הדרך הטובה ביותר לשמירה על בריאות הפה
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בחירת רופא/ת שיניים אישי/ת-משפחתי/ת !כיצד לנהוג בבחירת רופא שיניים המטפל ומה לבדוק לפני שמתחילים בטיפול :
.1

.2
.3

.4

אין תחליף לרופא שיניים  -אישי – משפחתי שלך .הרופא האישי-משפחתי המטפל בכם
לאורך שנים ,מכיר את מצב בריאותכם ,את מצב הפה והשיניים ומעוניין להעניק לכם את
הטיפול הטוב ביותר,כדי שתמשיכו לבקר במרפאתו.
לרופא שיניים אישי – משפחתי יש מחויבות מלאה אך ורק כלפי המטופלים שלו
זכרו ,הטיפול החשוב ביותר הוא טיפול מונע ,ולכן מומלץ לבקר פעמיים בשנה אצל רופא
השיניים האישי שלכם ,שאינו מחפש רווח מיידי אלא משקיע במטופלים לטווח ארוך .בדיקה
תקופתית תמנע הרס מערכת השיניים ,טיפול מיותר ועלויות גבוהות.
בידקו אם רופא השיניים האישי שלכם חבר בהסתדרות לרפואת שיניים (רשימת רופאי
השיניים החברים בהסתדרות לרפואת שיניים באתר הר"ש.....קישורית).

חברות בהסתדרות לרפואת שיניים מאפשרת לרופא להתעדכן בידע שוטף ובחידושי הרפואה וכן
להשתתף בקורסים ובהשתלמויות שההסתדרות מארגנת .חברות בהסתדרות לרפואת שיניים גם
מבטיחה שבמקרה הצורך תהיה למטופל כתובת לפניות ולתלונות  :הרופא ,חבר הסתדרות
לרפואת שיניים ,מחויב לתקנון שלה ולכל כללי האתיקה המחמירים הנהוגים במסגרתה.
בית הדין של ההסתדרות לרפואת שיניים מטפל בתלונות הציבור רק כאשר רופא השיניים
חבר בה.
 .5בבחירת מרפאת השיניים בדקו מי הבעלים שלה ,האם מדובר ברופא השיניים עצמו או
באיש עסקים .רק רופא שהוא גם הבעלים מבטיח שלמטופל תהיה תמיד כתובת כאשר
מתעוררת בעיות עקב הטיפול .לא פעם חזרו המטופלים למרפאות "מסחריות" ומצאו אותן
סגורות או שבעלי המקום ,שאינם רופאי שיניים ,שלחו אותם לחפש בעצמם את הרופא
השכיר שטיפל בהם.
 .6אל תתפתו לפרסומים זולים ,להצעות למנויים ,למבצעים או לפרסים .השוו מחירים ובדקו
מה עומד מאחוריהם .לעיתים המחיר האטרקטיבי כביכול ,אינו כולל באמת את כל השלבים
והמרכיבים של הטיפול ,או ששלבי הטיפול פורקו לחלקים ,כך שלא ניתן להשוות את המחיר
האמיתי שלו ,וכך הזול עולה ביוקר.
זכרו  :עבור כל תמריץ פרסומי או "מתנה" – בסופו של דבר המתרפא שמשלם את החשבון.
 .7היזהרו מלהתפתות למבצעים של טיפולי שיניים בחו"ל .תמימות היא לחשוב שניתן תוך
שבועיים לעקור שיניים ,לבצע ניתוחי חניכיים ,טיפולי שורש ולהרכיב גשרים – במסגרת טיול
בהונגריה או בירדן .מהר מאוד תצטרכו לחזור לאותו "טיול" לצורך טיפול חוזר ,או להתחיל
הכל מחדש בארץ .אם תתעורר בעיה – למי תפנו ???
זכרו  :הטיפול היקר ביותר הוא טיפול שנאלצים לעבור אותו פעמיים.
ההסתדרות לרפואת שיניים מפעילה מוקד לעזרה ראשונה הפועל  24שעות ביממה בטלפון מס'
(1-800-773-773קישורית לשמות הרופאים במוקד באתר הר"ש)
ולהורים לילדים שבנינו

:

אמא יקרה ,עובדים עלייך בשיניים!
עובדה מס'  :1כהורים אנו שואפים תמיד להעניק לילדינו את הטוב ביותר
 .עובדה מס'  :2כשמדובר ברפואת שיניים לילדים ,אין ספק שרופא שיניים פרטי הוא לרוב הטוב ביותר עבור ילדינו.
עובדה מס'  :3כהורים לילדים עד גיל  12אתם יכולים ליהנות מרפואת שיניים חינם גם אצל רופאי השיניים הפרטיים.
עובדה מס'  :4יש מי שמונע את זה מכם.
עובדה מס'  :5אנחנו ,יחד אתכם לא ניתן לזה לקרות!
ההסתדרות לרפואת שיניים נאבקת על מנת לאפשר לכולם רפואת שיניים חינם גם אצל רופאי השיניים הפרטיים.
מי ולמה עובדים עליכם בשיניים? על פי "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" ילדים עד גיל  12זכאים לרפואת שיניים פרטית
בחינם .למרות החוק ולמרות שאלפי רופאי שיניים בישראל ערוכים ומוכנים לטפל בילדייך טיפול זה נמנע מהם .מדוע?
משרד הבריאות מעמיד כיום תנאים בלתי אפשריים אשר מונעים מרופאי השיניים להתאגד ולהתארגן על מנת להעניק לכם
את הטיפול הטוב ביותר.

ומדוע עדיף לילדיכם רופא שיניים פרטי?


חופש מלא בבחירת הרופא המטפל



נגישות מירבית ומיידית אצל רופא שיניים קבוע.



טיפול אצל רופא שיניים קבוע שילדיכם מכיר ובוטח בו.



מניעת החלפת רופא שיניים בכל טיפול.



לרופאי שיניים פרטיים ,ניסיון רב בטיפול בילדים ,ובכך מצטמצם הצורך בהרדמה כללית (המהווה סיכון).

מידע נוסף על שירותי רפואת הניתנים על ידי רופאי שיניים ,החברים בהסתדרות לרפואת שיניים
ניתן לקבל על – ידי פנייה טלפונית :
הוועד המרכזי  :טל  33-6283712 ,33-6283734 ,33-6283733 :פקס33-5283214 :
מחוז תל אביב ,המרכז וב"ש :טל 33-6283732 ,33-6283731 :
מחוז חיפה והצפון  :טל  34-8521246 ,34-8521245 :פקס34-8516284 :
מחוז ירושלים  :טל  32-6248963:פקס 32-6253259 :

