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שני מצבים 
משחת שיניים אחת

הקלה גדולה יותר

ב-  63%
ברגישות בשיניים*1

מסייעת בהגנה מתמשכת
על שיניים רגישות**2 

ומסייעת בשיפור 
בריאות החניכיים***3

סנסודיין רגישות וחניכיים:
משחת השיניים להקלה כפולה

אחוז השיפור לפי מדד Schiff Score בהשוואה למשחת שיניים רגילה המכילה פלואוריד בלבד, לאחר 8 שבועות. נבדקה משחה עם w/w 0.454% סטאנוס פלואוריד לעומת משחת ביקורת המכילה פלואוריד בלבד.  *
ההבדל בסף הגירוי התחושתי במגע, בהשוואה למשחת שיניים המכילה פלואוריד בלבד, היה 7.5 גרם לאחר 4 שבועות של שימוש ו-27.2 גרם לאחר 8 שבועות.  

.DHEQ ועל דיווח עצמי באמצעות שאלון Schiff Score 0.454% סטאנוס פלואוריד; הבדיקה התבססה על מדד w/w המחקר בדק שימוש במשחה המכילה  **

Modified Gingival Index -0.454% סטאנוס פלואוריד לעומת משחת ביקורת המכילה פלואוריד בלבד. בנוסף, הודגם שיפור של 19% ב w/w לאחר 24 שבועות, בשימוש במשחה עם )BI( אחוז השיפור במדד הדימום  ***
לאחר 24 שבועות של שימוש במשחה הנבדקת בהשוואה למשחת הביקורת. שני המדדים הנ"ל מעידים על שיפור בבריאות החניכיים.  

References: 1. Parkinson CR et al. Am J Dent 2015; 28:190–196. 2. GSK data on file 204930. April 2017. 3. RH01515. Clinical study report, GSK data on file.
Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.
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שינניות יקרות ושיננים יקרים,

אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת, ובכל יום לומדים שרב הנסתר על הגלוי. 
בלוויית לא מעט חששות, רובנו חזרנו למרפאות לאחר הגל הראשון של הקורונה - וכולנו 

מקוות שלא נצטרך לעבור שוב את החוויה הלא נעימה הזאת. 
עצמם  הבריאות  משרד  בכירי  בקרב  גם  דעות  חילוקי  שיש  למדנו  זו?  מאתגרת  בתקופה  למדנו  מה 
ושאין תשובות חד־משמעיות לכל שאלותינו, ואצטט כאן את פרופ' גליה רהב, מומחית למחלות זיהומיות 
מהדברים  שחלק  בכך  ולהודות  מקצועית,  צניעות  להרבה  אותנו  חינך  הזה  "הווירוס  משואה:  ומדליקת 
אנחנו פשוט לא מבינים". כנשות מקצוע השואפות לתשובות חד־משמעיות, הבנו שבנושא הקורונה אנו 

רחוקים מ"שחור" או "לבן", ושעלינו להתמודד עם הרבה "אפור". 
בעידן הקורונה, וגם לפני כן, אנחנו שומרים על כללי עבודה קפדניים - למען בריאותנו ובריאות מטופלינו. 
מאז אמצע שנות ה־1980, כשהאיידס פרץ לתודעה, התחלנו לעטות מסיכות וכפפות. הקורונה רק חידדה 
את חשיבות השמירה על הכללים והנהלים ואף אפשרה עליית מדרגה בהקפדה על ניטור זיהומים. ככל 

הנראה, הווירוס הזה ילווה אותנו עוד זמן מה ויהיה עלינו ללמוד להתנהל בצלו.  
ברצוני לציין את הליווי המקצועי מאוד של אש"י בתקופה מבלבלת זו. קיבלנו, ואנחנו ממשיכות לקבל, 

מענה לשאלותינו, ונהנינו מסדרת וובינרים מעניינים, מעשירים ומקצועיים.
נוספים  וגורמים  פסיכולוגיים  גורמים  בין  הקשר  את  שבחן  מעניין  מחקר  על  לקרוא  תוכלו  זה  בגיליון 
הקשורים לווירוס הקורונה, לבין העלייה במצוקה הנפשית של רופאי שיניים ושינניות בתקופה מאתגרת זו. 
מאמר אחר עוסק באופטימיות וברגשות חיוביים ככלי לקידום בריאות על פי המודל הסלוטוגני, ובמאמר 

נוסף ניסינו לענות על שאלות שעלו מהשטח בנושא הטיפול הדנטלי בצל הקורונה. 
אבל הגיליון לא עוסק רק בקורונה ובהשלכותיה. תוכלו לקרוא כאן על הטיפול הביולוגי, ההולך ותופס 
מקום מרכזי בעולם הרפואה ועל האופן שבו נדרש הצוות הדנטלי להתייחס למטופלים הנוטלים תרופות 
הספר  בבית  המתקיימות  בריאות  לקידום  תכניות  ועל  מאלמוגים  שמקורם  עצם  תחליפי  על  ביולוגיות, 

לרפואת שיניים בהדסה. 
מאחלת לכן ולכם קריאה מהנה ומעשירה.

שלכן,
הדס לויט ישראלי
עורכת ״שיננות״

כתובת האיגוד
 רות אוחנה - המנהלת 

האדמיניסטרטיבית של אש"י
ת.ד 1695 מכבים רעות מודיעין

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

פקס': 153-50-2006389
www.idha.org.il :או דרך האתר

]2020 68 ]יולי  גיליון 
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שני מצבים 
משחת שיניים אחת

הקלה גדולה יותר

ב-  63%
ברגישות בשיניים*1

מסייעת בהגנה מתמשכת
על שיניים רגישות**2 

ומסייעת בשיפור 
בריאות החניכיים***3

סנסודיין רגישות וחניכיים:
משחת השיניים להקלה כפולה

אחוז השיפור לפי מדד Schiff Score בהשוואה למשחת שיניים רגילה המכילה פלואוריד בלבד, לאחר 8 שבועות. נבדקה משחה עם w/w 0.454% סטאנוס פלואוריד לעומת משחת ביקורת המכילה פלואוריד בלבד.  *
ההבדל בסף הגירוי התחושתי במגע, בהשוואה למשחת שיניים המכילה פלואוריד בלבד, היה 7.5 גרם לאחר 4 שבועות של שימוש ו-27.2 גרם לאחר 8 שבועות.  

.DHEQ ועל דיווח עצמי באמצעות שאלון Schiff Score 0.454% סטאנוס פלואוריד; הבדיקה התבססה על מדד w/w המחקר בדק שימוש במשחה המכילה  **

Modified Gingival Index -0.454% סטאנוס פלואוריד לעומת משחת ביקורת המכילה פלואוריד בלבד. בנוסף, הודגם שיפור של 19% ב w/w לאחר 24 שבועות, בשימוש במשחה עם )BI( אחוז השיפור במדד הדימום  ***
לאחר 24 שבועות של שימוש במשחה הנבדקת בהשוואה למשחת הביקורת. שני המדדים הנ"ל מעידים על שיפור בבריאות החניכיים.  

References: 1. Parkinson CR et al. Am J Dent 2015; 28:190–196. 2. GSK data on file 204930. April 2017. 3. RH01515. Clinical study report, GSK data on file.
Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.
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שינניות יקרות,

אני בוהה במחשב ומנסה לאפס את מחשבותיי כדי להעביר לכן מסר מעודד וממלכתי. איך לעשות את זה, אחרי כל מה 
שחווינו בשלושת החודשים האחרונים? איך לסכם את מה שעברנו? 

ובכן, לא אנסה לסכם; הרי אנחנו עדיין בעיצומו של האירוע, והווירוס ילווה אותנו עוד זמן. אני רוצה ויכולה לשלוח לכן, חברות 
אש"י, מסר של עידוד. 

בפרוץ האירוע, באמצע חודש מרץ, הנהלת אש"י בראשותי הקימה חמ"ל לטיפול בהשלכות הווירוס על השינניות. גילינו את ה"זום" ונפגשנו 
כמעט מדי יום כדי לדון, לשתף ולבדוק דרכים לעזור לשינניות. 

התגובות והפעולות של אש"י היו מידיות. הן נבעו מתוך אחריות והיו מתחשבות, מחושבות וקולעות למטרה. בשלב זה היו לנו הרבה שאלות 
ומעט תשובות, ובכל זאת הצלחנו לגייס את המקורות המוסמכים ביותר וסיפקנו לכן מידע רלוונטי ומדויק.

ולמה זה מסר של תקווה? כי זה מוכיח שיש לכן גב. הצוות כולו עבד במרץ, בהובלת המנכ"לית ובהובלתי. שבע חברות ועד, בחיזוקן של שתי 
חברות שלא מן המניין, נשיאת כבוד, מנכ"לית ומנהלת אדמיניסטרטיבית, ומאחורי הקלעים - חברות ועדת ביקורת. 

התייעצנו עם היועצים המשפטיים והיועצים הפיננסיים של אש"י על בסיס יום־יומי. דיברנו והתכתבנו עם גורמים רלוונטיים ובכללם האגף 
לבריאות השן וגורמים נוספים בממשלה. כל מכתב שיצא דרש זמן מחשבה וכתיבה. כל שיחה חזרה על עצמה כמה פעמים, מאחר שההנחיות 

שונו מרגע לרגע.
לא התייאשנו. דאגנו להעשרה מקצועית עד הבית. עדכנו את האפליקציה ואת אתר אש"י במאמרים עכשוויים. קיבלתן מידע אישי רציף 
"פיית  מהמנכ"לית ומהמנהלת האדמיניסטרטיבית. טיפים הועברו דרך הפייסבוק. עדכנו את כלל האוכלוסייה במסרים חשובים מעל במת 

השיניים". עשינו זאת בכבוד ובהצלחה. תודה לכל השינניות ששלחו מסרים של עידוד, תודות והערכה!
ומה הלאה? ללא קשר לאווירת הקורונה שסביבנו - היד עוד נטויה. יש לנו תכניות רבות, שאת חלקן אנחנו כבר מפעילות. אתן מוזמנות 

להשתתף באסיפה הכללית של אש"י כדי לשמוע את הפרטים.  
אתן חברות באיגוד מקצועי חזק, לפי כל קנה  והנה המסר המעודד והממלכתי:  ולעבוד לצד הקורונה, אבל...  נכון, אנחנו נאלצות לחיות 
מידה, שפועל כבר 40 שנה! מעצם היותכן חברות באש"י בחרתן לדאוג לעצמכן ולטפח את המקצוע שמפרנס אתכן. יחד נתגבר על כל חולי. 

בברכה,
יעל קרלין
יו"ר אש"י

שינניות יקרות שלום,

ימי הקורונה אינם דומים לאף תקופה שהכרנו אי פעם. העולם, המדינה, מקום העבודה שלנו, המשפחה - כל אלה ואנו 
עצמנו נזרקו באחת למצב של אי־וודאות מתמשכת ושל פגיעה בכל אורחות חיינו.

לאיגוד השיננות הישראלי. במהלך תקופה  גם  לא קלים  ובישראל העמידה אתגרים  בעולם  נגיף הקורונה  התפשטות 
סוערת זו הוצאתי לחל"ת וסייעתי לוועד המנהל בהתנדבות בהתמודדות עם האירועים. השקענו מאמץ חסר תקדים כדי לקבל הבהרות 
לגורמים  שגם  לדעת  נוכחנו  אחת  ולא  ובחו"ל,  בארץ  גורמים  אין־ספור  עם  ושיחות  פגישות  ניהלנו  ומידי.  אחראי  באופן  מידע  ולהנגיש 
ציבור  עבור  הולמים  פתרונות  ולייצר  תשובות  לתת  ניסינו  אלה  כל  בתוך  ברורות.  תשובות  אין  שלנו  המקצוע  על  האחראים  ולמוסדות 

השינניות, העצמאיות והשכירות, המועסקות במגוון מקומות עבודה. 
לשיטתנו, תקופה זו הייתה מבחן סולידריות אמיתי, שציבור השינניות עמד בו בהצלחה. עם זאת, ובמקביל להצטרפותן של לא מעט שינניות 
לאש"י בתקופה זו ולהכרת התודה שזכינו לה על עשיית לילות כימים לטובת כלל השינניות, היו מי שבחרו לתקוף את האיגוד ופועלו תוך 
ניצול ציני של מצוקת השינניות בתקופה זו, אגב פגיעה בלתי מוצדקת בכבודן של קולגות, נשות מקצוע מסורות, שחלקן פועלות לטובת ציבור 

השינניות מזה 40 שנה בהתנדבות מלאה. לשמחתנו, הניסיון לפגוע באיגוד השיננות, בציבור השינניות, במעמדן ובתדמיתן - כשל. 
יש לנו גאוות יחידה, יש בנו אהבה למקצוע שלנו וחדוות עשייה למען המקצוע ולמען השינניות - והיא תישאר עמנו גם בשנים הבאות.

עם חזרתנו למקומות העבודה ולהתמודדות עם עומס מטופלים, שהטיפול בהם נדחה במשך כל תקופת החל"ת, אנו רואות לא מעט 
מטופלים שאיבדו את מקומות עבודתם ומצאו עצמם מול שוקת כלכלית שבורה. אין ספק שזה מקנה פרופורציות לגבי מצבנו שלנו. עלינו 

להודות על כך שציבור גדול של אנשים חיכה לשובנו למרפאה. 
קרוב לוודאי שהקורונה תישאר עימנו עוד תקופה, אולם באש"י - איגוד השיננות הישראלי - פנינו כבר קדימה. עם כינונה של הממשלה 
חיוביים  לשינויים  אנו מצפות  והושעו עד להקמתה.  ומשמעותיים שנקטעו  חוזרות במלוא המרץ לקדם מהלכים חשובים  אנו  החדשה, 
עבורנו בעתיד. היו סמוכות ובטוחות שלא נרפה עד שמטרותינו יושגו. נוסיף לקדם ולטפח את הבית האיתן שבנינו - למען השינניות ומקצוע 

השיננות בישראל.
בהזדמנות זו, ברצוני להודות למאות השינניות שפנו אלינו בכל המדיות והאופנים, תמכו וחיזקו, הציעו עזרה והביעו אמון מלא. אתן הרוח 

הגבית שלנו, המייחדת ומאחדת את הרוב המכריע של העוסקות במקצוע שלנו. ביחד נצליח !
אני מאחלת לכולכן חזרה טובה ומוצלחת לעבודה ובריאות איתנה - לכן ולבני משפחותיכן.

בברכה,
שרון פרידמן יניב 
מנכ"לית אש"י

דבר היו“ר והמנכ״לית
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קוראים יקרים,

26.04.2020. ימי הקורונה. בתחילת המגיפה לא הפנמתי את גודל האסון, על 
אף שעוד לפני סגירת המרפאות בחודש מרץ כבר נקטנו באמצעי הגנה שהם מעל 
ומעבר למקובל גם עכשיו, ובמרפאות שאני עובדת בהן דחינו מטופלים בסיכון גבוה. 
שיפרה גולדברג, שיננית ותיקה, כתבה יפה ומדויק בפייסבוק של אש"י, ביום שבו 

יצאה הוראת משרד הבריאות לסגור את מרפאות השיניים:
"זהו... הורדנו את הכפפות, את המסכות, החלוקים הארוכים, הפלסטיקים על הפנים, משקפי המגן. 
עזבנו מאחור את כל חומרי החיטוי החדשים, את כל בקבוקי מי החמצן, הורדנו את המפסק הראשי 
והלכנו הביתה. לאור ההנחיות החדשות, ובעיקר לאור הקפיצה במספר החולים והידיעה שרבים רבים 

מסתובבים א־סימפטומטיים, החלטנו להפסיק לעבוד החל מהיום בבוקר, בכל המרפאות.
ביום ראשון חשבנו שנעבוד עד סוף החודש. ביום שני רצינו לעבוד עד סוף השבוע, ואתמול הבנו 

שזהו זה.
זה נחמד להתייחס אל הטיפול שלנו כאל טיפול לא דחוף, אבל אני חייבת לשתף שאני עושה את 
ואנחנו  ותיקים, מתוחזקים, ממושמעים, שהם  זה בכובד לב. אנחנו משאירים מאחורינו פציינטים 
יודעים שהטיפול הזה מחזיק להם את השיניים בפה, ואולי הוא לא חירום ברוב המקרים, אבל הוא 

lifelong treatment, שלא נדבר על כך שהוא מונע מהם סיבוכים אחרים. 
אנחנו משאירים מאחורינו פציינטים חדשים במצב לא קל. אנחנו משאירים מאחורינו פציינטים 
משאירים  אנחנו  טיפול.  באמצע  והם  מפושטת  חניכיים  דלקת  בגלל  חזקים  כאבים  עם  שהגיעו 
פציינטים שרוצים לבוא גם כדי לפרוק. וגם - אנחנו משאירים מרפאות שהן משפחה, ומתרפאים 

שהם כמו קרובי משפחה.
אז היום בבוקר סגרנו את החדר ונפרדנו מהצוות לפרק זמן לא ידוע. שיהיה לכולם פסק זמן חיובי, 

כזה שחלמנו עליו מזמן ולא התאפשר. שיימצא לכולן פתרון חלופי כלכלי ושנחזור בטוב בקרוב."
תקופה ארוכה של אי־ודאות. שום דבר איננו ברור - לא מאפייני המחלה, לא הנחיות המדינה, לא 

כללי החזרה לעבודה. 
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולשתף אתכם במה שקרה מאחורי הקלעים בתקופה זו, בעבודה 
ימי  חופשה,  לחל"ת,  הקשורים  החוקים  לגבי  תכוף  שיח  התנהל  בהתחלה  אש"י.  ועד  של  הקשה 
מחלה וכדומה. מנכ"לית אש"י, היו"ר וכל חברות הוועד ניסו בכל דרך לעזור, תוך התייעצות עם עו"ד 

ורו"ח האיגוד, הפעלת קשרים אישיים ושיח עם חברות למקצוע. 
עוד טרם יציאתנו לחופשה נשלח מכתב למשרד הבריאות, בבקשה לקבל הבהרות לגבי המצב 
בארץ. מכתבים לגורמים הרלוונטיים נשלחו לאורך כל התקופה ופורסמו במייל, בפייסבוק ובאתר 
אש"י. נערכו אין־ספור פגישות זום של ועד אש"י ונשלחו אלפי ווטסאפים, יומם ולילה. כולנו באותה 
סירה - ולמרות הקושי ונוכחות הילדים הקטנים בבית, הושקעו שעות על גבי שעות בניסיון להבהיר 
את המצב ולסייע בתקופה של אי־ודאות. ועד אש"י דאג לנצל את הזמן לשם התפתחות מקצועית 

ועמל על שיתוף וובינרים מקצועיים מרתקים. 
הוועד עבד ועובד למעננו ללא הרף, ואני רוצה לנצל במה זו כדי להודות לכל אחת ואחת מהחברות, 
שהיו שם בשבילנו, ייצגו אותנו ועשו כל מאמץ כדי למצב אותנו במקום הטוב ביותר לקראת החזרה 

לשגרה. 
עלינו  נוחתות  לרוב  ההנחיות  כאשר  מורכבת,  לסיטואציה  נקלענו  בוועד.  תלוי  הכול  לא  כמובן, 
שנלחם  ומישהו  גב  לכן  שיש  שתדעו  חשוב  ועדיין,  בהתאם.  ולהתנהל  להן  לציית  ועלינו  מלמעלה 

עבורכן בכל עת. 
24.5.2020. פסקה זו נכתבת לאחר החזרה לשגרה החדשה שלנו. רובנו חזרנו לעבודה במתכונת 
פוסט־קורונה, כולל לבוש מגן, שינוי שעות עבודה ואתגרים חדשים. יש לא מעט היסוסים ושאלות. 
גם בתקופה זו, המנכ"לית, היו"ר וחברות הוועד של אש"י מנהלות שיח פתוח מול גורמים מקצועיים 
לביטוח  למוסד  פנו  ואף  אפשרית  דרך  בכל  השינניות  ציבור  את  מעדכנות  הבריאות,  משרד  ומול 
כולנו,  לשמחת  כן,  כמו  החל''ת.  דמי  את  קיבלו  שטרם  השינניות  מצוקת  את  להעלות  כדי  לאומי 

סדרת הוובינרים המעשירים נמשכת.
נראה לי שהחזרה תהיה כמו לידה - קשה וכואבת, ועם זאת מובילה להתפתחות ולצמיחה. זה 
שלנו,  הצוות  בשביל  שם  להיות  המרץ  במלוא  ונמשיך  החדשה  לשגרה  נתרגל  אנו  אך  זמן,  יארך 

המטופלים שלנו וזו למען זו. אני מאחלת לכולנו הסתגלות קלה והרבה בריאות.   
שלכם,

נחמה כפרי־גרינברג
נשיאת הכבוד של אש"י

דבר נשיאת הכבוד בעלי תפקידים 
בהנהלת האיגוד
 RDH, BA יעל קרלין ��

יו"ר אש"י, 
טל': 050-8802044

 drcarlin@inter.net.il :דוא"ל

 RDH, MHA שרון פרידמן־יניב ��
יו"ר יוצאת ומנכ"לית אש"י, 
עורכת אתר ועיתון האיגוד

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

 RDH יפה עובדיה ��
מזכירת האיגוד

אחראית שיווק והפקת כנסים
טל': 052-8605553

yaffa256@walla.co.il :דוא"ל

 RDH נורית טינסקי �
גזברית אש״י

טל':  054-2666358
nurittin@walla.com :דוא"ל

..............
� חברות ועד מנהל: 

RDH  אורה בן יוסף
טל': 054-2401400

orabenyo@gmail.com :דוא"ל

  RDH, MA הדס גולדברג
טל': 054-2212120

hag2212@gmail.com :דוא"ל

RDH נאוה מנג'ם
טל': 050-6614286

nava2210@gmail.com :דוא"ל

RDH, BA  מיכל חי מאיר
טל': 052-3532908

10michal.h@gmail.com :דוא"ל
..............

� חברות ועד מנהל שלא מן המניין: 

RDH טלי לוי
טל': 054-7428701

tali-oralcare@hotmail.com :דוא"ל

RDH דקלה ברזילי
טל': 052-3420967

diklarb@gmail.com :דוא"ל
..............

 RDH, BA נחמה כפרי־גרינברג �
נשיאת הכבוד של אש"י

טל': 052-8235446
necha.kg@gmail.com :דוא"ל

�� רות אוחנה
המנהלת האדמיניסטרטיבית של אש"י

טל': 050-2006389
פקס': 153-50-2006389

idha.org.il@gmail.com :דוא”ל
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 �הטיפול המקי� לדלקת חניכיי

* ללא אלכוהול 
* לשימוש מגיל 12

* מאושר לשימוש בהריון והנקה 

צוות רפואי שלום רב,
ברצוננו לעדכן אתכם על חזרתם של מוצרי לאסר כלורהקסידין

�� - שטיפות פה וג	ל לשימוש מקומי בחלל הפה.�����������������
מוצרים אלו עברו מסטטוס של תמרוקים לתרופות OTC וזמינים בישראל.

שם המוצר
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התכשירים רשומים בישראל להתוויות הבאות:
       כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (ג'ינג'יביטיס)

       לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים
       לשימוש בכיבים

       לדלקות בעקבות שיניים תותבות
       לשימוש בפטרת הפה

       כעזר בשמירה על היגיינת הפה
       לעיכוב היווצרות פלאק

JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ● ISSUE 68 ● JULY 2020 ● 2020 6   שיננות ● גיליון 68 ● יולי



 DMD ,ד״ר איתי זאבי

JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ● ISSUE 68 ● JULY 2020 ● 2020 שיננות ● גיליון 68 ●  יולי 2020   89   שיננות ● גיליון 68 ● יולי ● JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ●  ISSUE 68 ● JULY 2020

מאמרים מקצועיים  

הקדמה

הוצג  ביולוגיים״,  כ״טיפולים  הידועים  טיפולים,  של  יחסית  חדש  סוג 
מענה  לתת  נועדו  אלו  טיפולים  הרפואה.  לעולם  האחרונים  בעשורים 
ראומטיות,  מחלות  אוטואימוניות,  מחלות  כגון  שונים  רפואיים  במצבים 
מתרופות  נבדלות  ביולוגיות  תרופות  וסרטן.  דלקתיות  מעי  מחלות 
שלהן,  הייצור  תהליך  גודלן,  הרכבן,  לרבות  היבטים,  בכמה  "רגילות" 
חלבונים  הן  ביולוגיות  תרופות  הלוואי.  ותופעות  הרפואית  פעילותן  אופן 
המיוצרים בתנאי מעבדה. השפעתן הרפואית נובעת מהדמיון הרב שלהן 

לחלבונים המיוצרים באופן טבעי בגוף האדם. 
ה־1980  שנות  בתחילת  לשוק  יצאו  הראשונות  הביולוגיות  התרופות 
 200 מעל  שווקו  מאז  ועוד.  גדילה  הורמוני  אינסולין,  כגון  חלבונים  וכללו 

תרופות ביולוגיות, ורבות נוספות נמצאות בשלבי פיתוח שונים. 
רפואת  בתחום  לעוסקים  גם  חשובה  ביולוגיות  תרופות  עם  ההיכרות 
המקבלים  מטופלים  של  וגדל  הולך  מספר   )1( סיבות:  מכמה  השיניים, 
הציבוריות  השיניים  במרפאות  שיניים  לטיפול  פונים  ביולוגיים  טיפולים 
והפרטיות; )2( בין השאר, תרופות אלו ניתנות כטיפול בסרטן הפה, בסרטן 
ראש צוואר ובמחלות אוטואימוניות המערבות את חלל הפה; )3( תופעות 
הפה;  בחלל  שונים  ביטויים  היתר,  בין  כוללות,  אלו  תרופות  של   הלוואי 
)4( מחלות חניכיים עלולות להחמיר תחת טיפול ביולוגי ואף להשפיע על 
יעילותן של תרופות ביולוגיות מסוימות; )5( מטופלים תחת טיפול ביולוגי 
עקב  ולסיבוכים  הפה  חלל  של  לזיהומים  מוגבר  בסיכון  להיות  עלולים 

פרוצדורות רפואיות בחלל הפה ובלסתות. 
ישיר  באופן  העוסקים  בלבד  בודדים  מאמרים  קיימים  הצער,  למרבה 
הנוכחית  הסקירה  מטרת  ביולוגי.  תרופתי  טיפול  תחת  שיניים  בטיפולי 
טיפולים  אודות  הרפואית  בספרות  כיום  הקיים  המידע  את  להציג  היא 
ועל  בכלל,  השיניים  רפואת  מקצוע  על  האפשרית  והשפעתם  ביולוגיים 

עבודת השיננית בפרט. 

טיפולים ביולוגיים מהם?
טיפולים ביולוגיים מבוססים על הבנת המנגנונים המולקולריים )התוך 
תאיים( העומדים בבסיס המחלות המטופלות על ידיהם. כל התהליכים 
ובין אם פתולוגיים, הם תוצאה  בין אם הם תקינים  בגופנו,  הביולוגיים 
כגון  בשרשרת,  חוליה  לכל  מולקולריים.  תהליכים  שרשרת   של 
תת־תהליך ספציפי או מולקולה ספציפית, יש תפקיד קריטי להתקיימות 
מסוימת  מחלה  שבין  הקשר  הבנת  כולו.  התהליך  של   ולהמשכיות 
ממוקד  טיפול  תאפשר  בה  הלקוי  הספציפי  המולקולרי  התהליך  לבין 

בליקוי זה. 

רקומביננטי   DNA בטכנולוגיית  מיוצרות  ביולוגיות  תרופות 
באורגניזמים חיים או בגרסה סינתטית שלהם. באופן כללי, ניתן לחלק 
 signal( חלבוני ״איתות״ )את התרופות הביולוגיות לשלוש קבוצות: )1
שבטיים״  ״חד  מונוקלונליים,  נוגדנים   )2( ציטוקינים;  כגון   ,)proteins
כימריים  נוגדנים(  )או  חלבונים   )3(  ;)monoclonal antibodies(

מסיסים )soluble fusion proteins( )ראו בטבלה בעמוד 10(.
למולקולה  להיקשר  יכולתן  הוא  הביולוגיות  התרופות  לכל  המשותף 
ציטוקינים,  כגון  החיסון,  מערכת  בתהליכי  המעורבת  כזו  לרוב  ספציפית, 
לימפוציטים, פקטורי גדילה ואחרים. ביכולתן של תרופות אלו לעכב תהליך 
תהליכים  להגביר  לחילופין  או  המחלה,  של  בפתוגנזה  ספציפי  מולקולרי 
אחרים שנועדו להילחם בה. מרבית הטיפולים הביולוגיים מיועדים לטיפול 
ראומטיות  מחלות  אוטואימוניות,  )מחלות  החיסון  מערכת  של  במחלות 
החיסון  מערכת  את  לשפעל  ביכולתם  יש  זאת,  עם  דלקתיות(.  ומחלות 

ולגייס אותה במלחמה כנגד מחלות נוספות, כגון סרטן ועוד. 
פני  על  יחסי  יתרון  להם  מקנה  הביולוגיים  הטיפולים  של  הספציפיות 
טיפולים קונבנציונליים אחרים, הן ביעילותם והן בתופעות לוואי מופחתות 
)במקרים מסוימים(. מאידך גיסא, החסרונות של טיפולים אלו הם עלות 

כספית גבוהה ותופעות לוואי פוטנציאליות הקשורות בדיכוי חיסוני. 

 מחלות המטופלות באמצעות 
תרופות ביולוגיות

שונים  למרכיבים  מכוונים  הביולוגיים  הטיפולים  מרבית  כאמור, 
הפועלות  הראשונות  הביולוגיות  התרופות  אחת  החיסון.  במערכת 
Adalimumab, או בשמה המסחרי Humira. תרופה זו  במנגנון זה היא 
 Tumor Necrosis Factor(   TNFα ציטוקין  כנגד  מונוקלונלי  נוגדן  היא 
נוספות  ואושרו לטיפול תרופות רבות  נחקרו  alpha(. בשנים האחרונות 
ראומטיות  במחלות  לטיפול  יעילות  ונמצאו  דומים  במנגנונים  הפועלות 
פרקים  דלקת   ,)Rheumatoid arthritis( שגרונית  פרקים  דלקת  כגון 
 Ankylosing( ודלקת חוליות מקשחת  )Psoriatic arthritis( פסוריאטית
 Ulcerative( כיבית  דלקת  כגון  דלקתיות  מעי  במחלות   ;)spondylitis
אסתמה  כגון  במחלות  וכן   ;)Crohn’s disease( קרוהן  ומחלת   )colitis
)Uveitis( וכטיפול כנגד דחיית איברים  או דלקת עינית מסוג אובאיטיס 

מושתלים )ראו בטבלה בעמוד 10(.
ממאירות.  מחלות  הן  ביולוגיים  בטיפולים  המטופלות  נוספות  מחלות 
התרופות הביולוגיות משתלבות בטיפול בסרטן הן כטיפול אקטיבי במחלה 
יעילות  את  להגביר  שנועד   ,)Adjuvant( אדג׳וונט  טיפול  כגון   - עצמה 
גרורות,  התפשטות  למניעת  טיפול  או  הקרינתי  או  הכימותרפי  הטיפול 
הטיפולים  של  הלוואי  תופעות  להפחתת  )פליאטיבי(  תומך  כטיפול  והן 
משתייכים  האנטי־סרטניים  הביולוגיים  הטיפולים  מרבית  הכימותרפיים. 
זר,  כאנטיגן  הגידול  תאי  זיהוי  על  מבוססים  הם  האימונותרפיה:  לתחום 

אשר הופך להיות יעד למתקפה של מערכת החיסון המשופעלת. 

טיפולים ביולוגיים 
ורפואת שיניים

עקרונות שימושיים, שיקולים מעשיים והמלצות לשיננית ולרופא השיניים

---------------
ד"ר איתי זאבי - מומחה בכירורגיית פה ולסתות, המחלקה לכירורגיית פה ולסתות, מרכז רפואי 

הדסה עין כרם; הפקולטה לרפואת שיניים, האוניברסיטה העברית בירושלים 
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אחת התרופות החלוציות בתחום זה היא Rituximab )שמות מסחריים 
כנגד  כימרי  מונוקלונלי  נוגדן  היא  זו  תרופה   .)Mabthera, Rithuxan  -
לכן,   .B מסוג  לימפוציטים  של  השטח  פני  על  המבוטא  חלבון   ,CD20
תרופה זו ותרופות נוספות הפועלות במנגנון דומה נועדו לטפל במחלות 
ממאירות כגון לימפומה ולוקמיה וכן במחלות אוטואימוניות אחרות )ראו 
שונים(  במנגנונים  )הפועלים  נוספים  רבים  ביולוגיים  טיפולים  בטבלה(. 
נמצאו יעילים בטיפול במחלות ממאירות נוספות כגון מלנומה, סרטן שד, 
סרטן ריאות, סרטן מעי, סרטן כליות, סרטן כבד, סרטן ראש צוואר ועוד 

)ראו בטבלה בעמוד 10(. 
טיפולים ביולוגיים ניתנים גם כטיפול למניעת גרורות בעצמות. תרופה 
זו היא Denosumab )שמות מסחריים - Xgeva, Prolia(. החומר הפעיל 
בתרופה זו הוא נוגדן מונוקלונלי כנגד RANKL, חלבון שתפקידו לשפעל 
חלבון  עיכוב  ידי  על  בטבלה(.  )ראו  עצם(  סופגי  )תאים  אוסטאוקלסטים 
זה נמנעת ספיגת העצם, וזו הופכת עמידה יותר בפני התפשטות גרורות 

)תרופות אלו נפוצות גם בטיפול באוסטאופורוזיס(. 
הסרטן,  בתחום  ביולוגיים  טיפולים  של  וגוברת  ההולכת  יעילותם  בצד 
בהשוואה  מופחתות  אלו  טיפולים  של  הלוואי  תופעות  גם  כי  נראה 

לטיפולים כימותרפיים והקרנות. 

טיפולים ביולוגיים בתחום 
ראש צוואר ורפואת הפה

ראש  ואזור  הפה  חלל  של  במחלות  לטיפול  ביולוגיים  טיפולים  שילוב 
צוואר תופס אף הוא תאוצה בשנים האחרונות. תרופות ביולוגיות משמשות 

לטיפול הן בסרטן ראש צוואר והן במחלות אוטואימוניות בחלל הפה. 
באופן מסורתי, מקובל כי הטיפול היעיל ביותר בסרטן הפה הוא הטיפול 
הכירורגי. עם זאת, במחלות מתקדמות, הכוללות גרורות לצוואר ולאזורים 
והקרנות.  כימותרפיים  טיפולים  של  בשילוב   צורך  יש  יותר,  מרוחקים 
 Pembrolizumabו־  )Opdivo מסחרי  )שם   Nivolumab כגון  תרופות 
אחרות,  בממאירויות  לטיפול  משמשות  אשר   ,)Keytruda מסחרי  )שם 
יעילות גם בטיפול בסרטן ראש צוואר )ראו בטבלה(, אולם סרטן  נמצאו 
מסוג Squamous Cell Carcinoma )SCC(, שהוא הסרטן הנפוץ ביותר 
בחלל הפה ובאזור ראש צוואר, ידוע כבעל יכולת דיכוי חיסונית, המסייעת 
לו להתחמק ממערכת החיסון. לכן, טיפולים אימונותרפיים ל־SCC הניבו 
ביכולתם  ואין  למשל(  למלנומה,  )בהשוואה  צנוע  תגובה  שיעור  כה  עד 

להיות טיפול יחיד למחלה. 
את  המערבות  כיביות  דלקתיות  מחלות  של  רחב  מגוון   קיים 
 ,)Aphthous Ulceration( אפתוטיים  כיבים  ביניהן  הפה,   ריריות 
וזיקולובולוסיות )שלפוחיתיות,  )Lichen Planus(, מחלות  ליכן פלנוס 
מגיבים  אלו  מצבים  המקרים,  ברוב  ועוד.   )Vesiculobullous diseases
אולם מקרים עמידים הם בבחינת  כגון סטרואידים,  לתרופות מקובלות 
להועיל,  עשוי  ביולוגיות  בתרופות  שימוש  כאלה,  במצבים  טיפולי.  אתגר 

חשוב  הרפואית.  בספרות  זה  בתחום  יחסית  מועט  מידע  קיים  כי  אם 
בהתוויות  כלולים  אינם  אלו  במצבים  הביולוגיים  הטיפולים  רוב  כי  לציין 

 ."off-label" הרשמיות של התרופות ונחשבים כטיפול
 Adalimumab, Alefacept, כגון( TNFα כך למשל, תרופות מעכבות
)ראו  כרוניים  אפתוטיים  בכיבים  בטיפול  יעילות  נמצאו   )Infliximab
עם  בחולים  בטיפול  גם  יעילות  נמצאו  ואחרות  אלו  תרופות  בטבלה(. 
לעומת  קונבנציונליים.  לטיפולים  הגיבו  לא  אשר  אירוזיבי,  פלנוס  ליכן 
בטיפול  יחסית  מופחתת  יעילות  בעלות  נמצאו  אלו  תרופות  זאת, 
במחלות וזיקולובולוסיות. תרופה ביולוגית שנמצאה יעילה יותר בטיפול 
 ,)Pemphigus Vulgaris וולגריס,  בפמפיגוס  )ובעיקר  אלו  במחלות 
היא Rituximab )ראו בטבלה בעמוד 10(. עם זאת, השימוש בטיפולים 
יחסית,  נדיר  הוא  הפה  בחלל  הדלקתיות  המחלות  בתחום  ביולוגיים 
בעיקר בשל עלותן הכספית הגבוהה ובשל הפוטנציאל לתופעות לוואי 

קשות, כפי שיפורט להלן. 

תופעות לוואי של טיפולים ביולוגיים 
והביטוי שלהן בחלל הפה

ביולוגיות שונות.  דווחו בטיפול בתרופות  לוואי  מגוון רחב של תופעות 
וכוללות  יותר קשורות באתר ההזרקה/העירוי  תופעות הלוואי השכיחות 
הן  פחות  שכיחות  לוואי  תופעות  ונפיחות.  אדמומיות  כאב,  גרד,  פריחה, 
תופעות דמויות שפעת, אלרגיה קשה, הפרעות המטולוגיות, זיהום, סרטן, 

רעילות כבד ועוד. 
יש   )TNFα מעכבי  )בעיקר  הביולוגיים  הטיפולים  למרבית  כאמור 
השפעה כזו או אחרת על מערכת החיסון. מטופלים תחת טיפול תרופתי 
זיהומים  לפתח  מוגבר  בסיכון  ונמצאים  חיסון״  ״מדוכאי  נחשבים  ביולוגי 
זיהומיות  מחלות  של  מוגברת  שכיחות  תועדה  אלו  במטופלים  שונים. 
כמו שחפת, דלקת ריאות, הפטיטיס ועוד. הדבר נכון גם לגבי התפתחות 
)כפי  ובכלל  הפה  בחלל  פצעים  בריפוי  ועיכוב  פוסט־אופרטיבי  זיהום 

שיפורט בהמשך(. 
מעמיד  ביולוגי  טיפול  תחת  הפוטנציאלי  החיסוני  הדיכוי  מכך,  יתרה 
יותר לפתח ממאירויות. על אף שהדבר  את המטופלים בסיכון מוגבר 
לפתח  מוגבר  סיכון  על  דיווחים  קיימים  יחסית,  ונדיר  במחלוקת  שנוי 
מחלות כגון לימפומה, מלנומה וסרטן הפה. באופן פרדוקסלי, תרופות 
סיכון  להוות  עלולות  וממאירות  אימוניות  במחלות  לטפל  המיועדות 
העשויים  נוספים  רפואיים  מצבים  בדיוק.  המחלות  אותן  להתפתחות 
קרדיווסקולריות,  מחלות  כוללים  ביולוגי  מטיפול  מושפעים  להיות 

מחלות מערכת העצבים והיריון. 
היא.  אף  דווחה  שונים  ביולוגיים  טיפולים  תחת  הפה  חלל  מעורבות 
אלה  הפה.  בחלל  גם  יותר  גבוהה  בתדירות  להתפתח  עלולים  זיהומים 
למצב  תגובה  גם  כמו  שונים,  אופורטוניסטיים  זיהומים  להיות  יכולים 

זיהומי קיים )דנטלי, פריודונטלי, או אחר( או לאחר התערבות כירורגית. 
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מאמרים מקצועיים  

אינדיקציותמנגנון ביולוגישמות מסחרייםתרופה )שם גנרי(

 Adalimumab *Humira
Mabura

Exemptia

 נוגדן מונוקלונלי אנושי 
TNFα כנגד

Rheumatoid arthritis
Juvenile idiopathic arthritis
Psoriatic arthritis
Ankylosing spondylitis
Crohn's disease 
Ulcerative colitis 
Plaque psoriasis

Infliximab *Remicade
Remsima
Inflectra

 נוגדן מונוקלונלי כימרי 
TNFα כנגד

Crohn's disease 
 Ulcerative colitis
Rheumatoid arthritis 
Psoriasis
Psoriatic arthritis
Ankylosing spondylitis
Behcet's disease

 Alefacept *AmeviveCD2 מעכבPlaque psoriasis

Efalizumab *RaptivaCD11a נוגדן מונוקלונלי אנושי כנגדPsoriasis

OmalizumabXolair נוגדן מונוקלונלי אנושי 
IgE כנגד

Asthma 
 Chronic Idiopathic Urticaria 
Hodgkin lymphoma

Ibritumomab tiuxetanZevalin נוגדן מונוקלונלי כימרי 
CD20 כנגד

Non-Hodgkin lymphoma

Rituximab *Rituxan
MabThera
Truxima

 נוגדן מונוקלונלי כימרי 
CD20 כנגד

Non-Hodgkin lymphoma
Chronic lymphocytic leukemia
Rheumatoid arthritis
Pemphigus vulgaris

NivolumabOpdivo נוגדן מונוקלונלי אנושי 
 PD-1 כנגד 

)T משפעל עקיף של תאי(

Melanoma
Lung cancer
Renal cell carcinoma
Hodgkin lymphoma
Head and neck cancer
Gastric cancer

PembrolizumabKeytruda נוגדן מונוקלונלי אנושי 
 PD-1 כנגד 

)T משפעל עקיף של תאי(

Melanoma
Lung cancer
Renal cell carcinoma
Hodgkin lymphoma
Head and neck cancer
Colorectal cancer

BevacizumabAvastin
Zirabev
Mvasi

 נוגדן מונוקלונלי אנושי 
VEGFA כנגד
)אנטי־אנגיוגני(

Breast cancer
Ovarian cancer
Lung cancer
Renal cell carcinoma
Colorectal cancer
Glioblastoma
Eye disease

TrastuzumabHerceptin
Herzuma

Ogivri

 נוגדן מונוקלונלי 
HER2 כנגד

Breast cancer
Gastric cancer

DenosumabXgeva
Prolia

 נוגדן מונוקלונלי אנושי 
 RANKL כנגד 

)מעכב ספיגת עצם(

Bone metastasis
Osteoporosis
Giant cell tumor

תרופות ביולוגיות נפוצות והמחלות המטופלות על ידיהן

* תרופות ביולוגיות שנמצאו כיעילות לטיפול במחלות דלקתיות כיביות המערבות את ריריות הפה.
."off-label" טיפולים אלו אינם כלולים בהתוויות המקובלות של התרופות ונחשבים כטיפול   
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לוואי  לתופעות  לגרום  הם  אף  עלולים  עצמם  הביולוגיים  הטיפולים 
אודם  הכוללת  הריריות  של  )דלקת  מוקוזיטיס  כגון  מגוונות  אוראליות 
)קושי  דיספאגיה  פה(,  )יובש  קסרוסתומיה  ליכנואידיים,  נגעים  וכיבים(, 

בבליעה(, נגעים טרום־סרטניים ואף סרטן הפה. 
הלסתות  של  נמק  היא  וללסתות  הפה  לחלל  ייחודית  לוואי  תופעת 
 Medications Related Osteonecrosis of  - לתרופות  הקשור 
זו מוכרת בחולים הנוטלים תרופות מסוג  )the Jaw )MRONJ. תופעה 
)תרופות  אנטי־אנגיוגניות  תרופות  יותר  פחותה  ובמידה   ,Denosumab
מולקולות  למגוון  קישור  באמצעות  חדשים  דם  כלי  יצירת  המעכבות 
בעצם  ביטוי  לידי  בא  הנמק  בטבלה(.  )ראו  גדילה(  ופקטורי  סיגנלינג 
לרוב  ומתפתח  הסמוכות  החניכיים  של  מקומית  ובדלקת  חשופה 
דנטליים  שתלים  עקירה,  לחץ מתותבת,  כגון   - לרקמה  לאחר טראומה 
ואינה  ספונטנית  היא   MRONJ הופעת  לעתים,  שורשים.  הקצעות  ואף 

מקושרת לאירוע מסוים.

השפעת טיפולים ביולוגיים על מקצוע 
רפואת השיניים ועל עבודת השיננית

מגיעים  ביולוגיים  טיפולים  המקבלים  מטופלים  של  וגדל  הולך  מספר 
כיום לשינניות ולרופאי שיניים, אם במרפאות הציבוריות, בקופות החולים 
קיימים  זאת,  למרות  פרטיות.  שיניים  במרפאות  ואם  החולים,  ובבתי 
הטיפולים  בהשפעת  ישיר  באופן  העוסקים  בלבד  בודדים  מאמרים 

הביולוגיים על רפואת השיניים בכלל ועל עבודת השיננית בפרט. 
כאמור, זיהום הוא אחת מתופעות הלוואי העיקריות של טיפול ביולוגי. 
על כן, יש צורך במתן דגש על ההיסטוריה הרפואית של המטופל בהקשר 

זה, כחלק מתהליך האנמנזה והקבלה הרפואית.
הקשר בין טיפולים ביולוגיים לבין מחלות חניכיים, מחלות דנטליות 
מידע  וקיים  תום  עד  ברור  אינו  שונים,  דנטליים  טיפולים  או  אחרות 
עשויה  פריודונטיטיס  כי  הראו  בודדים  מחקרים  בספרות.  סותר 
להיות חמורה יותר בקרב חולים הסובלים מדלקת פרקים ומטופלים 
חניכיים  שמחלת  יתכן  כי  נמצא  גיסא,  מאידך  ביולוגיות.  בתרופות 
יעילות  את  מפחיתה  ואף  שגרונית  פרקים  דלקת  מחמירה  פעילה 

הטיפול הביולוגי בה. 
עוד נמצא, כי מוקדי זיהום דנטליים פעילים עלולים להתפתח לזיהום 
חריף יותר במטופלים תחת מעכבי TNFα )בין היתר, על רקע לויקופניה 
- מיעוט תאי דם לבנים(. לפיכך, מומלץ לסלק ללא דיחוי כל מוקד זיהום 
בחלל הפה ולהדריך את המטופלים להיגיינה אוראלית נאותה, כדי למנוע 
כי ברוב  ולומר,  יש לסייג  זיהום כאלו.  עד כמה שניתן התפתחות מוקדי 
המוחלט של המקרים, לא דווח על זיהום חריף )דנטלי או אחר( על רקע 

שימוש בתרופות ביולוגיות. 
היא  לגביה,  דעים  תמימות  אין  הרפואית  שבספרות  נוספת,  סוגיה 
ההשפעה של טיפול ביולוגי על מהלך הריפוי לאחר פרוצדורות דנטליות 
לרבות  שמרניים,  טיפולים  כי  נראה  הפה.  בחלל  כירורגיות  והתערבויות 
טיפולים פריודונטליים שאינם כירורגיים, אינם מסוכנים יותר במטופלים 
תחת טיפול ביולוגי. לעומת זאת, פרוצדורות כירורגיות דנטואלוואולריות, 
עלולות  ואחרות,  דנטליים  שתלים  עקירות,  חניכיים,  ניתוחי  לרבות 
להסתבך יותר במטופלים אלו. ישנם מחקרים הממליצים לשקול הפסקת 
התרופה הביולוגית ו/או לתת טיפול אנטיביוטי מניעתי בטרם ההתערבות 
הכירורגית. יצוין כי המלצות אלו מתבססות על מחקרים בתחומי רפואה 

אחרים ולא הוכחו בתחום רפואת השיניים. 
ומיעוט  טסיות(  )מיעוט  טרומבוציטופניה  על  דיווחים  ישנם  כן,  כמו 
כגון  בתכשירים  בשימוש  בכבד(  אפשרית  פגיעה  )עקב  קרישה  פקטורי 
לדימום  מוגבר  בסיכון  להימצא  עלולים  אלו  מטופלים   .TNFα מעכבי 
אבנית  )סילוק  שיננית  טיפולי  ואף  כירורגיים  דנטליים  טיפולים  בעקבות 
בדימום,  הכרוכה  התערבות  בטרם  כך,  אם  מומלץ,  שורשים(.  והקצעות 

לבצע ספירות דם ובדיקת תפקודי קרישה, להיערך לאפשרות של דימום 
ולתדרך את המטופלים בהתאם. 

תשומת לב מיוחדת יש להקדיש למטופלים הנוטלים תרופות מעכבות 
ספיגת עצם ותרופות אנטי־אנגיוגניות. כאמור, בקרב מטופלים אלו קיים 
והן  ספונטני  באופן  הן   ,)MRONJ( הלסת  של  נמק  להתפתחות  סיכון 
חשיבות  לתת  יש  אלו  במטופלים  גם  כירורגית.  פרוצדורה  בעקבות 
בהקדם  ופריודונטליים  דנטליים  זיהום  במוקדי  ולטיפול  לאבחון  יתרה 

האפשרי, ולהימנע ככל האפשר מטיפולים כירורגיים. 

סיכום והמלצות
לטיפולי  הפונים  מטופלים  בקרב  כיום  נפוצים  ביולוגיים  טיפולים 
עשויים  אלו  מטופלים  כאחת.  ופרטיות  ציבוריות  במרפאות   - שיניים 
השיננית  ובטיפול  בכלל  שיניים  בטיפולי  מיוחדת,  להתייחסות  להזדקק 
בפרט. ההיכרות עם הטיפולים השונים, המצבים הרפואיים שלהם נועדו, 
תופעות הלוואי והביטויים בחלל הפה, ההשפעה ההדדית בין התרופות 
לבין מחלות הפה, כמו גם הבנת השיקולים המיוחדים הנדרשים בטיפול 
דנטלי במטופלים אלו - כל אלו הם בבחינת ידע הכרחי הנדרש מאנשי 

הצוות הרפואי במרפאת השיניים.  
המלצות מעשיות לשיננית ולרופא השיניים כוללות: אנמנזה מעמיקה 
בניסיון לברר את מידת הדיכוי החיסוני; חינוך והדרכת מטופלים להיגיינה 
אוראלית נאותה; סילוק מוקדי זיהום אוראליים ללא דיחוי; ביצוע ספירות 
דם ובדיקת תפקודי קרישה להערכת הסיכון להתפתחות זיהום ודימום; 
כירורגיים;  טיפולים  בטרם  מניעתית  אנטיביוטיקה  במתן  הצורך  שקילת 
הימנעות ככל שניתן מהתערבות כירורגית במטופלים הנוטלים תרופות 

מעכבות ספיגת עצם.
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מאמרים מקצועיים  

תקציר

בלתי  מרכיב  היא  גרמית  רקמה  תוספת 
הפה,  לשיקום  הטיפול  תכניות  מרוב  נפרד 
נתמך  בשיקום  שימוש  העושות  אלה  ובפרט 
בתכונות  דומים  ועצם  טבעי  אלמוג  שתלים. 
זה הביא  וחוזק. דמיון  רבות כמו מבנה, הרכב 
אלמוגים  שמקורם  בחומרים  הנפוץ  לשימוש 
בתחום האורתופדיה ורפואת השיניים, ובעיקר 
בתחליפי  השימוש  עצם.  תחליפי  בהשתלת 
המיוצרים  )קסנוגרפטים(  החי  מן  עצם 
מהסיבוכים  חלק  לעקוף  מאפשר  מאלמוגים, 
אדם  ממקור  עצם  בשתלי  לשימוש  הקשורים 
עצמונית  מתרומה  עצם  ובשתלי  )אלוגרפטים( 
)אוטוגרפטים(. מאמר זה מתאר את האיכויות 
שגודל  טבעי  אלמוגים  שלד  של  הייחודיות 
הפיכתו  ואת  מיטבית,  מלאכותית  בסביבה 

לחומר ביולוגי המשמש כ"תחליף עצם".

הקדמה
שינויים  מתרחשים  שיניים,  עקירת  לאחר 
ניכרים בבסיס הלסת וברכס המכתשי. תהליכים 
אלה, שהם ניווניים בעיקרם, תוארו על ידי אמלר 
 Araujo( ולינדה  ארחו  ידי  ועל   )Amler )1((
בספיגת  בעיקר  ומתמצים    ,)and Lindhe( )2
חומרים  השתלת  מכתשית.  וחוץ  פנים  עצם 
המעודדים צימוח גרמי במכתשית העקירה, מיד 
אובדן  את  להקטין  מאפשרת  העקירה,  לאחר 
)תמונה  העצם הפתולוגי הזה באופן משמעותי 
1( )שיקום: פרופ' ניצן ביצ'צ'ו(. תופעה זו הפכה 
מרוב  נפרד  בלתי  למרכיב  העצם  השתלת  את 
מחוסרות  לסתות  המשקמות  הטיפול  תכניות 
דנטליים  בשתלים  השימוש   .)4  ,3( שיניים 
לצורך  הוביל  הלסת  עצמות  בתוך  המשולבים 
הלסתות  של  הגרמיים  המתאר  קווי  בשיפור 

ועיבוי העצם באתר ההשתלה. 
נחשבים  )אוטוגניים(,  עצמוניים  שתלים 

בניתוחים    )Gold Standard( הזהב"  ל"תקן 
בחלל הפה. בדרך כלל קוצרים שתלים כאלה 
מהלסת התחתונה האחורית, רכס עצם הכסל 
העצם  או  הירך  עצם  הצלעות,   ,)iliac crest(
משך  את  מאריך  זה  הליך  אך  הפריאטלית, 
ומגדיל  התורם  באתר  התחלואה  ואת  הניתוח 
להפוך  העשוי  נוסף  גורם  הטיפול.  עלויות  את 
בין  הרבה  השונות  הוא  למורכב  ההליך  את 
אנשים בספיגת העצם ובתגובתם לפרוצדורות 

צימוח גרמי )4(.
שאינו  אנושי  מתורם  )שתלים  אלוגרפטים 

וקסנוגרפטים  הנתרם(  לאדם  גנטית  קשור 
)תוצרי השתלה מן החי, בדרך כלל שתלי עצם 
יותר,  זמינים  שתלים  הם  בקר/חזיר(  ממקור 
ששימושם נפוץ. כיוון ששתלים מסוג זה עלולים 
סיכון  ונושאים  אימונוגניות  לתופעות  לגרום 
עוברים  הם   ,)7  ,6( מחלות  להעברת  אפשרי 
תהליכים לחיסול וירוסים ופריונים, שבמהלכם 
של  החיוניות  האיכויות  את  מאבדים  גם  הם 
יתר  הגרפט.  של   הספיגה  כושר  ואת  העצם 
על כן, באירופה השימוש באלוגרפטים מוגבל 

בגלל סוגיות משפטיות )5, 6(. 

אלמוגים טבעיים בשירות 
טיפולים רגנרטיביים

---------------
פרופ' חיים טל - המחלקה לפריודונטולוגיה ושתלים 

אורליים, ראש הקתדרה לחקר השתלות ע"ש ג'ראלד 
ניזניק - בית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת 

talhaim@tauex.tau.ac.il .תל־אביב
 .Core Bone Ltd המחבר משמש יועץ בכיר לחברת

 DMD, MDent, PhD ,פרופ' חיים טל

תמונה 1: הנחת שתל בשקע מיד לאחר עקירת שן טוחנת אחורית מלסת תחתונה.
א. מצג קליני של שתל שיוצב במכתשית עקירה מיד לאחר עקירת השן הטוחנת הראשונה הימנית 

במנדיבולה. כתף השתל נמצאת 1-2 מ"מ מתחת לשולי עצם המכתשית; ב. הרווח שבין העצם 
האלוואולרית ופני השתל ממולא בקסנוגרפט המכוסה על ידי ממברנת קולגן נספגת ובמתלה 

של החניכיים; ג. צילום רנטגן, שישה חודשים לאחר הניתוח, מדגים אזור רדיו־אופקי  סביב 
השתל; ד. שיקום סופי עם כתר זירקוניה, הממלא אחר הציפיות התפקודיות והאסתטיות.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

א

ג

ב

ד



JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ● ISSUE 68 ● JULY 2020 ● 2020 שיננות ● גיליון 68 ●  יולי 2020   1213   שיננות ● גיליון 68 ● יולי ● JOURNAL OF THE ISRAELI DENTAL HYGIENE ASSOCIATION ●  ISSUE 68 ● JULY 2020

 שימוש בשלד אלמוגים 
כתחליף עצם

לעצם  מבנית  מבחינה  דומה  אלמוגים  שלד 
ביולוגי  כחומר  לשמש  יכול  הוא  כן  ועל   ,)3(
מאפשר  בו  השימוש  עצם.  להשתלת  מתאים 
הקשורים  המובנים  מהסיבוכים  חלק  לעקוף 
ובאלוגרפטים.  אוטוגניים  בשתלים  לשימוש 
המתאים  נקבובי,  חומר  הוא  גרוס  אלמוג 
לבניית    )scaffold( משתית/פיגום   לשמש 
עצם. תכונה זו, הנקראת אוסטאוקונדוקטיביות 
של  נוספות  ותכונות   ,)osteoconduction(
האלמוג, לרבות קצב הספיגה שלו והעובדה כי 
יצירת  או  דלקתיים  תסנינים  מעורר  אינו  הוא 
לו לשמש  11(, מאפשרות   ,8( מעטפת סיבית 
בהליכים   )bone substitute( עצם  כתחליף 

של צימוח גרמי מודרך. 
הקודמת,  המאה  של  השמונים  משנות  החל 
במגוון  לטיפול  אלמוגים  שתלי  משמשים 
וגולגולת  פנים  ליקויי  אורתופדיים,  ליקויים 
השתלת  של  ולהליכים  בפה  גרמיים  וליקויים 

ומחקרים  קדם־קליניים  מחקרים  עצם. 
בהם  שנעשה  כאלה  לרבות  רבים,  קליניים 
צימוח  לבצע  שניתן  הדגימו  זמן,  לאורך  מעקב 
האנאורגני  הרכיב  באמצעות  מוצלח  עצם 
הם  טבעיים  שאלמוגים  והראו  אלמוגים,  של 
אוסטאוקונדוקטיביים, עמידים לזיהומים ובעלי 

תאימות ביולוגית גבוהה )8, 9(.  
אלמוגים  שתלי  כי  הראו  שונים  מחקרים 
 ,BioCoral מתוצרת  פחמתי,  בסידן  העשירים 
חדשה  עצם  היווצרות  מעודדים  צרפת, 
הלסת  של  הסינוס  בבסיס  השתלתם  לאחר 
שני  בין  שהשווה  במחקר    .)13-10( העליונה 
תרבית  באמצעות  עצם  ליצירת  משתית  סוגי 
משתית   - אוטוגניים  אוסטאובלסטים  של 
 Oral Bone®, פוליגליקולית־פולילקטית 
זרחתי  מסידן  ומשתית  גרמניה(   ,)BioTissue
שמקורה באלמוגים )BioCoral, צרפת( - נמצא 
על  שנבנתה  החדשה  העצם  רקמת  ששיעור 
ו־55%,    37% בממוצע  היה  המשתיות  סוגי  שני 

בהתאמה )12(.  
מכתשיות  שימור  הליכי  אחר  קליני  במעקב 

הלסת  של  האחוריים  באזורים  עקירה 
עצם  תחליף  באמצעות  והעליונה  התחתונה 
הדגימו  ההשתלה  מאתרי   93.5% מאלמוגים, 
יכולת לתמוך בשתלים דנטליים המוחדרים אל 
צורך  ללא  וזאת   ,)endosseous( העצם  תוך 
בהשתלת עצם נוספת. לפיכך, באתרי השתלה 
דלדול  למנוע  אלמוגים  גרגרי  יכולים  מוצלחים 
את  מייתרים  והם  שאריתי,  רכס  של  וספיגה 
השתלת  של  נוספים  בעזרים  בשימוש  הצורך 
עצם ומאפשרים לצמצם את הטיפול ולהפחית 

את עלותו )תמונה 2(.
שנקצרו  ליבה  דגימות  של  היסטולוגי  ניתוח 
קודם  שטופלו  באתרים  השתלות  במהלך 
גוף  תגובת  הראה  לא  אלמוגים,  בשתלי  לכן 
ניתוח   .)8( אלמוגים  שתלי  של  לחלקיקים  זר 
בעלת  בוגרת  עצם  בניית  הדגים  היסטוכימי 
לחלקיקי  סביב  מינרליזציה  של  גבוה  שיעור 
השתל )15(. תמונה 3 מציגה ניתוח היסטומטרי 
מרצפת  שנקצר  טיפוסי,  חתך  של  ממוחשב 
 )antral sinus( העליונה  בלסת   הסינוס 
שכמעט  העובדה  קסנוגרפט.  השתלת  לאחר 
עם  במגע  היו  המושתלים  החלקיקים   כל 
ביולוגי  חומר  כי  בטענה  תומכת  בוגרת,   עצם 
לציין  ראוי  מאוד.  אוסטאוקונדוקטיבי  הוא  זה 
סיבית  אנקפסולציה  שום  נצפתה  לא   כי 

של רקמות )14, 15(.  
האלמוגים  של  המיוחד  הנקבובי  המבנה 
דומה,  במוצר  בשימוש   .4 בתמונה  מוצג 
וסידן  הידרוקסיאפטיט  המכיל  מחומר  העשוי 
 Pro Osteon,( באלמוגים  שמקורם  פחמתי 
Zimmer-Biomet( הודגמו היווצרות של כלי 
דם, התמיינות של תאים אוסטאופרוגניטורים, 
השתל  של  וספיגה  העצם  של  מחדש  עיצוב 

  .)15 ,14(

 ייצור שתלי אלמוגים
 ואיכויותיהם

כפי שכבר צוין, הדמיון בין תכונות האלמוג 
איכות,  מבחינת  העצם  לתכונות   הטבעי 
הביא  ספיגה,  ויכולת  חוזק  מבנה,  הרכב, 
לשימוש הנפוץ בחומרים שמקורם באלמוגים 
בתחום רפואת השיניים והאורתופדיה. ואולם, 
כמינים  האלמוגים  הוכרזו  האחרון  בעשור 
בים  שקצירתם  הכחדה,  בסכנת  זואולוגיים 
של  איכותם  כך,  על  נוסף  לחוק.  בניגוד  היא 
עקב  התדרדרה  בים  שמקורם  האלמוגים 

זיהום מי הים. 
שפותח  מאלמוגים,  ביומימטי  עצם  תחליף 
 ,ISRAEL Core-Bone לאחרונה על ידי חברת
האלמוגים.  של  הטהור  המינרלי  מהחלק  עשוי 
סידן  גבישי  מ־95%  למעלה  מכיל  זה  תכשיר 
ומועשר   )aragonite( ארגונייט  בצורת  פחמתי 
אנאורגניים  וחומרים  סטרונציום  בסיליציום, 
סידן,   - העיקריים  היסודות  לשלושת  אחרים. 

תמונה 2: א. צילום רנטגן של מכתשית עקירה של שן #25, ארבעה חודשים לאחר שבוצעה השתלה 
עם CoreBone 1000. האיזור הרדיו־אופקי מדגים את העצם החדשה וחלקיקי שתל; ב. צילום 

רנטגן חמישה חודשים לאחר העקירה, ובו נראים שני שתלים חדשים באתרים  25 # ו- #26. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 תמונה 3: חתך היסטולוגי של ליבת עצם )Core( שנקצרה מרצפת הסינוס המקסילרי 
לאחר השתלת חלקיקי תחליף עצם.

 א. מרבית החלקיקים המושתלים נמצאים במגע עם עצם חדשה; ב. ניתוח היסטומטרי ממוחשב 
התומך בתצפית המיקרוסקופית.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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סיליציום וסטרונציום - תפקיד חשוב בתהליך 
תגובות  ובהפעלת  העצם  של  המינרליזציה 
 1 )טבלה  אוסטאוגניים  אנזימטיות בתאים 

ותמונה 5(. 
מיוצר   Core-Bone של  העצם  תחליף 
מימית  במערכת  הגדלים  מאלמוגים 

בה  שנעשה  ומבוקרת,  סגורה  )אקווריום( 
אלה  מים  ים;   מי  המדמים  במים  שימוש 
חומרי  ידי  על  ומועשרים  במעבדה  מיוצרים 
לגידול  זו  טכנולוגיה  ביואקטיביים.  מזון 
אלמוגים מאפשרת לנצל את התכונות דמויות 
העצם של האלמוגים, תוך הימנעות מסיכונים 

הרכב   .)6 )תמונה  הים  לזיהום  הקשורים 
מליחות  הסביבה:  מתנאי  מושפע  האלמוגים 
וכדומה.  טמפרטורה  מינרלים,  תוספי  המים, 
אלמוגים,  של  שונים  סוגים  לגדל  ניתן  לפיכך 
זה מזה במידת הנקבוביות שלהם,  הנבדלים 
לספיגה.  ובעמידותם  בצורתם   בחוזקם, 

תמונה 5: תמונות מיקרו־טומוגרפיה ממוחשבת 
  .)CT, Computed Tomography(

א. גליל ליבה שנקצר ממכתשית עקירה 8 
שבועות לאחר שהושתל בו תחליף עצם 
מאלמוגים;  ב. חתך רוחב במרכז הגליל

-----------------------------------------------

 .Core-Bone תמונה 6: גידול אלמוגים טבעיים באקווריום של חברת
האקווריום מספק מים דמויי מי ים, חומרי מזון ביואקטיביים מטוהרים, 

תאורה מלאכותית באיכות אור יום מלא וטמפרטורה מיטבית
-----------------------------------------------------------------------------

תמונה 4: תצלומים המדגימים את המבנה הנקבובי 
של האלמוג; א. תצלום בהגדלה )x 5( המציג 

את פני השטח הביואקטיביים של האלמוג ואת 
הנקבוביות המחוברות זו לזו בממדים אופטימליים 

 לצמיחת כלי דם ולצימוח עצם; 
ב., ג, תמונות שצולמו במיקרוסקופ אלקטרוני סורק 

ממחישות את הדמיון בין תחליף עצם מאלמוגים 
- CoreBone )ב( ומשתית עצם אנושית )ג(

------------------------------------------------------------------------------------------------------

גא

ב

א

ב

 CoreBone טבלה 1: המאפיינים הפיזיקליים של
לעומת תחליפי עצם אחרים

מאמץ מתיחה מקסימלי*סוג עצם/תחליף עצם
)MPa ,מגה פסקל(

CoreBone17-22

3-8אלמוגי ים )חברות אחרות(

3.5-7עצם ספוגית

2-5עצם סינתטית

Ultimate tensile strength *
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תמונה 7: א. אתר המדגים נפיחות בוקלית באספקט הבוקלי של השן הטוחנת הקדמית 
הליקוי  של   ,CT באמצעות  שצולם  אורך,  חתך  ב.   ;)#14 מספר  )שן  הראשונה  העליונה 
 ;)# ו־15   #14 מספר  )שיניים  העליונות   הקדמיות  הטוחנות  השיניים  באזור  הגרמי 
המדגים  הימנית,  האחורית  העליונה  הלסת  של   ,CT באמצעות  שצולם  רוחב,  חתך  ג. 
מ"מ(   2-1( דקה  סינוס  לרצפת  שגרם  האחוריות  הטוחנות  השיניים  באזור  עצם  אובדן 
ד. דימות תלת־ממדי של  ולליקוי פריאפיקלי הקשור לשן הטוחנת הקדמית הראשונה; 
הלסת העליונה האחורית הימנית, שמדגים אובדן עצם חמור באזור השיניים הטוחנות 
האחוריות ונגע פריאפיקלי הקשור לשן הטוחנת הקדמית הראשונה; ה. מבט כירורגי של 
הלסת העליונה האחורית הימנית, המדגים אובדן עצם חמור ברכס של הלסת העליונה 
מכתש  השנייה(,  הקדמית  הטוחנת  והשן  האחוריות  הטוחנות  השיניים  )אזור  האחורית 
מבט פנורמי על  ו.  וליקוי פריאפיקלי הקשור לשן הטוחנת הקדמית הראשונה;  עקירה 
CoreBone 1000, חמישה חודשים לאחר הניתוח;  הליקויים, לאחר השתלת עצם עם 
ז. מבט פנורמי על הליקויים שמונה חודשים לאחר הרמת רצפת הסינוס, הנחת ארבעה 

שתלים ובניית תותבת קבועה הנתמכת על ידי השתלים
---------------------------------------------------------------------------------------

כל סוג משמש להתוויה שונה ברפואת שיניים 
ובאורתופדיה. 

בהם  שנעשה  מקרים  תיאורי  שני   להלן 
חברת  של  מאלמוגים  עצם  בתחליף  שימוש 
גרמיים  ליקויים  של  לשיקום   CoreBone

ולהשתלת עצם. 

ד

ו

ז

גבא

ה

 1 מקרה 

השתלת תחליף עצם במקום שנוצר בו פגם גרמי גדול בעקבות הסרת ציסטה פריאפיקלית, 
 .CoreBone 1000 והרמת הסינוס המקסילרי הסמוך בלסת האחורית הימנית, באמצעות

לאחר התגרמות האזורים הוחדרו במקום 4 שתלים. 
גודל הגרגירים: 1000-600 מיקרון )תמונה 7(.
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2 מקרה 
שימור מכתשיות עקירה במרכז הלסת העליונה לאחר עקירת החותכות העליונות המרכזיות. 
חלל המכתשיות מושתל באמצעות CoreBone 1000. גודל הגרגירים: 1000-600 מיקרון. פתחי 
ריפוי,  חודשי  חמישה  לאחר  מהחך.  חופשיים  חיבור  רקמת  שתלי  ידי  על  נאטמים  העקירות 
הרופא  ציפיות  על  עונים  אשר  זירקוניה  כתרי  באמצעות  המשוקמים  שתלים   שני  מוחדרים 

והמטופל הן מבחינה תפקודית והן בהיבט האסתטי )תמונה 8( )שיקום: ד"ר גיל אספרנה(.
המשך בעמוד 18  

◄
11. השיקום 
הסופי עונה 
על הדרישות 
התפקודיות 
והאסתטיות

תמונה 8: תיאור קליני 
של פרוצדורת עקירות, 

שימור רכס, השתלות 
מאוחרות ושיקום נתמך 
שתלים באזור האסתטי

1. תצלום פריאפיקלי של 
החותכות העליונות המרכזיות. 

שתי השיניים מוביליות 
ומוקפות רקמת גרעון ודלקת

2. תמונה קלינית של השיניים 
העקורות. ניתן להבחין ברקמה 

הרכה הסובבת את השורשים

3. תמונה קלינית של מכתשיות העקירה

6. איטום פתחי העקירה בעזרת שתלי חניכיים 
חופשיים, שנועד להגן על אתרי העקירה המושתלים 

מצד אחד, ולשפר את מבנה הרירית הלעיסית 
באמצעות אוגמנטציה אוטוגנית מצד שני

8. תצלומי הרנטגן חודש לאחר העקירה

◄
7. ריפוי הרקמה

 הרכה לאחר 
 6 חודשים 
משביע רצון

4. תמונה קלינית של המכתשיות 
לאחר ביצוע פרוצדורת שימור הרכס 

Coral-Bone 1000 באמצעות

5. שתלי רקמת חיבור המיועדים לאטום את פתחי 
המכתשיות ולייצב את האלמוג הגרוס

9. תצלומי הרנטגן 6 חודשים 
לאחר העקירה מראים שחלוף של 

החומר המושתל בעצם טבעית

10. תצלום פריאפיקלי המראה שני שתלים 
המוחדרים לאתר ההשתלה

Innovative dental products
PRUDENTI

* נבדק במחקר קליני על שטיפת פה המכילה אוקטנידין

פוקט-X ג׳ל - לטיפול בכיסי חניכיים.
לכיס  קלה  להחדרה  במזרק,  המגיע  ג'ל 

הפריודונטלי

בקלות  מוכנס  נוזלי,  החומר  החדר  בטמפ' 
פינות  כולל  הכיס,  נפח  כל  את  וממלא  לכיס 
הנוזל  הגוף  בטמפ׳  ועמוקות.  נסתרות 
שניות  תוך  ומתקשה  שמתמצק  לג'ל   הופך 

)פורמולציה מוקו-אדהזיבית, תרמו-סנסטיבית(

חסכוני ביותר!
תכולת אריזה: 3 מזרקים של 1 מ״ל

מזרק אחד מספיק למספר כיסים.
שורשים  הקצעת  לבצע  יש  השימוש  לפני 
)ניקוי, החלקה והסרת אבנית מאזור כיס השן(

הפוקט-X ג'ל מבצע 3 פעולות בכיס הפריודונטלי:

מכיל חומצה היאלורונית היוצרת שכבת הגנה 	
מכיל חומר אנטימיקרוביאלי Octenidine ששומר על  	

הכיס נקי  ואינו מכתים*
הג'ל ממלא את הכיס ומונע כניסה חוזרת של חיידקים  	

ופתוגנים

חסכוני 	
משתלם 	
יעיל 	

לטיפול בכיסי חניכיים

10% הנחה

252
מחיר משוקלל בקניית 3 אריזות

מחיר רגיל 280 ₪
מק"ט 782

)מחיר מחושב למזרק 84 ₪(

מחיר רגיל

280
מק"ט 782

מחיר מחושב למזרק 93.3 ₪

הנחה מיוחדת בקניית 
3 אריזות )9 מזרקים(:

המחיר אינו כולל מע"מ ובתוקף עד 30/09/20 
הזמנות בסכום נמוך מ 500 ₪ תחוייבנה בדמי משלוח  

להזמנות: 03-639360   ליאת 052-2465533   זהבה 050-2337779
www.idental.co.il
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המשך מעמוד 16

סיכום

הדמיון בין תכונות האלמוג הטבעי לתכונות 
מבנה,  הרכב,  איכות,  מבחינת   העצם 
הנפוץ  לשימוש  הביא  ספיגה,  ויכולת  חוזק 
בחומרים שמקורם באלמוגים בתחום רפואת 
גרוסים  אלמוגים  והאורתופדיה.  השיניים 
מתאימים לשמש כ"תחליפי עצם" בהליכים 
היותם  בזכות  מודרך,  גרמי  צימוח  של 
אוסאוקונדוקטיביים.  נקבוביים  חומרים 
מבוקרים  בתנאים  היטב  גדלים  האלמוגים 
מושפע  והרכבם  אקווריום,  דמויות  בבריכות 
על  להשפיע  ניתן  ולפיכך  הסביבה,  מתנאי 

התוצר הסופי ולטייבו בהתאם.
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הרווחה החומרית במדינות המפותחות גדולה כיום לאין שיעור ממצבה 
בדורות קודמים, אולם שיעורי הדיכאון והחרדה המדווחים עלו.

שאנו  החברתי  לאקלים  התייחסות  דורשת  שכזו  משמעותית  קפיצה 
הצורך  את  מחדד  זו,  בתקופה  לו  עדים  שאנו  הקורונה  משבר  בו.  חיים 
ואת  ומשפחתיים,  רגשיים  חברתיים,  קשרים  לקיים  האדם  של  הבסיסי 
חשיבותם לבריאותו של הפרט - הפיזית והנפשית - גם בעולם שלכאורה 

לא קיים בו חוסר חומרי.
מפותל  בחיים  לסיפוק  לאומי  עושר  בין  הקשר  מאוד,  מפתיע  באופן 
פחות  מייצרת  בעושר  עלייה  הביטחון,  רשת  קיום  לאחר  דרמטי.  באופן 

ופחות שביעות רצון מהחיים )1(.
לתחושות ולרגשות יכולת השפעה משמעותית על תוצאי הבריאות של 
הפרט ועל התמודדותו עם מצבי תחלואה. במאמר זה אסקור את גישתו 
המהפכנית של אנטונובסקי לקידום בריאות כללית ובריאות הפה על ידי 

שימוש במודל הסלוטוגני.
"בריאות היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמת ולא 

רק היעדר מחלה" )2( 
יותר  רחבה  התייחסות  בתוכה  מקפלת  בריאות  המושג  הגדרת 
העולמי  הבריאות  ארגון  הגדרת  מחלה.  היעדר  של  הצרה  מההגדרה 

משקפת את ההבנה כי לבריאות היבטים נוספים על מצב פיזי תקין.
המצב  בין  הדוק  קשר  יש  כי  ההבנה  מתפתחת  האחרונות  בשנים 

החברתי והרגשי וההון האנושי ובין הבריאות הפיזית.
חיוביים,  רגשות  בין  חזק  חיובי  קשר  על  מצביע  העכשווי  המחקר 
בין  חיים. הקשר  ואיכות  חיים  אורך  פיזית,  ובין בריאות  ואושר  אופטימיות 
תחלואה פיזית במחלות שונות ובין הסביבה והרקע החברתי והנפשי מהווה 

קרקע פורייה למחקר בהקשר של בריאות ציבור וקידום בריאות )3(.
קידום בריאות הוא תחום בבריאות הציבור המתייחס לציר החיובי של 
בעולם  הרווחת  מהגישה  בשונה  וזאת  הופעתה,  טרם  המחלה  מניעת 
הבריאות המדיקלי, המתרכז בטיפול בתחלואה קיימת בשלב הזיהוי או 
האבחון שלה. זהו תהליך המאפשר לאנשים להגדיל שליטה על בריאותם 

ולשפרה )4(. 
על  השליטה  להגדלת  כלי  לשמש  יכולות  ואופטימיות  חיובית  חשיבה 

תוצאי הבריאות של הפרט.

התיאוריה הסלוטוגנזית
העשרים  המאה  של  ה־70  שנות  עד  הרפואי  והמדע  המחקר  מרבית 
 - המחלה  שלבי  את  המניעים  ובתהליכים  המחלה  בחקר  עסקו 
פתוגנזה. בשנות ה־70 הגיע לארץ פרופסור יהודי־אמריקאי בשם אהרון 
אנטונובסקי. באחד המחקרים שלו בחן פרופ' אנטונובסקי את השפעת 

)5(. חלק מהנשים בקבוצת המחקר היו  גיל הבלות על חייהן של נשים 
בריאות  ידווחו על  ניצולות שואה, שלהנחתו הראשונית של אנטונובסקי 

לקויה יותר, שביעות רצון נמוכה יותר בחייהן ותוצאות בריאות פחותות.
בסדרת ראיונות שנעשו בקבוצה זו נשאלו הנחקרות על בריאות נתפסת 
זוג,  בן  אובדן  הראייה,  איבוד  כגון  השפעה  בעלי  שונים  חיים  אירועי  ועל 
ניתוח הראיונות,  )6(. לאחר  או סבל ממחלה קשה  כריתת הרגל/הזרוע 
ולתדהמתו, מצא פרופ' אנטונובסקי כי 29% מהנשים דיווחו על בריאות 
טובה והשפעות זניחות של גיל הבלות על מצבן הבריאותי הכללי, למרות 

היותן ניצולות שואה שורדות מחנות ריכוז.
לחוות  עשויות  שנשים  יתכן  כיצד  השאלה  את  העלה  אנטונובסקי 
חיים  ואירועי  קשה  כה  טראומה  שחוו  העובדה  למרות  טובה  בריאות 
במספר  להתמקד  אותו  הובילו  זה  מחקר  תוצאות  סטרסוגניים. 
הייתה  זו  שלהן.  הבריאות  משאבי  אחר  ובחיפוש  משיבות  של  מועט 
מפתוגנזה  אנטונובסקי  של  האישית  הפרדיגמה  במעבר  הציון  נקודת 

לסלוטוגנזה )5(. 
יוצר  מה  למצוא  ביקשה  הסלוטוגנית,  הגישה  את  שהובילה  התפיסה 
אנשים בריאים, או כיצד ניתן לחזק את הציר החיובי של הבריאות בקרב 
פרט ואוכלוסיות. גישה זו הייתה מהפכנית ושונה מהמוכר בעולם הרפואה. 
עיקר מאמציו המחקריים היו להבדיל את תכונות האופי הקיימות בקרב 
הקבוצה המדווחת על תחושת בריאות טובה יותר ולאפיין את התכונות 
המבדילות פרטים אלו, כדי ללמוד ולחקור כיצד ניתן להעתיק תכונות אלו 

וליצור שינוי חיובי במניעת תחלואה ובקידום בריאות.
מחקריו של אנטונובסקי הובילו להבנה כי יש חשיבות לתחושה שאותה 
 Sense of Coherence =  ( הקוהרנטיות  תחושת  כקוהרנטיות.  הגדיר 
SOC( משקפת את השקפת האדם על חייו ואת יכולתו להגיב למצבים 
את  לראות  גלובלית  אוריינטציה  זוהי  סטרס.   - עקה  היוצרים  מלחיצים 
לחשוב  אישית  דרך  זוהי  ומשמעותיים.  לניהול  ניתנים  כמובנים,  החיים 
ולהתנהג מתוך אמון פנימי, אשר מוביל אנשים לזהות, להועיל ולהשתמש 

מחדש במשאבים העומדים לרשותם )7(.  

תחושת הקוהרנטיות מתמקדת בשלוש תכונות עיקריות:

הסיטואציה  את  שתבין  ככל  הסיטואציה.  של  הבנה   - מובנות   .1
ויודעים  מבינים  אנו  כאשר  יותר.  טוב  תתמודד  בה,  נמצא  שאתה 
הראשונה  הפעם  לדוגמה,  יותר.  מוכנים  אנחנו  לקרות,  צפוי  מה 
שנתקלים במצב כלשהו היא מלחיצה במיוחד, אולם ככל שמתנסים 

יותר ויותר בחוויה - הדבר נעשה ברור ומלחיץ פחות. 
יכולת ניהול/נהילות - היכולת של האדם לנהל את המצב שהוא   .2
בחירה  ויכולת  שליטה  זה.  לצורך  ותמיכה  עזרה  ולקבל  בו  נמצא 

בדברים שהפרט רוצה בהם יביאו לשביעות רצון גבוהה יותר.
משמעות - תחושת האדם שיש לו משמעות בחייו, וכן שלסביבה   .3
לעצמי  ומשמעותי  חשוב  אני  כי  ההבנה  בעיניו.  משמעות  יש  שלו 

ולסובבים אותי.

 לבריאות! אופטימיות ורגשות 
חיוביים ככלי לקידום בריאות 

על פי המודל הסלוטוגני

---------------
לימודי שיננות  רופאת שיניים, מומחית ברפואת שיניים קהילתית; מנהלת   - יבלון  אילנית  ד"ר 
והאוניברסיטה  עין־כרם  הדסה  קהילתית,  שיניים  לרפואת  המחלקה  שיניים,  ברפואת  וסייעות 

העברית; מנהלת מרפאת שיניים בתאגיד "מכבידנט". 

 DMD, MPH ,ד"ר אילנית יבלון
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 - לבריאות  חיובית  בגישה  בהתמקדותה  ייחודית  הסלוטוגנית  הגישה 
חיפוש המאפיינים המובילים לקידום בריאות ולא למחלה. לגישה זו הדים 
רבים, ולא רק בעולם הרפואה. היא הועתקה לתחומים נוספים כגון חינוך, 

עבודה סוציאלית ועוד.
תחושות  שהביעו  או  אופטימיים  הם  כי  עצמם  על  שהעידו  אנשים 
בתחושת  בסיטואציות  ומתבוננים  ליעדים  להגיע  נוטים  חיוביות, 
שהם  והאסטרטגיות  כבר־ניהול  בעיניהם  נתפס  סטרס  אופטימיות, 
וממוקדות  יעילות  פונקציונליות,  הן  כדי להתמודד עם הבעיות  נוקטים 
כתוצאה  אלא  כאירוע  לא  בעיניהם  נתפס  סטרס  כך,  על  נוסף  מטרה. 
של הערכת המצב שהוא יוצר. הם תופסים את הסטרס כפחות מאיים 

מאשר החושבים השליליים )9(.
החושבים החיוביים לא רק יתמודדו עם המצב המלחיץ טוב יותר, אלא 

יקבלו תוצאות טובות יותר בסיום המצב.
בהמשך לגישתו של אנטונובסקי בתחום הבריאות הפיזית, החל שינוי 
ומהפך בתחום בריאות הנפש. מרטין סליגמן, "אבי הפסיכולוגיה החיובית״, 

מציע במאמרו משנת 2008 )9( מושג חדש - בריאות חיובית: 

❜❜  בריאות חיובית מתארת מצב שמעבר להיעדר מחלה. היא 
ניתנת להגדרה וניתנת למדידה. ניתן להפעיל בריאות חיובית 
על ידי שילוב של מצב תקין במדדים ביולוגיים, סובייקטיביים 
קיימים מאפשר לבדוק את  אורך  ותפקודיים. מידע ממחקרי 
החיים,  באורך  עלייה  מנבאת  חיובית  בריאות  כי  ההשערה 
נפשית  בריאות  הבריאות,  למערכת  כלכליות  בעלויות  ירידה 
כאשר  יותר  טובה  פרוגנוזה  ואפילו  בהזדקנות,  יותר  טובה 

מחלה קיימת ❜❜ )9(.

שימוש  ידי  על  להיעשות  יכול  בריאות  קידום  הציבור,  בריאות  בגישת 
קיימת  מחלה  עם  למטופלים  שיעזרו  כלים  ומתן  המדוברים  במנגנונים 
לקצר את זמן ההחלמה, להוביל לשיקום מהיר יותר ואף להביא לתוצאות 

בריאותיות טובות יותר. 
את  ספציפית  חוזים  אשר  חיובית  בריאות  של  היבטים  אותם  לכן, 
שלתחום  מציע  סליגמן  להתערבויות.  למטרות  הופכים  הללו,  התוצאות 
החיובית,  הפסיכולוגיה  לתחום  ישירות  הקבלות  יש  החיובית  הבריאות 
אשר מציעות כי התמקדות בבריאות ולא במחלה תביא לחיסכון בעלויות 

ולהצלת חיים. 
שלווה  תקווה,  השראה,  סיפוק,  תודה,  הכרת  כוללים  חיוביים  רגשות 
מורכבת  חשיבה  נפשי,  בחוסן  אותנו  מציידים  חיוביים  רגשות  וסקרנות. 

ויצירתית יותר ובניית משאבים נפשיים.
ורגשות  חשיבה  שבין  הקשר  על  המעידות  מחקריות  דוגמאות  ישנן 
תוצאות  לבין  חיים,  ושמחת  אופטימיות  הומור,  בחוש  שימוש  חיוביים, 

בריאותיות טובות יותר.
איכות חיים טובה יותר מדווחת בקרב חולי סרטן המביעים רגשות של 
אופטימיות, תקווה ורגשות חיוביים בכלל. בקרב נשים לאחר כריתת שד, 
השפעה  נמצאה  למצוקתן,  משמעות  למציאת  התנהגותי  טיפול  שקיבלו 
בגוף  הסטרס  רמות  על  המשפיע  הורמון   - הקורטיזול  מדדי  על  ישירה 
ומדכא את מערכת החיסון. קבלת המציאות בצורה ריאלית, שימוש בחוש 
הומור ושיתוף פעולה עם מה שדורש הטיפול נמצא כמשפר איכות חיים 
של חולות סרטן השד. שימוש בחוש הומור נמצא כבעל השפעה חיובית 

על מערכת החיסון )10(.
מחקר שנעשה באוניברסיטת בן־גוריון הראה שלקבוצת נשים צעירות 
עם ראייה אופטימית, דיווח עצמי על אושר וחשיבה חיובית - היה סיכון 

תחוש ת 

ת
טיו נ ר ה ו ק

ה

משמעות ניהוליות מובנות
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נמוך ב־25% לחלות בסרטן השד, ואילו בקרב נשים שחוו אירוע סטרסוגני 
- הסיכון לחלות בסרטן השד היה גבוה ב־63% )11(.

מגן  כחלבון  המשמש   ,A מסוג  אימונגלובולינים  של  מוגברת  הפרשה 
יותר  גבוהה  נמצאה  והנשימה,  העיכול  למערכות  פתוגנים  כניסת  מפני 
הקוהרנטיות  תחושת   .)12( קוהרנטיות  תחושת  עם  מטופלים  בקרב 
המכונים  חיסון  מערכת  תאי  לקיום  ישיר  ביחס  עומדת  נמצאה   )SOC(
בהתקררות  אפילו  משמעותית  הייתה  והשפעתם   ,Natural killers

ושפעת פשוטות )13(.
במחקר השוואתי בקרב חולי ראומטואיד ארטריטיס, חולקו מטופלים 
וביטוי  בו הבעה  לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה צפתה בסרטון שהיו 
נמצא  הושוותה לקבוצה שלא צפתה בסרטון.  והיא  חיוביים,  רגשות  של 
כי המטופלים שראו את הסרט הפחיתו את הייצור וההפרשה של גורמי 

דלקת, כאב ונזק למפרקים )14(.
גם לתחושת המשמעותיות חלק מהותי בקידום בריאות ובשיפור תוצאות 
כי  שחשו  טיפול,  ללא  במחלות  וחולים  סופניים  חולים  כי  נמצא  בריאות. 

מותם ישפיע על בן הזוג שלהם, חיו שלוש שנים יותר בממוצע )15(.
המצב  על  משפיעה  העצבים  מערכת  שבו  המדויק  המנגנון 
בשם  ענף  מתפתח  כיום  במלואו.  ידוע  אינו  והחיסוני  ההורמונלי 
נוירואימונולוגיה, המראה כי הקשר בין המערכת החיסונית והמערכת 

העצבית הוא ישיר. 

 SOC ובריאות הפה
SOC חזק בקרב מתבגרים היה  ובריאות הפה.   SOC בין  נמצא קשר 

קשור לסיכויים נמוכים יותר לחוות עששת בשיניים קדמיות )16(. 
ורמות  אימהות  של   SOC בין  גם  נמצאו  משמעותיים  הפוכים  קשרים 
עששת, דלקות ודימומים בחניכיים בילדיהן. מחקרים אחרים הראו קשר 
צחצוח  תדירות  לבריאות,  הקשורה  חיים  ואיכות  חזק   SOC בין  חיובי 
השיניים וכן הדפוס והתדירות של הביקורים במרפאת שיניים. יתר על כן, 
SOC היה קשור למצב התפקודי בקבוצת חולים שקיבלו טיפול כירורגי 

בסרטן הפה או הלוע )17, 18(. 
תפקיד הצוות הרפואי והפרא־רפואי הוא להתייחס למצב בריאותו של 

הפרט על כלל מרכיביו - הפיזי, החברתי והמנטלי.
והסלוטוגנית  החיובית  בגישה  להשתמש  ניתן  הטיפול,  מתכנית  כחלק 
לקידום בריאות בקרב מטופלינו על ידי חיזוק התחושות החיוביות, גישה 
מטופלינו  של  וההישגים  התכונות  וחיזוק  בהומור  המלווה  אופטימית 
בתחום השמירה על היגיינה אורלית, תזונה נכונה ובריאות הפה והמשנן, 
תחושת  וחיזוק  ומובנות  משמעות  נהילות,  של  ההיבטים  הדגשת  תוך 

הקוהרנטיות שלהם.
כלים אלו יחזקו אצל המטופלים את המוטיבציה לשפר את בריאותם 

ולקבל תוצאות בריאות טובות יותר.
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והאוניברסיטה העברית  המחלקה לרפואת שיניים קהילתית של הדסה 
היא מחלקה יחידה מסוגה בישראל. היא עוסקת ברפואת שיניים ציבורית 
- תחום מומחיות השונה משאר תחומי ההתמחות ברפואת השיניים. בעוד 
ציבורית, המקבילה  אופי קליני, רפואת שיניים  שאר המקצועות הם בעלי 
ופיקוח  מניעה  באבחנה,  עוסקת  כללית,  ברפואה  הציבור  בריאות  לתחום 
על מחלות הפה ובקידום בריאות הפה מתוך מאמצים קהילתיים מאורגנים. 
ענף רפואת שיניים זה משרת את הציבור דרך מחקר, חינוך וקידום בריאות 

ותכניות מניעה וטיפול דנטליות בקרב האוכלוסייה על כל גווניה. 
מאפיינים  ביניהם  יש  אך  בפרט,  הטיפול  מן  שונה  בקהילה  הטיפול 
בדומה  היעד,  קהילת  על  מידע  יאסוף  הציבור  בריאות  איש  מקבילים. 
לאנמנזה, באמצעות סקרים, מאגרי מידע ושיטות איכותניות כמו קבוצות 
מיקוד, ראיונות עם אנשי מפתח ומחקר איכותני. בשלב הבא יש לאבחן את 
הבעיה - במה צריך ורוצים להתערב. החלטה זו צריכה תמיד להיעשות יחד 
המטופל.  של  העיקרית  לתלונה  הרופא  להתייחסות  בדומה  הקהילה,  עם 
לאחר מכן, בדומה לבניית תכנית הטיפול, תיבנה תכנית ההתערבות. אלא 
ועל  שבשונה מתכנית הטיפול, ההתערבות נבנית יחד עם אנשי הקהילה, 
תבנית  כל  שלביה.  בכל  חלק  לקחת  הקהילה  את  לעודד  המקצוע  אנשי 

התערבות מלווה בהערכה, בדומה למעקב ותחזוקה בטיפול בפרט. 
איגוד בתי הספר לרפואת שיניים בארה"ב הצהיר, כי יש להכשיר בוגרים 
כלל  של  הדנטליים  לצרכים  מענה  מתן  המאפשרים  ולכישורים  לידע 
האוכלוסייה, כחלק אינטגרלי משירותי הבריאות הכללית. יש ללמד ולהדגים 
כבעלי  השיניים  רפואת  מקצוע  אל  להיכנס  הבוגרים  את  המכינים  ערכים 
יש  מקצוע מוסריים, כחברים בקהילה מוסרית המחויבת לכללי המקצוע. 
ללמד ולהדגים את נושא בריאות הציבור תוך שימת דגש על מניעה, חינוך 
לאוכלוסיות  לסייע  המאמצים  במסגרת  הדנטלית  הציבור  בריאות  וקידום 

בסיכון ולהקטין את פערי הבריאות.
רבות  שנים  במשך  מלווה  בהדסה  קהילתית  שיניים  לרפואת  המחלקה 
עולים  בין השאר   - תכניות לקידום בריאות הפה בקרב אוכלוסיות שונות 
הגריאטרית  האוכלוסייה  חלש,  סוציו־אקונומי  ממעמד  ילדים  מאתיופיה, 
בכלל וניצולי שואה בפרט, האוכלוסייה הערבית, ילדים בגיל הרך ועוד. פעולות 
 proportionate( המידתית  הכלליות  בעקרון  האמונה  מתוך  נעשות  אלה 
universalism(. עיקרון זה משלב בין עקרון האוניברסליות של גישת "כלל 
האוכלוסייה", לפיו לכולם יש סיכון לחלות ולכן יש לפעול לצמצום התחלואה 
על ידי השקעת משאבים באוכלוסייה כולה, ובין גישת האוכלוסייה בסיכון 
)targeted population(, לפיה פועלים בקבוצות באוכלוסייה שלהן סיכון 
גבוה יותר לחלות. עקרון הכלליות המידתית מציע שילוב של שתי הגישות, 
כאשר משאבים מושקעים בכלל האוכלוסייה במטרה להסיט את עקומת 
שבסיכון  שבאוכלוסייה  כך   - פרופורציונלי  באופן  אך  שמאלה,  המחלה 
עקומת  טווח  יצומצם  גם  ובכך  יותר,  רבים  ומשאבים  מאמצים  יושקעו 
וצמצום  הכללית  התחלואה  הקטנת  היא  זו  גישה  של  התוצאה  המחלה. 

פערים בחברה.
קורס הדגל של המחלקה הוא קורס קידום בריאות, שבמסגרתו לומדים 
הסטודנטים את עקרונות קידום הבריאות ונדרשים לתכנן, ליישם ולהעריך 
בתכנון  היסוד  עקרונות  והשיניים.  הפה  בריאות  לקידום  התערבות  תכנית 

וביצוע תכניות קהילתיות לקידום בריאות הפה הם:
מניעה ראשונית היא היסוד של כל התכניות הקהילתיות;  •

מוסר,  מצפון,  בעלי  להיות  חייבים  תכניות  ובביצוע  בייעוץ  העוסקים  	•
;)evidence based(  גמישות ונכונות לקבלת מידע מדעי אמין חדש

;)accountability( מתכנני תכניות חייבים להיות אחראים לציבור 	•
שהיא  לקהילה  תכנית  כל  להתאים  ויש  שונות,  הן  הקהילות  כל  	•

מתבצעת בה;  
יש להעריך את היעילות היחסית והמעשית של שיטות מניעה וטיפול; 	•

גורמים  של  סביבתית  ברשת  חלק  הן  הפה  מחלות  כי  להבין  יש  	•
ביולוגיים וחברתיים;

יש ליזום פעולות במטרה לשפר את בריאות הפה של הקהילה. 	•

על הסטודנטים לאסוף מידע ולהגדיר את הבעיה, לקבוע מטרות לטווח 
הקצר והארוך, להגדיר את האוכלוסייה ואת המשאבים העומדים לרשותם, 
להתמודדות  דרכים  לתכנן  בפניהם,  שיעמדו  ואתגרים  מכשולים  לאתר 

ולהתגברות עליהם, לבצע את התכנית, לנטר ולהעריך אותה.
יצאו  שיניים  ברפואת  ב'  שנה  תלמידי  תשע"ט,  הלימודים  בשנת 
חינוכי  במוסד  יסודי,  ספר  בבית  בקהילה  בריאות  בקידום  להתנסות 
מבקשי  של  גנים  ביניהם  ילדים,  ובגני  מיוחדים  צרכים  עם  לתלמידים 
ידי  על  תועדה  הסטודנטים  של  והרגשית  המקצועית  החוויה  מקלט. 
הסטודנטיות שירי׳ה טיטלבוים, בר רושיחוצקי ועדן גליס, והיא מובאת 

כאן לפניכם:

במהלך הקורס 'קידום בריאות - מתיאוריה למעשה' ❜❜ 

אופן  ועל  בריאות  קידום  מהו  בריאות,  מהי  למדנו 

בריאות  לקידום  תכניות  של  וההערכה  היישום  התכנון, 

ומוציאים  יוזמים  הסטודנטים  הקורס,  במסגרת  בקהילה. 

לפועל תכנית קהילתית לקידום בריאות הפה עבור אוכלוסיות 

שונות. את התכנית העברנו בגן  לילדי מבקשי מקלט. מבקשי 

המקלט מגיעים בעיקר מארצות מזרח אפריקה )למשל סודן, 

אתיופיה ואריתריאה(. רוב מבקשי המקלט הגיעו לישראל בין 

השנים 2012-2007. ילדי המהגרים הנולדים בישראל מוגדרים 

הם  חובה  חינוך  חוק  במסגרת  זאת,  למרות  מעמד.  חסרי 

כלולים במסגרת חינוכית מגיל שלוש עד 17. מפאת מעמדם, 

ועל  הממלכתי  הבריאות  בביטוח  מבוטחים  אינם  הילדים 

הוריהם לרכוש ביטוח בריאות פרטי. ביטוח זה מהווה מעמסה 

בוחרים לרכוש את  כלכלית, בהינתן מצבם הכלכלי. אם הם 

הביטוח הזה, הם מכוסים במסגרת קופת החולים 'מאוחדת', 

זו  זכאות  הפוליסה.  להגדרות  בהתאם  שירותים  המספקת 

18 שנים לילד. חוסר המודעות וחוסר שימת  פוקעת במלאת 

דגש של ההורים על ההיגיינה הדנטלית של ילדיהם, יחד עם 

גבוהה  להימצאות  מובילים  המורכב,  הסוציו־אקונומי  המצב 

של עששת באוכלוסייה. 

כהכנה ליציאה לקהילה, בוצעה סקירת ספרות מקדימה וכן 

נערך מפגש עם גן לומינץ, סטודנט לרפואה בשנה השישית, 

אשר מתנדב במרכז האפריקאי בירושלים. גן תיאר בפנינו את 

האוכלוסייה, הקשיים, השפה, המעמד וכדומה.

את  בחנו  נתונים.  איסוף  לצורך  הגענו  הראשון  למפגש 

תזונה  הפה,  היגיינת  על  השמירה  בנושא  הילדים  של  הידע 

קידום בריאות - מתיאוריה למעשה

---------------
הכותבים הם מהמחלקה לרפואת שיניים קהילתית, הדסה והאוניברסיטה העברית

, שירי׳ה טיטלבוים,  ,DMD, בר רושיחוצקי  MPH  ד"ר סיגל מזור 
 DMD,  MPH עדן גליס, פרופ' יובל ורד,
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נכונה ואופן צחצוח השיניים. על פי הנתונים שנאספו, נמצא 

שאינם  ילדים  של  מבוטל  לא  שיעור  יש  הגן  ילדי  בקרב  כי 

שומרים על היגיינת הפה. להורים השפעה רבה על בריאות 

הפה של ילדיהם. רבים מילדי הגן אינם מקפידים על תזונה 

צחצוח  של  הביצוע  לאופן  מודעות  חוסר  בקרבם  ויש  נכונה, 

נכון של שיניהם.

לאחר שלב זה התחלנו במלאכת התכנון. רתמנו את הגננת 

לצורך  לעצמנו  שהגדרנו  הרצויים  היעדים  להשגת  וההורים 

יצירה,  שונים:  מסוגים  פעילויות  יזמנו  הפרויקט.  הצלחת 

הכנו  היצירה  מפעילויות  כחלק  אקטיבית.  ולמידה  הדרכה 

לגן,  והן  לבית  הן   - שיניים  למברשות  מעמדים  הגן  ילדי  עם 

יצרנו את 'שמש הצחצוח' - משחק תחרותי שבא להדגיש את 

חשיבות השמירה על היגיינת הפה תוך מתן חיזוקים חיוביים 

הגן(.  צוות  מצד  ועידוד  קטנות  הפתעות  )מדבקות,  לילדים 

מעיריית  שקיבלנו  השיניים  ומשחות  המברשות  על  בנוסף 

היידי,  פסלר  ד"ר  של  האדיבה  תרומתה  התקבלה  ירושלים, 

ששמחה לסייע להעלאת המודעות לנושא בקרב האוכלוסייה. 

מברשות אלה חולקו לילדים כדי שיוכלו לצחצח גם במסגרת 

צחצוח  הודגם  למשל,  לבריאות.  חינוך  בפעילות  עסקנו  הגן. 

וכן  ובריאה  נכונה  תזונה  בנושא  סרטון  הוצג  דגם,  על  נכון 

עסקנו בפיתוח מיומנויות אישיות על ידי תרגול 'צחצוח יבש' 

את  וקיבלה  הנושא  לקידום  התגייסה  הגננת  הילדים.  עם 

הצעתנו להכניס צחצוח שיניים כחלק משגרת היום בגן. 

בקרב  גם  הפה  לבריאות  המודעות  את  לקדם  במטרה 

ההורים, חולק דף מידע אשר תורגם לשפות שונות )אמהרית, 

טיגרית, עברית ואנגלית( בעזרת המרכז האפריקאי בירושלים. 

בשנית  אספנו  הפעילות,  ביצוע  בתום  מההערכה,  כחלק 

נתונים על הידע של הילדים בנושא שמירה על היגיינת הפה, 

תזונה נכונה ואופן צחצוח השיניים. שמחנו לגלות כי רוב ילדי 

הדבר  הראשון.  במפגש  שהעברנו  ההדרכה  את  הפנימו  הגן 

בא לידי ביטוי באופן צחצוח נכון של השיניים ובמודעות גדולה 

יותר לתזונה נכונה.

המייחדים  מאפיינים  זה  לקורס  כי  הרגשנו  אישית,  בנימה 

לזולת,  עזרה  השנה.  במהלך  שנלמדו  הקורסים  משאר  אותו 

הפה  בריאות  בתחום  הפערים  וצמצום  אוכלוסייה  מינוף 

את  ביצענו  שלאורם  המרכזיים  הערכים  היו  נכונה  ותזונה 

את  להפיק  לנו  סייעה  בקורס  פעיל  חלק  לקיחת  התכנית. 

ותרמה  סייעה  התכנית  כי  מרגישות  ואנו  מהפעילות,  המרב 

חלק  להיות  מאוד  שמחנו  ולהוריהם.  הגן  לילדי  רבות 

ורתימת  נכונה  הדרכה  שבעזרת  מאמינות  ואנו  מהתהליך, 

של  בהרגלים  שינויים  לבצע  אפשר  יהיה  וההורים  הצוותים 

הילדים ולהביא להעלאת המודעות לשמירה על תזונה נכונה 

ועל היגיינת הפה. ❜❜

הרפואי  הטיפול  את  למטופל  לספק  עלינו  הבריאות,  מקצועות  כאנשי 
המיטבי, אך כדאי שנזכור כי בריאות היא מושג רחב. כבר ב־1948 הגדיר 
נפשית  גופנית  רווחה  של  כמצב  הבריאות  את  העולמי  הבריאות  ארגון 
זכות  היא  הבריאות  כי  וקבע  מחלה,  היעדר  רק  ולא  מושלמת,  וחברתית 
בסיסית של האדם. באמנת אוטווה מציינים כי הבריאות היא משאב לחיי 
הביו־פסיכו־ המודל  הרפואי.  הסקטור  באחריות  רק  אינה  והיא  היום־יום, 
והם  והחברתי  הפסיכולוגי  במצב  קשור  הגופני  המצב  כי  גורס  סוציאלי 
דור  את  לחנך  כמחלקה,  אותנו,  מובילים  אלה  כל  זה.  על  זה  משפיעים 
העתיד להבנה כי טיפול רפואי הוא רק חלק מהדטרמיננטות של הבריאות, 
וכי עלינו להסתכל על המטופל במבט רחב, לחקור את הסיבות להתנהגותו 
ולהעניק  ולהרגליו, לשתף פעולה במידת הצורך עם אנשי מקצוע אחרים 

למטופל טיפול כוללני. 
ההסתכלות  הקהילה,  עם  העבודה  בחשיבות  מאמינים  כמחלקה,  אנו, 
הרחבה וקידום הבריאות. עוד אנו מאמינים כי ערכים של הוגנות, בריאות 
חלק  להיות  צריכים  פערים  לצמצום  ושאיפה  האדם  של  בסיסית  כזכות 

בלתי נפרד מהחינוך הדנטלי. 
במסגרת לימודי השיננות, נלמד תחום המניעה וקידום הבריאות, נלמדים 
שינניות  בשטח.  מעשית  התנסות  ויש  והערכה  היישום  התכנון,  עקרונות 
השירות  במסגרת  אם   - קהילתיות  בתכניות  מקומן  את  מוצאות  רבות 
בריאות  מקדמות  משמשות  הן  אחרות.  ביוזמות  ואם  לתלמיד  הדנטלי 
ועוסקות בחינוך לבריאות ובמניעה, ובכך מסייעות בקידום בריאות הציבור. 

תפקיד השיננית ניכר במרפאה ומחוצה לה, בשטח.
רפואת  לתלמידי  מיועד  למעשה"  מתיאוריה   - בריאות  "קידום  קורס 
השיניים ועוסק בתפיסה רחבה יותר של בריאות, עם דגש על ערכים של 
הוגנות, כלליות, מידתיות וערבות הדדית. אנו מקווים כי ערכים אלה ילוו את 
הרופאות והרופאים הצעירים בדרכם המקצועית, ובדומה למגמה הנצפית 
בתחום השיננות - גם הם ימצאו את עצמם מעורבים בתהליכים לקידום 

בריאות הציבור.
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הקורונה  מחלת  על  שבסין  בווהאן  לראשונה  דווח   2019 בדצמבר 
 .)SARS-CoV-2(  β-coronavirus שנגרמה על ידי הנגיף ,)COVID-19(
המחלה  על   )WHO( העולמי  הבריאות  ארגון  הכריז   2020 במרץ  ב־11 
כתיבת  לעת  נכון  הציבור.  בריאות  את  המסכן  בין־לאומי,  חירום  כמצב 
כמעט  שגרמה  במחלה,  חולים  מיליון  שבעה  כמעט  זוהו  אלו,  שורות 

400,000 מקרי מוות והתפרצה ב־188 מדינות שונות ברחבי העולם.

 מה ידוע כיום על פוטנציאל 
ההדבקה של וירוס הקורונה?

הוא  כי  ידוע  אך  הנגיף,  על  ידועים  שאינם  רבים  פרטים  עדיין  ישנם 
מידבק מאוד ופתוגני מאוד. החולים מידבקים לפני הופעת הסימפטומים 
 Rothe et al., 2020;( ההחלמה  לאחר  שבועות  שלושה  ועד  הקליניים 
Hoehl et al., 2020(. תקופת הדגירה הממוצעת היא חמישה ימים אך 
יכולה לעלות על 14 יום. עקב יכולות מוגבלות, רק מעטים מהמטופלים 
נבדקים, כך שניתן להניח שחולים רבים מסתובבים בקהילה מבלי לדעת 
שהם חולים ו/או מידבקים. גם חולים עם תסמינים קלים מאוד או ביטויי 
המטפל  הצוות  על  כן  ועל  מידבקים,  להיות  יכולים  תת־קליניים  מחלה 

במרפאות השיניים להתייחס לכל מטופל כאל חולה פוטנציאלי.
הנגיף יכול להיות מועבר ישירות דרך שיעול, עיטוש, טיפות הנפלטות 
ריריות  עם  במגע  הבאים  הווירוס  חלקיקי  במגע.  וכן  נשימה  במהלך 

העיניים, האף או חלל הפה יביאו להדבקה. 
לאחרונה דווח על פוטנציאל הדבקה גבוה בקרב אנשי מקצוע בתחום 
שירותי הבריאות - רופאי שיניים, סייעות ושינניות - מכיוון שהם נמצאים 
מידבק  ואירוסול  רוק  של  לרסס  ונחשפים  מטופלים  עם  הדוק  בקשר 

 .)Fallahi et al., 2020(
שלוש  במשך  אפילו  באירוסול  חי  להימצא  יכול  הווירוס  כי  עדויות  יש 
 ,)Van Doremalen et al., 2020( שעות, ועל משטחים -מעל ל־72 שעות
ומתגבשת  הולכת  הדבקה.  מסלול  להיות  יכול  זה  כי  ודאות  אין  אולם 
כדי  תוך  אסימפטומטיים  נשאים  ידי  על  הנוצרים  חלקיקים  כי  ההבנה 
באוויר  נשאר  הנגיף  שכן  הווירוס,  של  עיקרי  הולכה  אמצעי  הם  דיבור 
במשך עשר דקות או אפילו יותר. נראה כי בחולים הנושאים את הווירוס 
רוק  מבלוטת  שנסחט  וברוק  הפה  ברירית  משמעותי  וירוסים  עומס  יש 
סב־מנדיבולרית )Jones et al., 2020(.  נמצא כי ישנו עומס ויראלי דומה 

בילדים ובמבוגרים, כך שילדים עלולים להיות מידבקים כמו מבוגרים.

 כיצד השפיעה המגיפה על 
עבודתנו במרפאות השיניים?

שינניות רבות מתלבטות אם וכיצד לטפל במטופלים. 
כמו בימים של טרם הקורונה, הטיפול במטופלים צריך להיעשות תוך 

שמירה על בריאות המטופלים והצוות המטפל. נכון לעת כתיבת שורות 
בדיקות  לבצע  השיניים  מרפאות  לצוות  מאפשר  הבריאות  משרד  אלו, 
שגרה וטיפול מונע שגרתי על פי הערכת הסיכון של המטופל. בכלל זה 
הוא מנחה לשקול דחייה ככל שניתן של טיפול עם מכשור אולטרה־סוני 
וכל מכשיר אחר היוצר אירוסול. יש להעדיף טיפול ידני ככל שניתן. אם 
להקפיד  יש  אירוסול,  בייצור  הכרוכה  פעולה  לבצע  החלטה  התקבלה 
)כגון שטיפות פה מקדימות,  זיהום  על נקיטת פעולות המקטינות פיזור 
מיגון  ציוד  על  להקפיד  מקרה  ובכל  ועוד(,   power suction עם  עבודה 

אישי ואמצעים לניטור זיהומים, על פי ההנחיות. 

כיצד נדע במי לטפל?
שיניים  לרפואת  ההסתדרות  ביניהם  בעולם,  מקצועיים  איגודים  כמה 
רמת  לבדיקת  ושאלונים  לוגריתמים  פרסמו  הבריאות,  ומשרד  בארץ 
באוכלוסייה  קבוצות  יש  למרפאה.  הגעתם  טרם  המטופלים  של  הסיכון 
עם  אנשים  קשישים,  כגון  בנגיף,  ההידבקות  בעת  יותר  פגיעות  שיהיו 
נשימה  מחלות  סוכרת,  דם,  וכלי  לב  מחלות  )למשל,  סיסטמיות  מחלות 
כרוניות ויתר לחץ דם(, אך יש לשקול עבור כל אדם את הסיכון לחשיפה 
נשים  כי  נראה  זו.  בתקופה  הדנטלי  שבטיפול  התועלת  לעומת  לנגיף 
בהיריון אינן בסיכון מוגבר להידבקות בווירוס ואף לא הציגו מחלה חמורה 

יותר מחולים אחרים.
נחשב  שהחלים  מאומת  חולה  הבריאות,  משרד  הנחיות  לפי  כיום, 
ולכן במקרה של חשיפה חוזרת לחולה מאומת הוא אינו צריך  למחוסן, 
סופית  הוכרעה  לא  שעדיין  בסוגיה  מדובר  כי  לציין  יש  לבידוד.  להיכנס 
נגיפיות  יש מחלות  והיא נחקרת באינטנסיביות רבה בכל העולם. כידוע, 
אדמת  )למשל  החיים  לכל  מפניהן  מתחסנים  בהן  שחולים  שלאחר 
וחזרת(, ויש מחלות נגיפיות שלא מתחסנים מפניהן ואפשר לחלות בהן 
שוב ושוב. בהקשר זה יש לציין, כי מי שחולה בנגיף הקורונה מפתח נגדו 
נוגדנים, שאפשר לגלות בבדיקות דם סרולוגיות. בדיקות כאלה עדיין אינן 
בשימוש קליני, ואף שכבר מופצים קיטים מסחריים המתיימרים לבדוק 
את הנוגדנים האלה, הם עדיין בתהליכי בדיקה, טיוב ותיקוף בכל רחבי 

העולם. 
קיום  של  הקלינית  המשמעות  סופית  ברורה  לא  עדיין  כך,  על  נוסף 
הדבקה  ומונע  הגנה  לנו  מקנה  קיומם  אם  ברור  לא  וכן  בדם,  הנוגדנים 
חוזרת. מהיכרותנו עם מחלות נגיפיות דומות, נראה כי מי שחלה והחלים 
אינו יכול להדביק את מי שבאים עמו במגע. ישנם אנשים שנגיפי הקורונה 
)והשפעת( נשארים אצלם גם זמן מה לאחר שכל הסימפטומים נעלמו. 
ולכן  הזה,  בשלב  אחרים  להדביק  עלולים  אנשים  אותם  אם  ידוע  לא 
הבדיקות  אשר  עד  בבידוד  להישאר  נדרשים  הם   - בקורונה  כשמדובר 

מעלות שאינם נושאים את הנגיף. 
שיניים  טיפול  מתן  לפני  ואמינות  מהירות  בדיקה  ערכות  של  זמינות 
עשויה לסייע בקביעת מצבם הבריאותי של מטופלים, ובכך להפחית את 

הסיכון של טיפול בחולים מבלי לדעת שהם נושאים את הנגיף.

 השפעות מגיפת הקורונה 
 על עבודת השיננית -

עדכונים ותשובות לשאלות נפוצות

---------------
ד״ר טלי שקרצ׳י - מומחית למחלות חניכיים. בעלת מרפאה פרטית בתל־אביב.

DMD, ד״ר טלי שקרצ׳י
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קליטת מטופל במרפאה

בשל הסיכון הגבוה להעברת הנגיף והעובדה שיש לנהוג בכל מטופל 
כבחולה פוטנציאלי, נדרשים אמצעי מניעה מקסימליים - הן כדי למנוע 

העברת זיהום ישירה והן כדי למנוע העברה עקיפה.
טלפוני  בשאלון  לאשר  נדרשים  שיניים  למרפאות  המגיעים  מטופלים 
ואינם חשודים כחשופים למחלה.  סימני מחלה  ללא  כי הם  ובחתימתם 
אלכוהול  בסיס  על  בחומר  ידיים  לניקוי  להנחותם  מומלץ  הגעתם,  בעת 
או סבון ומים. יש מרפאות המנחות את המטופלים לאחסן את חפציהם 
מומלץ  חד־פעמי.  בכיסוי  נעליהם  את  ולכסות  למרפאה  מחוץ  בארונית 
בידיים  ובעיניים  באף  בפה,  ממגע  להימנע  המטופל  את  להנחות 
מלוכלכות. יש להימנע מללחוץ ידיים. עקב הסיכון לפיזור הנגיף גם דרך 
האוויר, הומלץ גם על הפחתת מספר החולים השוהים במרפאה )למשל, 

על ידי איסור שהיית מלווים(.
לאפשר  מומלץ  נמנעת,  בלתי  היא  ההמתנה  בחדר  המתנה  אם 

למטופלים לשמור מרחק של לפחות 1 מ' באזורי ההמתנה. 

חיטוי משטחים וסביבת עבודה
נמצא כי הנגיף שמר על יציבות על משטחי נחושת, קרמיקה וזכוכית 
במשך עד 5-4 שעות, על כפפות - עד 8 שעות, ועל פלסטיק וקרטון - 24 
לנבוע  יכולים  )נזולביאלית(  הדבקה  שמקורות  מאחר  ימים.   3 עד  שעות 
לנקוט  ממליצים  בעולם  שונים  בריאות  ארגוני  רהיטים,  או  מבגדים  גם 
חליפות  ולבישת  העבודה  מאזור  אישיים  חפצים  הרחקת  כגון  אמצעים 

חד־פעמיות להפחתת הסיכון לצוות המטפל.

שטיפת ידיים עם סבון נמצאה כיעילה ביותר למניעת העברת הזיהום 
בנגיף, גם בהשוואה לניקוי ידיים באלכוהול.

המכילים  חיטוי  חומרי  המטופל.  כניסת  לפני  מבוצע  משטחים  חיטוי 
את  ניטרלו   )0.23%-7.5%( פובידון  יוד  ותמיסת   )78%-95%( אתנול 
 sodium המכילים  חיטוי  חומרי  דקה.  עד  שניות   30 תוך  הווירוס 
בריכוז  רק   SARS-CoV-2ה־ נגיף  את  ביעילות  ינטרלו   hypochlorite 
כל  את  יכלול  החיטוי  שניות.   30 למשך  בהשריה   0.21% של  מינימלי 

המשטחים, לרבות המחשבים, המקלדת, העכבר, המנורות והידיות.

שטיפות טרום־טיפוליות
משום  גבוהה,  להיות  צפויה  חולים  אנשים  של  ברוק  הנגיף  כמות 
רצפטור  המבטאים  )בתאים  הרוק  בלוטות  בצינורות  מתרבה  שהנגיף 
וויראלי בפה לפני הטיפול ובכדי  ACE-2(. להפחתת עומס חיידקי  מסוג 
להפחית את הווירולנטיות של האירוסול, ארגוני הבריאות בעולם, לרבות 
טרום־טיפוליות.  פה  שטיפות  על  ממליצים  בישראל,  הבריאות  משרד 
או  חמצן  מי   1%-1.5% כמו  מחמצנים  חומרים  המכילה  פה  שטיפת 
 Eggers et al., 2018; Peng et al.,( כיעילה  דווחה  פובידיון  יוד   0.2%
 )0.2%( כלורהקסידין  כדוגמת  נוספות,  פה  חיטוי  שטיפות   .)2020 
ו־ ®Listerine )עם תוספת אלכוהול(, עשויות אף הן להיות יעילות. לעומת 
תוספת  ללא  ו־0.2%(   0.1% )בריכוז  כלורהקסידין  כי  סברה  ישנה  זאת, 
אלכוהול אינה שטיפה יעילה כנגד הווירוס )Peng et al., 2020(. יש לציין 
כי המלצות אלו מתבססות על מידע מוגבל, ויתכן שישתנו עם התקדמות 
 Cetylpyridinium הידע והמחקר על וירוס הקורונה. חומרים נוספים, כגון
 β-Cyclodextrin-Citrox ותרכובות  פלבנואידים   ,chloride (CPC(
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מאמרים מקצועיים  

סדרת מוצרים המכילה חומצה 
היאלורונית במשקל מולקולרי גבוה, 

 ,Long Lasting Effect בעלת
למגוון טיפולי פריו.

GENGIGEL PROF SYRINGES

לצמצום כיסים פריודונטלים: מחקרים קליניים רבים מוכיחים כי הנחה   •
מקומית של אפליקצית ג'נג'יג'ל –חומצה היאלורונית בריכוז 0.8% לאחר 

הקצעת שורשים מסייעת בהפחתת עומק הכיסים.
לריפוי ומניעה של כל מדדי הדלקת: דימום, בצקת, כאב.  •

מתאים לכיסים רדודים ועמוקים, כולל מצבי דלקת פעילה.  •
אינו נשטף בקלות מהכיס.  •

לטיפול ומניעת מכתשית יבשה.  •
בעל תכונות בקטריוסטטיות.  •

בעל תכונות המוסטטיות - עוצר דימום.  •
אינו גורם לכאב ו/או אי-נוחות לאחר הטיפול.  •

ג׳נג׳יג׳ל שטיפה
Gingivitis-לטיפול ב  •

לריפוי מהיר של רקמות הפה   •
לאחר טיפולי חניכיים וכירורגיה

להקלה בהרגשת “פה יבש“  •
אינה מוגבלת בזמן השימוש  •

לא גורמת לפיגמנטציה של השן  •
בעלת תכונות בקטריוסטטיות  •

סדרת המוצרים של GENGIGEL מאושרת ע״י רשויות הבריאות בארץ 
 RICERFARMA המוצרים מחברת • Medical Device-כ )FDA, EU( ובעולם
  www.your-dent.co.il איטליה • למחקרים ופרטים בקרו באתר החברה

ג׳נג׳יג׳ל ג׳ל
לטיפול בדלקות חניכיים, אפטות, 
פצעים מתותבות ולהקלה בכאבים 
ובצקות בחניכיים לאחר טיפולים 

כירורגיים.

ג׳נג׳יג׳ל TEEN / ג׳וניור 
לילדים ובני נוער

חניכיים,  בדלקות  לטיפול  ג׳ל 
ושפשופים  פצעים  היפרפלזיה, 

בחלל הפה.
הטיפול  בזמן  במיוחד  מתאים 

האותודונטי.

ג׳נג׳יג׳ל ספריי
לאחר  טיפול  כהמשך  מומלץ 
כירורגיה, במיוחד במקרים בהם 
מריחת ג׳ל קשה או אינה אפשרית.

מזרקים למגוון טיפולי פריו, מכילים חומצה היאלורונית בעלת
Long Lasting Effect

סדרת מוצרי GENGIGEL למתרפא המבוססת על חומצה היאלורונית

להזמנות
03-680-2828

נבדקים ואף מוצעים כבעלי פוטנציאל לניטרול הווירוס, אך עדיין לא נבדק 
הריכוז היעיל לשימוש.

היות שבלוטות רוק מייצרות רוק באופן רציף, עדיין לא ברור כמה זמן 
תימשך ההשפעה האנטי־ויראלית של שטיפות הפה. כמן כן, שטיפות אלו 
אינן יעילות בהפחתת חלקיקי וירוס הנמצאים עמוק יותר בדרכי הנשימה 

)ויכולים להיפלט בשיעול, למשל(. 
לבצע  היא  הבריאות  משרד  המלצת  אלו,  שורות  כתיבת  לעת  נכון 
מי  של  מיהול  )כלומר,   1% בריכוז  חמצן  מי  עם  קדם־טיפוליות  שטיפות 

חמצן 3% ביחס של 1:3(.

שימוש במסיכות
הן  המסיכות  כי  התברר  הווירוס,  של  הישיר  ההעברה  מסלול  עקב 
מסיכות  יעילות  גם  נבדקה   .)SIdP, 2020( זיהום  למניעת  יעיל  אמצעי 
N95 לעומת יעילות מסיכה כירורגית, ונמצא כי מסיכות N95 יעילות יותר 
במניעת הדבקה )מסיכה כירורגית תחסום 94.5% מזיהום, לעומת 99.8% 
במסיכות N95(. לצד זאת, יש חשיבות רבה להתאמה טובה של המסיכה 
ולאופן חבישה נכון, שכן מסיכה שאינה מונחת באופן תקין תחסום 64.5% 

מהזיהום הנגיפי בלבד. 
יש המלצה של WHO לעטות מסיכה מסוג N95 )או המקבילה לה - 
שעלה  החשש  לאור  אירוסול.  המפיקות  פרוצדורות  ביצוע  בעת   )FFP2
משימוש במסיכות מסוג זה עם שסתום, הוצע כי אם משתמשים במסיכה 
עם שסתום, יש להניח עליה מסיכה כירורגית רגילה. מגיני פנים ומשקפי 
N95/. מסיכות  או  כירורגיות  מסכות  בשילוב  כיעילים  נחשבים  ראייה 

FFP2 ישנם מחקרים המדווחים כי מגיני פנים מספקים כ־96% חסימה 
ל־23%  ירד  זה  ערך  שפעת.  עמוס  שיעול  לתרסיס  חשיפה  לאחר  מיד 
כאשר התרסיס התפזר ברחבי החדר. משקפי ראייה עשויים לספק הגנה 
מוגברת, שכן רירית העין נחשבת גם היא כאזור חשוף להדבקה. מסיכה 
כירורגית שעוטים חולים נגועים מגבילה את העברת הנגיף. מכיוון שחולי 
השימוש  מאוד,  מידבקים  להיות  יכולים  אסימפטומטיים   COVID-19

במסיכות עשוי להיות אמצעי משלים ויעיל להגבלת העברת הנגיף.

אוורור חדרים

מעט מאוד מחקרים בדקו את הקשר בין אוורור החדר והעברת מחלות. 
חיטוי אוויר אולטרה סגול )UV( משמש בדרך כלל לשליטה בהעברת 
 UVC( הווירוסים הנישאים באוויר ונמצא יעיל גם בנטרול וירוס הקורונה

נמצא יעיל בעוד UVA לא היה יעיל(.
ואוורור  נכון  חיטוי  על  להקפיד  יש  כיום  גם  בעבר,  נהוג  שהיה  כפי 
מספיק בחדר, עם עדיפות לחלון פתוח אם הדבר מתאפשר )זמן האוורור 
פי  זאת על  ובסוג הטיפול(.  וגודלם  בגודל החדר, במספר החלונות  תלוי 

ההנחיות שבנוהל 1.3 של האגף לבריאות השן. 

לסיכום
יש לציין כי המידע בנוגע לווירוס ולמחלה מתבסס ככל שהזמן מתקדם, 
ועל כן מומלץ להמשיך ולהתעדכן במידע חדש שמופץ ובהנחיות חדשות 
וביניהם  הרלוונטיים  הגורמים  ידי  על  לעת  מעת  המופצות  ומותאמות, 
לרבות  זיהום  פיזור  להפחתת  שונים  אמצעים  נקיטת  הבריאות.  משרד 
שימוש במסנני אוויר, בשואבי נוזלים למיניהם, בשטיפות טרום־ טיפוליות 
ועוד, אינם תחליף למיגון אישי נאות ולחיטוי כלים ומשטחים בין מטופלים. 

יש להתייחס לכל האמור בכתבה זו כרלוונטי לתאריך פרסומה בלבד. 
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החיוך )הבריא!( לפנים

אש"י - איגוד השיננות הישראלי יוצא בפרוייקט 
קידום בריאות קהילתי חשוב, והיום - יותר מתמיד.

 
 שינניות למען בריאות הפה של נשים וילדיהן 

במעונות ומקלטים לנשים נפגעות אלימות.
שינניות מגיעות למקלטים, נפגשות עם הנשים וילדיהן, 

מעבירות הדרכה והדגמה לחשיבות היגיינה אורלית 
 במסגרתה יחולקו מברשות ומשחות, 

 דפי צביעה וספרי ילדים בנושא בריאות השן. 

 אנו זקוקות לשינניות מתנדבות 
דוברות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית. 

התחייבות ל־3 מפגשים למעון במהלך השנה 
הכשרה קצרה תועבר בזום הכוללת הרצאות 

רלוונטיות, מצגת ותכנים רלוונטיים.

-  הפרוייקט הינו כלל ארצי  - 

idha.org.il@gmail.comלהתנדבות יש לפנות ל־

 שינניות משיבות את 
החיוך )הבריא!( לפנים
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סדרת מוצרים המכילה חומצה 
היאלורונית במשקל מולקולרי גבוה, 

 ,Long Lasting Effect בעלת
למגוון טיפולי פריו.

GENGIGEL PROF SYRINGES

לצמצום כיסים פריודונטלים: מחקרים קליניים רבים מוכיחים כי הנחה   •
מקומית של אפליקצית ג'נג'יג'ל –חומצה היאלורונית בריכוז 0.8% לאחר 

הקצעת שורשים מסייעת בהפחתת עומק הכיסים.
לריפוי ומניעה של כל מדדי הדלקת: דימום, בצקת, כאב.  •

מתאים לכיסים רדודים ועמוקים, כולל מצבי דלקת פעילה.  •
אינו נשטף בקלות מהכיס.  •

לטיפול ומניעת מכתשית יבשה.  •
בעל תכונות בקטריוסטטיות.  •

בעל תכונות המוסטטיות - עוצר דימום.  •
אינו גורם לכאב ו/או אי-נוחות לאחר הטיפול.  •

ג׳נג׳יג׳ל שטיפה
Gingivitis-לטיפול ב  •

לריפוי מהיר של רקמות הפה   •
לאחר טיפולי חניכיים וכירורגיה

להקלה בהרגשת “פה יבש“  •
אינה מוגבלת בזמן השימוש  •

לא גורמת לפיגמנטציה של השן  •
בעלת תכונות בקטריוסטטיות  •

סדרת המוצרים של GENGIGEL מאושרת ע״י רשויות הבריאות בארץ 
 RICERFARMA המוצרים מחברת • Medical Device-כ )FDA, EU( ובעולם
  www.your-dent.co.il איטליה • למחקרים ופרטים בקרו באתר החברה

ג׳נג׳יג׳ל ג׳ל
לטיפול בדלקות חניכיים, אפטות, 
פצעים מתותבות ולהקלה בכאבים 
ובצקות בחניכיים לאחר טיפולים 

כירורגיים.

ג׳נג׳יג׳ל TEEN / ג׳וניור 
לילדים ובני נוער

חניכיים,  בדלקות  לטיפול  ג׳ל 
ושפשופים  פצעים  היפרפלזיה, 

בחלל הפה.
הטיפול  בזמן  במיוחד  מתאים 

האותודונטי.

ג׳נג׳יג׳ל ספריי
לאחר  טיפול  כהמשך  מומלץ 
כירורגיה, במיוחד במקרים בהם 
מריחת ג׳ל קשה או אינה אפשרית.

מזרקים למגוון טיפולי פריו, מכילים חומצה היאלורונית בעלת
Long Lasting Effect

סדרת מוצרי GENGIGEL למתרפא המבוססת על חומצה היאלורונית

להזמנות
03-680-2828
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מאמרים מקצועיים  

קשר בין גורמים פסיכולוגיים וגורמים 
הקשורים ל־COVID-19 לבין עלייה במצוקה 

נפשית בקרב רופאי שיניים ושינניות בישראל
גורמים  בין  קשר  לבדוק  הייתה  המחקר  מטרת 

לבין   COVID-19ל־ הקשורים  וגורמים  פסיכולוגיים 
ושינניות(  )רופאים  דנטלי  צוות  בקרב  נפשית  מצוקה 

במהלך תקופת משבר הקורונה העולמי. 
המחקר היה מחקר רוחב, אשר הופץ בין התאריכים 

באמצעים   2020 באפריל  ל־10  במרץ   30
אלקטרוניים, כולל אמצעי מדיה חברתית. 

מישראל  ושינניות  שיניים  רופאי   338
שאלונים  ומילאו  להשתתף  הסכימו 
דמוגרפיים,  לנתונים  הקשורים 
 COVID-19לגורמים הקשורים ל־
מהידבקות  חשש  )כמו 
מהדבקת  חשש  ממטופלים, 

עומס  וכדומה(,  המשפחה 
 ,)subjective overload( תפקודי 
 )self-efficacy( עצמית  מסוגלות 
 psychological( נפשית  ומצוקה  

 .)distress
שעיגנה  התיאורטית  המסגרת 
הלחץ  מודל  על  נסמכה  זה,  מחקר 

 .)Folkman & Lazarus, 1984( ולזרוס  פולקמן  שהציעו  והתמודדות 
בין  דינמי  איזון  חוסר  מתאר  איום  או  לחץ  של  מצב  זו,  תיאוריה  פי  על 
מדי  גבוה  רף  להצבת  כמקור  נתפסת  הסביבה  כאשר  לסביבתו,  האדם 
של לחצים, המאיים על השלמות הנפשית של האדם אל מול המשאבים 

הזמינים לו. 
של  לתפיסות  מתייחס  תפקודי"  "עומס   - המחקר  למשתני  באשר 
אנשי הצוות את הנסיבות. תפיסות אלה, יחד עם טכניקות ההתמודדות 
 Hatton et( שלהן, הן הקובעות את רמת הלחץ בעבודה שהם חווים 
אדם  של  האמונה  למידת  מתייחסת  עצמית"  "מסוגלות   .)al., 1999
בזמן  לאירועים  בהתאם  שונות,  ברמות  לתפקד  שלה/שלו  ביכולות 
אמת, ולצורות ההתנהגות השונות הנחוצות להשגת מטרות ספציפיות 
)Bandura, 1994(. אנשים עם מסוגלות עצמית גבוהה, נוטים להציב 
יותר  ולהתמקד בתפיסה של הזדמנויות  יותר  יעדים מורכבים  לעצמם 
)DeVellis & DeVellis, 2000(. מסוגלות עצמית  מאשר במכשולים 
ההתנהלות  לאופן  גם  כמו  והמקצועית,  האישית  להתפתחות  חשובה 

במקרים של אירועים מלחיצים ולהתגברות על אירועים 
.)Benight & Bandura, 2004( טראומטיים

במצוקה  עלייה  על  הצביעו  המחקר  תוצאות 
הנפשית בקרב משיבים עם מחלות רקע, הנחשבים 
העולמי.  הבריאות  ארגון  פי  על  בסיכון  אוכלוסייה 
שחששו  משיבים  בקרב  נמצאה  דומה  מגמה 
מהידבקות ב־COVID-19 ממטופל ובקרב 
אשר  יותר,  גבוה  תפקודי  עומס  החווים 
גבוהה.  נפשית  מצוקה  על  דיווחו 
עם  משיבים  כי  נמצא  כן,  כמו 
)נשואים/ מחייבת  יחסים  מערכת 

דיווחו  אשר  ואלו  בזוגיות(  נמצאים 
על מסוגלות עצמית גבוהה יותר, גילו  
רמה נמוכה יותר של מצוקה נפשית. 
לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות 
משבר  של  שבתקופות  כך  על 
את  לחקור  חשוב  עולמי,  בריאותי 
צוות  אנשי  בקרב  הנפשית  המצוקה 
להציע  ובהתאמה  מטפל  דנטלי 
המצוקה  להפחתת  התערבות  דרכי 
למצוקה  שכן  וכדומה(,  מיגון  אמצעי  ברורות,  הנחיות  פרסום  )לדוגמה, 
נפשית יש השלכות ארוכות טווח הן בהיבט המקצועי והן בהיבט האישי 

.)Shacham et al., 2020(
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---------------
אוניברסיטת  סוציאלית,  לעבודה  הספר  בבית  אקדמי  מסלול  שיניים;  רופא   - שחם  מעין  ד"ר 

אריאל.
בבית  המניין  מן  פרופ'  הבריאות;  בתחום  מומחית  סוציאלית  עובדת   - חממה־רז  יאירה  פרופ' 

הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל.
ד"ר רוני קולרמן - מומחה לפריודונטיה; חבר סגל במחלקה לפריודונטיה בבית הספר לרפואת 

שיניים, אוניברסיטת תל־אביב.
גב' אורי מיזיריצקי - המחלקה לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל אביב־יפו.

סוציאלית,  לעבודה  הספר  בבית  המניין  מן  פרופ'  מחקרי,  פסיכולוג   - בן־עזרא  מנחם  פרופ' 
אוניברסיטת אריאל.

פרופ' איתן מיזיריצקי - חבר סגל בבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל־אביב.
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חיוך גדול...סדרת דקפינול
המסייעת בשמירה 

על בריאות החניכיים והשיניים

50%

50%

50%

דקפינול שטיפת פה
מסייעת בטיפול בדלקות חניכיים

מסייעת במניעת דלקות במסיב השן
משמשת כעזר לשמירת היגיינת הפה

מסייעת בהסרת רובד החיידקים (פלאק)

1
2
3
4

1
2
3

4

1
2
3
4

דקפינול משחת שיניים

דקפינול ספריי

מסייעת בהפחתת כיסי חניכיים
מסייעת במניעת הידבקות של חיידקים מזיקים לשיניים ולחניכיים

מסייעת במניעת התפתחות של חיידקים הגורמים לריח רע מהפה
מסייעת במניעת התפתחות של רובד חיידקים (פלאק)

קל לנשיאה
אינו מכתים את השיניים

מסייע בהיגיינת הפה לאחר הארוחה (כשאין זמן 
לצחצח שיניים).

הספריי מתפזר בחלל הפה ומאפשר גישה גם לאיזורים בהם מברשת השיניים מתקשה להגיע

 (מולקולה שנרשמה כפטנט) המסייעת במניעת מחלות חניכיים, עששת והרס השיניים 
Delmopinol הסדרה מכילה

* ההטבה לשינניות בלבד
Office.kivema@gmail.comלהזמנות: יקי אזולאי: 054-8006724   פרוספר בן עזרא: 054-8006729
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פעילות אש"י 
 

בימי סגר הקורונה

תקופת הקורונה העמידה בפנינו )ועדיין מעמידה( 

 
אתגרים לא פשוטים. בתוך אירוע מתגלגל, אפוף 

אי־ודאות במגוון תחומים ונושאים, איגוד השיננות 

הישראלי עשה לילות כימים כדי ליצור תמונת 

מצב נהירה יותר ולהנגיש דרכי התמודדות. 

לאור המצב, מנכ"לית אש"י הוצאה לחל"ת 

 
והתנדבה לסייע בטיפול באתגרים השונים.

ככלל, קיימנו עשרות שיחות ודיונים עם גורמים 

 

במשרד הבריאות, באקדמיה, בגופים ובמוסדות שונים, 

כמו גם ישיבות זום בתדירות גבוהה והתייעצויות 

תכופות עם היועץ המשפטי של האיגוד. 

כמו כן, אש"י פעל בכמה מישורים מרכזיים:

משרד הבריאות
התרענו על אספקה מוגבלת של מסיכות ומיגון.   •

בעבודת  שיש  החשיפה  רמת  לגבי  עמדה  ניירות  הכנו   •
השיננית במרפאת השיניים. 

שלנו  העבודה  לגבי  והבהרות  הנחיות  והעברנו  קיבלנו   •
חזרתנו  ועם  האירועים  התבהרות  עם  התקופה,  במהלך 

לעבודה.
הצענו את שיתוף הפעולה של שינניות ככוח עזר ותמיכה   •

במערך הבריאות בישראל בתקופת הקורונה. 
וכן  שונים  מדיה  באמצעי  והסברים  הנחיות  העברנו   •
דומב,  חגית  ד"ר  את  שכלל  בוובינר,  נרחב  בפאנל 
במשרד  דנטליים  למקצועות  המחלקה  מנהלת 
שינניות  של  שאלות  על  ענתה  דומב  ד"ר  הבריאות. 

לגבי הנחיות החזרה לעבודה.

...............................................................................

 "שולחן עגול" של שינניות ממגזרים שונים 
במקצוע  שונים  וגורמים  מגזרים  נציגות  עם  עגול"  "שולחן  קיימנו 
השיננות: קופות החולים, בתי ספר לשיננות, החברה הערבית, בתי 
חולים, בעלי צרכים מיוחדים, שינניות ותיקות, הוועדה המייעצת של 
והדרכות  הפרטי  המגזר  עצמאיות,  ביקורת,  ועדת  הבריאות,  משרד 
במוסדות חינוך. כל נציגה הציגה את המתרחש בתחום שלה, העלינו 

רעיונות ודנו במצב וברעיונות לשיתופי פעולה.

...............................................................................

משרדים ממשלתיים
להכרה  אש"י  את  המייצגים  הדין  עורכי  ידי  על  בקשה  • הוגשה 
ולהכרה  אבטלה  לדמי  זכאות  לצורך  עצמאית  כקבוצה  בשיננות 
ונייר עמדה לשר  נשלחו מסמך  כפרילנסרית.  בשיננית העצמאית 
חברתי  לשוויון  לשרה  אקוניס,  אופיר  לשעבר  והרווחה  העבודה 

לשעבר גילה גמליאל ולמנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר.
לטפל  בבקשה  לאומי,  לביטוח  למוסד  אש"י  בשם  פנייה  • נעשתה 
התקבלו  שלא  אבטלה  דמי  בנושא  שינניות  של  בפניות  מידי  באופן 

ולזירוז התשלומים.

......................................................................

ביטול כנסים - יום האשה והכנס השנתי
פנינו לכל המעורבים כדי להודיע על ביטול הכנס בעקבות המצב: 
מרצים,  דנטליות,  חברות  הרשמה(,  החזרי  )כולל  שנרשמו  שינניות 
התארגנות  גם  ביצענו  וכדומה.  מלון  ההפקה,  חברות  קייטרינג, 

מחודשת לדחיית מועד הכנס השנתי של האיגוד לדצמבר 2020.

...............................................................................

הנחה בביטוח אחריות מקצועית 
לחברות איגוד השיננות הישראלי 

מיד  פנינו  לחל"ת,  השינניות  ויציאת  הקורונה  תקופת  פרוץ  עם 
לסוכנות הביטוח העובדת בשיתוף פעולה עם אש"י וזו הציעה פטור 
הביטוח  סוכנות  הקורונה.  בתקופת  חודש  למשך  הביטוח  מדמי 
טלפוניות  בשאלות  תמכה  ואף  האיגוד  עם  רציף  קשר  על  שמרה 

ובשאלות שהועלו בפאנל המומחים שקיים אש"י במהלך התקופה.

...............................................................................

הקלות לחברות אש"י בבנק לאומי
הקלות  הציע  האיגוד,  עם  פעולה  בשיתוף  הפועל  לאומי,  בנק 
בהתמודדות  להן  לסייע  כדי  האיגוד  חברות  לשינניות  פיננסיות 

הכלכלית בתקופת הקורונה.

...............................................................................

פאנל מקצועי בשילוב משרד הבריאות, 
היועצים המשפטיים של אש"י, רו"ח של 

אש"י וסוכנות ביטוח אברהמוב
לפני  שהועלו  השאלות  לכלל  ומפורט  נרחב  מענה  ניתן  בפאנל 

הפאנל ותוך כדי קיומו.

...............................................................................

סדרות וובינרים מקצועיים ומדעיים
קיימנו כ־15 וובינרים עבור כלל השינניות, כולל מי שאינן חברות באיגוד, 
במטרה לנצל את תקופת הקורונה לצורך התמקצעות והעמקת הידע. 
ובראשן  דנטליות  חברות  עם  פעולה  בשיתוף  נערכו  מהוובינרים  חלק 

ORAL B, GSK, TARO ו־COLGATE. חלקם הועלו באתר האיגוד.
כ"שיננית  הכרה  לצורך  למשתתפות  הוענקו  זכות  נקודות 

מעודכנת". חברות אש"י קיבלו את הזכאות באמצעות האפליקציה.

...............................................................................

הנגשת פלטפורמה לימודית של הפדרציה 
האירופית לשיננות לכלל השינניות, באתר אש"י

פלטפורמת לימודי המשך ו"יישור" ידע מקצועי לשינניות החברות 
השינניות,  לכלל  זה  בשלב  מונגשת  לשיננות,  האירופית  בפדרציה 
בשפה האנגלית, באמצעות אתר אש"י. היא מקנה תעודת השתתפות 

ומוכרת בלימודי ההמשך כ"שיננית מעודכנת".         
המשך בעמוד 34
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א.ב. 2000 - דרך בן צבי 84, קומה 4 תל-אביב
טל. (רב קווי): 03-6802828  פקס: 03-6825556

American Eagle
Instruments® Inc

מבצע!
קנו 5 כלי יד

קבלו 5 מגיני פנים

= MONTANA 5 כלי יד
= EAGLELITE 5 כלי יד
= XP 5 כלי יד

 ₪ 375
 ₪ 550
 ₪ 750

אנחנו משחיזים: 
… קיורטות וסקיילרים - תמורת 25 ₪ + מע"מ 

הערה חשובה:
השחזת קיורטות וסקיילרים ידניים כאשר  הקצה הפעיל שבור, ניתן לשפץ את הכלי ולהחזירו לעבודה. יש 

לקחת בחשבון במצב כזה שתהיה סטייה מהזווית המקורית, כלומר הכלי יהיה ראוי לעבודה אך זווית הקצה 
הפעיל תשתנה במקצת.

רופא/ה יקר/ה שיננית יקרה  
חברת וי-מד בע"מ שמחה לבשר על שירות חדש בחברתנו! 

רכשנו מכונה חדשנית וביכולתנו להשחיז ולחדש כלים דנטליים. 

פנו אלינו ותצטרפו לרופאים רבים שכבר משתמשים בשירות ומרוצים ממנו מאוד! 

24 שעות   אנושי  העבודה מענה  בסיום שעות   03-9500938 :עירית  משרדינו 
  info@v-med.co.il וי-מד בע"מ, קרל נטר 1 ראשון לציון, 03-9500938, 03-9500883 
 www.v-med.co.il  : אתר לקנייה מקוונת : www.dentandshop.com ˆ מידע על מוצרינו 

צלצלו : לאסף 052-6660280 או לאבי 054-5538455  

מבצע: שילחו 50 קיורטות להשחזה וקבלו קיורטה של חברת Deppeler השוויצרית ללא עלות .
המירפאה תחוייב במשלוח 1 בלבד שעלותו 30 ₪ - משלוח איסוף על חשבוננו 
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שאלה: אם במרפאת השיניים שאני עובדת 
בה, במשמרת שאיני נמצאת בה, הצוות נכנס 

לבידוד בעקבות קורונה )הרופאה, המזכירה( - 
האם מגיע לי תגמול על סגירת המרפאה?

 תשובה: המעסיק רשאי להוציא עובדת 
 לחופשה כפויה, בדומה לחופשה מרוכזת. 

 במקרה כזה, החופשה תהיה על חשבון 
 יתרת ימי החופשה של העובדת. ככל שיתרת 

 החופשה של העובדת היא יתרה שלילית 
או שאין לה יתרה מספיקה, ימי חופשה 

אלה יהיו על חשבון המעסיק.

שאלה: המעסיק החליט שהוא מעלה את 
מחיר הטיפול בשל הוצאות קורונה. השכר 

שלי נגזר ממחיר הטיפול, והוא מסרב לשלם 
לי על פי המחיר החדש. האם זה חוקי?

תשובה: יש לבחון כל מקרה לגופו, בהתאם להסכם 
 העבודה של העובדת. ככל שבהסכם העבודה נקבע 
כי התמורה של העובדת תשולם לה כנגזרת ממחיר 

הטיפול, ללא ציון תעריף נקוב, על המעסיק לשלם לה 
 את שכרה )באחוזים או בחלקים( בהתאם להסכם 

העבודה שלה. כלומר, בהתאם לנגזרת ממחיר 
הטיפול המעודכן במועד ביצוע הטיפול.

פעילויות האיגוד  

 שיתוף פעולה עם 
איגודים בארץ ובחו"ל 

עם  הדדיות  והתייעצויות  שיחות  קיימנו 
העברת  לצורך  בחו"ל,  שונות  איגודים  נציגות 
והתנהלות  טיפול  בדרכי  מניסיון  ושיתוף  מידע 

בתקופה מאתגרת זו.

.........................................................................

תמיכה במאבקן של שינניות 
כללית סמייל על תנאי העסקתן

תנאי  נושא  הועלה  לעבודה  החזרה  לקראת 
יעל  כללית.  חולים  קופת  שינניות  של  העסקתן 
קרלין, יו"ר אש"י, ושרון פרידמן יניב, מנכ"לית אש"י, 
השתתפו בהפגנה שהתקיימה מול הנהלת קופ"ח 
ולתמוך  לסייע  מוסיף  אש"י  בתל־אביב.  כללית 

במאבקן לתנאי העסקה הוגנים ועל פי חוק. 

.........................................................................

סיוע אישי על ידי היועצים 
המקצועיים של האיגוד: עורכי הדין, 

יועצי המס, סוכן הביטוח, הוועד 
המנהל והמנכל"ית של אש"י

בכל  והונגש  נאסף  התקופה  לאורך 
מהימן  רב,  מידע  האיגוד  של  הפלטפורמות 
ובדוק. ייעוץ משפטי ניתן לעשרות שינניות, כולל 
התקבלו  רצונן.  לשביעות  התהליך  לאורך  ליווי 
וניתנו הסברים לחישוב.  ליועצי המס  גם  פניות 
וכלים  הסברים  למתן  נרתמה  האיגוד  גזברית 

לכלל השינניות, גם אלה שאינן חברות באיגוד. 

תמיכה במאבק העצמאים 
)השינניות העצמאיות(

העצמאים  בהפגנת  השתתפו  אש"י  נציגות 
עם  סולידריות  והביעו  ישראל  כנסת  מול 
השיניים  רופאי  ועם  העצמאיות  השינניות 

המעסיקים העצמאיים.

.........................................................................

מתן מענה לפניותיהן של 
עשרות רבות של שינניות

שינניות רבות מצאו עצמן עם שאלות ומצוקות 
ייעוץ  וביקשו לשתף אותנו בהן. הן קיבלו מענה, 

וטיפול בכל שעה משעות היום, לשביעות רצונן.

.........................................................................

פעילות במדיה הדיגיטלית
לציבור  מסרים  העלינו  התקופה  כל  לאורך   •

הרחב בפוסטים של "פיית השיניים".  
הפקנו "סרטוני מורל", בשיתוף שינניות.  •

.........................................................................

שימוש שוטף באפליקציה של האיגוד 
ויעיל  לנוח  הפך  באפליקציה  השימוש 
והן  וקבלתו  מידע  העברת  לצורך  הן  ביותר, 
"שיננית  במסגרת  אישי  ועדכון  רישום  לצורך 
יתווספו  בהמשך  לכנסים.  ולרישום  מעודכנת" 
את  שישדרגו  נוספים,  מודולים  לאפליקציה 

חוויית השימוש. 

לחוק יש שיניים                המדור המשפטי 

 שאלות 
 בימי 

קורונה

 הארכת תוקף 
תעודת החייאה

בעקבות פנייתו של איגוד 
השיננות הישראלי לאגף 

בריאות השן, הוחלט 
להאריך את תוקפן של 

תעודות ע"ר והחייאה 
שברשות השינניות, שפג 

או עומד לפוג בעקבות אי 
היכולת לקיים קורסי ריענון 

בשל משבר הקורונה.

תוקף התעודה יוארך 
לשישה חודשים, בתנאי 

שהשיננית תציג הרשמה 
לקורס כזה ותבצע אותו 

בפועל בטווח הזמן הנ"ל. 
החלטה זו תוחל על כלל 

הצוות הדנטלי הנדרש 
לבצע ריענון בע"ר והחייאה.

איגוד השיננות מפרסם 
בימים אלה מועדים 

חדשים לקורסי החייאה 
לשינניות, בחינם 

לשינניות חברות האיגוד! 
פרטים באתר אש"י.
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מבחר מברשות שיניי� איכותיות 
לילדי� ולמבוגרי� 

בעיצוב חדיש ומהפכני 
לשיפור טכניקת הציחצוח

שחם 32, קרית מטלון פתח תקוה 4951727, טל. 03-5605446

Healthy Gums. Healthy Life.

הבחירה המועדפת לבריאות המשפחה

יומי 054-4501588, לימור 054-4405599, שמעון 054-6699010

עם תאורה

גם יופי ו-                    בריאות 

מבחר עשיר של מברשיות 
ועזרי� דנטלי� לניקוי י	ודי ולהגיינת הפה

TRAV-LER®

Easy-Flossers 

ORIGINAL

Regular

Large

Xtra-large

ADVANCED 

Small

Medium

Large

0.9 mm/ISO 2 Cylindrical

2.0 mm/ISO 6 Cylindrical

1.6 mm/ISO 5 Tapered

1.4 mm/ISO 4 Cylindrical



4X 48%
יעילה יותר בהסרת

פלאק*1
יעילה יותר בהפחתת

דימום בחניכיים*1

Reference: 1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.

סייעי למטופליך
בדרכם לבריאות
חניכיים מיטבית

לשיפור בריאות הפה
המליצי על פרודונטקס הגנה מלאה

עם 8 יתרונות שפותחו במיוחד לחניכיים
בריאות יותר ולשיניים חזקות יותר

חדש

*בהשוואה למשחת שיניים רגילה, לאחר ניקוי מקצועי וצחצוח יומיומי פעמיים ביום למשך 24 שבועות

לדיווח תופעות לוואי il.safety@gsk.com או בטל׳ 03-9297100, כתובת GSK - רח׳ בזל 25 פ״ת מיקוד 4951038
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