עם המון רצון ואהבה, 

לטובת ילדי ירושלים.
מאז הווסדה של המרפאה עבדו בה כ־4500 רופאים.

ועד לסלובניה, מארה”ב  הרופאים מגיעים מ־33 ארצות, מארגנטינה 
ועוד. בממוצע  ועוד  צרפת  הולנד,  ברזיל, מלטה,  מבולגריה,  להודו,  ועד 

מגיעים כל שבועיים ארבעה רופאים מחו”ל.
את  להפעיל  מאפשרת  היא  עצומה,  אלה  רופאים  של  התרומה 

רשמי ביקור במרפאת    שיניים D.V.I בירושלים
RDH, נשיאת כבוד אש”י רות קפלן, 

טרודי, למודת הסבל, החליטה 
לעזור בכל נפשה לילדים 

נזקקים כדי שלא יסבלו בילדותם 
כמוה. בספרה “השבועה” היא 
כותבת: “אלוהים קראתי, אם 

אשרוד אעשה כל שביכולתי כדי 
להבטיח שאף ילד לא יסבול 

באופן שאני סבלתי”. משפט זה 
מוטבע על המצבה לזכרה
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המרפאה חמישה ימים בשבוע. 
שבאים  כאלה  יש  במרפאה,  להתנדב  באים  ישראלים  רופאים  גם 

באופן קבוע מדי שבוע.
האווירה רגועה, נעימה וחייכנית וכולה נתינה...

בהיותו  ישראלי.  ערבי  שיניים  רופא  הוא  המתנדבים  הרופאים  אחד 
ילד קטן, נהנה בעצמו מטיפולי שיניים במרפאה, היות ומשפחתו הייתה 
משפחה קשת יום. את היחס החם והטיפול המסור הוא לא שכח אף 

פעם.
מתנדב  כרופא  עליאן  נידל  ד”ר   - ה”ילד”  אותו  הופיע  שנים  לאחר 

במרפאה, הוא סיפר לכולם שאת אהבתו לרפואת שיניים רכש במרפאה 
להחזיר למרפאה את מה שקבל  רוצה  הוא  ילד מטופל. עתה  בהיותו 
מסירות  מתוך  שיניים  טיפולי  אחרים  נזקקים  לילדים  ולהעניק  ממנה 

ואהבה. מאז הוא מתנדב קבוע במרפאה.
המרפאה מנוהלת עתה על ידי רופא שיניים ישראלי, ד”ר רועי פטל, 
לרפואת  הישראלי  האיגוד  ומזכ”ל  לילדים  שיניים  לרפואת  מומחה 
שיניים לילדים. ד”ר פטל סיים את לימודי רפואת השיניים באוניברסיטת 
תל אביב והתמחה ברפואת שיניים לילדים בפקולטה לרפואת שיניים 

בהדסה ירושלים..
 כל הילדים נבדקים על ידי ד”ר פטל או עמיתיו פרופ’ אידלמן וד”ר 

לוריא והרופאים המתנדבים מבצעים את תוכנית הטיפול שנקבעה.
לילדים.  שיניים  ברפואת  הטיפולים  מגוון  כל  מבוצעים  במרפאה 
הטיפולים הרגילים נעשים על ידי רופאים כלליים והטיפולים המיוחדים 
על ידי מומחים. טיפולי שורש נעשים רק על ידי מומחים לנושא, כך 

גם לגבי עקירות כירורגיות המתבצעות על ידי מומחים בלבד.
ע”י משרד  אושרה  היא  לכן  ביותר,  גבוהה  רמת הטיפולים במרפאה 
המרפאה  לילדים.  שיניים  ברפואת  להתמחות  מוכר  כמוסד  הבריאות 
העובדים  הרופאים  מספר  את  כך  ע”י  המגדילים  מתמחים  מעסיקה 

במקום.

התמ”ת  משרד  מנכ”ל  בעבר  אשרי,  אברהם  מר  הוא  העמותה  יו”ר 
ויו”ר הדירקטוריון של בנק דיסקונט למשכנתאות, לצדו עוזרים מתנדבים 

נוספים אנשי עסקים, בנקאים ורופאי שיניים. 
על  ברובו  המבוסס  בשנה  שקל  מיליון  כשני  הוא  המרפאה  תקציב 
תרומות המגויסות ע”י אגודת ידידים בעיקר אגודת הידידים האמריקאית, 
המרפאה  נוספות.  ממדינות  מתורמים  המגיעות  תרומות  גם  יש  אך 

מצוידת כהלכה עם מיטב הציוד והמכשור.

לטיפול  המיועד  בחלק  שלי  הביקור  היה  מבחינתי  הכותרת  גולת 
והדרכה בגהות הפה.

צבעוני  השיננית  חדר 
הקירות  על  ועליז, 
על  כרזות  מתנוססות 

חשיבות גהות הפה.
 בחדר ההמתנה מוקרנים 
סרטונים  שוטף  באופן 
בריאות  בנושא  משעשעים 

השיניים.
בשקט  יושבים  הילדים 
קטנים  כסאות  על  מופתי 
עגולים  שולחנות  סביב 
ובמילוי  בצביעה  ועוסקים 
מתוך  עבודה  דפי  של 
ומהספר  שונות  חוברות 

“חיוך יפה אינו מקרה”. 
שיננית  רחמילביץ’,  דבי 
הדסה,  בוגרת  ישראלית 
מטפלת בילדים לפי תורם: 
טיפול  אבנית,  הסרת 
חריצים.  איטומי  פלואוריד, 
ואימון  משותפת  הדרכה  להם  ונותנת  יחד  ילדים  מספר  מקבצת  היא 
כיורים, מראה   4 יש  שבו  נפרד  חדר  קיים  זה  לצורך  שיניים.  בצחצוח 
גדולה ואביזרים רבים בהיגיינה אורלית: מברשות שיניים, משחות שיניים 

למיניהן, שטיפות פה, חוטים דנטליים, קיסמי שיניים ועוד ועוד .
 כל ילד מקבל במתנה מברשת שיניים ומשחה, המברשות והמשחות 
השיניים,  צחצוח  צורת  על  מסבירה  השיננית  מתרומות.  מתקבלות 
מדגימה, מלמדת, ומאמנת כל ילד בנפרד ליד הכיור. רק אחרי ההדרכה 
בל  תנאי  זה  לטיפול.  הרופאים  אל  מופנים  הילדים  השיננית,  וטיפול 

יעבור.
התרשמתי בצורה יוצאת מהכלל, מצורת ההדרכה, מהאווירה הנעימה 
והחייכנית, מהנינוחות של הילדים ומהחוויה החיובית של טיפולי השיניים 

שתלווה אותם בוודאי בהמשך חייהם.
עוד מקומות כאלה בארץ בהם שמים דגש כה חזק על  אין  לדעתי 

הדרכה ואימון אישי בהיגיינה אורלית בתנאים אופטימליים כאלה.
יצאתי מהמרפאה נפעמת, שמחתי לשמוע שהמרפאה זכתה להכרה 
בהצטיינות וקיבלה פעמיים את אות הנשיא למתנדב בטקס שהתקיים 

בבית הנשיא.

כל הכבוד!

רשמי ביקור במרפאת    שיניים D.V.I בירושלים
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טופלה   ,1938 מרוקו,  ילידת  א',  מטופלת 
בתדירות   1979 שנת  מתחילת  במרפאתנו 

סבירה, אבל לא תמיד עקבית.
ההיסטוריה הרפואית כוללת את התרופות 

הבאות: 
בלילה(;  )כדור אחד  לדילול הדם   - קרטיה 
פעמים   4( התריס  לבלוטת   - אלטרוקסין 
של  כדור  בשבוע  פעמים   3 מ"ג,   50 בשבוע 
100 מ"ג(; סימבסטטין - להורדת הכולסטרול 
לסוכרת   - גלוקופאג'  ביום(;  פעם  מ"ג   100(
גלובן  וערב(;  בוקר  ביום,  פעמיים  מ"ג   550(
לקיבה   - זנידקס  מ"ג(;   5 ביום,  אחד  )כדור 

)150 מ"ג לפי הצורך(.
6 מ"מ  כיסים בעומק  1996 התגלו  בינואר 
ובשןML33. במשך קרוב לשלוש   DL32 בשן
 ,SRP לאחר  התכווצו  אלו  כיסים  שנים 
שימוש  לעשות  התחלנו   1998 ובנובמבר 
בפריוצ'יפ, באופן לא סדיר, עם תוצאות טובות. 
במרס 2001, עקב כיסים בעומק שמעל ל־5 
וכיס בעומק  מ"מ בשיניים קדמיות תחתונות 
7 מ"מ בשן L17, התחלנו להשתמש כטיפול 
אבנית  להסרת  בנוסף  בפריוצ'יפ,  קבוע 
לייצוב  הביא  זה  טיפול  שורשים.  והקצעת 
מצבה ואף לשיפור בחלק מהכיסים. בדצמבר 
 ,D47 2003 התפתח כיס בעומק 10 מ"מ בשן

שגם הוא טופל על ידי שימוש בפריוצ'יפ.
של  בעומק  כיסים  התפתחו   2004 בשנת 
התחתונות.  הקדמיות  בשיניים  מ"מ   8-7
הטיפול בפריוצ'יפ מנע את התדרדרות המצב 
ובסופו של דבר אף גרם להתכווצות הכיסים.

במצב  הגיעה  המטופלת   2009 בדצמבר 
הסוכרת  מחלת  בעקבות  ירוד,  כללי  בריאותי 

שממנה סבלה. בנוסף, סבלה מדלקת חניכיים 
ספונטני  דימום  רבה,  נפיחות  עם  אקוטית 
בשיניה  בעיקר  מ"מ,   10-8 שעומקם  וכיסים 
כמובן  היו  השיניים  התחתונות.  הקדמיות 

.I-II ניידות, בעלות מוביליטי
על אף שבדצמבר 2009 השיניים נראו, על 
לא  המטופלת  תקווה,  חסרות  הצילומים,  פי 
לנסות  וביקשה  ולשתלים  לעקירה  הסכימה 
הטיפול  בעזרת  הקיים  המצב  את  לשפר 

הקבוע.
לאחר טיפול יסודי, שכלל שימוש בתערובת 
 ,SRPה־ בזמן  וכלורהקסידין  טטרציקלין  של 
ביותר.  העמוקים  לכיסים  פריוצ'יפ  הוחדר 
מדי חודשיים המטופלת עברה טיפול שכלל 
והחדרת  שורשים  הקצעת  אבנית,  הסרת 

פריוצ'יפ בכיסים הרלוונטיים.
במדד  ניכר  שיפור  נראה  שנה  כחצי  בתוך 

הכיסים ושיפור במצבה הבריאותי הכללי.
עצם  של  היווצרות  נראתה  שנה  לאחר 
הנגועים  האזורים  את  שמילאה  חדשה, 
למרות מחלת הסוכרת1 שממנה עדיין סבלה. 
המשיך  מצבה  הטיפול,  מתחילת  וחצי  שנה 

להיות יציב.
בטיפול האחרון, המצב השתפר לרמה כזו 
שנדרש שימוש בשני פריוצ'יפ בלבד, בשן מס' 
D47, בכיס שמצבו כבר השתפר ב־2.5 מ"מ 
בשנתיים האחרונות, ובשן מס' DP14 עם כיס 

בעומק 6.5 מ"מ.

בכלל,  חניכיים  למחלות  יותר  נוטים  סוכרת  חולי   1

יש  אלו  למחלות  בפרט.  חריפה  חניכיים  ולמחלת 

ולתרום  בדם  הגלוקוז  רמת  על  להשפיע  פוטנציאל 

להחמרת הסוכרת.

BA, RDH נחמה כפרי־גרינברג, 

טיפול 
בפריוצ'יפ 

מנע עקירה 
ושתלים

הצגת מקרה

23.4.12

6.6.11

27.10.10 8.12.09
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ברוק  העובר  פילורי,  הליקובקטר 
השכיח  הפתוגן  כיום  הוא  ובצואה, 
הוא  באדם.  זיהומים  בגרימת  בעולם 
בשנות  באוסטרליה,  לראשונה  התגלה 
קמפילובקטר  תחילה  ונקרא  ה־80', 
הוא  אחרים,  לחיידקים  בניגוד  פילורי. 
מיצי  למרות  בקיבה  לשרוד  מצליח 
העיכול, וזאת בזכות יכולתו לפרק שתנן 
חומר  שהוא  אמוניה,  וליצור   )urea(

בסיסי הסותר את חומציות הקיבה.
קטן  שק  דמוי  איבר  היא  הקיבה 
חיץ  באזור  מבפנים  כולו  המצופה 
ומרירית,  מקרום  בנוי  זה  אזור  רירי. 
מהתאים  קבוע  באופן  המופרשת 
מגן  זה  חיץ  הקיבה.  בדופן  הנמצאים 
החזקות  החומצות  מפני  הקיבה  על 
המצויות בה, שנועדו לפרק ולעכל את 
האפיתל  לתאי  נצמד  החיידק  המזון. 
דלקתית  תגובה  סביבו  יוצר  בקיבה, 
מסביב.  הקיבה  תאי  של  למוות  וגורם 
התאים הנפגעים מסולקים על ידי תאי 
דלקת שהגוף מזרים לאזור, מה שיכול 
לתרום להיווצרותו של נגע הולך וגדל. 

של  מינים  מ־17  למעלה  קיימים 
ביניהם  הנבדלים  פילורי,  הליקובקטר 
ברעלנים המופרשים. בחלק מהמקרים 
אך  בעיה,  כל  גורמת  אינה  נוכחותו 

במקרים אחרים יתרחש  התהליך הדלקתי, הגורם למעשה לפצע בקיבה 
שהולך וגדל - אולקוס, ובעברית "כיב". רוב הכיבים נרפאים מעצמם, אך 
כמו בכל פצע נוצרת הצטלקות, הגורמת נזק במבנה מערכת העיכול, 
ובמיוחד בתריסריון. שינויי צורה בתריסריון גורמים לתופעות שאותן אנו 
חשים כצרבת קשה. חלק מהכיבים אף עלולים להתנקב ולגרום למוות. 
סימפטומים נוספים שיורגשו הם ליחה מרובה, גזים, קשיי עיכול, חוסר 
שבירות  שיער,  נשירת   ,B12 בוויטמין  חוסר  אבץ,  חוסר  בבטן,  נוחות 
בציפורניים וחולשה. דלקת כרונית של הקיבה יכולה אף לגרום, בצירוף 

של גורמים נוספים, לסרטן הקיבה.

שכיחות
החיידק שכיח מאוד באוכלוסייה, ובמיוחד בגיל המבוגר. אפשר למצוא 
אותו ב־90 אחוזים מהאנשים מעל גיל 65. הוא פחות שכיח בילדים: רק 
כ־10 אחוזים מכלל הילדים מתחת לגיל 12 הם נשאים שלו. עם זאת, 
השכיחות בקרב ילדים הולכת ועולה עם השנים, וחלק מההידבקויות ללא 
תסמינים נעשות כבר בילדות. שכיחות הזיהום בהליקובקטר בביופסיות 
קיבה נראית גבוהה יותר במדינות מתפתחות לעומת המדינות המפותחות. 
בברזיל, שכיחות הזיהום יכולה להגיע לכדי 80 אחוזים מן המבוגרים, בעוד 

שבצפון אמריקה היא בדרך כלל 70-30 אחוזים )1(.
ההידבקות הינה מאדם לאדם, בדרך כלל משפחתית פקו אורלית - 
באמצעות מגע עם הפרשות רוק וצואה של אדם המודבק בחיידק. אם 
החיידק מדביק את אחד מבני המשפחה, במקרים רבים הוא יימצא גם 

בשאר בני הבית.  
מחקרים שנעשו לאחרונה באמצעות טכניקה לאבחון שרשרת פולימראז 
הוכיחו כי  החיידק נמצא בחלל הפה האנושי, אך לא ברור אם הפה הוא 
מאגר קבוע או חולף. חלל הפה מספק סביבה עם נוכחות חמצן, הנדרש 

לפעילות החיידק, ולכן הוא מאגר פוטנציאלי מצוין להליקובקטר )1(.  
יש חוקרים המאמינים כי הליקובקטר פילורי שייך למאגר החיידקים 

וכי  האנושי  הפה  חלל  של  התקין 
הדדיות  של  קשר  על  שומר  הוא 
זאת,  לעומת  האנושי.  המארח  עם 
אחרים הראו כי הוא מתיישב לסירוגין 
במושבות )קולוניות( בחלל  הפה ו/או 
בפלאק הדנטלי כתוצאה מבליעה של 
של  משנית  כתופעת  או  מזוהם  מזון 

רפלוקס מהוושט )2(.
כמעט אצל כל האנשים שיש להם 
אחוזים(   99 עד   95( בתריסריון  כיב 
 90 בקרב  וכן  החיידק,  את  מוצאים 
כיב  להם  שיש  מהאנשים  אחוזים 
קיבה. החיידק אינו גורם לכיב בעצמו, 
על  שנגרם  התהליך  את  מחיש  אלא 
ידי חומציות הקיבה והאנזימים שבה, 
הגברת  באמצעות  הפפסין,  כמו 

הרגישות של הקיבה לגורמים אלה.

נוכחות  החיידק 
בפלאק הדנטלי

בבדיקת פלאק דנטלי ואנדוסקופיה 
לדרכי העיכול נדגמה נוכחות החיידק 
בפלאק הדנטלי ובקיבה ב־63 אחוזים 
ללא  מטופל  נצפה  לא  מהנבדקים. 
לחיידק  חיובית  נוכחות  עם  פלאק 
הפלאק  על  שמצביע  מה  בקיבה, 
כמאגר מרכזי לזיהום בחיידק. החיידק 
נמצא בשכיחות של 82 אחוזים באזור הטוחנות, 64 אחוזים באזור קדם 

הטוחנות ו־50 אחוזים באזור שן חותכת )3(.  

הליקובקטר ודלקות חניכיים
התת־חניכי  בנוזל  ההליקובקטר  חיידק  שכיחות  את  שבדק  במחקר 
וברוק בקרב מטופלים בריאים וכאלה עם פריודונטיטיס, נמצא  החיידק 
 - התת־חניכי  בנוזל  נמצאה  גבוהה  נוכחות  מהנבדקים.  אחוזים  ב־24 
משמעותית  יותר  נפוץ  החיידק  ברוק.  אחוזים   20 לעומת  אחוזים,   33
- גם ברוק וגם בנוזל התת־חניכי - אצל מטופלים עם פריודונטיטיס: 50 
אחוזים לעומת 23.5 אחוזים במטופלים בריאים. הועלתה השערה לגבי 

הימשכות חיידקים לנוזל התת־חניכי ולכיסים )4(.
דלקות  חיידקי  של  גבוהה  נוכחות  מצאו  יפניים  מיקרוביולוגים 
יותר מאשר בממוצע  הופיע החיידק,  חניכיים בקרב אנשים שאצלם 
קשר  נמצא  לא  אך  מהפה,  רע  ריח  היה  אף  לחלקם  האוכלוסייה. 
מובהק להליקובקטר אלא לדלקת החניכיים. הימצאות ההליקובקטר 
ידי  על  לקיבה  החיידק  של  מוגבר  מעבר  על  כנראה  מצביעה  ברוק 
הפלאק  הקטנת  לכן,  חריפות.  חניכיים  דלקות  של  במקרים  בליעה 

הדנטלי תורמת לצמצום ההדבקה )5(.

דרך פעולה
הליקובקטר פילורי שהגיע לקיבה יכול לעבור קולוניזציה )התיישבות( 
בדופן הקיבה. האנזים אוראז, שמפרק אוראה ליוני אמוניה, מנטרל את 
הסביבה החומצית של הקיבה ומאפשר לחיידק לשרוד ולהתרבות בחלל 
הקיבה. התנועתיות הרבה שלו אחראית במידה רבה ליכולתו לחדור את 

שכבת המוצין שבדופן הקיבה.

אפשר לאבחן את החיידק בכמה שיטות:
מיקרוסקופ( של  )תחת  ואבחון פתולוגי  רירית הקיבה  ביופסיה של  1 .

הליקובקטר 
פילורי: לא 
נעים להכיר
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החיידק. דורש ביצוע של גסטרוסקופיה - בדיקה שבה מוחדר סיב 
אופטי לקיבה דרך הפה.

רירית  של  ביופסיה  ביצוע  ידי  על  הוא  גם  שנעשה  אוראז,  תבחין  2 .
הקיבה. דורש גם הוא ביצוע גסטרוסקופיה. 

בדיקת נוגדנים לחיידק - בבדיקת דם פשוטה. רמת נוגדנים גבוהה  3 .
מצביעה על הדבקה פעילה בחיידק.

איזוטופ   , 4 .UREA - C13 איזוטופ  נוטל הנבדק  - שבו  נשיפה  תבחין 
האיזוטופ מתפרק  החיידק,  קיום  במקרה של  לא־רדיואקטיבי.  יציב 
בקיבה ובנשיפה מתקבלים תוצרי הפירוק: אמוניה ופחמן דו־חמצני. 
יתרון הבדיקה בכך שאינה פולשנית. החיסרון הגדול - טיפול תרופתי 
יכול להוביל לתוצאה שלילית  )כגון לוסק( המעכב הפרשת חומצה 

למרות קיום החיידק. 
בדיקת אנטיגן של החיידק בצואה.  5 .

ככלי  נבדקה   6 .elisa IgG נוגדנים  זיהוי  על  המבוססת  רוק  בדיקת 
באוכלוסיות  פילורי  בהליקובקטר  לזיהום  חיסונית  תגובה  לזיהוי 
בילדים,  שנעשו  אפידמיולוגיים  במחקרים  נוסתה  השיטה  גדולות. 
וקבלת  נרחבת  אוכלוסייה  בדיקת  ומאפשרת  פולשנית  לא  בהיותה 

תוצאות מדויקות )6(.

מי צריך להיבדק? 
אנשים שלהם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שחלה בסרטן קיבה  1 .

או לימפומה של הקיבה.
אנשים שחלו בעבר או חולים בהווה בכיב תריסריון או קיבה וטרם נבדקו. 2 .

יצירת  את  המדכאות  בתרופות  שנים  לאורך  המטופלים  אנשים  3 .
חומציות הקיבה, כגון אומפרדקס או לוסק.

. 4 .Pernicious anemiaאו מ־ B12 אנשים שסובלים ממחסור בוויטמין
אנשים שסובלים מתופעות של דיספפסיה, המתבטאת בכאב או אי  5 .

נוחות בבטן העליונה.

דרכי טיפול
החיידק עמיד לטיפול בתרופות הרגילות להשמדת חיידקים, וכאשר 
משתמשים בתרופה מסוג אחד בלבד - שיעור ההצלחה נמוך. כאשר 
גבוהים  הם  ההצלחה  שיעורי  תרופות,  שלוש  של  בשילוב  משתמשים 

ביותר ועומדים על 96 אחוזים. 
תכשיר  עם  בשילוב  אנטיביוטיקה,  סוגי  שני  הוא  המקובל  הטיפול 
נוגד חומצה. משך הטיפול הוא בין שבוע לשבועיים. לחולה שבו נכשל 
בטיפול  נרשמו  שלא  אנטיביוטיקה  סוגי  שני  יינתנו  המשולש  הטיפול 
דיספפסיה,  בחילה,  פריחה,  להיות  יכולות  הלוואי  תופעות  הקודם. 
הקאות ושלשול. כיום מומלץ שימוש בפרוביוטיקה וחמוציות כדי להגדיל 
לוואי  תופעות  ולהפחית  חוזרת  הדבקה  למנוע  ההצלחה,  שיעור  את 

הקשורות בטיפול האנטיביוטי.
במחקר שנערך בבית החולים בילינסון ובבית הספר לבריאות הציבור 
באוניברסיטת תל אביב שולב מיץ חמוציות בטיפול המשולש המקובל 
מיץ  את  גם  שקיבלה  הקבוצה  בקרב  כי  נצפה  פילורי.  בהליקובקטר 
נוסף,  במחקר  יותר.  גבוה  היה  בטיפול  ההצלחה  שיעור  החמוציות, 
שנעשה בצ'ילה בקרב ילדים גילאי 16-6 עם הליקובקטר, נצפתה ירידה 
של 22-16 אחוזים  בכמות החיידקים בקרב הילדים שטופלו בחמוציות 

ובפרוביוטיקה )7(.
בדרכי  חיידקיות  בדלקות  לטיפול  רבות  מסייעות  שחמוציות  ידוע 
השתן. הפרואנטוציאנידינים )נוגדי חמצון ייחודיים( שנמצאו בחמוציות 
אחראים ליצירת מנגנון המונע היצמדות חיידקית לדופן הרקמה ובכך 
החוקרים,  לדעת  החיידקים.  של  המזיקה  הפעילות  לנטרול  מסייע 
המנגנון אכן קשור גם למניעת ההיצמדות של החיידק לדופן הקיבה, 
לדופן  חיידקים  היצמדות  במניעת  החמוציות  של  לפעולתן  בדומה 

שלפוחית השתן. 

דלקת הקיבה והשפעותיה על החולה

דלקת חריפה - הדבקה חריפה בהליקובקטר פילורי עלולה לגרום 

לתופעות המוגדרות כ"קלקול קיבה" בשמן העממי: כאבי בטן עליונה, 
בתוך  חולפות  התופעות  לרוב,  חולשה.  רעה,  כללית  תחושה  בחילות, 

כמה ימים גם ללא טיפול. 
דלקת כרונית - גסטריטיס אטרופית. הדלקת הכרונית הנגרמת על 

ידי הליקובקטר פילורי נמשכת למעשה כל החיים, אלא אם כן החיידק 
החולה  לרוב,  הקיבה.  ברירית  שונים  חלקים  מערבת  הדלקת  מוכחד. 
נגרמים  מסוימים  בחולים  א־תסמינית.  נשארת  והיא  בדלקת  חש  אינו 
התסמינים  בין  לשוני  הגורם  הוא  הדלקת  של  שונה  מיקום  תסמינים. 
בקרב אנשים שונים. גסטריטיס אטרופית שכיחה לאחר שימוש ממושך 
או  לוסק  כדוגמת  בקיבה,  החומצה  יצירת  את  המפחיתות  בתרופות 

אומפרדקס.

מיקום הדלקת ותוצאותיה
כאשר הדלקת ממוקמת באזור האנטרום )אזור המבוא לתריסריון(, 
היא עלולה לגרום לעלייה בהפרשת החומצה ובכך לעלייה בשכיחות 
הכיבים בתריסריון. לעומת זאת, כאשר הדלקת מפושטת וממוקמת 
ולירידה  הקיבה  רירית  של  לדלדול  גורמת  היא  הקיבה,  גוף  בכל 
לכיב  להוביל  עשוי  זה  תהליך  השנים,  ברבות  החומצה.  בהפרשת 
של  קרצינומה  או  לימפומה  מסוג  סרטן  להתפתחות  וכן  קיבה 

הקיבה. 
התהליך מושפע, כמובן, מגורמים גנטיים וסביבתיים נוספים, הכוללים 
להימנע  יש  מלוח.  ומזון  בניטרטים  עשיר  מזון  אלכוהול,  צריכת  עישון, 
זרחתיות  בחומצות  העשירים  למיניהם,  מוגזים  ממשקאות  דרך  בכל 

המעצימות את תהליך ההתכייבות.

לסיכום
התת־ בנוזל  הנפוץ  ומידבק  מסוכן  חיידק  הוא  פילורי  הליקובקטר 

על  לשמור  יש  מונע  לטיפול  חניכיים.  במחלות  חולים  בקרב  חניכי 
ומגורמים  מזוהם  ממזון  ולהימנע  טובה  ואורלית  כללית  היגיינה 
סביבתיים נוספים, כגון עישון ואלכוהול, שמחלישים את הגוף ועלולים 
קרוב  אדם  שבו  במקרה  להיבדק  חשוב  חוזרת.  להדבקה  להוביל 
הגוף  של  יכולתו  להגברת   - ובפרוביוטיקה  בחמוציות  ולהיעזר  חלה 

להתמודד עם החיידק.

ספרות
1. Rasmussen, L.T., et al. (2010). Helicobacter pylori detection in gastric 
biopsies, saliva and dental plaque of Brazilian dyspeptic patients. Mem. 
Inst. Oswaldo Cruz, vol.105 no.3, Rio de Janeiro. 

2. De Sousa et al, (2006), Salmanian et al. (2008). Souto & Colombo.

3. Correlation of Helicobacter Pylon in Dental Plaque and Gastric 
Mucosa of Dyspeptic Patients (2002). JPMA 52:196.

4. Colombo A. P., Souto R. (2008). Detection of Helicobacter pylori by 
polymerase chain reaction in the subgingival biofilm and saliva of non-
dyspeptic periodontal patients. J. Periodontal, Jan;79(1): 97-103.

5.  Suzuki et al. (2008). Detection of Helicobacter pylori DNA in the saliva 
of patients complaining of halitosis, Journal of Medical Microbiology, 
57(12): 1553 DOI. 

6. G. Bode, P., et al (2001). Diagnosis of Helicobacter pylori Infection 
in Children: Comparison of a Salivary Immunoglobulin G Antibody Test 
with the Urea Breath Test.

7. Gotteland M., et al. (2008). Modulation of Helicobacter pylori 
colonization with cranberry juice and Lactobacillus johnsonii La1 in 
children. Nutrition. May;24(5):421-6. 

BA, RDH ערכה: אורלי שטרקמן, 
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RDH,  BA אורלי שטרקמן, 

מוצלח  באירוע  אביב,  בתל  השנה  חגגנו  האשה  יום  את 
וחברת  אש"י,  ידידת   - קולגייט  חברת  בחסות  שנערך 

התרופות גרמזה.
את הערב פתחנו בארוחה קלה ומפנקת, שלאחריה דיברה 
אורלי שטרקמן על משמעות יום החג הזה עבורנו, השינניות. 
אורלי גם סיפרה על רפואה מגדרית - אשר עוסקת ברפואה 

בהיבט של הבדלים בין המינים.
דלית ארמוזה תיארה את ההתקדמות במהלכים לקראת 
ואת  הלוביסטים  פעולת  את  והציגה  לשינניות   BA תואר 
הצלחותיהם. בנוסף, דלית עודדה את הנוכחות לפנות לאיגוד 
בכל מקרה שבו הן נתקלות בבעיה הקשורה בעיסוקן. היא 
הביאה דוגמאות למקרים שונים שנמצא להם מענה לאחר 

פנייה לאש"י. 
חופית מחברת גרמזה דיברה על הבעיה השכיחה בקרב 
נשים - דלקות בשלפוחית השתן, ופירטה את ההבדלים בין 
כולל  הטיפול,  דרכי  ואת  לדלקות  הגורמים  החיידקים  סוגי 

טיפול מניעתי.

ד"ר יניב, רופא העור, רוצה לראותנו צעירות ויפות... גם אם 
כועס  שריר  לשתק  נוכל  תמיד  בעדנו,  תמיד  לא  הגנטיקה 
של  יכולותיו  התגלו  איך  ממנו  למדנו  הורס...  קמט  ולמלא 
הניתנות  ההנחות  של  האמיתית  המשמעות  מה  הבוטוקס, 
דרך אתרי הקופונים באינטרנט, ואיך - בעזרת הטכנולוגיה - 

נשמור על עור הפנים שלנו.
רק  לא  אנחנו  האם  הפעם  לבדוק  רצתה  קולגייט  חברת 
מבינות, אלא גם מפנימות... במשחק השאלות בסגנון "אחד 
זכו  אף  והמתחרות   - חיוך  ועם  כהלכה  ענינו  מאה"  נגד 

במתנות.
בהפסקת הקפה הסתובבנו בין הדוכנים, שהבולט ביניהם 
עולות  נשים   - שבע  מבאר  חלום"  רוקמות  "נשים  של  היה 

מאתיופיה המתפרנסות מרקמה.
סרטונים  שבעזרת  צפיר,  שי  סיים  המהנה  הערב  את 
מצחיקים וטיפים שווים נתן לנו כלים להפוך מריבה לקרבה.
תודה  החסות.  נותנות  ולגרמזה,  לקולגייט  תודה  שוב 
מיוחדת לקולגייט, שפינקה אותנו ביום המיוחד הזה בבושם 

נעים שהוענק לכל אחת ואחת מאיתנו.

חוגגות ביחד את 
יום האשה 2012

חברות אש"י מתפנקות ונהנות בערב מיוחד שנערך בתל אביב
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Triclosan + Copolymer = Colgate Total

קולגייט טוטל 12
מעניקה הגנה מתמשכת

ועמידה לאורך זמן

הקופולימר מאריך את
שהות הטריקלוזן

על השיניים והחניכיים

טריקלוזן הוא חומר
המעכב היווצרות פלאק

(רובד חיידקי)

Study 17

Colgate Total®

Regular fluoride toothpaste

Study 28

IN 2 SEPARATE CLINICAL TRIALS

Above chart illustrates the results of 2 independent, double-blind, parallel, and stratified trials, 6 months in length 
(n=414), in accordance with ADA Guidelines, that compare the efficacy of a dentifrice containing 0.3% triclosan and 
2.0% of a copolymer in a 0.243% sodium fluoride/silica base (Colgate Total®) to a 0.243% sodium fluoride/silica 
placebo dentifrice on gingivitis, with results representative of overall average.

Reduced gingival bleeding* 7,8 7,8

Above chart illustrates the results of 2 independent, double-blind, parallel, and stratified trials, 6 months in length 
(n=414), in accordance with ADA Guidelines, that compare the efficacy of a dentifrice containing 0.3% triclosan and 
2.0% of a copolymer in a 0.243% sodium fluoride/silica base (Colgate Total®) to a 0.243% sodium fluoride/silica 
placebo dentifrice on supragingival plaque formation, with results representative of overall average.

G
in

g
iv

al
 B

le
ed

in
g

 In
d

ex

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.0

 3.0

 2.5

 2.0

 1.5

 1.0

 0.5

 0.0

Pl
aq

u
e 

In
d

ex
 S

co
re

s

Study 17 Study 28

Reduced plaque*
IN 2 SEPARATE CLINICAL TRIALS

Colgate Total®

Regular fluoride toothpaste

*Versus regular fluoride toothpaste.

מחקרים קליניים רבים מראים כי קולגייט טוטאל מסייעת בשמירה 
על בריאות הפה, ע"י פעילות אנטי-בקטריאלית ארוכת טווח.

המלץ על קולגייט טוטאל לפציינטים שלך להגנה אנטי-בקטריאלית ארוכת טווח 

באישור ה- FDA והאקדמיה הבינלאומית לפריודונטיה

קולגייט טוטאל המשחה היחידה המכילה שילוב ייחודי של החומרים טריקלוזן וקופולימר.2,3,5,6
הטריקלוזן הינו חומר אנטי בקטריאלי, בעל אפקטיביות גדולה שמפחית ומעכב הצטברות פלאק,

הגורם לבעיות חניכיים.
קופולימר מתפקד כמו נייר דבק אשר מצמיד את הטריקלוזן לשיניים, לחניכיים, ללחיים

ובכך, קטילת החיידקיים נמשכת לאורך 12 שעות גם לאחר אכילה ושתייה.2,3,5,6
סודיום פלואוריד מסייע במניעת ריקבון השן, משפר עמידות אמייל השן ומגן עליה מפני עששת.4,9,10

טריקלוזן וקופלימר מגינים ופועלים למשך 12 שעות כנגד היצמדות החיידקים 
ואף משמידים אותם גם לאחר אכילה ושתייה.1,2,3,5

YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH
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 12 שעות לאחר הצחצוח

%
קולגייט טוטאל מפחיתה 

את רובד
חיידקי

הפלאק ב-

קולגייט טוטאל
2,3הגנה אנטי-בקטריאלית למשך 12 שעות
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הכרעה  בפנינו  עמדה  במאי  ב־4  באסיפה  יקרות,  שינניות 
חשובה. 

מדוע חשוב לנו להתאגד?
רבות  מזכויות  שנהנים  עובדים  הם  מאוגדים  עובדים 
ומיתרונות בולטים. למעסיק יש זכות לנהל את עסקו כראות 

עיניו. מול זאת, כוחו של העובד הבודד הוא קטן.
יכולת  יציג תגביר את  עובדים  התארגנות השינניות לארגון 
חוקי  לצורכי האכיפה של  בין אם   - מול המעבידים  המיקוח 
לשיפור  המעביד,  עם  מו"מ  ניהול  לצורך  אם  ובין  העבודה 

זכויותינו הסוציאליות.
שבו  באופן  שינויים  להניע  יכול  השינניות  של  יציג  ארגון 

עובדים  לארגון  עובדים  לשינניות, שכן התארגנות  מתייחסים 
יציג מקימה חובה על המעביד לנהל מו"מ עם הארגון המייצג, 
לצורך חתימה בעתיד על הסכם קיבוצי שייטיב עם העובדים 

)שינניות, במקרה שלנו(.
כך  חשובה,  היתה  הכללית  באסיפה  השתפותכן  כן  על 

יכולתן להשפיע. 
מודה לכן על קבלת ההחלטה הנכונה - הפיכת אש"י מארגון 

מקצועי בלבד לארגון מקצועי שהוא גם ארגון עובדים יציג. 
שלכן,

דלית ארמוזה
יו"ר אש"י

אש"י - ארגון עובדים יציג!

סיטואציה מוכרת...?

דמיינו לעצמכן:
בבית.  משהו  לתקן  טכנאי  עם  קבעתן 
אינו  והאיש  לו"ז,  הזזתן  משמרת,  ביטלתן 

מגיע...
ואנשים  מלאה  עבודה  משמרת  לכן  יש 
אינם מגיעים ואינם טורחים להודיע על כך...

או  מצווה  ברית/חתונה/בר  אירוע  סגרתן 
הזמנתן,  ארגנתן,  בבית.  פרטי  אירוע  סתם 
בישלתן, טרחתן - ומי שהבטיח להגיע פשוט 

הדיר את רגליו מהאירוע ללא כל הודעה...
מכירות את התחושה הלא נעימה הזו?

רגע?  באותו  לעצמכן  אומרות  אתן   מה 
יפה"...  "לא  "מעליב"...  "מזלזל"...  "מעצבן"... 

"כמה כסף הפסדתי"...

שינניות יקרות,
אירועים  למענכן  להפיק  משתדל  אש"י 
מאשרות  אתן  שבו  מצב  ואיכותיים.  רבים 
ואינכן מודיעות על  אינכן מגיעות  הגעה אך 
כך - אינו הוגן. במצב זה, באירוע שבו מספר 
לשיננית  אינכן מאפשרות  מוגבל,  המקומות 
אחרת להשתתף. ומבחינה כלכלית - מדובר 
שמאשרת  )שיננית  לטמיון  שיורד  בכסף 
כספים  הם  אלה  כ"מנה"(.  נחשבת  הגעה 
לפעילויות  מנותבים  להיות  היו  שיכולים 

ולמטרות אחרות של האיגוד.
נרשמתן  שבהן  מצבים  שיש  מבינות  אנו 
יכולות להגיע. אבל... אנא, הודיעו על  ואינכן 

כך כדי שנוכל להיערך בהתאם.
שיתוף  ואת  הבנתכן  את  מבקשות  אנו 

הפעולה שלכן בעניין חשוב זה.
הנהלת אש"י

במטרה  הביטוח  חברות  מול  פעלנו  לאיגוד  שינניות  של  פניות  בעקבות 
לאפשר כיסוי ביטוחי לטיפולים המבוצעים על ידי שינניות. זאת בניגוד למצב 

כיום, לפיו כיסוי ביטוחי מאושר רק לטיפול שמבצעים רופאים.

הבהרה: מדובר בפוליסות ביטוח של המטופלים לקבלת 
טיפול ולא בביטוח מקצועי שבו מבוטחות שינניות. 

להם  אין  עקרונית  כי  לנו  נאמר  מהחברות  אחת  עם  המגעים  במסגרת 
התנגדות למהלך, אך נתבקשנו לבדוק "כמה שינניות בכלל מעוניינות בכך". 
הובהר לנו כי אם מדובר במספר זניח, חברת הביטוח לא תשקיע את המאמץ 

בביצוע השינוי. אם מדובר במספר גדול, פנייתנו תיענה בחיוב.
לטיפולים  ביטוחי  בכיסוי   - דהיינו  המבוקש,  בשינוי  המעוניינות  שינניות 
המבוצעים על ידיהן )חתימה על הסדר ישיר מול חברת הביטוח(, ומתכוונות 
לנצל את השינוי המתואר, מתבקשות לפנות בהקדם לרות אוחנה, מזכירת 

lohana102@gmail.com  האיגוד, בדוא"ל

"קול קורא": כיסוי ביטוחי לטיפול המבוצע 
על ידי שינניות - הסדר ישיר 

 הפצת עיתון האיגוד
 לאור העלויות הגבוהות של הפקת 

העיתון והפצתו, אנו שוקלות להמשיך 
 בהפצה רק לשינניות שהן חברות איגוד. 

אם העיתון חשוב לכן, אנא, הירשמו 
כחברות האיגוד ובכך תבטיחו 

את קבלתו באופן קבוע.
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 שמים 
 דגש על 

מניעה
הכנס 

המדעי 
השנתי 
 ה־23   

של איגוד 
השיננות 
הישראלי

 יום שני, 11 ביוני 
מרכז האירועים 

 "חצר נצר", 
קיבוץ נצר סירני

הזמנות נשלחו בדואר

חסות ראשית 
** ”וחסות 
להרצאה:

חסות 
משנה:

: ס נ כ ה ת  י נ כ  ת

רישום, ארוחת בוקר וביקור בתערוכה  08:00 
עדכונים ממשרד הבריאות - ד"ר זוסמן  09:00 

הצעת החוק "תואר בשיננות" - ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן  09:10 
"סרטן בחלל הפה" כלים לגילוי ראשוני ע"י השיננית  - ד"ר נועם ירום*  09:30 

טיפול אורתו' מ־6 ועד 66 האם? מתי? ובאיזה היקף? -   10:10 
ד"ר עודד יצחקי **   

"אם אתה יכול לחלום על זה - אתה יכול לעשות את זה" - החלום שלנו  10:50 
                 הוא העתיד שיכול להתגשם. - דברי יו"ר אש"י, דלית ארמוזה

הפסקת קפה  11:15 
"האם פרוצדורות במרפאה עלולות לפגוע באמייל" - ד"ר ליבני אלון***  11:45 

נמק בלסתות הנגרם ע"י תרופות ממשפחת הביספוספונטים -   12:15 
ד"ר יהודה צדיק   

דברי ברכה לרגל 30  שנה לאיגוד - רות קפלן,  נשיאת כבוד אש"י  12:35 
"אלימות מטופלים כלפי צוות רפואי - תופעה או מגמה" -   12:45 

גב' סיגל שפרין תקוה   
ארוחת צהריים.  13:10 

"הקשר בין תזונה לקויה לחלל הפה" - גב' ענבל דרוקר  14:30 
טיפול דנטלי בהיפנוזה - ד"ר ג'יין רונן.   14:55 

"יתרונות הטיפול בפלואורידים לפי סוגיהם השונים" - ד"ר נירית יבנאי                                 
הפסקת קפה, פירות וביקור בתערוכה.  15:20 

מופע צחוק והומור לחיים וחניכיים "בריאים" -  ליצן רפואי, שלומי אלגוסי.  15:40 
פיזור  16:30 

*** חסות 
להרצאה:

* חסות 
להרצאה:

www.idha.org.il פרטים נוספים באתר האיגוד: 
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ברוכות הבאות למקצוע 
השיננות ולמשפחת השינניות

החדשות  השינניות  את  מברך  הישראלי  השיננות  איגוד 
המצטרפות למעגל העוסקים במקצוע.

לידיעתכן  להביא  מבקשות  אנו  העבודה,  לשוק  צאתכן  לקראת 
את נוהלי הרישוי שקבע משרד הבריאות. 

כל אחת ואחת מהשינניות הבוגרות )כמו גם הוותיקות שבינינו( 
מתבקשת לדאוג ולוודא שבידה היתר עיסוק קבוע. לתשומת לבכן 
הזמני,  ההיתר  תקופת  )מקץ  קבוע  רישוי  בידיה  שאין  שיננית   -
כמפורט מטה( מסכנת את עתידה במקצוע השיננות. כל שיננית 

מחויבת לתלות את רישיונה במרפאה שבה היא מועסקת.

נוסח המכתב המתוקן - משרד הבריאות, 2 בדצמבר 2007:

א. מועדים לקבלת הרישיונות
מיום  חודשים  ל־15  תקף  יהא  במקצוע  לעסוק  הזמני  ההיתר 
הוצאתו. ההיתר יימסר לידי כל שיננית תוך חודש ימים מיום הגשת 

המסמכים הרלוונטיים.
לאחר  שיננית  כל  ידי  על  תוגש  קבוע  לרישיון  הבקשה  הגשת 
צבירה של 15 חודשי עבודה כשיננית, והמשרד ימציא את הרישיון 
הקבוע לשיננית תוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה בצירוף כל 

המסמכים הנחוצים.

ב. רישיון קבוע לעסוק במקצוע
כל שיננית תהא רשאית לקבל רשיון קבוע לעסוק במקצוע, לאחר 
צבירה של 15 חודשי עבודה בפועל כשיננית בעד שלושה מקומות 
עבודה, וזאת במסגרת עבודה במרפאות שיניים )של רופאי שיניים 

או של תאגידים או של כל גוף הרשאי להפעיל מרפאת שיניים(.
במהלך 15 חודשי הצבירה הנ"ל תותרנה הפסקות ברצף, ובלבד 

שאורכה של הפסקה לא יעלה על שנה אחת.

ג. תיקון נוסח הרישיון
על מנת למנוע מצב של פגיעה אפשרית בשיננית עקב ניסוח הרישיון, 
 ישונה הנוסח בכל הנוגע לקריטריונים בהן תיבחנה השינניות כדלקמן: 

"... מקצועיות/ה, מיומנות/ה, יחס/ה למטופלים ולצוות המרפאה."
 

פניות למשרד הבריאות:
האגף לרישוי מקצועות רפואיים,

רחוב בן טבאי 2, ירושלים
המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות

טלפונים: 5400*, 08-6241010                
פקס: 02-5655969

שעות הפעילות: 16:00-08:00
  

(זמני/ הרישיון  לקבלת  הנוגע  בכל  בבעיה/עיכוב  נתקלתן  אם 
הבריאות שהאיגוד  סיכמנו עם משרד  כי  - חשוב שתדעו  קבוע( 
ולחברות  בכתב,  (רק  בשמכן  בנושא  פניות  אליו  להעביר  יוכל 

האיגוד בלבד!(.

* שימו לב: על פי הוראת משרד הבריאות, חובה על כל שיננית  
השיננות  איגוד  לשנתיים.  אחת  החייאה  רענון  בקורס  להשתתף 
האיגוד  לחברות  המיועד  כזה,  קורס  לשנה  אחת  עורך  הישראלי 

וניתן בחינם.

הקוד האתי של השינניות
 

אנו, השינניות, נמנות עם קהילה מקצועית שייעודה מניעה 
של מחלות הפה ושיפור של בריאות הציבור.

הדרכה  שירותי  הרחב  לציבור  מספקות  אנו  זו  במסגרת 
מניעתיים, ולצדם טיפולים קליניים ותרפויטיים. 

מטרתנו למזג את מקצוענו בדרך החיים שלנו ושל הציבור 
כולו, תוך שאנו מייצגות בכבוד ובגאווה את המקצוע ומשרתות 

את הציבור בתחום זה.
ואנו  אתי,  בקוד  אמונתנו  עיקרי  את  לפנינו  רשמנו  לפיכך,   

מתחייבות לשלב קוד אתי זה בחיינו היומיומיים.

האמונה הבסיסית
אנו אחראיות באופן אישי לפעולותינו ולאיכות הטיפול שאנו 

מעניקות.

סטנדרטים של אחריות מקצועית
לעקרונותיו,  בהתאם  במקצוענו  לעסוק  מתחייבות  אנו 

אמונותיו וערכיו.
אי לכך, אנו מאמצות את האחריות המקצועית הבאה:

כלפינו כפרטים 
אנו מתחייבות:

•לשאוף לרכישת ידע ולהתקדמות אישית ומקצועית;  	
•לנהל אורח חיים בריא, פיזית ונפשית;  	

•ליצור סביבה בטוחה ותומכת במקום העבודה;  	
•לשמור על יחס הדדי והוגן בינינו לבין חברותינו למקצוע  	

וכן בינינו לבין הצוות הרפואי; 
•לבקש ולקבל ייעוץ כאשר אנו ניצבות בפני דילמה אתית. 	

 
כלפינו כאנשי מקצוע 

אנו מתחייבות:
•לשמור על סודיות רפואית;  	

•לבטוח ביכולתנו, אך להיות ערות למגבלותינו;  	
ולמידה  הכשרה  על־ידי  המקצועית  יכולתנו  את  •להגביר  	

מתמדת; 
•לקחת חלק בהתפתחות ובקידום של המקצוע שלנו. 	

מחקר מדעי
במחקרים  להשתתף  אחריות  עצמנו  על  מקבלות  אנו    
אמונתנו  יסוד  שהם  הבסיסיים  לעקרונות  בהתאם  מדעיים, 
ממשלתיות  תקנות  האוניברסלי,  לקוד  ובהתאם  האתית 

והנחיות מקצועיות, בטיפול ובניהול של נושאים ניסויים.

כלפי הקהילה והחברה
אנו מתחייבות:

•לטפל בכל אדם ללא הבדל דת, מין, לאום, גזע, מעמד,  	
גיל ומצב בריאותי; 

•להכיר ולמלא אחר החוקים והתקנות הנוגעים למקצוענו;  	
אקולוגית  סביבה  התואמים  נאותים  עבודה  תנאי  •ליצור  	

בריאה; 
מנת  על  לקהילה,  וצברנו  שרכשנו  הידע  את  •להעביר  	

לקדם את בריאות הציבור.
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 האסיפה הכללית 
של איגוד השיננות 

(ע"ר( אש"י הישראלי
שהתקיימה ב־4.5

תודה למשתתפי

שיננית מוסמכת תורמת לשימור והגדלת מאגר המטופלים, מחדירה להם את חשיבות הבריאות הדנטלית,   3
עוזרת למטופלים למנוע מחלות פה ושיניים ומהווה עבורם מקור ידע 

השיננית מעלה ומחזקת את המוטיבציה להיגיינה אוראלית ובכך מסייעת בידי המטופל למנוע כשלון טיפולי  3
מטופלים הסובלים ממחלות חניכיים יקבלו הסבר, הדרכה ומניעה כחלק מניהול סיכונים נכון   3

הידע והמקצועיות שרכשה מאפשרים לשיננית להשפיע על המתרפאים ולעודד ביצוע טיפולים הנדרשים ע"י   3
הרופא 

הידע והנסיון הרב שצוברת השיננית מאפשר לה לזהות נגעים בחלל הפה ולהפנות את המטופל   3
לאבחון מקצועי

מעקב מסודר אחר הטיפולים התקופתיים כחלק משגרת הביקורים אצל השיננית   3
נוכחות שיננית במרפאה משפרת ומעלה את התדמית המקצועית של המרפאה   3

שיננית מקצועית מפנה מטופלים הזקוקים לטיפול ולמעקב ומאפשרת בכך שימור לקוחות   3

כל אלה יובילו להגדלת מאגר המטופלים ולשיפור איכות הטיפול

שינוי התקנות משנת 2005 קובע כי נוכחות רופ"ש במרפאה בעת עבודת השיננית - אינה הכרחית ותתבצע לפי שיקול דעתו של הרופא

העסקת שיננית הינה חיונית!

איגוד השיננות הישראלי ישמח לעזור לך למצוא ולקשר אותך עם שיננית למרפאתך 
  www.idha.org.il  פנה/י אלינו דרך "צור הקשר" באתר האיגוד

רופא/רופאה יקרים, לשיפור השירות למטופלים, לשיפור מצבם הדנטלי, לשיפור תדמית המרפאה,

אש"י - איגוד השיננות הישראלי )ע"ר(
ISREAL DENTAL HYGIENE ASSOCIATION

שינניות יקרות, במטרה להפחית את נפח 
הניירת הנמצאת בשימוש וכדי שנוכל להעביר 
אליכן מדי פעם מידע, חדשות ועדכונים בצורה 

יעילה ואפקטיבית, הנכן מתבקשות לוודא 
e-mail( שלכן ומספרי  שכתובת הדוא"ל )

 )SMS - הטלפון הסלולרי )לשליחת מסרונים
שבידנו - עדכניים. שיננית שעדיין אינה נמצאת 
ברשימת התפוצה לדיוור אלקטרוני של האיגוד 

 ומעוניינת בכך, מוזמנת למלא את פרטיה 
ב"צור קשר" שבאתר האיגוד: 

www.idha.org.il
 נא לציין בתוכן ההודעה שהנכן מעדכנות דוא"ל 

 ומספר טלפון נייד, או שהנכן מעוניינות בדיוור אלקטרוני. 
אש"י מתחייב שלא להעביר הלאה את הפרטים לשום גורם חיצוני! 

אש"י במגמה ירוקה
 )e-mail( עדכון כתובות דואר אלקטרוני

ומספרי טלפונים סלולריים

ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION

אש"י - איגוד השיננות הישראלי ע"ר
שמירה על בריאות הפה והשיניים בפרט ובקהילה

בגיליון השיננות הקרוב יובא 
סיקור נרחב של האסיפה



לחוק יש שיניים / המדור המשפטי 
עו"ד עדי ניב־יגודה           קרדיט כותב
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כנגד  התביעות  ו/או  התלונות  בכמות  העלייה  מגמת  בישראל, 
היתר,  בין  מקורה,  זו  מגמה  השיניים.  תחום  על  פסחה  לא  מטפלים 
במודעות הגוברת בקרב המטופלים לגבי אפשרותם לדרוש פיצוי בגין 
נזק שלטענתם נגרם במהלך הטיפול - בין שמדובר בנזקים דנטליים 
כגון סתימה שנפלה במהלך הטיפול, טיפול שהוביל לרגישות יתר, סדק 
ובין שלטענת המטופל  ועוד,  הטיפול  נוצר במהלך  שלטענת המטופל 

השיננית הכתימה את חולצתו. 
כעת, יהא הנזק הנטען אשר יהיה, ניצבים אנו בפני השאלה מי נושא 
האישית  אחריותה  זו  תהא  האם  המטופל.  כלפי  הנזיקית  באחריות 
כלפי  תופנה  האחריות  שמא  או  הטיפול,  את  שביצעה  השיננית,  של 

המרפאה או הרופא שאצלו היא מועסקת? 
כדי להשיב על שאלה זו, נבקש להבחין תחילה בין פעילות שנעשתה 
במסגרת שירותי מרפאה שבה השיננית הינה חלק מהצוות האורגני, לבין 
פעילות שנעשתה במרפאה פלונית על ידי שיננית עצמאית. ברם, כבר 
עתה אבקש להדגיש כי תהא שיטת העבודה אשר תהא, בסופו של יום - 
התביעה או התלונה מתורגמות לפיצוי כספי או בטיפול שווה ערך לכסף. 
מכאן, שעיקר השאלה הינו איזה ביטוח אחריות מקצועית יופעל במקרה 

של תביעה, כמו גם מהם גבולות אחריותו של בעל המרפאה. 
למותר לציין כי לשאלת הפעלת הביטוח השלכות הן מבחינת תשלום 
דמי ההשתתפות העצמית והן בקביעת גובה הפרמיה שתיגבה בשנה 
שלאחר התביעה; פרמיה שנגזרת, בין היתר, מהסיכון שיוצרת פעילותו 
שיננית  היא שכל  וברורה  של המבוטח. משכך, המלצה חד־משמעית 
תהיה מבוטחת בביטוח אחריות מקצועית - בין שעשתה באופן עצמאי 

ובין שנעשה על ידי המרפאה.
עוד יודגש כי נקודת המוצא במאמר זה היא כי בפועל, הפיקוח המקצועי 
כקבוע  וזאת  השיניים,  רופאי  ידי  על  נעשה  השיננית  של  עבודתה  על 
בתקנות רופאי השיניים )שינניות(, תשל"ח - 1978 - בין שמדובר בשיננית 

שכירה ובין שמדובר בשיננית אשר פועלת במסגרת כלכלית עצמאית.

צוות אורגני

כעת ננסה לבחון מהו הדין במקרה של תביעה/תלונה. ככלל, על פי 
נזק שגרם חברו. עם זאת,  ו/או  עוולה  אין אדם חב בגין  דיני הנזיקין, 
לעתים לא כך הוא הדבר במקום שבו מתקיימים יחסים מיוחדים בין 
הצדדים. בישראל, מרבית השינניות מועסקות במרפאות שינים כחלק 
שהשיננית  הטיפולים  אלו,  במקרים  המרפאה.  של  האורגני  מהצוות 
או  המרפאות  שמעניקים  השירותים  מסל  כחלק  מוצעים  מבצעת 
תאגידי הבריאות ללקוח ונוצרת זהות מלאה בין מרפאת השיניים ובין 
השיננית. באופן זה הופכת, למעשה, פעילותה של השיננית להמשכו 
תוגש  שמכוחה  זהות   - המרפאה  ידי  על  המוצע  הטיפול  של  הישיר 

התביעה ו/או התלונה כנגד השיננית והמרפאה גם יחד.  
יש לציין, ומבלי להרחיב את היריעה, כי כחלק מבירור טענת הרשלנות 
בהתאם  ניתן  הטיפול  האם  השאלה  תעלה  תביעה,  של  במקרה 
לסטנדרט "השיננית הסבירה". מכאן, שבאחריותה של השיננית לפעול 

לכל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחומה. במצבים  בהתאם 
שבהם נדרשת השיננית להעניק טיפול כשהדבר נוגד את שיקול דעתה 
 - נוסף(  בירור  או כשנדרש  רפואיות  בעיות  )כשיש למטופל  המקצועי 
שעלול  טיפול  ממתן  להימנע  גם  כמו  להתריע,  ובאחריותה  מחובתה 

לסכן את המטופל. 

האחריות השילוחית

מבקש  רפואית,  רשלנות  בגין  תביעה  מוגשת  בטרם  רבים,  במקרים 
שלדעתו  מהגורמים  אחד  כל  של  האישית  תרומתו  את  לבחון  התובע 
ישירים,  במטפלים  שמדובר  בין   - התביעה  נשוא  באירוע  מעורבים 
מטפלים עקיפים או גורמים אדמיניסטרטיביים. במקרים שבהם מתעורר 
לפרוס  התובע  מעדיף  אלו,  מגורמים  אחד  של  לאחריותו  בנוגע  ספק 
תביעה  כולם.  כלפי  תביעתו  הפניית  תוך  רחבה,  שיותר  כמה  "רשת" 
שכזו מוגשת, בין היתר, גם כלפי גורמים שלא בהכרח לקחו חלק פעיל 
המטפל/המפנה,  הרופא  זאת  ובכלל  השיננית,  ידי  על  שניתן  בטיפול 
בין  הניזוק,  של  תביעתו  אלו תתבסס  במקרים  וכדומה.  המרפאה  בעל 
היתר, על הטענה שנוסף על השיננית, ליתר הנתבעים אחריות שילוחית, 
שבשלה יש להכיר בחובתו של הרופא/בעל המרפאה לפצות את התובע 
ידי צד שלישי )השיננית(. בין היתר, מכוח העובדה  בגין נזק שנגרם על 
שפעולותיה של השיננית נתונות לפיקוח רפואי־מקצועי של רופא שיניים. 
ביטוי לקביעה זו אפשר למצוא בחוזר משרד הבריאות מיום 6.6.2005, 
שם נאמר כי "שיננית תימצא בכל עת בפיקוח מקצועי של רופא שיניים 
אשר מפנה אליה מטופלים. נוכחותו הפיזית של רופא שיניים במרפאה 

בעת עבודתה של השיננית הינה לפי צורך וע"פ שיקול דעתו".
הינם מקרה פרטי של דוקטרינת  יחסי עובד-מעביד  כי  יש להדגיש 
השליחות, ויכול שיחסים אלו יוגדרו ככאלו רק לצורך הכרה באחריות 
נזיקית. הגם כשבפועל, בין הצדדים לא מתקיימים התנאים הנדרשים 
העבודה.  דיני  בתחום  כמשתמע  עובד-מעביד  יחסי  שיוכרו  מנת  על 
יכול שתופעל גם במקום שבו  בנוסף, דוקטרינת האחריות השילוחית 
יכולה  אינה  כשהשיננית  לדוגמה,  מקום.  ממלא  ידי  על  ניתן  הטיפול 
להגיע לטיפול שקבעה אך היא דואגת למחליפה מטעמה, המחליפה 
תביעה  שכשמוגשת  מכאן  הארוכה".  כ"ידה  למעשה  הלכה  משמשת 
וזאת  האירוע,  פרטי  על  למבטח  לדווח  המרפאה  נדרשת  תלונה,  או 
לבצע  יכולת  יש  כשלמרפאה  כי  להדגיש  יש  הפוליסה.  מתנאי  כחלק 
הערכת סיכון )לדוגמה, באמצעות מערך ניהול סיכונים(, לעתים גוברת 
החשיבות לדווח לחברת הביטוח עוד טרם הוגשה תלונה/תביעה. דיווח 

מוקדם מקנה יכולת להיערך בהתאם. 

במסגרת עצמאית

לסיטואציה  ביחס  גם  האחריות  שאלת  את  לבחון  נדרשים  כעת, 
שבמסגרתה השיננית פועלת במסגרת עצמאית, תוך שימוש בשירותי 
פלונית,  במרפאה  טיפולים  כיסא  שוכרת  אשר  השיננית,  מרפאה. 
הפכה  זו  עבודה  שיטת  שלה.  הם  כשהלקוחות  הטיפול  את  מעניקה 
מקובלת נוכח עלויות התפעול היחסית נמוכות מבחינת השיננית, לצד 
הכדאיות הכלכלית לרופא השיניים והרחבת סל השירותים שמעניקה 

המרפאה לציבור. 

 מי ישלם את הפיצוי - 
אחריות אישית או אחריות שילוחית?

-----
הכותב הוא מרצה למשפט רפואי וזכויות אדם; יועץ למוסדות בריאות בנושאים מדיקו־לגליים; 
ראש היחידה לניהול סיכונים, שירותי הבריאות לתלמיד בישראל; חבר הוועד המנהל באגודה 
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שאלה 
כחמש  מזה  החולים  מקופות  באחת  עובדת  חברתי 
אחת,  משמרת  הורדת  על  לה  הודיעו  לאחרונה  שנים. 
דנטליים.  מוצרים  מספיק  מוכרת  אינה  שהיא  בטענה 

האם זה חוקי, ומה באפשרותה לעשות בנדון?

תשובה
והשינניות,  השיניים  רופאי  מאיגרת  שעולה  כפי 
 34 בעמוד  מופיעה  )האיגרת   2011 בנובמבר  שפורסמה 
ושינניות  שיניים  רופאי  על  אוסר   7.2 סעיף  זה(,  בגיליון 
יכול  רופא  ואולם  דנטליים,  מוצרים  למטופל  למכור 

לנפקם ללא תמורה.
עולה מכך כי הדרישה של מרפאת השיניים "למכור" 
הבריאות.  משרד  הנחיות  את  נוגדת  דנטליים  מוצרים 
יתרה מכך, בהיבט של דיני העבודה - שינוי חד־צדדי של 
הסכם עבודה יכול להיחשב הרעה בתנאי העבודה, אשר 
בשלה עובדת יכולה להתפטר בדין מפוטר, קרי - להיות 
 זכאית לפיצויי פיטורים מלאים כאילו פוטרה מעבודתה. 
משמרת(,  )הורדת  שיננית  של  המשרה  היקף  הפחתת 
שינוי  מהווה  עבודתה,  בשכר  ישיר  באופן  פוגעת  אשר 
חד־צדדי של חוזה העבודה ועלולה להוות הרעה מוחשית 
שהעילה  לכך  לב  בשים  אף  זאת  עבודתה.  בתנאי 
להנחיות  המנוגד  בגורם  נעוצה  המשמרות  להפחתת 
בחוזה  כלל  עליו  הוסכם  שלא  שיתכן  הבריאות,  משרד 

ההעסקה הראשוני בין השיננית למרפאה.
 במצב כזה, על השיננית לפנות בכתב למנהל המרפאה 
ההחלטה  את  לשנות  בדרישה  להחלטה,  האחראי  ו/או 
ולהשיב לה את המשמרת שהופחתה. עליה לציין כי על 
היא רשאית להתפטר  דין, אם לא תשונה ההחלטה  פי 
על  מפוטר.  כדין  הפיטורים  פיצויי  את  ולקבל  מעבודתה 
זמן  תוך  ההרעה  את  לתקן  לאחראי  לאפשר  השיננית 
כי  המכתב  הגשת  עם  מיד  להתפטר  לא  כלומר,  סביר; 

אם להמתין פרק זמן סביר לתיקון.
אם  לבחור  השיננית  על  ההרעה,  תתוקן  לא  אם 
המרפאה  את  לתבוע  אף  )ואולי  מפוטר  בדין  להתפטר 
בגין הפרת חוזה עבודה( או לקבל את ההרעה ולהמשיך 

בעבודתה.
ההרעה  את  עצמה  על  קיבלה  השיננית  אם  כי  יציין 
לאחר  מספר  חודשים  במרפאה  לעבוד  והמשיכה 
הפחתת המשמרת, לא תעמוד לה יותר הזכות להתפטר 
בדין מפוטר בשל הרעה זו - שכן אז קמה חזקה כאילו 
את  עצמה  על  וקיבלה  החד־צדדי  לשינוי  הסכימה 

ההרעה.

לחוק יש שיניים / המדור המשפטי 
קרדיט כותב
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כזו  מלאה,  הפרדה  המרפאה  ובין  השיננית  בין  כשיש  כאמור, 
שמשתקפת גם בפני המטופל - במרבית המקרים האחריות על גרימת 
נזק תהא על השיננית עצמה. מכאן צומחת חשיבותו של כיסוי ביטוח 
עליה   - כשכירה  והן  כעצמאית  הן  שפועלת  שיננית  להדגיש,  מתאים. 
להסדיר את הכיסוי הביטוחי ביחס לכל שעות פעילותה. עם זאת, וכפי 
שצוין לעיל, הגם שהשיננית עובדת כיחידה כלכלית עצמאית ונפרדת, 
פעולותיה עדיין נתונות לפיקוחו המקצועי של רופא השיניים. כך שגם 
נראה  עצמאית,  כלכלית  במסגרת  השיננית  פועלת  שבהם  במקרים 
של  שילוחית  אחריות  להתקיים  עלולה  משפטית  תביעה  שבמסגרת 

רופא שיניים פלוני - וזאת מכוח הפיקוח המקצועי.
לבסוף, כשנבצר מהמטופל לדעת מהי מסגרת היחסים שמתקיימת 
שבין  שיוכח  ככל   - השיננית  לבין  המרפאה  השיניים/בעל  רופא  בין 
הצדדים מתקיימת מערכת של יחסי שליחות או יחסי עובד-מעביד, עלול 
הרופא/בעל המרפאה למצוא עצמו כמי שחב בפיצוי בגין נזק שלכאורה 
לבין  בין המרפאה  היחסים  אלו תיבחן מערכת  גרם. במקרים  הוא  לא 
הגדרת  או  לקביעת  בהתאם  בהכרח  ולא  מהותית,  בצורה  השיננית 
הצדדים; בחינה אשר תבדוק מהו טיב היחסים, מידת הפיקוח המקצועי, 
או ברשימת לקוחות עצמאית, האם  האם מדובר בלקוחות משותפים 
התשלום הועבר ישירות לשיננית או שהתשלום הוא למרפאה, מי נתפס 

בעיני המטופל כגורם האחראי, וכיוצא בזה.

לסיכום, ולאור האמור לעיל, כמו גם לאור המוטיבציה הגוברת להגיש 
בין היתר גם בתחום טיפולי השיניים,   - בגין רשלנות רפואית  תביעות 

להלן כמה המלצות:
מהצוות  כחלק  פועלת  השיננית  במצבים שבהם  שכירה:  שיננית   )1
המרפאה(  )בעל  השיניים  רופא  לבין  ובינה  המרפאה  של  האורגני 
מתקיימים יחסי עובד-מעביד - באחריותו של הרופא לוודא כי פעילותה 
של השיננית עומדת בכל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים. כמו כן, 
על הרופא לוודא קיומה של רשומה רפואית תקינה, וכי הטיפול שניתן 
זו  ללקוח מתועד בהתאם לכללים הנדרשים לרישום רפואי. במסגרת 
גם יש לוודא כי פעילותה של השיננית נכללת במסגרת הכיסוי הביטוחי, 

כמו כל יתר עובדי המרפאה.
2( שיננית עצמאית: במצבים שבהם השיננית שוכרת חדר במרפאה, 
תוך שהיא פועלת כיחידה כלכלית עצמאית ונפרדת - באחריותה לדאוג 
העצמאית.  פעילותה  את  המכסה  מקצועית  אחריות  לביטוח  לעצמה 
רבים,  אינה מבוטחת חושפת את עצמה לסיכונים  שיננית שפעילותה 
ובהם עלות הליכי משפט, חובת פיצוי וכיו"ב. מכאן שגוברת החשיבות 
יהיה  שלכל שיננית אשר פועלת במסגרת עצמאית מלאה או חלקית, 

כיסוי ביטוחי הולם.

 אתן שואלות 
§

 היועצת המשפטית 

של אש"י עונה

עו"ד אנדריאה קאופמן
משרד עו"ד אודליה לוי־אטינגר 



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

אישור לנוכחות של רופא כללי ביום שבו השיננית עובדת.
הפיקוח המקצועי כולל:

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

3. קבלת דיווח בכתב מהשיננית לאחר טיפולה. 

2. הקצעת שורשים
הקצעת שורשים נעשית יחד עם הורדת אבנית, ולכן לפי תקנות 

רופאי שיניים - שינניות 1978 היא יכולה להתבצע על ידי שיננית.

3. איטום חריצים וחרירים
איטום חריצים וחרירים היא פעולה של מניעה ראשונית לעששת. 

ההגדרה של "מריחת חומרים למניעת עששת" כוללת את הפעולה 
הזו, ולכן היא יכולה להתבצע על ידי שיננית. השיננית אינה יכולה 

לבצע איטום חריצים על ידי חומר מוצק שאינו נמרח.

4. הכנסת חומרים בשחרור מושהה
לטיפול  מושהה  לשחרור  בחומרים  להשתמש  לשיננית  מותר 

בדלקות חניכיים על פי מרשם חתום על ידי רופא שיניים.

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

הבהרת שיניים או לבצע את ההבהרה.

6. שימוש בדו־חנקן חמצני
דו־חנקן  זה  ובכלל  למטופל,  תרופות  למתן  אישור  אין  לשיננית 

חמצני )"נייטרוס"(.

האגף לבריאות השן

ובשיננות  שיניים  ברפואת  לעסוק  שמותר  פירושו  עיסוק  ייחוד 
רק למי שהמדינה העניקה לו רישיון. המדינה סומכת את ידיה 
על המקצועיות של תחומים אלה, וייחדה את העיסוק רק לבעלי 

רישיון.
כללי האתיקה המקצועית מחייבים את אנשי המקצוע להסתכל 
רק על טובת המטופל, ולא על טובתם האישית, כאשר מתווים 
למקצועות  בדומה  כלשהו,  טיפול  מבצעים  או  טיפול  תוכנית 
חופשיים אחרים. טובת המטופל צריכה להיעשות ולהיראות ויש 

לשאוף להימנע מכל ניגוד עניינים אפשרי.
רופאי השיניים והשינניות נהנים מאמון הציבור מתוקף ההקפדה 
על כלל חיוני זה. בהיעדרו של האמון, יימנע הציבור מלבקש את 

השירותים המקצועיים של רופאי השיניים והשינניות.
אחות קופת חולים שחובשת פצע לא מוכרת לחולה ספוגיות 
יועצת ההנקה לא מוכרת לאם  וגזה להחלפת תחבושת בבית. 
אחרי ההדרכה משאבה לחלב, והרופא אינו מוכר כדורים שהוא 
השיניים  רופאי  על  איסור  חל  דומה,  באנלוגיה  לחולה.  רושם 
לטפל  תפקידם  המתרפא;  לשימוש  מוצרים  למכור  והשינניות 
ולא למכור מוצרים. על רופא השיניים והשיננית להעניק טיפולי 
שיניים וטיפולים מניעתיים. אין לנצל את מערכת היחסים מטפל-
ואין להשתמש בזמן שמוקדש לטיפול  מטופל למטרות אחרות 

למטרות שכנוע לרכישת מוצרי היגיינת הפה.
ולכן  ולא לעיסוק אחר,  ייחודית לריפוי שיניים  מרפאת שיניים 

אין להציע במרפאת שיניים שירותים אחרים, כמו מסאז'ים, אין 
למכור במרפאת שיניים ביטוחי שיניים, כרטיסי אשראי, הלוואות 
בנקאיות. אין למכור גם אביזרים, מכשירים, תכשירים דנטליים 

)אפשר לחלק ללא תמורה( או תרופות.
נוהל 1.1, סעיף 7 של האגף לבריאות השן מבהיר מפורשות 

את הנושא הזה:
7. ייחוד השימוש

כרוך  שאינו  עיסוק  בכל  השיניים  במרפאת  לעסוק  7.1 אין 
בטיפול שיניים;

יימכרו במרפאות השיניים תרופות, מי פה, מברשות  7.2 לא 
יכול הרופא לנפק למתרפא  שיניים או תכשירים אחרים, אולם 

תכשירים אלה ללא תמורה;
7.3 לא יתגורר אדם בחדרי הטיפולים או בחדרי ההמתנה של 
מרפאת שיניים. במרפאת שיניים הממוקמת בתוך מבנה מגורים 

תהיה הפרדה מאזור המגורים;
7.4 לא יימצאו בעלי חיים במרפאה )פרט לדגי נוי(.

נדרש מאנשי המקצוע, רופאי השיניים והשינניות, להקפיד על 
ליהנות  ולהמשיך  המקצוע  כבוד  על  להגן  כדי  האלה  הכללים 

מאמון הציבור.
בכבוד רב,

האגף לבריאות השן

 האגף לבריאות השן 
DIVISION OF DENTAL HEALTH

 איגרת לרופאי שיניים ושינניות          22 בנובמבר 2011

 הבהרות בנוגע לעבודת השיננית       מעודכן למארס 2012
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מאמרים מקצועיים  
Copyright © PeriZone & PerioPatch are property of           corporation.  ®

הגנה בטוחה.

חדשני  אגד   ,PERIOPATCH®  
המיועד להקלה על תסמיני דלקת 

מקומית בחניכיים ובריריות הפה. 
®PERIOPATCH נצמד ישירות אל האיזור 

הנוזלים  את  סופח  ברקמה,  הפגוע 
המופרשים ממנו, מגן מפני גירויים נוספים 
ומעודד ריפוי טבעי ללא תופעות לוואי. המתרפא 

יחוש הקלה מהירה וניכרת ברמת הכאב.

® PERIOPATCH ואינדיקציות לשימוש למידע נוסף אודות 
התקשרו: 1-800-244-666 דיבידנט שיווק            ומוצרים דנטליים
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