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העיתון ״רפואת הפה והשיניים״ הוא עיתונה של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל .העיתון נועד להביא בפני
ציבור רופאי השיניים בישראל סקירות ומאמרים ברמה גבוהה בנושאים הקשורים קשר אמיץ לעבודתם היומיומית.
העיתון יפרסם מאמרים הדנים בחידושים בתחום החומרים ושיטות הטיפול הדנטלי ,וכן סקירות עדכניות
במגוון נושאים במחקר הקליני ובמחקר הבסיסי הרלוונטי לרפואת השיניים .בד בבד ישמש העיתון במה
להחלפת דעות ומידע בין רופאי השיניים בישראל.

החומר המוגש אמור לכלול ממצאים או סקירות שלא
התפרסמו או הוגשו לפרסום בעיתון אחר .החומר ייכתב
בעברית נכונה ועדכנית ,בתוספת תקציר באנגלית.
שמות של מחלות ומונחים רפואיים יופיעו בשמם השגור
בפי הרופאים ,ולאו דווקא בשמם העברי .יש להשתמש
באותו שם או מונח באופן עקבי לאורך כל המאמר.
רצוי שעם הופעתו הראשונה של השם בגוף המאמר הוא
יובא גם באנגלית ,בסוגריים .ניתן להשתמש בשמות
מקוצרים.

התקציר באנגלית
בדף נפרד יופיע תקציר המאמר באנגלית .בדף התקציר
יופיע שם המאמר ,שמות המחברים ושם המוסד שאליו
הם קשורים .דגש מיוחד יש לתת בתקציר לתוצאות
ולמסקנות המאמר .אורך התקציר עד  500מילים.

רשימת המקורות
ההפניות לרשימת המקורות שמהם מצטט המאמר או
שעליהם הוא מסתמך יופיעו בגוף המאמר במספרים
בסוגריים על־פי סדר הופעתם .רשימת המקורות
באנגלית תצורף בדף נפרד .כל מקור יכלול ,בסדר
הבא :שמות המחברים (שם משפחה מלא ואחריו
שמות פרטיים בראשי תיבות) ,שם המאמר ,שם כתב
העת שבו הוא מופיע ,השנה ,מספר הכרך ומספרי
העמודים .אם מספר המחברים במאמר המצוטט
עולה על שלושה ,יופיעו רק שלושת הראשונים
ברשימה בתוספת המילים  .et al .שם העיתון המצוטט
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דוגמה לרשימת מקורות
1. Ploni A, Almoni B. Filling and Drilling Using
L aser equipment. J Isr Dent Assoc 1993 ; 95:
32-37.
2. C o h e n A . D e n i s t r y i n I s r a e l , I n : L e v i B .
Textbook in Public Dentistry, Jerusalem,
Steimatzki 1993: p. 95-98.

טבלאות
טבלאות יופיעו בגוף המאמר בקובץ וורד.
הפניית הקורא בגוף המאמר לתמונה או לטבלה תיעשה
תוך ציון מספרם בסוגריים.
המאמרים הם על דעת המחברים ומתפרסמים על פי
אמות מידה מקצועיות-מדעיות בלבד.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
בעריכה ובסגנון כמו גם לדחות את המאמר ,חלקו או
כולו .אין המערכת אחראית לתוכן הכתוב ולדעות
המובעות .לכותבים זרים תיתן המערכת שירות של
תרגום המאמר לעברית.

מדיניות פרסום
אין המערכת אחראית לתוכן ולצורת החומר המופיע
בחלק הפרסומי של העיתון .עם זאת ,חומר הפרסום
חייב לעלות בקנה אחד עם מדיניות הפרסום של
ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל.

על פניו...

אמנת מינמטה :לקראת שחזורים נטולי כספית?

מדור זה עסק לפני שנה באמנת מינמטה ותוארו הנסיבות
לכתיבת האמנה .אנו נמצאים שנה קרובים יותר לשנת
 ,2020שנת היעד שנקבעה להפסקת השימוש בחומרים
מכילי כספית (ולענייננו – אמלגם) ,וכדאי לבדוק מקרוב
את החלק הרלוונטי באמנה העוסק באמלגם.
סעיף  4פיסקה  3באמנת מינמטה אומר :צעדים שעל
הצדדים לנקוט להפסקה הדרגתית ( )phase downשל
שימוש באמלגם דנטלי צריכים להביא בחשבון את הנסיבות
המקומיות של כל מדינה או גוף ואת ההנחיות הבינלאומיות
הרללונטיות ,ויכללו שתים או יותר מבין הרשימה הבאה:

	.5עידוד נציגי הפרופסיה בארגונים ובבתי ספר לרפואת
שיניים לחנך וללמד את הקהיליה המקצועית ואת
הסטודנטים בדבר השימוש בחומרי שחזור חלופיים,
נטולי כספית;
	.6קידום פוליסות ביטוח ותכניות אשר מעדיפות אמלגם
על פני חומרי שחזור נטולי כספית;
	.7קידום פןליסות ביטוח ותכניות אשר מעודדות שימוש
בחלופות איכותיות על פני אמלגם כחומר שחזור;
	.8איסור על שימוש באמלגם שלא בצורת קפסולות;

	.1קביעת מטרות לאומיות מוכוונות מניעת עששת
וקידום בריאות ,ובכך להפחית את הצורך בשחזורים;

	.9קידום השימוש בנוהלים אשר שומרים על איכות
הסביבה ,להפחתת שחרור כספית למים ולאדמה.

	.2קביעת מטרות לאומיות להפחתת השימוש באמלגם;
	.3קידום השימוש בחלופות נטולות כספית לשחזורים;
	.4קידום מחקר ופיתוח של חומרים איכותיים נטולי
כספית לשחזורים;

חומר למחשבה.
פרופ׳ בני פרץ
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מינהל המזון והתרופות האמריקני  FDAמחדד אזהרה קודמת:

תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים או
אספירין עלולות לגרום לאוטם שריר הלב
ושבץ מוחי :נקודת המבט של רופא השיניים
מבוא
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תרופות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים
)Non-steroidal anti-inflammatory drugs ( NSAIDs
כמו ,Ibuprofen ,Naproxen ,Diclofenac ,Celecoxib
נמצאות בשימוש נרחב ברפואה לצורך טיפול
בסימפטומים כגון כאב וחום הנגרמים ממספר רב של
מצבים רפואיים חריפים או כרוניים .בין מצבים אלה
ניתן למנות דלקות מפרקים ,בעיות אורטופדיות ,כאבי
ראש ,זיהומים נגיפיים מסוימים וכאב פוסט-אופרטיבי.
תרופות אלו זמינות הן על פי מרשם רופא והן ללא
מרשם ( .)2 ,1ברפואת השיניים משמשות תרופות שונות
מקבוצת ה NSAIDs-באופן נרחב ( )8-3לצורך מניעת
כאב ( )16-9ולטיפול בכאב חריף ( )21-17 ,12 ,7וכרוני
( ,)28-22 ,6במינונים משתנים ולפרקי זמן קצרים או
ארוכים ( .)28-3כמו לכל תרופה גם לתרופות אלו,
שחלקן ניתן כאמור ללא מרשם ,קיים סיכון לתופעות
לוואי ולסיבוכים ,כגון כיבים במערכת העיכול ,פגיעה
בכליות ועלייה בסיכון לארועים קרדיו-וסקולריים.
התפתחותן של תופעות הלוואי תלויה בסוגים
מסוימים של תרופות מתוך משפחת ה,NSAIDs -
במינון ,במשך השימוש בתרופה וכן בגורמי סיכון
ספציפיים של המטופל (.)2
בימים אלה פירסם מינהל המזון והתרופות האמריקני
 )U.S. Food and Drug Administration ( FDAהודעה
הבאה לחדד אזהרה קודמת ,לפיה השימוש בתרופות
מקבוצת נוגדי דלקת שאינן סטרואידים ושאינן
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אספירין (  )NSAIDsמעלה את הסיכון לאוטם שריר
הלב (  )Myocardial infarctionולשבץ מוחי ( )Stroke
( .)1ארגון ה FDA -אף הודיע שבכוונתו לפעול
לעדכון עלוני השימוש בתרופות אלו בהתאם לאזהרה
שפירסם.
הסיכון לסיבוכים קרדיו-וסקולריים עקב שימוש
ב NSAIDs -זכה בעבר להתייחסות ה FDA -ואזהרות
שונות בעניין פורסמו כבר בשנת  .2005מאז עוקב
ה FDA -אחר דיווחי בטיחות ומאמרים מדעיים
הקשורים בבטיחות השימוש בתרופות אלו (,)29
והמידע שהצטבר אף נדון בוועידה מיוחדת ב2014-
( .)30נראה שמכלול הממצאים החדשים הוביל את
ה FDA -לצאת בהודעה הנוכחית ,שבה מפורטות
אזהרות והמלצות הן למטופלים הנוטלים תרופות
אלו והן לאנשי הסגל הרפואי הממליצים למטופלים
על נטילתן .מטרת הסקירה הנוכחית היא להציג
לרופאי השיניים בישראל את עיקרי הודעת הFDA -
( )1בדבר הסיכון לאוטם שריר הלב ושבץ מוחי
הקשור לשימוש ב ,NSAIDs -ואת נקודת המבט של
רופאי השיניים.

עיקרי הודעת מינהל המזון והתרופות
האמריקני
תרופות מקבוצת ה NSAIDs-גורמות לסיכון מוגבר
לאירועים תרומבוטיים קרדיו-וסקולריים חמורים ,לרבות
אוטם שריר הלב ושבץ מוחי ,שעלולים להיות קטלניים.

לטענת ה ,FDA-כמה עבודות מחקר תומכות בכך ובהן
מצוינות הערכות שונות לגבי מידת העלייה בסיכון ,שנעה
בטווח שבין  10ל 50%-ואף למעלה מכך .הסיכון תלוי
בסוגי התרופות ובמינונים הספציפיים שנבדקו במחקרים.
הסיכון לאוטם שריר הלב או שבץ מוחי מתחיל כבר
בשבועות הראשונים לשימוש בתרופות ועולה ככל שזמן
השימוש בהן עולה .בכמה מאמרים תצפיתיים אף דווח
על עלייה בסיכון הקרדיו-וסקולרי תוך ימים עד שבועות
מתחילת השימוש ב .NSAIDs-נראה שהסיכון מוגבר ככל
שהמינון גבוה יותר (.)1
חלק מתרופות ה ,NSAIDs -לרבות אלו שניתנות ללא
מרשם כגון  ,Ibuprofenעלולות להפריע לפעילות
של אספירין במינון נמוך הניתן להגנה קרדיאלית
(  .)Cardioprotectionבעבר סברו שהסיכון לסיבוכים
קרדיו-וסקולריים דומה בכל התרופות מקבוצת
ה ,NSAIDs -אולם מידע חדש הוביל למסקנה שלא
ברור האם הסיכון אכן דומה בכל התרופות מקבוצה
זו ,ועדיין אין מספיק נתונים על מנת לקבוע בוודאות
כי תרופה מסוימת מקבוצת ה NSAIDs -הינה בעלת
סיכון מוגבר יותר מאחרות בקבוצה להופעתם של
הסיבוכים שהוזכרו (.)1
תרופות מקבוצת ה NSAIDs -מגבירות את הסיכון
להופעת אוטם שריר הלב ושבץ מוחי הן במטופלים
עם מחלת לב קיימת או עם גורמי סיכון למחלה
לבבית ,והן במטופלים ללא מחלה ידועה וללא גורמי
סיכון ידועים .על פי ה ,FDA -מספר מחקרים תומכים
בטענה זו ובהם ניתנות הערכות שונות לגבי מידת
הסיכון המוגבר כתלות בסוג התרופה ובמינון המסוים
שנבדקו .אמנם דווח שבמטופלים עם מחלה לבבית
או בעלי גורמי סיכון למחלה שכזו קיימת סבירות
גבוהה יותר לאוטם שריר הלב או לשבץ מוחי בעקבות
שימוש ב NSAIDs -לעומת מטופלים ללא מחלה לבבית
או גורמי סיכון ,אך זאת מאחר שמראש הסיכון אצלם
למחלות אלו גבוה יותר ( .)1הסבירות למוות בשנה
הראשונה לאחר אוטם שריר לב ראשון הייתה גבוהה
יותר במטופלים שקיבלו  NSAIDsלאחר האירוע
הלבבי מאלה שלא קיבלו .כמו כן דווח על סיכון מוגבר
לאי ספיקת לב הקשור לשימוש ב.)1( NSAIDs -

מסקנות ונקודת המבט של רופא השיניים
ה FDA -הודיע שבכוונתו לפעול לעדכון המידע
החדש בעלוני השימוש בתרופות מסוג
הארגון יצא בקריאה הן למטופלים והן לאנשי
הסגל הרפואי להיות עירניים לגבי האפשרות
להתפתחותם של הסיבוכים שהוזכרו במהלך
השימוש ב .NSAIDs -והיה ומופיע סיבוך שכזה או
תופעות לוואי לאחר השימוש בהן ,יש לדווח עליהם
ללא עיכוב ( .)31
.NSAIDs

ה FDA -חידד מספר המלצות לאנשי הסגל הרפואי,
בהן:
 .1יש להיות עירניים כל מהלך השימוש בNSAIDs -
להתפתחות תופעות לוואי ולהופעתם של סיבוכים
קרדיו-וסקולריים גם בהיעדר סימפטומים קודמים;
 .2יש להנחות את המטופלים לפנות לקבלת טיפול
רפואי מיידי אם הם חשים בסימפטומים של לחץ
בחזה ,קוצר נשימה ,קשיי נשימה ,חולשה פתאומית,
תחושת הירדמות באזור מסוים או בצד מסוים של
הגוף ,או בהופעת דיבור לא ברור;
 .3כדי לצמצם את הסיכון לארועים קרדיו-
וסקולריים בעת מתן  NSAIDsיש לתת את המינון
האפקטיבי הנמוך ביותר ולמשך פרק הזמן הקצר
ביותר;
 .4יש לעודד את המטופלים לקרוא את עלוני
התרופות.
לאור האמור לעיל ,מומלץ לרופאי השיניים להתעדכן
ולעקוב אחר דיווחים והנחיות רלוונטיות שפורסמו
ויפורסמו בהמשך בדבר תופעות לוואי וסיבוכים
הקשורים בשימוש ב NSAIDs -בספרות המקצועית
ומטעם רשויות רגולטוריות בארץ ובעולם ,לרבות
ההודעה העדכנית מטעם ה.FDA -
יש לקרוא למשרד הבריאות להביא לידיעת הציבור
בכלל ולאנשי הסגל הרפואי בפרט ,את ההמלצות
והמידע העדכניים לגבי שימוש ב .NSAIDs -כן יש
לקרוא לאיגודים המקצועיים הרלוונטיים לפרסם
הנחיות עדכניות בדבר השימוש ב NSAIDs -ברפואת
שיניים .מחובתו של כל רופא שיניים להקפיד על
שימוש מושכל וזהיר בתרופות ממשפחת ה.NSAIDs -
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הודעה לרופאי השיניים
מתוך כללי האתיקה הרפואית

איסור דרישת דמי תיווך
רופא שיניים לא ידרוש ,לא יקבל ולא ייתן כל דמי תיווך בשל הפניית מטופל
לבדיקה ,לאבחון ,לטיפול ,לקבלת מכשור רפואי לרופא שיניים אחר כולל
מומחה ,או בשל הפניה למכוני צילום ,למעבדת שיניים וכיו״ב.
רופא שיניים רשאי להקצות משכרו תשלום לרופא שיניים אחר אם זה עזר
לו בפועל והשתתף באופן משמעותי באבחון או בטיפול במטופל מסוים.

העברת מידע לצוות דנטלי בדבר מחלה מידבקת
רופא השיניים יפעל בשקיפות וביושר עם עמיתיו למקצוע.
רופא השיניים לא יסתיר מעמיתיו למקצוע מידע רפואי רלוונטי בדבר מטופל
שהוא מפנה להמשך טיפול .חובה זו חשובה שבעתיים כאשר מדובר
במחלה מידבקת העלולה לפגוע בעמית ,בצוות או במטופלים אחרים.
בכבוד רב,
ד״ר שלמה זוסמן
מנהל האגף לבריאות השן
משרד הבריאות
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MORE BONE Where it Matters Most...

Find out more about the new V3 Implant at: www.V3-implant.com

NEXT GENERATION
OF ENDODONTICS
Revolutionary Technology
of Root Canal Procedures

FluidFile
Endo Technology

NEW METHOD OF ROOT CANAL CLEANING PROCESS
IMPROVING & REDUCING CHAIR TIME

All-in-One: 4 steps in 1 procedure in Less than 35-40 sec per single root canal
Cleaning > Widening > Irrigation > Disinfection
✔ No Files or Drills

✔ Short Treatment: Less than 35-40 sec per single root canal

A group of dentists is
forming for investment
in FluidFile Company.

✔ Low Cost: $15 per root canal

For more information contact:

✔ Maximum Accessibility & Effectiveness
for different and complicated root canal types and shapes
✔ No Smear Layer grooves and compression debris

✔ Minimum Tooth Opening
✔ Controlled Canal Widening - minimal tooth weakening
✔ 3D Cleaning & Widening of natural canal shape
✔ 100% Cleaning of Canal Surface
✔ Mild Disinfection with less concentrated solution
✔ Patents: Internationally patented device & procedure

Amnon Dar-Lifshitz,
Founder & CEO
Phone: 054-826-1900
Email: info@FluidFile-Endo.com
10 Havatzelet Ha'Sharon,
Herzliya Pituach, ISRAEL

בלעדי למדנס
פוליסת אובדן כושר עבודה
ייחודית לרופאי שיניים
הפוליסה כוללת:
הגדרת עיסוק מורחבת המכסה את כל העיסוקים הרפואיים.
פיצוי כפול ,במקרה של אי יכולת הפעלת הקליניקה הפרטית.
כיסוי עד גיל ! 70
פרמיה קבועה ומוכרת לצורכי מס.
ועוד ועוד...

כי רק במדנס מבינים רופאי שיניים...

לפרטים צור קשר בטל03-6380387 :
בית מדנס ,רח׳ השלושה  2תל אביב | טל03-6380000 :
www.madanes.com | madanes@madanes.com
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קולגייט טוטאל

 שעות12 הגנה מוכחת קלינית נגד חיידקים למשך
.קולגייט טוטאל המשחה היחידה המכילה שילוב ייחודי של החומרים טריקלוזן וקופולימר

2,3,5,6

%

-ב
 שעות לאחר הצחצוח12

 זווית מחקרית- קולגייט טוטאל
 בחן השפעת משחת,2011  בשנתJ.Clin Periodontol-מחקר שהתפרסם ב
 קופולימר על שתלים דנטלים ומצא ירידה2%- טריקלזון ו0.3% שיניים המכילה
(Bleeding on Probing)  גינגיביטיס ודימום, משמעותית ברמות הפלאק
. בחיידקי גראם שליליים אנאירוביים90% בנוסף נמצאה הפחתה של מעל
 ובחנה את השפעת משחת2013 סקירת קוכראן אשר התפרסמה בדצמבר
שיניים המכילה טריקלוזן קופולימר בהשוואה למשחת שיניים המכילה
,חומרת הפלאק, פלואוריד בלבד מצאה הפחתה משמעותית בכמות הפלאק
 ובהיווצרות עששת בהשוואה למשחת,  דימום מהחניכיים,בדלקות חניכיים
.שיניים פלואורידית רגילה

מחקרים קליניים רבים מראים כי קולגייט טוטאל מסייעת בשמירה
.בקטריאלית ארוכת טווח- ע"י פעילות אנטי,על בריאות הפה
Reduced gingival bleeding*
7,8

IN 2 SEPARATE CLINICAL TRIALS

Reduced plaque*
7,8

IN 2 SEPARATE CLINICAL TRIALS
Colgate Total®
Regular fluoride toothpaste

0.40
0.35

2.5

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

2.0
1.5
1.0
0.5

0.05
0.0

Colgate Total®
Regular fluoride toothpaste

3.0

Plaque Index Scores

את רובד
חיידקי
הפלאק

Gingival Bleeding Index
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קולגייט טוטאל מפחיתה

Study 17

Study 28

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

0.0

Study 17

Study 28

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

*Versus regular ﬂuoride toothpaste.

תכנון חיוך דיגיטלי
וביצוע שחזורים קדמיים במרפאה
באמצעות מערכת CAD/CAM
בעשור האחרון מושם דגש רב על רפואת שיניים
קוסמטית הן מצד הרופאים והן מצד המטופלים.
התייחסות לאסתטיקה מחייבת התכוונות מיוחדת
של שני השותפים לטיפול ,כאשר אחד הגורמים
החשובים להצלחה הוא התאמה בין הציפיות
והתוצאה ( .)2 ,1ככל שהמטופל יודע לקראת מה
הוא הולך והרופא מכוון את הטיפול לתוצאה ידועה
מראש ,גבוה יותר הסיכוי לשביעות רצון והצלחה (.)2
במהלך העשור האחרון פותחו שיטות שונות להדמיה
המאפשרות להדגים למטופל את התוצאה ולרופא
את האפשרויות העומדות בפניו .שיטה מקובלת
והדירה היא תכנון חיוך דיגיטלי Digital ( DSD
 .)3( )Smile Designבשיטה זו מבצעים גילוף שעווה
על מודל גבס של המטופל על פי עקרונות מנחים
ושימוש בצילומי פנים ובתוכנת מצגות Key note
 .appleהשיטה מאפשרת למזג את התמונה הקלינית
עם מודל הגבס ואז באמצעות חישובי גדלים
המתייחסים למספר הזהב של פבונאצ’י מבחינת
אורך ורוחב הרמוניים ,מבצעים מפתח המשמש
ליצירת שחזור זמני בפה המטופל .השחזור מאפשר
למטופל לצפות בצורה ובגוון השיניים הצפוי ולתאם
בין ציפיותיו לבין התוצאה ,ולצוות המטפל מאפשר
השחזור לחזות בעיות צפויות במהלך הביצוע ולפתור
אותן בצורה וירטואלית עוד בטרם בוצע שלב בלתי

הפיך בפה המטופל.
קיימות מערכות שונות להדמיה וירטואלית של
תוצאת טיפול דנטלית (  )4הנמצאות בשימוש
המרפאה .בסקירה זו מובא תיאור שילוב בין
שיטת  DSDלבין שימוש בתכנון חיוך בעזרת
מערכת  .CERECמערכת זו משלבת מצלמה
לסריקה אינטרה ואקסטרה אורלית ,תוכנה לתכנון
השחזור ומכונה לעיבוד שבבי ממוחשב לייצור.
בתוכנה העדכנית משולב אמצעי הנקרא אווטאר,
המשמש להדמיה ממוחשבת על גבי תמונת פנים
של המתרפא .אמצעי זה מאפשר בזמן אמיתי
לשתף את המטופל בחוויית היצירה ולעזור בקבלת
החלטות על מיקום ,אורך וצורת השחזורים .את
תמונת הפנים מייבאים למערכת באמצעות פקודת
ייבוא ולאחר מכן מסמנים על גבי התצלום נקודות
מובנות מראש המאפשרות העברת התמונה מדו
לתלת מימד (תמונה  .)1בשחזור התלת מימדי ניתן
לבצע הזזת הלסת לכל הכיוונים ולהתייחס למצג
המשנן ביחס לשפתיים ,לחיוך ולפנים (תמונה
 .)2תהליך הסריקה הבסיסי כולל את הלסת
המטופלת ,הלסת הנגדית והמנשך .ניתן להציג
קטלוגים נוספים ,כגון מצב קודם ומודל שעווה
עם מצב רצוי .ניתן להניח בחפיפה קטלוג אחד על
משנהו ולתאם ביניהם.
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תמונה  :1ייבוא תמונת הפנים לתוכנת .Cerec

תמונה  :2הזזת הלסת בעזרת  move toolלמקום הרצוי.

תמונה  :3מודל לימוד.

תמונה  :4עיצוב בשעווה (.)waxup

תיאור מקרה
ש.י )51( .הגיע למרפאה עם תלונה :החיוך לא יפה ,לא
רואים שיניים בחיוך ,השיניים בגוון אפרפר וסובלות
משחיקה .מבחינה רפואית הוא נמצא בריא ,ללא
אלרגיות ,אינו נוטל תרופות ולא מעשן .פתיחת הפה
נמצאה תקינה ,ללא סטיות או הפרעות .בוצעו צילומי
פנים ולסתות ,צילום סטטוס ,מקביליות ומטבעי
לימוד .הוכנו מודלים כפולים ,האחד לצורך ביצוע בנייה
אופטימלית של שיניים קדמיות בשעווה ,והשני לצורך
שמירת מצב נתון להשוואה (תמונות  .)4 ,3לאחר הכנת
מודל השעווה בוצע עליו מפתח ,כמקובל (תמונה .)5
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רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ו ,כרך ל״ב ,גיליון .4

תמונה  :5מפתח פוליוויניל סילוקסן.

תמונה  :6מילוי המפתח בשרף אקרילי.

תמונה  :7הנחה בפה למשך ארבע דקות.

המתרפא זומן לפגישת הדמיה ותיאום ציפיות .בתוך
המפתח הונח אקריל שרף להתקשות עצמית (תמונה ,)6
שקובע בפה עד להתקשות (תמונה  .)7בשלב זה הוסר
המפתח ,כאשר השחזור המדמה הזמני נשאר מקובע
על השיניים כשהוא נאחז בשיפולים ואמברזורות.
לאחר עיבוד של השחזור בפה המתרפא ללא הסרתו
בוצעו צילומי פנים מחדש והתוצאה נבחנה עם המטופל
(תמונה .)8

בשלב זה ניתן לבצע תיקונים של השחזור באמצעות
חומר מרוכב .לאחר שמגיעים לתוצאה הרצויה מסירים
את השחזור ומזמנים את המטופל למפגש נוסף לצורך
ביצוע השחזורים הסופיים .היה ובוצעו שינויים בשחזור
ההדמיה יש לקחת מטבע חדש ולהכין מפתח מתאים
לצורך שלב הביצוע .רצוי לספק למטופל תדפיסים של
הצילומים שבוצעו לפני ואחרי ההדמיה על מנת שיוכל
להפנים ולהתרגל לשינוי המוצע ולהתייעץ עם קרוביו.
מפגש הביצוע מתקיים במועד אחר ממועד ההדמיה ,על
מנת לאפשר למטופל להסכים עם הצורה המוצעת או
להציע שינויים .חשוב לזכור כי כל עוד לא בוצעה פעולה
בלתי הפיכה הכל ניתן לשינוי ואף ניתן להגיע למסקנה
כי הטיפול אינו מתאים למטופל היות שלא ניתן לענות
באמצעי פרותטי בלבד על הציפיות ,ויש לשקול תכנית
טיפול אחרת.
לקראת יום ביצוע הטיפול יש להכין שני מפתחות
סיליקוניים :האחד לצורך יצירת שחזור זמני על גבי
השיניים בטרם ההשחזה ,והשני מפתח השחזה שיאפשר
לוודא הורדה מספקת של חומר שן לצורך קבלת שחזור
נאה וחזק .ביום הביצוע יש לפנות מספיק זמן לצורך
ההכנות ,הייצור והמסירה ,על פי נוסחה של  120דקות
גלובלי ועוד  20ליחידה .במקרה של ש.י ,.תוכנן בשלב
ראשון לבצע כתריי חרסינה  EMAXחרוטים משן  15ועד
שן  ,22סך הכל שבע יחידות .לצורך כך נקבעה פגישה של

תמונה  :8הדמיה בפה עם שרף אקרילי להקשיה עצמונית.
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שלוש שעות .שיניים  23עד  27יבוצעו בשלב מאוחר
יותר ,היות שמעורבים בתהליך הנחת שתלים ,הרמת
סינוס ושחזור משולב .בעת ביצוע העבודה הנוכחית
הותקן שחזור מעבר על  ,XXX27 23גם הוא הוכן על פי
מודל השעווה .הוחלט לבצע שלושה סגמנטים :הראשון
 ,15 14 13השני  12 11והשלישי  .22 21בוצע אלחוש
בהסננה של  ,15 14 13אוביסטזין פורטה 3M Espe ( 4%
 )Germanyקרפולה מלאה ואז הוכן שוב שחזור הדמיה
אקרילי על פי המפתח הסיליקוני .ההשחזה בוצעה עם
סט מקדחי  KISשל חב׳ שטראוס (רעננה ,ישראל).
העומק נקבע באמצעות מקדח מגביל  0.7מ״מ ולאחריו
בוצעה ההכנה בעזרת מקדח  T6שמפר בינוני .היות
שההכנה בוצעה דרך שחזור ההדמיה ,הורדת חומר השן
הייתה בהתאם לנדרש לצורך ביצוע השחזור .עם גמר
ההכנות בוצעה סריקה באמצעות cerec AC sirona

 .germanyהסריקה כללה ארבעה קטלוגים :הדמיה,
לסת מושחזת עליונה ,לסת תחתונה ומנשך .בשלב הבא
קובעו היחסים בין הלסתות והוגדרו קווי הסיום של
השיניים המושחזות .על פי התכנון המקדים ,שחזורים
אלה אמורים להיות קצרים מהשיניים הטבעיות
על מנת לתקן עיוות בקשת .כתרי  E Maxמעובדים
בשלב רך יותר של החומר  80Mpaוצבעם בשלב זה
סגול .לאחר העיבוד הם עוברים תהליך גיבוש בתנור
בטמפרטורה של  850מ״צ ומקבלים חוזק של מעל 300
 .MPaההחלטה לבצע סגמנטים באה להקל על המחשב
בתכנון היצירה ולאפשר הפעלת פונקציה של העתקת
צד אחד של הקדמיות לצד שני תוך שיעתוק מראה ,מה
שמאפשר סימטריה מירבית .לאחר בדיקת כל הכיפות
בשלב הגולמי מבוצעת קריסטליזציה ,צביעה חיצונית
וזיגוג  -והכתרים נמסרים למתרפא (תמונה .)9

תמונה  :9מסירת הכתרים למתרפא.
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ההדבקה

סיכום

הכתרים הוכנו על פי הפרוטוקול הבא :ניקוי סופי
בקיטורית לאחר מדידה אחרונה בפה וקבלת הסכמה
של המתרפא להדבקה סופית .על חלק האינטאגליו של
הכתרים נמרחת חומצה הידרופלואורית  5%למשך 20
שניות ,מתבצעת שטיפה זהירה וממושכת ,ייבוש ומריחת
חומר מקשר porcelain) silane monobond plus Ivoclar
 )Vivadent Lichtensteinלמשך  60שניות וייבושו .את
השן מנקים עם אלכוהול ומייבשים .הדבקה מבוצעת
באמצעות seefeld Germany3M( RelyX Unicem
 )ESPEבקפסולה .לאחר שתי דקות המתנה מסולקים
העודפים הגסים ולאחר ארבע דקות נוספות מתבצע
סילוק עודפים יסודי .בשלב זה מקבל המתרפא הדרכה
להימנע מאכילה ושתייה של צובענים למיניהם למשך 12
שעות ומוזמן לביקורת שבוע לאחר מכן.

היום ניתן לבצע במתרפא שחזורים מרובים במרפאה
באמצעים דיגיטליים ללא מעורבות מעבדה ,תוך
זמן קצר ובחוסר נוחות מינימלי .עדיין יש מקום
לטכנאות שיניים טובה בשיניים קדמיות ,לאפיון
ועיצוב שחזורי חרסינה .אמצעי רכישת המידה
ומכשירי החריטה נותנים תוצאה טובה ובקלות
יחסית .אמצעי ההדמיה המשולבים בתוכנה עדיין
גולמיים ,אך מסייעים במידת מה בתכנון ובתיאום
ציפיות .אין ספק כי ההווה והעתיד שייכים לרפואת
שיניים ממוחשבת.

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ו ,כרך ל״ב ,גיליון .4

תודות
תודה לד״ר עללא חדד על הסיוע בתכנון אסתטי ,ולפסקל
פרטוש ואירה דנציגר על העזרה בביצוע.
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טיפול במתרפאה עם חרדה דנטלית
תוך שימוש בהיפנוזה רפואית:
הצגת מקרה
תקציר

י .מאירסון*,
ד״ר ט .רצון**
* היחידה למדעי ההתנהגות,
** המחלקה לרפואת שיניים
לילדים ,בית הספר לרפואת
שיניים ע״ש מוריס וגבריאלה
גולדשלגר ,אוניברסיטת תל-אביב.

חרדה דנטלית הינה תופעה נפוצה מאוד שעלולה להוביל
לפגיעה בבריאות השיניים של המתרפא עקב ביקור לא
סדיר אצל רופא השיניים .הקושי בטיפול במתרפא דנטלי
הסובל מחרדה מתאפיין באווירה מתוחה הנוצרת במהלך
הטיפול ,בהתארכות הפגישות ואף בביטולים שלהן.
שימוש בהיפנוזה במהלך טיפול במתרפא חרד יכול לתרום
לאווירה חיובית ואף לקצר את משך הטיפול .במאמר מוצג
תיאור מקרה של שימוש בהיפנוזה במטופלת שסבלה
מחרדה דנטלית במשך כ 20-שנה.

מבוא
פחד דנטלי ,חרדה דנטלית וכן פוביה דנטלית הינם מונחים
הבאים לבטא מרכיבים שונים של תגובה אפשרית של
מטופל לסיטואציה דנטלית .פחד דנטלי מייצג תגובה
רגשית טבעית לגירוי ספציפי מאיים בסיטואציה דנטלית;
חרדה דנטלית מייצגת חשש מפני דבר שלילי שעתיד
להתרחש בהקשר לטיפול שיניים; פוביה דנטלית הינה
דרגה חמורה של חרדה דנטלית ,שמתאפיינת בחרדה
משמעותית ועקבית הקשורה לסיטואציה הדנטלית
באופן כללי ( .)1פוביה דנטלית הינה תופעה די שכיחה
ומחקרים מצביעים על כך שהיא קיימת בכ 9%-בקרב
הילדים והמתבגרים ( )1ובכ 5%-מהמבוגרים ( .)2חרדה
דנטלית נפוצה הרבה יותר ,כאשר  20-30%מהמבוגרים
שהשתתפו במחקר שנערך על ידי חוקרים נורווגיים דיווחו
על רמת חרדה בינונית ( ,)2ובסקר שנערך לאחרונה בקרב
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 310רופאי שיניים בישראל נמצא ,על בסיס דיווח שלהם,
שכשליש ממטופליהם סובלים מחרדה דנטלית וכרבע
מזמן הטיפול השבועי שלהם מוקדש לטיפול במתרפאים
שכאלה (.)3
חרדה דנטלית עלולה להשפיע על טיפול שיניים בכמה
אופנים :לגרום למטופלים הסובלים ממנה לדחות או
להימנע מביקור במרפאת שיניים ועקב כך גם לגרום
למצב דנטלי גרוע ,להאריך את משך הטיפול ,ליצור חוויה
שלילית הן למטופל והן למטפל (.)4
בפני רופא השיניים קיימות כמה אפשרויות טיפול:
טכניקות לא תרופתיות הכוללות יצירת קשר טיפולי
( )rapportטוב עם המתרפא ,שיטות לניהול התנהגות
( )techniques behavioralכולל היסח דעת ,שיטות לשינוי
עמדות ומחשבות בעייתיות (,)cognitive techniques
תרגילי נשימה וכן שימוש בהיפנוזה ( ,)4טכניקות
תרופתיות הכוללות שימוש ב( N2O-גז צחוק) ,בסדציה
ובהרדמה כללית (.)5
שימוש בהיפנוזה במהלך טיפול דנטלי מהווה אחת
מהאפשרויות שהוזכרו .יתרונה היחסי של ההיפנוזה בכך
שהיא מאפשרת שילוב של טכניקות לא תרופתיות נוספות
ומהווה אמצעי טבעי ללא תופעות לוואי מיוחדות המאפשר
להשיג תוצאות ארוכות טווח בשיתוף הפעולה של המטופל
עם הרופא ,בקיצור משך הטיפול ובשיפור ההיענות של
המטופל בביצוע הוראות רפואיות עם סיומו .כמו כן ,שימוש
בהיפנוזה במהלך טיפול דנטלי מאפשר לשפר הן את חוויית
המתרפא והן את חוויית הרופא המטפל (.)7 ,6

היפנוזה כאמצעי טיפול יעיל מוכרת על ידי ארגונים מקצועיים
כבר משנות השישים של המאה הקודמת ולעתים מוגדרת
כהליך בו המהפנט מנחה את המהופנט לבצע שינויים בחוויות
הסוביקטיביות שלו ,בתחושותיו ,ברגשותיו ,במחשבותיו וכן
בהתנהגותו .לעתים קרובות האדם המהופנט יכול אף ללמוד
לווסת תהליכים גופניים ונפשיים אלה באופן עצמאי תוך
שימוש בהיפנוזה עצמית (.)8
בין היישומים המרכזיים של שימוש בהיפנוזה בתחום
רפואת השיניים נמנים השגת רילקסציה ,הגברת שיתוף
הפעולה ,הפחתת החרדה הדנטלית ,שיכוך כאב ,שליטה
בדימום ,שליטה בריור ,שליטה ברפלקס ההקאה ,טיפול
בברוקסיזם ושיפור ההסתגלות למכשור פרותטי או
אורתודונטי ( .)9ניתן להיעזר בהיפנוזה כדי לבחון את
המקור להתפתחות החרדה הדנטלית ,לפתור תחושות
שלילית מהתנסות קודמות ,לבצע חזרות לקראת ביקור
עתידי ולעזור בדסנסיטיזציה ,להתגבר על אי נעימויות,
לסייע באלחוש מקומי ולהשלים אותו (.)4
בהקשר לשימושים קליניים של היפנוזה ,חשוב לציין
שישראל היא אחת המדינות המתקדמות בתחום זה והיא
היחידה בה קיים חוק השימוש בהיפנוזה (התשמ״ד,)1984-
הקובע כי רק מורשה להיפנוט רשאי לבצע היפנוזה .החוק
קובע כי ניתן לבצע היפנוזה למטרת אבחון או טיפול רפואי
או פסיכולוגי ,כפעולה נלווית לפעולתו המקצועית של
רופא ,רופא שיניים או פסיכולוג מומחה ( .)10לאור זאת
השימוש בהיפנוזה בארץ מותנה בהכשרה מוסדרת ,בחינה
וקבלת רשיון מטעם משרד הבריאות (.)11
באופן סכימתי ניתן לחלק את ההליך ההיפנוטי לחמישה
שלבים עיקריים:
 .1הסבר והכנת המטופל להליך ההיפנוטי;
 .2יצירת הטראנס ההיפנוטי אצל המטופל וויסותו
(אינדוקציה והעמקה);
 .3שימוש בטראנס ההיפנוטי לשם הפקת השפעה טיפולית
רצויה;
 .4שימוש בסוגסטיות פוסט היפנוטיות המשמרות את
האפקט הטיפולי ומאפשרות להיתרם ממנו גם מחוץ
למפגש הטיפולי הספציפי;
 .5דה-היפנוטיזציה ,שלב שמטרתו רה-אוריינטציה של
המטופל והעברתו לתפקוד יומיומי רגיל בגמר המפגש
ההיפנוטי (.)12

לצורך יצירת הטראנס ההיפנוטי ישתמש המטפל לרוב
באינדוקציות שונות ,בהן פרוצדורות מילוליות או לא
מילוליות המאפשרות למהופנט להפחית מעורבות
עם התפקוד היומיומי שלו ולהגביר קשב לתהליכים
פיזיולוגיים ונפשיים .במהלך הטראנס ההיפנוטי ייעזר
המטפל בסוגסטיות ,שהן כאמור אמצעי להשגת האפקט
הטיפולי הרצוי במהלך הטראנס ההיפנוטי .לדוגמה,
הפחתת ריור או דימום במהלך הטיפול הדנטלי ,ויסות
מצב רגשי של המטופל וכו’ .במהלך הפגישה הטיפולית,
בה נעשה שימוש בהיפנוזה ,ישתמש לעתים המטפל
בסוגסטיות פוסט היפנוטיות המשמרות אפקט טיפולי
גם לאחר סיום הטיפול הדנטלי הספציפי .לדוגמה ,ניתן
להשתמש בסוגסטיה פוסט היפנוטית לשם הפחתת
הכאב והסבל גם בגמר השפעת האלחוש שניתן במהלך
הטיפול ,או לשם הכנסה מהירה יותר של המטופל לטראנס
ההיפנוטי בטיפולים הבאים.
בהמשך יוצג תיאור מקרה של טיפול במתרפאה שסבלה
מחרדה דנטלית ממשוכת ,שפגעה ביכולתה וברצונה
לשמור על רמה סדירה של טיפולים דנטליים .החלק
ההיפנוטי בטיפול נעשה על ידי ד״ר ט .רצון ,בהדרכתו של
י .מאירסון ,כותבי המאמר.
תיאור מקרה
במהלך בדיקה שגרתית ,לאחר היעדרות של כשנה וחצי,
שבה בתיה (שם בדוי) ( ,)59והתלוננה כי היא חוששת
מאוד מטיפולי שיניים ולכן אינה מטפלת בשיניה באופן
סדיר .כאשר הגיעה לראשונה למרפאה ,שמונה שנים לפני
הביקור הנוכחי ,סיפרה כי היא סובלת מחרדה דנטלית
שהובילה אותה להימנעות מביקור במרפאת שיניים
למעלה מ 20-שנה ולהזנחה דנטלית ניכרת .בשמונה
השנים האחרונות ,הודות ״לגישה המתחשבת״ של הרופא
שלה (ד״ר ט .רצון) ,הצליחה לעבור טיפולי שיניים תוך
שימוש באלחוש מקומי ובגז צחוק ( ,)N2Oאולם ציינה כי
טיפולים אלה היו קשים מאוד עבורה וכל פעם לקח לה זמן
רב לחזור למרפאת השיניים לאחר סיום הטיפול השוטף.
בבדיקה דנטלית נמצאה בפיה רמה גבוהה של אבנית על
ותת חניכית ,המחייבת ניקוי עמוק .בשיחה הוצגה בפניה
אפשרות לבצע את הניקוי תחת  ,N2Oמאחר שקיימת
אפשרות לכאב
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בזמן העבודה .המתרפאה לא הייתה מעוניינת בכך וביטאה
חשש גם מטיפול תחת אלחוש מקומי.
הועלתה בפניה אפשרות לשימוש בהיפנוזה רפואית על
מנת שתוכל לעבור את הניקוי בצורה קלה יותר .הוסבר
לה כי הדבר יכול להועיל גם בעתיד בהפחתת רמת החרדה
שלה מטיפולי שיניים באופן כללי .לאחר קבלת הסכמה
בכתב לטיפול תוך שימוש בהיפנוזה ,החל הליך הטיפול,
שלב אחרי שלב:
 .1הסבר והכנת המטופלת להליך ההיפנוטי :בשלב
הראשון קיבלה המתרפאה הסבר על ההליך ההיפנוטי
הצפוי תוך טיפול במיסקונספציות (אמונות ותפיסות
שגויות) לגבי ההיפנוזה הקיימות בקרב מטופלים רבים
( .)13בהמשך ,לשם הכנה ושימוש בהתערבות טיפולית
תואמת במהלך ההיפנוזה ,היא נשאלה האם יש מקום בו
היא מרגישה בטוחה .לדבריה היא מרגישה בטוחה בבית,
ובמיוחד בחדר העבודה שלה .כאשר נתבקשה לתאר את
החדר סיפרה שיש בו ספה ,שולחן עבודה עליו יש את
״הדברים שאני אוהבת ,מסודרים כמו שאני רוצה״ .מעליו
יש מדף עם תיקי עבודה ויש חלון שממנו נראה עץ לימון.
 .2יצירת הטראנס ההיפנוטי אצל המטופלת וויסותו
(אינדוקציה והעמקה) :בתיה הוזמנה לשבת על כיסא
רגיל ,המשמש את המלווים ,על מנת לאפשר אווירה
נינוחה וליצור ניתוק בין התהליך ההיפנוטי לתגובת
הלחץ שלדבריה היא חשה לרוב כאשר היא מתיישבת
בכיסא הטיפולים .לשם הכנסתה להיפנוזה נעשה שימוש
באינדוקציה של ‘ידיים מגנטיות’ ( .)12היא נתבקשה
לעצום עיניים ,להושיט ידיה לפנים כאשר כפות הידיים
פונות זו אל זו ועם הזמן להרגיש איך הן מתקרבות זו לזו
מעצמן ,כאילו מחוברים אליהן מגנטים שנמשכים זה אל
זה .הידיים החלו מתקרבות זו לזו בקצב מאוד איטי ,ואז,
כשהוצע לה דימוי של מגנטים בכף היד שיכולים להיות
חיוביים או מנוגדים (מתוך הבנה לצורך שלה בשליטה
בתהליך) ,חלה התקרבות משמעותית בין כפות הידיים
ותוך כדקה נגעו האצבעות זו בזו .תוך כדי האינדוקציה ניתן
היה להבחין בריצוד של העפעפיים ,בפנים רפויות ובנשימה
איטית יותר .בנוסף ניתן היה להתרשם שהמטופלת הייתה
חסרת תנועה יחסית ,למעט הידיים .כל הסימנים הללו
הצביעו על כך שהיא נכנסה למצב היפנוטי באופן מספק
ומתאים לשלב הבא בעבודה הטיפולית ,ולכן לא היה צורך
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רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ו ,כרך ל״ב ,גיליון .4

בשלב זה בטכניקות להעמקה או ויסות הטראנס ההיפנוטי.
 .3שימוש טיפולי בטראנס ההיפנוטי :המטרה הטיפולית
בשלב זה הייתה הפיכת המרחב הדנטלי למקום בטוח
יותר ,המאפשר טיפול באווירה נינוחה .לשם כך ,בהיותה
בהיפנוזה הוצע לבתיה לראות את עצמה ()suggested
נכנסת לחדר העבודה הנוח והמוכר ושוהה בו ,בעודה
מבחינה בתחושות של ביטחון ושליטה שמאפיינות את
השהות שלה בו.
יש לציין שכאשר המתרפא נמצא בטראנס היפנוטי
אין מן הנמנע שיכול יהיה לנהל שיחה עם המהפנט
מבלי לפגום במהלך הטראנס .אולם בסיטואציה
הדנטלית קיים קושי בתקשורת מילולית ויש להעשיר
את התקשורת הלא מילולית ביותר מהרמת יד שמאל
הקלאסית .זאת הסיבה שנקבעו מראש עם בתיה סימני
אצבעות כמו הרמה של אצבע מסוימת ושונה לסימון של
‘כן’ ‘ /לא’ ‘ /לא בטוחה’ ,שיעזרו לה לתקשר עם הרופא
במהלך המפגש הטיפולי .הודגש בפניה ,שבנוסף לשפת
האצבעות לא תהיה לה בעיה להרים את יד שמאל שלה
אם וכאשר תצטרך לסמן שמשהו מפריע לה במהלך
הטיפול ושהיא מבקשת לעצור .בשלב זה הוזמנה בתיה
לשבת בכיסא הטיפולים ועברה אליו בקלות בסיוע
המהפנט ,מבלי שפקחה את עיניה .כדי ללמד אותה
להיות פעילה ויוזמת בהפעלת היכולת שלה להרגעה
עצמית ,היא הודרכה בשימוש בטכניקה של היפנוזה
עצמית המכונה עיגון ( .)9העיגון הוא טכניקה היוצרת
התניה במהלך הטראנס ההיפנוטי בין סימנים מוסכמים
שהמטופל לומד ,כמו תנועת ידיים מיוחדת ,אמירת
מילים או משפטים מותאמים או הדמיה של צבע ,לבין
מצב גופני-נפשי רצוי ,במקרה של בתיה רוגע וביטחון.
שימוש המטופל בסימן מוסכם מאפשר לו להפיק תגובה
גופנית-נפשית שנלמדה במהלך ההיפנוזה בעזרתו של
המהפנט גם באופן עצמאי ,מחוץ לטיפול הספציפי.
לאחר מכן החל הטיפול הדנטלי .תחילה בוצע ניקוי
באמצעות מכשיר אולטרה-סוני ,הליך שלווה בחיזוקים של
תחושת ביטחון ורוגע .במהלך הניקוי מנח הגוף של בתיה
היה נינוח ,קצות האצבעות של ידיה נשקו זו לזו .בזמן
הניקוי כמעט ולא הופיעו סימנים של אי נוחות או של כאב
מצדה ,למעט בזמן הניקוי באזור החותכות התחתונות .יש
לציין כי היא לא הרימה את יד שמאל במהלך כל הטיפול.

בהמשך בוצע ניקוי באמצעות מכשור ידני ,שעבר אף הוא
בהצלחה ,ללא סימנים לאי נוחות .ההתנהגות הנינוחה של
בתיה במהלך הטיפול הייתה שונה בתכלית מהתנהגותה
במהלך טיפולים קודמים ,בהם הפסיקה את הטיפול
לעתים קרובות וביטאה תחושות של אי נוחות וקושי.
במהלך כל הטיפול ,בהיותה במצב היפנוטי ,ניתנו לבתיה
חיזוקים חיוביים .הודגש בפניה שהיא מצליחה להתמודד
בצורה טובה עם האתגר שבפניה ובכך מאפשרת לטיפול
להתנהל באופן מיטבי ,כאן נעשה שילוב של טכניקות
לוויסות התנהגות במהלך ההיפנוזה .בתום הניקוי ניתן לה
זמן לקחת מספר נשימות ולהיזכר בחוויה שחוותה במהלך
הטיפול.
 .4שימוש בסוגסטיות פוסט היפנוטיות :לקראת סיום
הטיפול נאמר לבתיה כי היא תוכל להשתמש בטכניקה
שלמדה להרגעה עצמית בכל מקום וזמן שיהיה נכון ומתאים
בשבילה .כן הוצע לה שבעתיד ,במידת הצורך ,תוכל להיכנס
למצב היפנוטי במהלך טיפול דנטלי בקלות ובמהירות.
 .5דה-היפנוטיזציה  -רה-אוריינטציה של המטופל
לקראת תפקוד יומיומי רגיל :בשלב זה הובהר לבתיה
שניקוי השיניים הסתיים .בוצעה הפחתה של עומק
הטראנס בכך שהיא נתבקשה בדמיונה לקום מהכיסא
שבו ישבה ולצאת מחדר העבודה שלה .לבסוף בוצעה דה-
היפנוטיזציה :נאמר לה שהמהפנט יספור לאחור מ 5-עד ,1
וכשיגיע ל 1-היא תחזור לערות ועירנות מלאה ולתפקוד
גופני מלא .ואכן ,כאשר המהפנט הגיע ל 1-היא פקחה
עיניים והתמתחה.
כשבועיים לאחר מכן נקבעה לבתיה פגישה לסיום הניקוי.
הניקוי נעשה תוך שימוש בהיפנוזה ועבר בצורה חלקה.
במהלך הטיפול היא הייתה שכובה עם ידיים בצדי הגוף,
ללא ביטוי של אי נוחות או קושי מיוחדים .מדי פעם,
כאשר הייתה צריכה לשטוף את הפה ,היא סימנה לרופא
להפסיק ,התיישבה ,שטפה את הפה במרקקה וחזרה
לשכב בתנוחה הקודמת .לקראת סוף הניקוי ,במהלך
סוגסטיה פוסט היפנוטית ,הוצע לה שכמו שהיא הצליחה
לעבור את הניקוי בצורה טובה ללא חשש או אי נעימות
כך תוכל לעבור ניקויים דומים ואף טיפולי שיניים נוספים
באותה קלות מתוך תחושה של נינוחות וביטחון .לאחר
מכן בוצע ויסות של הטראנס ודה-היפנוטיזציה .בסיום
התהליך התמתחה בתיה ופקחה עיניים.

בשיחה לאחר הטיפול היא תיארה את התהליך כנעים,
וציינה ״בשמחה הייתי נרדמת״ .שוקפה בפניה העובדה
שהיא הייתה נינוחה כל מהלך הניקוי .הדבר שימח אותה
ועם זאת היא הביעה חשש מסוים מפני ״טיפול אמיתי״.
הרופא הדגיש בפניה שאף על פי שמבחינתה ניקוי אינו
טיפול אמיתי ,הסרת אבנית עמוקה הינה פרוצדורה לא
פשוטה והיא ללא ספק טיפול אמיתי ,אותו הצליחה לעבור
על הצד הטוב ביותר.

דיון
חרדה דנטלית היא תופעה נפוצה שעלולה לפגום בבריאות
הדנטלית של המתרפא עקב ביקור לא סדיר אצל הרופא
ואי השלמה של טיפולים ( .)3כמו כן ,הטיפול במטופל
החרדתי עלול ליצור אווירה של מתח הגורמת סבל
למטופל ואף עלול להשפיע על הרופא המטפל נוכח הקושי
שלו לשלוט במשך הטיפול ,ההפסקות המרובות ואווירת
המתח הבין אישית שעלולה להיווצר.
שימוש בהיפנוזה במהלך טיפול דנטלי במתרפא חרד יכול
לשפר משמעותית את חוויית הטיפול למתרפא ולרופא,
לקצר את משך הטיפול ,לתרום לטיפולים סדירים בהמשך
ואף להפחית באופן ניכר קושי של המתרפא במהלך
טיפולים עתידיים.
במאמר תואר טיפול שיניים תוך שימוש בהיפנוזה
במתרפאה שסבלה מחרדה דנטלית ממושכת .במהלך
שמונה שנים שקדמו לטיפול ההיפנוטי עברה המתרפאה
טיפולים דנטליים מגוונים בהם החוויה שלה הייתה קשה
ומאופיינת באיפוק ובסבל .במהלך הטיפול ההיפנוטי היא
למדה להתיחס למרפאת השיניים כלסביבה בטוחה יותר
ולמדה טכניקה של היפנוזה עצמית (עיגון) ,שתוכל לאפשר
לה להתמודד בצורה קלה יותר עם סיטואציה דנטלית
דומה בעתיד (.)14

לסיכום
מתרפאה הסובלת מחרדה דנטלית הצליחה לעבור שתי
פגישות של הסרת אבנית עמוקה תוך שימוש בהיפנוזה
רפואית ,ללא צורך באלחוש מקומי או בסדציה נשאפת.
המתרפאה יצאה עם חוויה חיובית ,מחוזקת ועם כלים
שיאפשרו לה להתמודד בצורה טובה יותר עם אתגר
טיפולי עתידי.
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חברי הר״ש מרכינים ראש
על מותה של

ד״ר פייסט לואיזה ז״ל

מהפעילות הוותיקות במוסדות הר״ש
ומשתתפים בצער המשפחה
.יהא זכרה ברוך

.4  גיליון, כרך ל״ב, חשון תשע״ו,רפואת הפה והשיניים

24

 תקצירים באנגלית- Abstracts

U.S. Food and Drug Administration (FDA) strengthens warning
that non-aspirin non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can
cause myocardial infarctions or strokes: the dentist’s perspective
Rosen E.*, Tsesis I.*, Vered M.**
*Dept. of Endodontology, **Dept. of Oral Pathology and Oral Medicine, The Maurice and Gabriela
Goldschleger School of Dental Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.

This short communication is aimed to update dental

the risk for severe cardiovascular complications such as

practitioners regarding the recently published warning of

myocardial infarction or stroke following the use of non-

the U.S. Food and Drug Administration (FDA) regarding

.)aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs

Digital smile design and anterior monolithic restorations chair
side fabrication with Cerec Cad/Cam system
Perez-Davidi M.
Private practice, Petach Tikva, Israel.
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Digital dentistry and digital smile design are both

into the 3d picture of the face enabling positioning the

components of modern dentistry. The combination

incisal edge and midline in the desired place and sharing

of the two enables the dentist to simulate the desired

the virtual demo with the patient. All this procedure was

outcome, share the mock up with the patient and

performed after the patient had a mockup session in

coordinate his or her expectations with the probable

the mouth done according to the wax up procedure.

esthetic outcome. In this article a case is presented of

The mockup can be scanned in the mouth and added

anterior restorations performed to improve the smile

as a protocol to the patient’s digital models, to be used

and esthetics of the patient, combining the digital smile

later in the biogeneric copy option. Using this option the

design (by Christian Coachman) and the Avatar Digital

software uses the outline of the mockup as guide lins for

smile aide of the Cerec SW4 (sirona Germany) software

the final restoration computerized proposal.

for designing and the MCxl inlab milling unit for the

It is still an aide tool to be improved and simplified

fabrication. The patients picture was imported into the

but definitely it is the present and future of chair side

software and the model of the teeth was super imposed

prosthodontics.
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Use of hypnosis in treating a patient with dental anxiety:
A case study
Meyerson J.*, Ratson T.**
*The Section of Behavior Sciences, **Dept. of Pediatric Dentistry, The Maurice and Gabriela
Goldschleger School of Dental Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
Dental anxiety is quite common and may lead to

treating an anxious patient can help create a posi-

dental neglect due to lack of regular visits to the

tive environment and shorten the duration of dental

dental clinic. The difficulties in managing anxious

appointments as well. The article describes a case

patients are characterized by prolonged visits, a

in which hypnosis was used while treating a patient

tendency to cancel appointments and a tense atmo-

who had suffered from dental anxiety for over 20

sphere during treatment. The use of hypnosis while

.years
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חברותך בהר״ש נותנת לאיגוד המקצועי שלך את הכח להיאבק למענך ונותנת לך את
האפשרות ,ככוח קניה מרוכז ,לחסוך אלפי שקלים בהוצאות השנתיות של מרפאתך.

״חברותך בהר״ש = חסכון כספי״
להלן טבלת החיסכון/הרווח הכספי המשוער שלך בש״ח בשנה אחת:

תשלומי החובה
להר״ש
 1,920ש״ח דמי חבר
החל מ1.1.2010-

הטבות שהר״ש השיגה
עבורך

העלות בשוק
החופשי

עלות לחברי הר״ש

החסכון/הרווח
הכספי שלך!!!

ביטוח תאונות אישיות
ומחלות
ביטוח סיעודי

כ 1,000-ש״ח

כלול בדמי החבר

כ 1,000-ש״ח

כ 2,500-ש״ח

כלול בדמי החבר
(לגיל ממוצע )51
כ 1,950-ש״ח
כ 3,400-ש״ח
כ 1,100-ש״ח
ללא תשלום
ללא תשלום

כ 2,500-ש״ח

כ 3,000-ש״ח
כ 3,900-ש״ח
כ 4,000-ש״ח
כ 1,950-ש״ח
כ 60-ש״ח

ביטוח מירפאות שיניים
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח בריאות
כנס הר״ש השנתי
ימי עיון והרצאות בסניפים
פירסום מירפאות חברים
במדיה הכתובה ובחוברות
לציבור
ישראכרט  -עמלת בית עסק 2.5%-3%
סה״כ  1,920ש״ח
החל מ1.1.2010-

1.75%

כ 1,950-ש״ח
כ 500-ש״ח
כ 2,500-ש״ח
כ 1,950-ש״ח
כ 300-ש״ח
כ 500-ש״ח

בהתאם למחזור
העסקי
כ 10,000-ש״ח

* הנ״ל נובע מההפרש בין המחיר לחבר לבין מי שאיננו חבר בהר״ש.
כל ההטבות והזכויות נכונות וכפופות לתנאי ההתקשרות של ההסתדרות לרפואת שיניים עם הגורמים השונים ,שהם התנאים המחייבים.
ההטבות והזכויות ,היכפן ותנאיהן עשויות להשתנות מעת לעת ואף להתבטל.
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מהיום ,משלמים חצי מחיר
על משלוח מוצרים דנטליים מחו"ל

חברת השילוח הבינלאומית גלובפלייט ,מאפשרת לך להזמין מוצרים דנטליים
מכל ספק בארה"ב או באירופה ולקבל אותם ישירות למרפאה או למשרד,
בדיוק כמו שאתה רגיל רק עם שליחות בחצי מחיר.

איך נהנים מהשירות המשתלם?

הירשם חינם
באתר גלובפלייט

רכוש את המוצר
מהספק  /האתר
שבחרת והזן כתובת
גלובפלייט בארה"ב
או באירופה

המוצר ישלח ע"י
הספק אל סניף
גלובפלייט בארה"ב
או באירופה

קבל את המוצר
ישירות אליך
למרפאה או
למשרד

1

2

3

4

להזמנות ולפרטים נוספים :טל , 03-9795951 .דוא"לilcs@globeflight.com .
נמל התעופה בן גוריון ,מתחם הבלדרים ,ת.דwww.buy-globeflight.co.il/dentists | 54.
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סורק  +מחרטה ותנור חרסינה מתנה
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₪
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להתרשמות ממגוון הדגמים
ולפגישת ייעוץ ללא התחייבות:

09-9545416
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The Ultimate Direct Restorative Procedures:
Simple and Predictable
Prof. Paulo Monteiro
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, Caparica, Portugal.
Doc. of Dental Medicine, Instituto Superior de Ciências da Saúde – Sul, Caparica, Portuga.
Master’s degree in Dental Medicine, Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz,
Caparica, Portugal.
Post-graduation in Aesthetic and Restorative Dentistry, ISCSEM, Caparica, Portugal.
nternational Professional Course of CAD/CAM technology in Restorative Dentistry: The Cerec 3D Method,
University of Zurich.Prof. in Aesthetic and Restorative Dentistry Post-graduation program at ISCSEM, Caparica,
Portugal.
Head of Clinical Aesthetic Dentistry Advanced Consultation, ISCSEM, Caparica, Portugal.Diploma in Advanced
Studies at the University of Santiago de Compostela, Spain.PhD student in Dentistry in Universidade de
Santiago de Compostela, Spain.Involved in research of new dental materials, including composite resins,
dental adhesives, dental ceramics and new digital technologies.Active member of the International Association
for Dental Research, which regularly presents research in the dental materials field.Author and co-author of
some publications in scientific international journalsLecturer in aesthetic dentistry with more than 150 lectures
and courses around the world.Exclusive clinical practice in aesthetic and cosmetic dentistry.
Abstract
Nowadays aesthetic is fundamental for our patients. In parallel, in our dental treatments we must always
combine aesthetic with functionality, longevity and bio-compatibility. The evolution of dental materials in the
field of cosmetic dentistry has been exponential. The composite resins are one example. The current composite
resins available, allow us to create restorations with optical and mechanical properties similar to the natural
tooth tissues with the use of simple techniques.The layering techniques with composite resins are procedures
described some years ago and we used it regularity in our clinical practice. Some of these techniques use
several different opacities and increments of composites, leading to the dentist get confused in deciding which
one to choose. The clinical reality of most dental clinics are based on simple procedures, easy to perform
with suitable aesthetic and longlasting results. Some simple layering techniques makes the dentist daily work
simple and predictable, enabling make direct esthetic and invisible composite resin restorations.
Furthermore, the development of new composites for posterior teeth, in addition to less polymerization
shrinkage rate, allow us to perform restorations in a very simple manner.
We will discuss the step by step clinical procedures, indications and benefits of use composite restorations in
the smile rehabilitation in order to preserve the remaining tooth tissue and follow the harmony of natural teeth,
taking a look at what the future may reserve.

.4  גיליון, כרך ל״ב, חשון תשע״ו,רפואת הפה והשיניים

36

רפואת שיניים  :2015תמונת מצב

פרופ׳ ארווין וייס
פרופ׳ וייס הינו בוגר הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית והדסה ירושלים .שלוש
שנים היה עמית מחקר ( )Fogarty fellowבמעבדה לאימונולוגיה ומיקרוביולוגיה בNational-
 .Institute of Dental Research, N.I.H. Bethesda, MD USAב 1997-מונה לפרופ׳ חבר בבית
הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב .בשנים  1995/96היה יו״ר האיגוד הישראלי
לשיקום הפה ובשנים  2000/01כיהן כנשיא האיגוד הישראלי למחקר דנטלי .בשנת  2000מונה פרופ׳ וייס למנהל
המחלקה לשיקום הפה בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה .ב 2006-מונה לפרופ׳ מן
המניין בתחום שיקום הפה באוניברסיטה העברית.
פרופ׳ וייס כיהן בסנאט האוניברסיטה העברית ובוועדת המינויים המרכזית של הדסה .פירסם מעל  150עבודות
מחקר ופרקים בספרים ,הציג מעל  140הרצאות ,תקצירים ועבודות מחקר בכנסים בינלאומיים .באוקטובר 2014
מונה לתפקיד ראש בית הספר לרפואת שיניים ע״ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר באוניברסיטת תל-אביב.

תקציר ההרצאה
רפואת שיניים הוא מקצוע רפואי צעיר יחסית שזכה להכרה אקדמית רק לפני כ 150-שנה .המעבר ממקצועות
של נפחים ,גלבים וטכנאי שיניים למקצוע רפואי אקדמי היה איטי ובהיבטים רבים נמשך עד ימינו אלה .עד היום
הרפואה הכללית לא אימצה עד תום את רפואת השיניים כמקצוע רפואי .בבתי ספר לרפואה נלמדים נושאים
הקשורים לחלל הפה והשיניים ברמה מצומצמת ,אם בכלל .באופן תמוה ,הקוריקולום של בתי הספר לרפואה בעולם
המערבי אינו כולל נושאים מרכזיים ברפואת שיניים ,כמו לא היו הפה ,הלוע והשיניים חלק אינטגרלי מגוף האדם.
בזירה המקצועית שלנו אנו ,רופאי השיניים ,השחקנים הראשיים ,אך לא היחידים .טכנאי השיניים ,השינניות,
הנהלות מרפאות התאגידים והנהלות מרפאות השיניים של קופות החולים נושאים בתפקידים שחשיבותם הולכת
ומתעצמת .האקדמיה ,האיגודים המקצועיים וההסתדרות ,הממשלה ,התעשייה וגופים מסחריים אחרים נמנים
אף הם על ציבור המשפיעים .סך הכוחות המקצועיים ,כל אחד בתחומו ,תרם ותורם למגמות שהביאו את
המקצוע עד הלום .האם לכך פיללנו? האם אנו מבקשים לשנות את המצב? האם בכוחנו להשפיע על הכיוון?
בסקירה זו ,המגלמת בתוכה ארבעה עשורים של עשייה מקצועית ,יוארו מזווית אישית מגמות ותהליכים שהובילו
את מקצוע רפואת השיניים למצבו היום ,ויונחו תחזיות והשלכות אפשריות לעתיד.
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 ד״ר אליעזר שולומון, ד״ר ליאור קצפ, פרופ׳ גבי צ’אושו, פרופ׳ אריה שטייר:יושבי ראש

A Rational approach for treatment of tooth loss,
bone loss and tissue loss
prof. Ole Jensen
prof. Jensen is a broad certified oral and Maxillofacial surgeon in private practice in Colorado.
He has lectured widely in the subject of dental implants and associated bone augmentation
procedures. He was an early adopter of guided bone regeneration and osseointegration but
now has an interest in biomechanics, tissue engineering, immediate function and treatment
planning for optimal restoration of the edentulous space.
He has edited 5 books, written 25 book chapters and published 75 articles on the subject of regeneration and
implants.
He is past editor in chief of Oral Maxillofacial Tissue Engineering and is currently section editor of Tissue
Engineering in JOMI.
prof. Jensen currently working in both industry and university settings researching dental implant and bone
augmentation procedures in an effort to establish orthoalveolar form and improved osseointegration.
Abstract
Treatment of tooth loss by dental implants involves evaluation of missing tissues and adjacent dental elements.
he placement of implants, though simple to do can be simply done wrong. Common dental practice is deficient
in common sense treatment planning, that is, understanding what is possible, what is best for the patient as
well as technical and biological constraints. Working within ones comfort zone is not enough. Having sufficient
knowledge and technical skill are required as starting points for a practitioner to optimally deliver superlative
care. Know how. Know where. Know when.
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רפואת שיניים דיגיטלית :תיאוריה ומציאות

ד״ר אשר זברובסקי
ד״ר זברובסקי הוא בוגר הפקולטה לרפואת השיניים באוניברסיטה העברית והדסה משנת .2007
מסיום לימודיו תיפקד כמדריך בקורסים שונים במחלקה לשיקום הפה באותו המוסד .עומד לקב
ראת סיום ההתמחות במרכז ללימודי התמחות בשיקום הפה הדסה עין כרם .כיום רכז קורס
׳משמרת ׳ – מיומנויות מנואליות בשנים שלישית ורביעית בפקולטה לרפואת שיניים של האוני�ב
רסיטה העברית והדסה.

תקציר ההרצאה
עולם רפואת השיניים משלב בשנים האחרונות טכנולוגיות שונות הבאות לביטוי בתחומי שונים במקצוע ,החל
מאנליזה אסתטית ועד ייצור דיגיטלי של סדים כירורגיים להשתלות .אחד התחומים הבולטים בהם משתלב העולם
הדיגיטלי הוא לקיחת מטבעים ,עיצוב וייצור כתרים וגשרים .שילובן של טכנולוגיות אלו בפרוצדורה היומיומית דורש
שינויים ועדכונים בעבודת הרופא ,הטכנאי והקשר ביניהם.
בהרצאה ייסקרו האפשרויות העומדות כיום בפני רופא השיניים במרפאתו הפרטית בכל הנוגע לסריקה ,עיצוב וייצור
שחזורים במעבדה ובמרפאה ,ויתואר מעקב אחר הספרות הקיימת כיום בהקשר לרמת הדיוק של הטכנולוגיות
השונות.
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Permanent High-Performance Antimicrobial Protection:
Antibacterial Dental Material Surfaces
ד״ר נורית בייט
 ובוגרת תכנית ההתמחות1998 ד״ר בייט הינה בוגרת הפקולטה לרפואת שיניים משנת
 השתתפה. במחלקה לשיקום הפה של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים2008-מ
,Ph.D וסיימה בהצטיינות תכנית ייחודית המשלבת התמחות בשיקום הפה ולימודים לתואר
 עם שובה. ארה״ב, בקליבלנדCase Western Reserve והשלימה פוסט דוקטורט באוניברסיטת
לארץ השתלבה במשרה אקדמית מלאה במחלקה לשיקום הפה בירושלים וכיום מרכזת את ההוראה הקלינית
 והאיגוד הישראליIADR  חברה באיגוד.בתחום שיקום הפה של סטודנטים שנה חמישית בפקולטה בירושלים
.לשיקום הפה
 תחומי העניין.מחקרה של ד״ר בייט מתמקד בחיפוש אחר גישות יישומיות חדישות למניעת זיהומים חידקיים
 פיתוח חומרים אנטיבקטריאליים ומחקר יישומי קליני בשילוב פרקטיקה,שלה כוללים מחקר מיקרוביולוגי בסיסי
 מיקרוביולוגיה,חומרים- עבודות מחקר ופרקים בספרים בתחום ביו50- ד״ר בייט פירסמה כ.קלינית פעילה
.ורפואת שיניים ושותפה לשני פטנטים

תקציר ההרצאה
In the oral cavity, microbial biofilms, commonly referred to as dental plaque, are involved in the pathogenesis of
caries, endodontic disease, periodontitis, dental implant failures, denture stomatitis and oral yeast infections such
as candidiasis. Most dental treatment failures are attributed to microbial contamination, consuming 60% of the
average dentist’s practice time for restoration replacement. To meet the bacterial challenge, restorative materials
should possess permanent antibacterial properties to prevent secondary caries. Consequently, developing new
antimicrobial approaches to prevent biofilm-associated infections is paramount. Cationic antimicrobial agents are
known to exert a nonspecific potent antimicrobial effect without affecting host cells. Antibacterial nanoparticles
can be highly effective against bacteria as a bactericide surface. In particular, cationic polymers synthesized as
nanoparticles have the potential to render excellent antibacterial activity. Cationic nanoparticles present potent
and long lasting antibacterial surface properties in vitro and in vivo; i.e., modified esthetic restorative materials,
cements, endodontic sealers and denture lining materials demonstrate high performance antibacterial effect on
a wide range of pathogenic bacteria when cationic nanoparticles are incorporated permanently in these dental
materials. Alternative antibacterial approaches with efficient antibacterial activity may be advantageous against
.bacterial infection and may elongate the treatment efficacy.
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שחזורי שרף מרוכב במשנן הקדמי:
גישות טיפוליות עדכניות
ד״ר גלית טלמור
ד״ר טלמור הינה בוגרת הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית הדסה בירושלים
משנת .2003
מדריכה במרכז על שם ר .גולדשטיין לרפואת שיניים אסתטית ומחקר קליני ,המחלקה לשיקום
הפה בפקולטה לרפואת שיניים ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם ירושלים.
את הידע הרב אותו צברה ד״ר טלמור בעבודתה היומיומית ,כמו גם בהתעדכנותה בכנסים ובקורסים ברפואת
שיניים משמרת ומשקמת ,היא חולקת בהרצאות ובסדנאות תיאורטיות ומעשיות העוסקות בעיקר בשחזורי שרף
מרוכב ישירים ובלתי ישירים.
ב 11 -השנים האחרונות עוסקת ד״ר טלמור בטיפולים משקמים עם אוריינטציה אסתטית במשרה מלאה ב�מרפאתו של פרופ׳ ביצ׳צ׳ו ,תוך התמקדות ברפואת שיניים אדהזיבית ובשחזורים מורכבים וכנדבך בטיפולים
אינטרדיסיפלינריים מורכבים.

תקציר ההרצאה
שיפור בתכונות האופטיות והביומכניות של השרפים המרוכבים ,כמו גם הפיתוחים בחומרי הקישור ,הפכו בשנים
האחרונות את הבחירה בשחזורים ישירים ,או לחילופין בהדבקת ציפויי שרף מרוכב בלתי ישירים (מעבדתיים),
לטיפול אופנתי מקובל ברפואת שיניים משחזרת .בהרצאה יתוארו הגישות השונות המיושמות בשחזור המשנן
הקדמי בשרף מרוכב ,בהן הגישה הישירה ,המעורבת והבלתי ישירה תוך שימוש בטכניקות עדכניות של אבחון,
ניתוח ,תכנון ויישום .יידונו האינדיקציות לשימוש בכל גישה ,יתרונותיה וחסרונותיה.
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שחיקת שיניים ותכנון חומר השחזור

ד״ר שרון מרקו-כהן
ד״ר מרקו-כהן סיימה בהצטיינות את לימודי רפואת השיניים בבית הספר לרפואת שיניים
ע״ש גולדשלגר באוניברסיטת תל-אביב בשנת  .1997עברה מסלול התמחות בשיקום
הפה בפקולטה לרפואת שיניים הדסה עין-כרם בשנים  .2006-2002כיום מדריכה קלינית
במחלקה לשיקום הפה בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב ,מרצה
ומעבירה קורסים בהיבטים השונים של שיקום הפה וכן בעלת מרפאה פרטית העוסקת בשיקום הפה.

תקציר הרצאה
לחומרי שחזור שונים השפעה שונה על תהליך השחיקה של האמאיל וחשוב להבין את ההשלכות הקליניות
שיש לכך .שחיקה מוגדרת כתהליך הדרגתי של איבוד חומר מפני השטח תוך שינוי במבנה האנטומי
המקורי של השיניים .היא יכולה להיות פיזיולוגית איטית או פתולוגית ומהירה .אברזיה היא תהליך של
אובדן חומר שן כתוצאה ממגע שוחק עם עצמים אחרים משיניים .ההרמוניה הסגרית של השיקום תלויה
במטופל ובחומר השחזור ,כאשר מבנה החומר ותכונותיו הפיזיקליות גורמות לרמות שונות של שחיקה.
התכונה הפיזיקלית האחראית לשחיקה בסגסוגות מתכת היא קשיות פני השטח .מנגנון השחיקה הינו
דפורמציה פלסטית ,כאשר השחיקה האברזיבית פרופורציונלית לקשיות החומר.
מאידך ,בחרסינה קיימות שתי פזות :חלק קריסטליני בתוך מטריקס זכוכיתי .היחס בין שתי הפזות הוא
האחראי לשחיקה של החרסינה את האמאיל במנגנון של  .Britle fractureבחרסינה פלדספטית קיימים
חלקיקים קריסטליניים השוחקים את האמאיל ,כמו גם שברים מיקרוסקופיים המגבירים את השחיקה.
לחרסינות המונוליטיות החדשניות מבנה הומוגני יותר ,ולפיכך הן שוחקות פחות את חומר השן שמנגד
למרות רמת הקשיות הגבוהה שלהן.
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 ד״ר אריאל סלוצקי, ד״ר אהרונוביץ, פרופ׳ יאיר שרב:יושבי ראש

Chronic Pain Following Common Dental Procedures:
Mechanisms, Diagnosis and Treatment
Prof. Eli Eliav
Prof. Eliav is a Director of the Eastman Institute for Oral Health at the University of Rochester
Medical Center and the Vice Dean for Oral Health within its School of Medicine and Dentistry. Dr. Eliav was previously the Chair of the Dept. of Diagnostic Sciences, the Director of
the Center for Temporomandibular Disorders and Orofacial Pain and Carmel Endowed chair
in Algesiology at Rutgers School of Dental Medicine, part of Rutgers University.
Prof. Eliav earned his Dental Degree (1991), MSc (1995) and PhD (2004) from the Hebrew
University and Hadassah in Jerusalem. He specialized in Oral Medicine at the Hebrew University, Hadassah
Jerusalem, Israel (1991-1995) and trained in Clinical and Basic Science Research Program in the National
Institute of Health Bethesda, Maryland, USA (1995-1997).
Since 2008 he is the Editor in Chief of Quintessence International.
Prof. Eliav published numerous research and clinical manuscripts in scientific and clinical journals. His research is focusing on orofacial pain, quantitative sensory testing, neuropathic pain, pain modulation, transition
from acute to chronic pain and the role of inflammation in Neuropathic pain.
Abstract
Orofacial pain conditions are commonly related to invasive dental procedures. A history of previous regional
invasive procedures is found in about third of the patients suffering from neuropathic orofacial pain. Pain lasting more than 6 months following root canal therapy is known to occur in 5-8% of the procedures and the most
common complication following dental implant placement is neuropathy or altered sensory perception.
The unique mechanisms of chronic orofacial pain are associated with different reactions of the sympathetic
nervous system to injury, pain modulation, and different genetic backgrounds.
This session will discuss the differential diagnosis and treatment options available for the various chronic pain
and trigeminal nerve injuries developed following dental treatment. Peripheral and central mechanisms will be
reviewed and representative-challenging cases will be discussed.
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מבט פנימה אל תוך ניהול משתלים דנטליים

ד״ר יניב מאייר
ד״ר מאייר הינו מומחה לרפואת חניכיים ,סיים בהצטיינות את לימודי רפואת השיניים בפקולב
טה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים במסגרת העתודה האקדמית
ובוגר תכנית ההתמחות במחלקה לפריודונטיה של המרכז הרפואי רמב״ם בחיפה .חבר באיגוד
הישראלי לפריודונטיה ,באקדמיה האמריקנית לפריודונטיה ובפדרציה האירופית לפריודונטיה.
ד״ר מאייר עובד כרופא בכיר במחלקה לפריודונטיה במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ובעל מרפאת מומחים העוסקת
ברפואת חניכיים וכירורגיה.
ד״ר מאייר הינו מרצה מבוקש בארץ ובעולם ועוסק במחקר קליני המתמקד בשתלים דנטליים ובהשפעת מחלות
חיסון עצמי על בריאות החניכיים.

תקציר הרצאה
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה דרמטית בהשתלות דנטליות כאלטרנטיבה ראויה בתכניות טיפול רבות .על
אף שעלייה זו מעשירה את הידע והניסיון המקצועי ,היא טומנת בחובה גם עלייה בשיעור הכשלונות והסיבוכים,
שחלקם ניתנים למניעה.
בהרצאה יוצגו מקרים קליניים וייסקרו הגורמים הדרושים להתקנה ותחזוקת שתלים לשם שמירה על בריאות
הרקמות המאחזות את השתל .יידון תפקידו של רופא השיניים ואחריותו של המתרפא לדאוג לבריאות פיו מחוץ
למרפאה.
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מושב ה׳:

יושבי ראש :פרופ׳ רפי זלצר ,ד״ר רן יהלום ,ד״ר נתן פורמן

הגבהת הרכס האלוואולרי:
שיטת דיסטרקשן לעומת שתלי עצם אוטוגנית
פרופ׳ עדי רחמיאל
פרופ׳ רחמיאל הינו מנהל המחלקה לכירורגיית פה ולסתות במרכז רפואי רמב״ם ופרופ׳בפקולטה
לרפואה בטכניון .החל את דרכו ברמב״ם ב 1985-ובהמשך השתלם במרכז לכירורגיה קרניו-
פציאלית במישיגן ,ארה״ב ,בכירורגיה קרניופציאלית .סיים דוקטורט ( )Ph.Dבטכניון בנושא אפיון
תהליך הרגנרציה של עצם ממברנלית.
תחומי פעילותו העיקריים כוללים טיפולים בעיוותי פנים ולסתות ,חיך שסוע ,טיפול בטראומת פנים
ולסתות ,דום נשימה חסימתי בילדים ומבוגרים ויישום שיטת  Distraction osteogenesisלהארכת
העצמות במקרים אלה .הינו מבין החלוצים בעולם בפיתוח שיטה זו הן במחקר והן במקרים קליניים.
פרופ׳ רחמיאל פירסם כ 90-מאמרים ופרקים בספרות הבינלאומית והארצית ומרצה בכינוסים בינלאומיים רבים
בעולם ובארץ .ממשיך לעסוק במחקר במקביל לעבודתו הקלינית במחלקת פה ולסתות במרכז הרפואי רמב״ם.

תקציר ההרצאה
השימוש בשתלים דנטליים נעשה נפוץ בעשורים האחרונים ומציג תוצאות טובות לאורך שנים .ועם זאת,
אצל מטופלים רבים קיים חסר עצם במימד הוורטיקלי וההוריזונטלי המצריך שחזור העצם לקראת החדרת
השתלים .קיימות שיטות שונות לשחזור הרכס האלוואלרי ,בהן השתלות עצם אוטוגניות והגבהת עצם בשיטת
 .Distraction osteogenesisבזו האחרונה מבוצעת אוסטאוטומיה וחיבור מכשיר מתיחה שבאמצעותו מבוצעת
הגבהה הדרגתית של העצם האלוואולרית.
ההרצאה תסקור את ניסיוננו בהגבהת הרכס האלוואולרי לקראת החדרת שתלים תוך שימוש בשתי השיטות
הנ״ל ,תוך התייחסות ליתרונות וחסרונות של כל שיטה.
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שיטת  Sandwich osteotomyלעיבוי גרמי ורטיקלי

ד״ר אמיר לביב
ד״ר לביב הוא בוגר בית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת תל-אביב .מומחה בכירורגיית
פה ולסתות ,בוגר תכנית ההתמחות במרכז הרפואי הדסה עין כרם ירושלים .לאחר סיום
ההתמחות המשיך ללימודים גבוהים במחלקות לכירורגיית פה ולסתות בבוסטון ,ארה״ב
( .)Massachusetts General Hospital, Boston Children’s Hospitalעם שובו לארץ חזר למשרת
רופא בכיר במחלקה לכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי הדסה עין כרם .ד״ר לביב מנהל את תכנית ההתמב
חות בכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי הדסה עין כרם וכן מרצה ומדריך סטודנטים לרפואת שיניים בשנים
הקליניות .פירסם מעל  20מאמרים בספרות הדנטלית והרפואית הבינלאומית והישראלית.

תקציר ההרצאה
הטיפול בפגמים אלוואולריים ורטיקליים לצורך שיקום לסתות מהווה אתגר כירורגי גדול .בעשורים האחרונים התב
פתחו שיטות אוגמנטציה שונות עם סיכויי הצלחה משתנים ובלתי ניתנים לצפייה מראש .שיטת Interpositional
 graftלאוגמנטציה ורטיקלית ,המכונה גם  ,Sandwich osteotomyהינה שיטה פרדיקטבילית ,המאפשרת עיבוי גרמי
ורטיקלי משמעותי ללא צורך באתר ניתוחי תורם .מטרת ההרצאה היא להציג את נסיון המחלקה לכירורגיית פה
ולסתות הדסה עין כרם בשימוש בשיטת ה Sandwich osteotomy-לעיבוי גרמי ורטיקלי.
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תכנון וביצוע שתלים במקסילה האטרופית האחורית:
מקומן העדכני של השיטות המסורתיות
ד״ר יצחק טייב
ד״ר טייב הוא מומחה בפריודונטיה ומנהל המרפאה בבית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים.
משנת  1997בעל תואר  DMDובין השנים  2002-1998התמחה בפריודונטיה בפקולטה לרפואת
שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה.
משנת  2014משמש יו״ר האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה .בין השנים 2010-2006
היה חבר בוועד מחוז ירושלים של הר״ש ואחראי על תוכנית לימודי המשך .בעל מרפאה פרטית בירושלים ובגבעתיים.
תקציר ההרצאה
אובדן העצם הזמינה לביצוע שתלים בלסת העליונה האחורית הינו תופעה שכיחה ונפוצה .קיימות דרכי התמודדות
שונות עם מצבים אלה ואף פותחו לאחרונה שיטות וטכנולוגיות חדשות .השיטות המסורתיות תוארו בעבר יפה:
 Boyne & Jamesהציגו לראשונה ב 1980-את הטכניקה להרמה הפתוחה של הסינוס .אחריו תיאר  Summersב1994-
את גישתו הטרנסקרסטלית (הרמת הסינוס הסגורה) להתקנת שתלים במקסילה אטרופית ללא קידוח ותוך
שימוש באוסטאוטומים .השיטות הללו פותחו ושוכללו במשך השנים ,עודכן מידע נוסף לגביהן והורחבה מעטפת
הביצוע בצורה משמעותית.
בשנים האחרונות פורסמו שיטות חדשות להתערבות מינימלית הכוללות שימוש באביזרים מתקדמים וגישתן
העקרונית הינה הרמת סינוס טרנסקרסטלית באמצעות לחץ הידראולי ( )2014או בלון ( .)2006האם שיטות
חדשות אלו דחקו את מקומן של השיטות המסורתיות ,כמו הרמת רצפת הסינוס בעזרת אוסטאוטומים או
הרמת סינוס פתוחה?
בהרצאה זו יוצגו מקרים שונים של ביצוע התקנת שתלים בשיטות המסורתיות בדרגות קושי שונות ,ממקרים
פשוטים ונוחים ועד מקרים מורכבים וקשים ,ויפורטו היתרונות והחסרונות של הגישות הללו .בנוסף תיסקר
הספרות העדכנית לגבי השיטות החדשות והמסורתיות וכן כיצד משפיעה השונות האנטומית של הסינוס
המקסילרי ופרמטרים נוספים על בחירת השיטה המתאימה .ההרצאה תתייחס לעקומת הלימוד ,ותק השיטה,
מיומנות המטפל ,מעטפת הביצוע ,הבטיחות והפשטות הטכנולוגית של השיטות המסורתיות אל מול אלו של
השיטות החדשות.
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Modified Method for Augmentation of Localized
Vertical Defects of the Anterior Mandibular Ridge
ד״ר אדיר כהן
 משמש כיום.ד”ר כהן הינו מומחה בכירורגיית פה ולסתות ובעל תואר שני בנוירופיזיולוגיה
 ובתפקיד מזכיר,כרופא בכיר במחלקה לכירורגיית פה ולסתות בבית החולים הדסה עין כרם
.האיגוד לכירורגיית הפה ולסתות
 וכעבור שנתיים החל התמחות, סיים את לימודי רפואת שיניים באוניברסיטה העברית2003-ב
 סיים את התמחותו והחל לעבוד כרופא בכיר במחלקה2010- ב.במחלקה לכירורגיית פה ולסתות בהדסה עין כרם
 משמש רופא בכיר במחלקה לכירורגיית פה ולסתות2015  משנת.לכירורגיית פה ולסתות בבית החולים איכילוב
.פרותטיים- טראומה וניתוחים פרה, מפרק הלסת: תחומי עניין עיקרים.בהדסה עין כרם

תקציר ההרצאה
The mandibular incisors might lose their bone support due to several causes such as: infection, periodontitis,
trauma, neoplasia, careless orthodontic treatment, metal piercing through the tongue or the lower lip. Advanced
cases will dictate the extraction of the involved teeth, leaving, possibly, horizontal and vertical defect. Sufficient
alveolar bone volume is essential to obtain optimal functional and esthetic prosthetic reconstructions supported
by dental implants. Alveolar bone grafting might help regain favorable architecture of the alveolar ridge. Different
surgical augmentation procedures have been described in the literature such as guided bone regeneration (GBR),
onlay bone grafts, interpositional bone grafts, and combinations of these procedures. However, augmentation of
these defects might be a challenging task to the surgeon due to the 3D characteristics of the remaining alveolar
process, which is narrow in the buccolingual dimension and short in the mesiodistal dimension, especially in
a single incisor bony defect. In this study, a novel approach for bone augmentation will be described, using a
vestibular approach through which both the symphysis as the donor site and the recipient site are exposed.
The bone graft is transferred and wedged into the defect site, thus overcoming the difficulties and utilizing the
advantages of the traditional methods.

.4  גיליון, כרך ל״ב, חשון תשע״ו,רפואת הפה והשיניים
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מושב ו׳:

יושבי ראש :פרופ׳ אילה שטבהולץ ,פרופ׳ חיים טל ,ד״ר ברנט רוטנברג

עיצוב מתאר החניכיים באמצעות שימוש
בשתלי רקמה בשיניים וכהכנה טרום שיקומית
ד״ר ערן פרונט
ד״ר פרונט הוא מומחה למחלות חניכיים ,בוגר ההתמחות בפריודונטיה באומניברסיטת ניימכן,
הולנד ובעל תואר מאסטר במדעי החיים בתחום אימונולוגיה של מחלת חניכיים .מנהל היחידה
לרפואת חניכיים במחלקה לכירורגיית פה והלסתות במרכז הרפואי על שם ברוך פדה ,פוריה.
עוסק במחקר שעניינו הקשר בין מחלות חניכיים ומחלות כלליות ,השפעת טיפולי חניכיים על
מדדי הרוק וטכניקות כירורגיות לשחזור רקמות סביב שיניים באמצעות שתלי שומן חופשי.
ד״ר פרונט חבר בהסתדרות רופאי השיניים ,באיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה ,באקדמיה האמריקב
נית לפריודונטיה ,בפדרציה האירופית לפריודונטיה ,באיגוד ההולנדי לפריודונטיה ובאקדמיה לאוסאואינטגרציה .בעל
מרפאה בחיפה העוסקת בטיפולי חניכיים עם דגש על שחזור רקמות רכות קשות ושתלים דנטליים.

תקציר ההרצאה
מתאר החניכיים הינו אחד הגורמים לתלונות של מטופלינו ,הן בעקבות נסיגת חניכיים הגורמת לרגישות בשן
והן מבחינה אסתטית .גם בשיניים המועמדות לשיקום קיימות התוויות לטיפול בשתלי רקמה רכה טרם שיקומן,
באמצעות שתלי חניכיים לעיבוי הרקמה המקורנת או כיסוי הרצסיות טרם השיקום הקבוע.
ההרצאה תעסוק באופציות הטיפוליות לשחזור מתאר החניכיים ובסוגי שתלי הרקמה הקיימים לטיפולים אלה.

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 32, No. 4, October 2015.

49

טיפול מודרני בפריודונטיטיס מתקדם:
בקרת פלאק? לא מספיק!
פרופ׳ ליאור שפירא
פרופ׳ שפירא הינו מנהל המחלקה לפריודונטיה בפקולטה לרפואת שיניים של הדסה
והאוניברסיטה העברית בירושלים ,ראש הקתדרה למחקר קליני פריודונטלי על שם בטי
ודי .וולטר כהן ,ופרופ׳ מן המניין בפריודונטיה .כמו כן משמש כסגן הדיקן לענייני הוראה.
פרופ׳ שפירא סיים את הפקולטה לרפואת שיניים בירושלים בשנת  1986ואת ההתמחות
בפריודונטיה ב .1991-לאחר שנתיים השתלמות במרכז הרפואי איסטמן שבאוניברסיטת רוצ׳סטר ,ארה״ב,
חזר לירושלים וסיים את תואר הדוקטורט בנושא פתוגנזה של מחלות פריודונטליות .פרופ׳ שפירא היה
מרכז ההתמחות בפריודונטיה בירושלים במשך שש שנים ,עד  ,2002עת קיבל את ניהול המחלקה ,והיה
נשיא האיגוד הישראלי לפריודונטיה.
מחקריו של פרופ׳ שפירא מתמקדים במנגנוני הדלקת של המחלה הפריודונטלית .הוא פירסם מעל  100מאמרים
מדעיים ומכהן במערכות המגזינים  Journal of Periodontologyו .Journal of Clinical Periodontology-השפעת עבודתו
המחקרית זכתה להכרה בינלאומית באמצעות מספר פרסים יוקרתיים :פרס ׳טבע׳ ( ,)1996פרס ( )1999( Rizzoקבוצת
מחקר בפריודונטיה של  ,)IADRפרס  )2003( Sunstarולבסוף ‘Distinguish Scientist Award in Periodontal Research׳
של  IADRבשנת .2009

תקציר ההרצאה
רובד דנטלי (פלאק) נחשב מה עשרות שנים כגורם הראשוני למחלת חניכיים ,והוא עדיין כזה .ברמת
האוכלוסיה ,שיפור בהיגיינה האורלית מביא לירידה מקבילה ברמת תחלואה בפריודונטיטיס .למרות זאת,
ולמרות שחל שיפור ניכר ברמת ההיגיינה האורלית באוכלוסיה לאורך השנים ,נרשמה בעשר השנים
האחרונות עלייה של כ 50%-ברמת הנפוצות של מחלת החניכיים החמורה ( )Sever periodontitisונראה כי
שיפור רמת ההיגיינה אינו משפיע דיו על נפוצות של מחלת חניכיים חמורה .גורמים נוספים המשפיעים
על מחלה זו הם סוג החידקים בפלורה ,עישון ,מחלת סיסטמיות ורגישות גנטית מובנית ואותם יש לקחת
בחשבון בתכנון תוכנית הטיפול .תפירה של תוכנית מניעה ספציפית לכל חולה היא הגישה הטובה ביותר,
בעוד שהגישה של ׳שיטה אחת עבור כולם׳ כנראה פחות יעילה .היכולת לזהות גורמי סיכון ולתת להם
פתרון אינדיווידואלי היא הדרך הנכונה והמודרנית .קיימת קבוצה לא גדולה של מטופלים שאמנם משתפים
פעולה ברמת ההיגיינה האורלית שלהם ובהגעה לפגישות תחזוקה שוטפות ,אך עדיין ממשיכים להידרדר.
מה ניתן לעשות עם פלח אוכלוסיה זה?
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מושב ז׳:

יושבי ראש :פרופ׳ מרילנה ורד ,פרופ׳ דיאנה רם ,ד״ר פיטר ריידר

התקן דנטלי לטיפול בהפרעה נשימתית
חסימתית קשה :מעקב לאורך שנתיים
ד״ר ירון חביב
ד״ר חביב עובד במחלקה לרפואת הפה במרפאת כאב פנים ולסתות בבית הספר לרפואת
שיניים הדסה ,ירושלים .בשנת  2002סיים לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בהדסה משנת
 2010הוא מומחה לרפואת הפה ומאותה שנה גם בעל תואר  Ph.Dבביוכימיה וגנטיקה.
ד״ר חביב הינו רופא בכיר במחלקה לרפואת הפה בהדסה ירושלים ,מנהל יחידת כאב כרוני
של הפנים והלסתות במחלקה .רופא מוביל בארץ בתחום הטיפול בהפרעות שינה חסימתיות באמצעות התקני
פה ובעל מרפאה פרטית בירושלים.

תקציר ההרצאה
התקן דנטלי אישי לקידום הלסת התחתונה במהלך השינה מהווה טיפול מקובל ויעיל להתמודדות עם נחירות
והפרעת נשימה חסימתית בדרגות חומרה קלה עד בינונית .הפרעות נשימה חסימתיות בדרגת חומרה קשה
מטופלות בדרך כלל באמצעות סיפאפ (.)Continuous Positive Airway Pressure - CPAP
בהרצאה יוצגו תוצאות טיפול בהתקנים דנטליים במקרים של הפרעות נשימה בדרגת חומרה קשה מאוד (מעל
 40הפסקות נשימה בשינה בממוצע לשעה )Apnea-Hypopnea Index) AHI ≥40 ,במטופלים שלא הצליחו להסתגל
ל.CPAP-
 52מטופלים נבדקו לאורך שנתיים בממוצע 36 ,מתוכם עברו בדיקת שינה עוקבת עם התקן ,נמדדו שעורי
ההצלחה בהורדת ה AHI-וכן מדדים הקשורים בהיענות להתקן לאורך זמן .תוצאות המחקר העלו הפחתה
משמעותית ברמות ה AHI-מ 10.79±55.25-ל .17.74±11.0-כ 57.7%-מנבדקי המחקר המשיכו להשתמש במכשיר
לאורך זמן ,כאשר בהם נרשמה ירידה גבוהה יותר בחומרת ההפרעה בשימוש בהתקן.
מסקנה :התקנים דנטליים נמצאו יעילים לטיפול בהפרעות נשימה קשות לאחר כשלון קו טיפולי ראשון.
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תביעות בגין רשלנות בראי המומחה:
סוגיות בטיפול הרפואי שעלולות לפגוע
באפשרות ההגנה על התיק ,וכיצד להימנע מהן
ד״ר איתן ברנע
ד״ר ברנע הוא בוגר לימודי רפואת שיניים בבית הספר של האוניברסיטה העברית
והדסה בירושלים משנת  1993ובוגר תכנית ההתמחות של המחלקה לשיקום הפה
באוניברסיטת תל-אביב מ .2002-בין השנים  1996-1993היה חבר במחלקה לשיקום
הפה של האוניברסיטה העברית בירושלים ועסק בהוראת סטודנטים בשנות הלימודים ה׳-ו׳.
בין השנים  2009-2002היה חבר במחלקה לשיקום הפה באוניברסיטת תל-אביב ועסק בהוראת מתמחים
וסטודנטים שנה ו׳ .בין השנים  2009-2002שימש רופא בכיר במרפאת ההשתלות באוניברסיטת תל-אביב.
ב 2012-השתלם במחלקת פה ולסתות בבית החולים ג׳קסון ממוריאל ,מיאמי ,ארה״ב.
ד״ר ברנע מרצה רבות בארץ ובעולם ופירסם פרסומים רבים בתחום שיקום הפה והשתלות .כיום משמש
יועץ רפואי בחטיבה לאחריות רפואית מקצועית בחב׳ מדנס.

תקציר ההרצאה
מספר התביעות בנושא רשלנות רפואית ברפואת שיניים עלה משמעותית בשנים האחרונות .את העלייה
במספר התביעות ניתן לשייך לעלייה במודעות הציבור לאפשרות הגשת תביעה ,לעלייה במספר עורכי הדין
בישראל ולהרחבת תחומי העיסוק של רופאי השיניים.
בעת הגשת תביעה לבית המשפט מצורפת לה בדרך כלל חוות דעת מומחה מטעם התביעה .אם הרופא
מבוטח בביטוח אחריות מקצועית דואגת חברת הביטוח להגיש חוות דעת נגדית המגינה על הרופא .חוות
דעת זו ,שנכתבת על ידי מומחים בתחומים שונים ,מתייחסת לטענות המומחה מטעם התביעה בהיבט
עמידה בהנחיות משרד הבריאות ובהיבט הטיפול עצמו.
בהרצאה יוצגו טענות שכיחות בחוות הדעת מטעם התביעה ,תינתן התיחסות להנחיות משרד הבריאות
בטיפול ,יוצגו באמצעות דוגמאות סוגיות בטיפול הרופא שעלולות לפגוע באפשרות ההגנה וכיצד להימנע
מהן.
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Evidence-based pulp therapy for the primary dentition:
What works today and what’s next?
Dr. Marcio Guelmann
Dr. Guelmann is Professor, Chair and former Residency Program Director of the Dept. of
Pediatric Dentistry at the University of Florida in Gainesville, FL. His dental degree is from
the Federal University of Parana, Brazil, in 1984 and his Certificate in Pediatric Dentistry is
from the Hadassah Faculty of Dental Medicine in Jerusalem, Israel in 1988. While in Israel,
Dr. Guelmann was in private practice and part-time academics for 10 years and served as
Chairman of the Israeli Society of Dentistry for Children from 1995-1998. He is a Diplomate,
Consultant and Examiner for the American Board of Pediatric Dentistry, a Consultant and site-visitor for the
Commission of Dental Accreditation of the American Dental Association and a Fellow of the American Dental
Education Association Leadership Institute. He is the author and co-author of over 50 manuscripts and book
chapter and serves in the Editorial Board as well as a reviewer for national and international pediatric dental
journals.
Abstract
When deep carious lesions affect primary teeth, establishing a pulpal diagnosis can be challenging. Children
are not good historians and sensibility tests are not routinely performed in primary teeth due to reliability and
lack of cooperation. As a result of that, the tools available for the clinician to reach an accurate pulp diagnosis
are somewhat limited. As of today, very little or no correlation exist between clinical diagnostic findings and
the histopathologic status of the pulp. This presentation will update the clinician with conservative and invasive
pulp therapy techniques for the primary dentition. Identification of the source for the pulp exposure (caries or
trauma) will guide the operator into a treatment decision strategy on the best treatment to be rendered. Indications, contra-indications and evidence-based outcome of diverse medicaments for pulpotomy and pulpectomy
in primary teeth will be reviewed.
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תרופות הגורמות ליובש פה :עדכון

ד״ר אנדי וולף
ד״ר וולף סיים את לימודי רפואת השיניים באוניברסיטת תל-אביב ב 1981-וקיבל תואר
מומחה לרפואת הפה ב .1992-נשיא החברה למכשור רפואי ׳סליוול׳ ( ,)Saliwellמכהן
כראש צוות  Medication-induced salivary gland dysfunctionשל World Workshop on
 ,Oral Medicine 6חבר בוועדה המקצועית לרפואת הפה במועצה המדעית וחבר מערכת
או סוקר ב 11 -מגזינים מדעיים.
ד״ר וולף כיהן כמנהל המחלקה לרפואת שיניים בבית החולים אסותא והיה עמית מחקר במכונים הלאומיים
לבריאות ( )NIHבארה״ב .הוא זכה במענקי מחקר וניהל פרויקטים בינלאומיים למחקר ופיתוח ,לרבות ניסויים
קליניים ,פירסם מעל  70מאמרים ופרקים בספרים והוזמן כמרצה אורח למדינות רבות.
כיום איש המרכז לבריאות הפה ,המרכז הרפואי תל-אביב ע״ש סוראסקי.

תקציר ההרצאה
 )World Workshop on Oral Medicine( WWOMהינו מיזם משותף של האיגודים American Academy of Oral
 Medicineו .European Association of Oral Medicine-מטרת ה WWOM-הינה לערוך סקירות ספרות שיטתיות
( )Systematic reviewsבנושאים קליניים חשובים בתחום רפואת פה .הנושא הפרעות בתפקוד בלוטות הרוק
כתוצאה משימוש בתרופות נחקר על ידי צוות של  15מומחים ממדינות שונות ונמצא שקיימים בתחום זה אלפי
מחקרים אך לא קיים קונצנזוס לגבי היקף התופעה ,סוגי התרופות המעורבות ,מנגנון פעולתן ,השפעתן הקלינית,
דרכי המניעה והטיפול בתופעות הלוואי שלהן .כמחצית מהאוכלוסיה צורכת בקביעות לפחות תרופה אחת
ומתוך פלח זה השכיחות של יובש בפה נעה סביב  .30%כתוצאה מהסקירה זוהו  217תרכובות ,רובן בשימוש
לצורך טיפול במערכות הבאות :עיכול ומטבוליזם ,קרדיו-וסקולרית ,אורו-גניטלית ,מוסקולו-סקלטלית ,עצבים
ורספירטורית .מרבית התרופות גורמות ליובש פה דרך השפעתן על מערכת העצבים המרכזית או הפריפרית,
באמצעות פעולה אגוניסטית או אנטגוניסטית בקולטנים שונים שנמצאים על פני תאי מטרה במערכת העצבים
או בלוטות הרוק .דרגת יובש הפה קשורה למספר התרופות והמינון שלהן הנצרך על ידי המשתמשים .יש ראיות
לכך שהתופעה מתרחשת בתדירות גבוהה יותר בנשים ובקשישים ועלולה להיות קשורה עם השלכות קליניות
אחרות כגון עששת או מחלות רירית הפה .אסטרטגיות המניעה והטיפול כוללות החלפה של תרופות ,טיפול
מקומי או סיסטמי המכוון להגברה של הפרשת רוק ,שימוש בתחליפי רוק וגירוי חשמלי של בלוטות הרוק.
אם כן ,יובש פה כתוצאה משימוש בתרופות מהווה נטל גדול לאוכלוסיה ונדרשת על כן הקצעת משאבים
למחקר ,מניעה וטיפול מטעם מוסדות רפואיים ואוניברסיטאיים וחברות תרופות.

54

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ו ,כרך ל״ב ,גיליון .4

נמק של עצמות הלסת על רקע נטילת תרופות:
עדכונים והמלצות
ד״ר טל ברג
ד״ר ברג היא מומחית ברפואת הפה ,רופאה בכירה במחלקה לכירורגיית פה ולסתות במרכז
הרפואי רמב״ם ,חיפה .בוגרת בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטיה העברית הדסה
מחזור  2003ותכנית ההתמחות ברפואת הפה של בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת
תל-אביב .רופאה בכירה ,אחראית על תחום רפואת הפה במחלקה לכירורגיית פה ולסתות
במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה.
ד״ר ברג מרכזת בצפון הארץ את נושא נמק לסתות על רקע טיפול תרופתי .שותפה למחקר בנושא ויחד עם
המכון האנדוקריני ברמב״ם אף פירסמה עבודה גדולה ב ,JCEM-המוכיחה כי סוכרת הינה גורם סיכון משמעותי
בהתפתחות נמק של עצמות הלסת על רקע טיפול תרופתי.
בעלת מרפאת שיניים פרטית בכרמיאל המטפלת בעיקר בחולים בסיכון.

תקציר ההרצאה
נמק של עצמות הלסת על רקע שימוש בתרופות מסוימות מהווה תופעת לוואי חמורה של תרופות אלו הידועה
מזה כעשר שנים .בספרות קיים מידע רב על התופעה אולם יש מעט מאוד הנחיות ברורות.
בהרצאה תיסקר בקצרה ההיסטוריה של התופעה ,התרופות שעלולות לגרום לנמק של עצמות הלסת וגורמי
הסיכון .יוצג בקצרה נסיון המחלקה לכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי רמב״ם ,שבה הצטברו מקרים רבים
וניסיון רב בהתמודדות עם התופעה.
ההרצאה תתמקד בעיקר בתרופות שרופאי השיניים פוגשים בעבודתם היומיומית ויוסברו ההנחיות העדכניות
ביותר למניעה ,אבחון וטיפול בנמק של הלסת על רקע נטילת תרופות :מתי מפסיקים טיפול בביספוספונטים
אם בכלל ,האם  CTXיעילה ,האם מותר לבצע עקירות ושתלים ועוד מידע שימושי למציאות היומיומית במרפאה.
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מאפיינים קליניים ורנטגניים של נגעים ממאירים סביב
שתלים דנטליים ביחס לנגעים על רקע דלקתי תגובתי
פרופ׳ אילנה קפלן
פרופ׳ קפלן ,מומחית לפתולוגיה אורלית ,סיימה לימודי פתולוגיה אורלית ,רפואת הפה ורב
דיולוגיה אורלית בבית הספר לרפואת שיניים ע״ש גולדשלגר ,אוניברסיטת תל-אביב .מרצה
בכירה במחלקה לפתולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב וכיום מנהלת את
השירות לפתולוגיה אורלית במרכז רפואי תל-אביב ע״ש סוראסקי.

תקציר ההרצאה
דלקת סביב שתלים דנטליים הינה תופעה שכיחה ביותר .זו מאובחנת על פי רוב על פי קריטריונים קליניים
ורנטגניים בלבד ,הכוללים נפיחות ,הפרשה ,כיס פריודונטלי ואיבוד תמיכה גרמית .במצב של דלקת סביב שתלים
לא מקובל לבצע נטילת ביופסיות לצורך אבחנה אלא לטפל במגוון של אמצעים מקומיים.
קיימים בספרות מעל  60מקרים של התפתחות גידולים ממאירים סביב שתלים .ניתוח המאפיינים הקליניים
והרנטגניים של מקרי ממאירות סביב שתלים מצביעה על דמיון קליני רב למצבי דלקת מסוג פרי-אימפלנטיטיס.
סוגי הטיפול המקובלים לפרי-אימפלנטיטיס אינם מתאימים כאשר הנגע ממאיר ,וגורמים לעתים קרובות לאיחור
באבחנה של סרטן ,על כל המשמעויות הנלוות לכך .האבחנה של ממאירות דורשת באופן חד משמעי ביופסיה.
מסקירת הספרות ניתן לראות כי לרוב החולים המדווחים היו גורמי סיכון ידועים לסרטן חלל הפה :הרגלים
כמו עישון וצריכת אלכוהול ,מחלות טרום ממאירות של רירית הפה מסוג ליכן פלנוס או לאוקופלקיה ובחלק
מהמקרים היסטוריה של ממאירות קודמת בחלל הפה .אין כל הוכחה לכך שביצוע השתלים עצמם מהווה גורם
סיכון להתפתחות סרטן בחלל הפה .השכיחות של סרטן חלל הפה מסך כל השתלים הוא מזערי ,בסדר גודל
של  ,0.05%כך שאין לסיכון זה משמעות בהחלטה לבצע שתלים.
עם זאת ,בחולים שבהם מתקיימים גורמי סיכון לסרטן חלל הפה יש לשמור על עירנות גבוהה לשינויים במבנה
הריריות בסמוך לשתלים ולשקול ביצוע ביופסיה ללא דיחוי בכל מקרה שאינו מגיב כצפוי לטיפולים נוגדי דלקת.
יש להעלות את המודעות לאפשרות שממאירות סביב שתלים קיימת גם אם אינה שכיחה ,מתפתחת על פי
רוב באנשים שלהם גורמי סיכון לסרטן חלל הפה ובעיקר לעובדה שמצבים אלה מחקים הן קלינית והן רנטגנית
פרי-אימפלנטיטיס ורק באמצעות ביופסיה ניתן להגיע לאבחנה נכונה.
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עיצוב רקמות באמצעות אורתודונטיה:
הדרך לשיקום מוצלח
ד״ר גלעד הר-ציון
ד״ר הר-ציון סיים את לימודי רפואת השיניים בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה בשנת  .1992ב 2000-סיים את ההתמחות באורתודונטיה באותו מוסד
ובמקביל השלים את לימודיו לתואר מוסמך במדעי הרפואה וסיים בהצטיינות יתרה .מאז
הוא משמש כמרצה ומדריך מתמחים ,כיום בדרגת מרצה בכיר ,במחלקה לאורתודונטיה
בהדסה .לאורך השנים פירסם מאמרים בעיתונות הארצית והבינלאומית ,הרצה והעביר השתלמויות רבות
בארץ ובחו״ל והשתתף בפיתוח מכשור אורתודונטי מתקדם .בשנת  2007התמנה ד״ר הר-ציון לבוחן
בבחינות ההתמחות באורתודונטיה ובפדודונטיה .בנוסף מילא מגוון תפקידים במסגרת המועצה המדעית
ובאגודה האורתודונטית הישראלית.

תקציר ההרצאה
שתלים דנטליים מהווים כיום את האמצעי הנפוץ ביותר לשיקום אזורים מחוסרי שיניים .עם זאת ,קיימים
מצבים בהם יש צורך בעיצוב הרקמות הקשות או הרכות באזור ההשתלה על מנת לשפר את הפרוגנוזה
והאסתטיקה של השחזור העתידי .היכולת להזיז שיניים יחד עם הרקמות הרכות והקשות שסובבות אותן
מהווה אחד מהנדבכים הבסיסיים ביותר של מקצוע האורתודונטיה ,ובכך הופכת אותה לאחד האמצעים
הפוטנטיים ביותר למניפולציות מסוג זה .בהרצאה יוצגו שני מקרים בהם נעשה שימוש באורתודונטיה
במטרה לשפר את הנפח והמתאר של הרקמות הרכות והקשות ,מה שסייע בהתמודדות עם האתגרים
הכירורגיים והשיקומיים שהציבו המקרים.
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 בשימוש האורתודונטיהCAD/CAM טכנולוגיות

ד״ר רפי רומנו
 ומומחה ליישור,1984 ד״ר רומנו הינו בוגר הפקולטה לרפואת שיניים בהדסה ירושלים משנת
אביב השמה דגש על טיפולים- בעל מרפאה פרטית בתל.1993 שיניים ולסתות משנת
 כיהן כמזכיר וכיו״ר האגודה האורתודונטית בישראל וכן כמזכיר וגזבר.אסתטיים ובלתי נראים
 חבר פעיל באקדמיה האירופית לרפואת.)IFED( האגודה הבינלאומית לרפואת שיניים אסתטית
.)WFO( ) ובפדרציה העולמית לאורתודונטיםAAO(  באגודה האמריקנית לאורתודונטיה,)EAED( שיניים אסתטית
.תחומי במבוגרים-מרצה בארץ וברחבי העולם בנושאי אורתודונטיה אסתטית וטיפול רב
 ׳אומנות,)B.C. Decker, 1998(  ׳אורתודונטיה לינגואלית׳:ד״ר רומנו ערך חמישה ספרים רבי מכר לרופאי שיניים
 ׳אורתודונטיה אסתטית ולינגואלית׳,)Quintessence, 2009(  ׳אומנות תכנון הטיפול׳,)Quintessence, 2005( החיוך׳
.)Quintessence, 2013(  ׳אומנות הפרטים הקטנים׳,)Quintessence, 2011(

תקציר ההרצאה
Over the last 2 decades, Lingual Orthodontic treatments have dramatically risen in popularity due to the
abundance of worldwide courses and conferences, the large variety of lingual brackets, the improvement in
laboratory procedures, updated CAD-CAM technologies and the implementation of 30 years of experience.
Yet, most clinicians still assert that the results are not predictable and not as good as seen with the buccal
appliance. The reasons are multifactorial, but are mainly attributed to ignorance and the lack of knowledge of
the biomechanics limitations of the orthodontic appliances and the importance of treatment planning.
Various CAD-CAM techniques will be surveyed with numerous clinical cases.
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ניטור אורך שורשי השיניים
ותגובה לו במהלך טיפול אורתודונטי
ד״ר עתליה וסרשטיין
ד״ר וסרשטיין בוגרת בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה
משנ ת  ,1982כעתודאית .בוגרת ההתמחות באורתודונטיה באוניברסיטת תל-אביב ומ�ו
מחית באורתודונטיה מטעם משרד הבריאות משנת  .1991בוחנת בבחינות המומחיות
באורתודונטיה מ 1997-ועד היום.
כיהנה כיו״ר ועדת בחינות המומחות באורתודונטיה בשנים  2003-1999וכיו״ר הוועדה המקצועית לאורתודונטיה
בשני ם  .2014-2012כיום מרצה בכירה ואחראית על לימודי אורתודונטיה לסטודנטים באוניברסיטה העברית ומ�ד
ריכה קלינית בהתמחות באורתודונטיה באוניברסיטת תל-אביב.
ד״ר וסרשטיין השתתפה בכתיבה של כ 30-מאמרים והרצתה בכנסים מדעיים בארץ ובחו״ל.

תקציר ההרצאה
קיצור שורשי השיניים במהלך הנעתן הוא תופעת לוואי שכיחה למדי של הטיפול האורתודונטי .הנושא נחקר
רבות בעשרות השנים האחרונות במטרה לנסות למצוא פתרונות לתופעה זו .בבסיס הקטנת חומרת הבעיה
קיים זיהויה במהלך הטיפול ,מה שאפשרי כיום באמצעות צילומי רנטגן בלבד .אין בנמצא הנחיות מחייבות באשר
לשגרת הצילומים ודרכי התגובה לממצאים המתגלים בהם.
מטרת ההרצאה לדווח על תוצאות סקר שיזמו חברי האיגוד האורתודונטי הכלל עולמי מ 80-מדינות ,הבוחן את
המעקב הרדיוגרפי הכרוך בטיפול אורתודונטי לפני ,במהלך ובתום הטיפול ,וכן את דרך פעולת האורתודונטים
כתגובה לממצאים ,המבוססת על הספרות הקיימת בנושא עד כה ,כולל דוגמאות קליניות.
קיימת חשיבות לכך שכלל רופאי השיניים יהיו מודעים לצורך במעקב רדיוגרפי במהלך הטיפול האורתודונטי
במטופליהם ורצוי שיטלו בו חלק ויהיו בקשר עם האורתודונטים המטפלים בהערכת דרכי הפעולה הרצויות לאור
הממצאים.
תקוותנו שבעתיד יחליפו סמנים ביולוגיים מהרוק או מהנוזל הקרוויקולרי ,שעד כה נמצאים בשלבי מחקר ,את
צילומי הרנטגן המשמשים לניטור.
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מניקוי תעלות באמצעות פוצרים ועד ניקוי על קולי
רב תדרים של מערכת התעלות כמעט ללא פוצרים
ד״ר יצחק (צחי) אברמוביץ
ד״ר אברמוביץ סיים את לימודי רפואת השיניים באוניבסיטת תל-אביב בשנת  .1988ב1999-
סיים את תוכנית ההתמחות באנדודונטיה באוניברסיטת תל-אביב .מ 2003-הוא חבר במחלקה
לאנדודונטיה בפקולטה לרפואת שינים של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים ומרכז את
לימודי האנדודונטיה בשנים הקליניות ומדריך מתמחים.
בין השנים  2007-2005כיהן כיו״ר האיגוד הישראלי לאנדודונטיה .חבר בוועדת הבוחנים הארצית
לרפואת שיניים מטעם משרד הבריאות ובוועדה המקצועית לאנדודוטיה מטעם הר״ש.
פירסם מאמרים במגזינים ישראליים ובינלאומים ושותף למספר פרקים בספרים מקצועיים.
ד״ר אברמוביץ מנהל מרפאה פרטית המוגבלת לאנדודוטיה במרכז וייצמן בתל-אביב.

תקציר ההרצאה
חמישים שנה חלפו מאז הוכח באופן חד משמעי כי המחלה האנדודונטלית נגרמת כתוצאה מחידקים (קאקהאשי,
 .)1965מאז ועד היום פותחו טכניקות ואסטרטגיות מגוונות שהצילו מיליוני שיניים באמצעות טיפולי שורש .בשני
העשורים האחרונים נפרץ כל גבול אפשרי בכל הנוגע להכנה ביו-מכנית של תעלות השן .הגיאומטריה והתכונות
המטלורגיות של מכשירי ההכנה האנדודונטיים שונו לבלי הכר .ההפעלה הידנית של המכשור הוחלפה בהפעלה
ממונעת .חומרי שטיפה וחבישה בריכוזים ,תצורות ובטכניקות שפעול מגונות שימשו לצורך חיטוי התעלה מתוך
הבנה שסילוק החידקים הפתוגניים הוא המפתח לריפוי המחלה האנדודוטלית .עשרות חומרי מילוי ומגוון טכניב
קות וציוד ליישומן איפשרו מילוי מרשים של תעלות שורש מטופלות כמעט בכל מצב קליני .בנוסף לכל האמור,
הרנטגן דיגיטלי ,ה C.T.-והמיקרוסקופ הטיפולי הנגישו את שדה העבודה לעין הרופא המטפל ושיפרו דרמטית
את בקרת האיכות הרציפה לכל אורך הטיפול.
אך אליה וקוץ בה :מחקרים עדכניים מלמדים כי טכניקות ההכנה המודרניות אינן נקיות מחסרונות .חלקן מלווה
בעלייה בעוצמת הלחצים הלטרליים המופעלים במהלך ההכנה ,המובילים ליצירת פגמים בדנטין ולעלייה בשכיב
חות הסדקים .שבבים ,לעתים מזוהמים ,הנדחסים לאזורים לא נגישים במערכת התעלות מנציחים את הזיהום
החידקי במערכת תעלות השן .כל שיטות ההכנה מייצרות שכבת מרח .חומרי החבישה לא משפרים בהכרח
את הרג החידקים בתעלה ואילו ייעול ההכנה המכנית מקצר את משך החשיפה לחומרי השטיפה .חומרי המילוי
אינם אוטמים את התעלה לגמרי וזיהום כותרתי הוא מציאות מוכחת התולה את ההצלחה הטיפולית באיכות
השחזור הכותרתי .אפילו המיקרוסקופ הטיפולי לא מאפשר בכל המקרים צפייה לכל אורך תוואי התעלה .כפועל
יוצא ,תוצאות הטיפול לא השתפרו ,כפי שניתן היה לצפות.
ההרצאה תתאר את הצמתים העיקריים בתהליך התפתחות האנדודונטיה ב 50-השנים האחרונות ותראה כיצד
הליך זהיר של זיהוי היתרונות והחסרונות במגוון הטכנולוגיות שפותחו מוביל למגמה של הכנה אנדודונטלית מיב
נימליסטית המתאפיינת בניקוי יעיל יותר של מערכת התעלות ובשמירה ארוכת טווח על ניטור הזיהום במערכת
התעלות ,כל זאת כמעט ללא שימוש בפוצרים .הבשלת טכניקות אלו עשויה לשנות את האופן בו אנו מבצעים
טיפולי שורש ולשפר את תוצאות הטיפול.
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פריצת דרך טכנולוגית בטיפול שורש מודרני:
היבטים אנדודונטיים ושיקומיים
ד״ר צבי פוס
ד״ר פוס הוא בוגר הפקולטה לרפואת שיניים הדסה עין כרם והתמחות באנדודונטיה במרכז
הרפואי אלברט אינשטיין ואוניברסיטת פנסילבניה ,ארה״ב .מומחה לאנדודונטיה ,חבר מומחה באיגוד
האנדודונטים האמריקנים .מילא תפקידים רבים בתחום האקדמי והמקצועי ברפואת השיניים
בישראל :מרכז המחלקה לאנדודונטולוגיה ואחראי על הוראת הכירורגיה בבית הספר לרפואת
שיניים באוניברסיטת תל-אביב ,יו״ר ועדת הבחינות להתמחות באנדודונטיה במשרד הבריאות ,יו״ר
האיגוד הישראלי לאנדודונטיה  ,IESנציג ישראל בפדרציה העולמית של האיגודים האנדודונטיים  IFEAובאיגוד האירופי
לאנדודונטולוגיה .ESE
פירסם עשרות מאמרים מדעיים ופרקים בספרי לימוד והרצה בכנסים בינלאומיים ואוניברסיטאות יוקרתיות בארה״ב,
קנדה ,דרום אמריקה ,אירופה ,יפן ,סין וישראל.

תקציר ההרצאה
אחד האתגרים בטיפול שורש מודרני הוא האיזון בין ניקוי יעיל של תעלות השורש לבין שמירת חומר שן
מקסימלי למניעת שברים בשורש .קיימת חשיבות רבה ביותר לניקוי תעלות השורש ובטכניקות קיימות מבצעים
הרחבה רבה מאוד במכשור ממונע משופע הגורם להחלשת עמידות השורשים לשבר .בנוסף לכך ,מכשור ניקל
טיטניום המצוי היום בשימוש אינו מצליח לסלק זיהום באזורים אירגורליים בתעלה כמו איסמטומסים ,תעלות
אובאליות או  .C-shapeאמצעי שטיפה בעזרת מכשור אולטרסוני או לייזר אינם מוסיפים ניקוי משמעותי.
במרץ  2015נעשתה פריצת דרך טכנולוגית עם השקתו של מכשיר ניקל טיטניום ייחודי  .XP-Finiserהמכשיר
הייחודי משנה את צורתו בטמפרטורת הגוף והשליש האפיקלי שלו מקבל צורת חצי סהר בתעלות השורש.
כתוצאה מכך מתאפשר בצורה בטוחה ,מהירה ונוחה ניקוי מקסימלי של תעלות השורש תוך מינימום הסרה של
חומר שן .המכשיר האנדודונטי מתחבר לכל מנוע קיים למכשור ניקל טיטניום במהירות  800סל״ד .הגמישות
המירבית ושינוי צורת המכשיר בתוך התעלה מאפשרים טיפול יעיל יותר באזורים אירגולריים כמו איסטמוסים,
תעלות אובליות ,ספיגת שורש פנימית  C-shpaeועוד .הזמן הנדרש לניקוי מקסימלי הוא  60שניות בלבד בכל
תעלה .ההרחבה הנדרשת כדי להפיק את היעילות המקסימלית ניתנת להשגה במכשיר אחד בלבד מסדרת BT
 .raceהמכשור בסדרה זו הוא בעל קצה ייחודי ( )booster tipושאר המכשיר ללא שיפוע (בצורת גליל) .בעזרת
הטיפ הייחודי ניתן לחדור בתעלה שהורחבה בפוצר סטנדרטי בגודל  ,15עד לגודל  30או  40במכשיר BT race
אחד בלבד ,ללא הפעלת לחצים על דפנות השורש ועם סיכויים קטנים לשבר .במקרים בודדים בהם נשבר אחד
המכשירים ( XP-Finiserאו  )BT raceניתן להוציא את המכשיר ללא קושי.
לסיכום ,המכשור המהפכני  XP-Finisherמשולב עם מכשיר אחד מסדרת  ,BT raceמאפשר ניקוי מקסימלי של
תעלות שורש ללא צורך בהרחבת השליש הכותרתי של השן ,ובכך מעלה באופן משמעותי סיכויי הישרדות של
שן טבעית עם טיפול שורש כאבטמנט לשיקום המודרני.
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 CBCTבאנדודונטיה :בחירת מקרים מושכלת
והשימוש בשיטה זו לצורך כירורגיה אנדודונטית
ד״ר אייל רוזן
ד״ר רוזן הינו מומחה לאנדודונטיה ,בוגר בית הספר לרפואת שיניים ותוכנית ההתמחות באנדודוב
נטיה של אוניברסיטת תל-אביב .חבר סגל במחלקה לאנדודונטולוגיה באוניברסיטת תל-אביב ,היה
חבר סגל בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת  Tuftsבבוסטון ,ארה״ב ובשנים 2007-2005
השלים פוסט-דוקטורט בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד בארה״ב .מחקריו של ד״ר
רוזן עוסקים בכירורגיה אנדודונטית ,סיבוכים במהלך טיפולים אנדודונטיים ,ניהול סיכונים באנדודונטיה
ומחקר אנדודונטי מבוסס ראיות ( .)Evidence-based endodonticsמחקריו הרבים פורסמו במגזינים מדעיים ,בספרים
מקצועיים והוצגו בכנסים מדעיים ברחבי העולם.
כיום משתייך ד״ר רוזן למחלקה לאנדודונטולוגיה בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב.
ד״ר איגור צסיס
ד״ר צסיס הוא מומחה לאנדודונטיה ,סיים בהצטיינות יתרה את תוכנית ההתמחות באנדודונטיה
באוניברסיטת תל-אביב .מרצה בכיר ואחראי על תוכנית ההתמחות באנדודונטיה בבית הספר לרב
פואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב .בין השני ם  2013-2011שימש כיו״ר האיגוד הישראלי לאנדודו�נ
טיה וחבר הוועדה המקצועית לאנדודונטיה מטעם המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים.
ד״ר צסיס עוסק במחקר אנדודונטי נרחב בתחומי הכירורגיה האנדודונטית ,סיבוכים של טיפולים
אנדודונטיים ורפואת שיניים מבוססת ראיות .מחקריו פורסמו באינספור מאמרים מקצועיים ,פרקים
בספרים ובכנסים מדעיים ברחבי העולם.
תקציר ההרצאה
הליך בחירת המקרים לביצו ע  CBCTבאנדודונטיה מבוסס בראש ובראשונה על הערכת תועלתו הקלינית אל מול הס�י
כון הבריאותי הכרוך בקרינת הרנטגן .על הערכת התועלת להתבסס לא רק על יכולתו של ה CBCT-לספק תמונות
באיכות ובדיוק טכני גבוהים ,אלא גם על יכולתו להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות הקליניות ועל תוצאות הטיפול.
הערכת סיכוני הקרינה צריכה להתבסס על עקרון הזהירות המונעת ,שמשמעותו נקיטת צעדי מניעה עוד בטרם
התבררו במלואם סיכוני הקרינה ארוכי הטווח.
כירורגיה אנדודונטית מודרנית (אפיסקטומי) בסיוע מיקרוסקופ טיפולי וציוד ייעודי נוסף הינה טיפול יעיל ופרדיקטבילי
עבור שיניים עם דלקת סב-חודית ומומלצת במצבים בהם חידוש טיפול שורש בגישה שאינה כירורגית אינו צפוי לשפר
את המצב ולהביא לריפוי .בכירורגיה אנדודונטית השימוש ב CBCT-מאפשר להעריך את היקף הנגעים הסב-חודיים
ואת היחסים האנטומיים בין חודי השורשים לנגעים הסב-חודיים ולמבנים אנטומיים סמוכים כגון הסינוס המקסילרי
או התעלה המנדיבולרית .השימוש ב CBCT-לצורך תכנון כירורגיה אנדודונטית מאפשר אם כן פרוצדורה כירורגית
יעילה ובטוחה יותר ,אולם ההתוויה חייבת להתבסס על הערכה קלינית מוקדמת מלאה של המטופל וכל מקרה חייב
להישקל לגופו.
נכון להיום ,המחקר העוסק ביעילותו של ה CBCT-בתמיכה בהליך קבלת ההחלטות הקליניות ובשיפור תוצאות
הטיפול באנדודונטיה מוגבל וחלקי ביותר .מצד שני ,הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בקרינת הרנטגן אקראיים במהותם
וקיימת אי בהירות וחשש רב לגבי ההשפעות ארוכות הטווח של הקרינה על בריאותם של המטופלים ,ובמיוחד בילדים.
ההרצאה תעסוק בהליך בחירת מקרים מושכל לביצוע  CBCTבאנדודונטיה ובשימוש בכלי זה לצורך תכנון כירורגיה
אנדודונטית.
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רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ו ,כרך ל״ב ,גיליון .4

הצלת שיניים מעקירה בעזרת טיפול
שורש משולב עם טכנולוגיית הלייזר
ד״ר שרונית סחר-הלפט
ד״ר סחר-הלפט סיימה את לימודי ההתמחות בטיפולי שורש בהדסה בשנת  .2001מאז 2013
היא מכהנת כיו״ר האיגוד הישראלי ללייזר ברפואת השיניים  ,ISLDחוקרת את תחום הלייזר
בישראל ובשיתוף עם אוניברסיטאות שונות בעולם .מ 2006-ועד היום משמשת כנציגת ישראל
באיגוד הלייזר הבינלאומי  .WFLDמאז  2014נמנית עם מועצת המנהלים של  WFLDהאירופי,
מרצה בארץ ובעולם בתחום האנדודונטיה והלייזר ברפואת שיניים.
ד״ר סחר-הלפט מומחית לטיפולי שורש ,נמנית עם סגל המחלקה לאנדודונטיה בהדסה עין כרם בירושלים ובעלת
מרפאה פרטית בתל-אביב המוגבלת לטיפולי שורש.

תקציר ההרצאה
רפואת השיניים מתקדמת ומתפתחת לאורך השנים .בשנים האחרונות מאפשרת טכנולוגיית הלייזר טיפול חדשני
ושונה מהמקובל וחשוב לדעת ולהבין את השימוש במכשירי הלייזר בעזרת מידע המתבסס על מחקרים בארץ
ובעולם שמטרתם יכולת הוצאת שכבת המרח ,כמו גם חידקים המאוגדים כביופילם ,על פני שטח התעלה
בשלוש שיטות שונות.
על שיניים עקורות בוצעו שלוש שיטות שונות להוצאת שכבת המרח וכן חידקים המאוגדים כביופילם מפני
שטח התעלה:
 EDTA 17% .1מוחדר לתעלה בעזרת מזרק שטיפות;
 EDTA 17% .2בשילוב עם מכשיר אולטרה-סוני ®;)Satelec( P5 Newtron
 EDTA 17% .3בשילוב מכשיר הלייזר .)Syneron Dental Laser( Er:YAG™ LiteTouch
הבדיקה התבצעה בשלושה אתרים בתעלות השורש :בחלק הכותרתי ,האמצעי ובחלק החודי .בוצעו בדיקות
 ,SEM ,EDX ,CFשתוצאותיהן מאפשרות בדיקה יסודית להימצאות שכבת מרח וחידקים .בעזרת  SEMבהגדלות
שונות EDX ,וכן  ,CFUניתן היה לראות את ההשפעה של  EDTA 17%מוחדר לתעלה בעזרת מזרק שטיפות.
נראתה יכולת חלקית בהוצאת שכבת המרח וחידקים מהחלק הכותרתי והאמצעי של תעלת השורש .בחלק
החודי לא נראתה כל השפעה ושכבת המרח והחידקים נראים בכל האזור.
לגבי ההשפעה של  EDTA 17%בשילוב מכשיר אולטרה-סוני ,הניקוי נראה באופן משמעותי טוב יותר בכל חלקי
התעלה .בחלק החודי קירות התעלה היו נקיים ,אך הטובולי הדנטנלי נשארו סגורים.
לגבי השפעה של  EDTA 17%בשילוב מכשיר הלייזר ,כאן נראו התוצאות הטובות ביותר בכל חלקי התעלה,
טובולי דנטנלי פתוחים ונקיים ללא הישארות של שכבת המרח או חידקים מכל חלקי התעלה ,כולל החלק החודי.
אם כן ,יכולת השימוש בטכנולוגיית הלייזר מאפשרת ניקוי טוב ויעיל יותר מהשיטות המקובלות עד היום .חשיבות
גבוהה במיוחד יש כאן בחידושי טיפולי שורש ,בהם סילוק החידקים מהווה אתגר טיפולי .בעקבות מחקרים אלה
בוצעו טיפולים קליניים המראים יכולת בהצלת שיניים מעקירה בעזרת טיפול שורש משולב עם טכנולוגיית הלייזר.

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 32, No. 4, October 2015.

63

Invasive Cervical Resorption diagnosis and treatment
Dr. Nelly Steinbock
Dr. Steinbock Senior instructor of the Postgraduate Program in Endodontics, Department
of Endodontics and Dental Traumatology, Rammbam Medical Care Campus, Haifa, Israel.
Graduated cum laude 1990, Hebrew University-Hadassah, School of Dentistry.
Specialist in Endodontics, 2004, Tel-Aviv University, Dept. of Endodontology.
Member of Israel and European Association of Endodontics Member of Alfa-Omega
fraternity, USA.
Member of the International Association for Dental Research (IADR).
Dr. Steinbock’s research interests include trauma to the young dentition, treatment of internal and external
resorption, revascularization (revitalization), surgical retrograde root canal treatment, teeth whitening.
Private practice limited to Endodontics and dental traumatology in Haifa, Israel

תקציר ההרצאה
. סיבותיה מגוונות וכך גם אופן הביטוי הקליני שלה,ספיגת שורשים היא תופעה מרתקת בעולם רפואת השיניים
) היא תהליך המתחיל ברקמת הפריודונטיום ומביא לספיגה של רקמתExternal root resorption( ספיגה חיצונית
.הצמנט והדנטין
.ההרצאה תסקור את הגורמים התורמים והגורמים האטיולוגיים השונים להופעת הספיגה הצווארית השחלופית
 ודרכיHeithersay  תיסקר החלוקה על פי.בהרצאה יוסבר על סיווג הספיגות על פי אטיולוגיה או הופעה קלינית
. תוך הצגת מקרה קליני והדגמת הטיפול בו,הטיפול בספיגה צווארית פולשנית בכל אחת מארבע הקטגוריות
,MTA ,TCA-כאשר מדובר בטיפולים אינטרדיסציפלינריים הם מבוצעים תחת המיקרוסקופ הטיפולי וכוללים שימוש ב
 במהלך. האורתודונט והרופא המשקם, הפריודונט,וטכניקות רגנרציה ודורשים שיתוף פעולה בין האנדודונט
. כאמצעי עזר אבחנתיCBCT-ההרצאה יודגם השימוש ב
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מושב י״א:

יושבי ראש :פרופ׳ נרדי כספי ,פרופ׳ יוסי ניסן ,פרופ׳ מיכה פלד ,ד״ר אליעזר שולמן

הטיפול הכירורגי האנדוסקופי בסינוס המקסילרי:
מורה נבוכים
פרופ׳ רון אלישר
פרופ׳ אלישר הוא מנהל מחלקת אף אוזן גרון  /ניתוחי ראש-צוואר ,מנהל האגף לניתוחי
ראש פנים צוואר וכירורגיה משחזרת בבתי החולים האוניברסיטאים של הדסה ,ירושלים.
פרופ׳ חבר אקדמי באוניברסיטה העברית ירושלים.
Military service: Fighter pilot and flight Instructor in the Israeli Air Force Academy.
Education: Hadassah – Hebrew University Medical School, 1986-1993.
Residency: Dept. of Otolaryngology / Head & Neck Surgery, Hadassah, 1994-1999.
Staff. Dept. of Otolaryngology / Head & Neck Surgery, Hadassah, 2000-2010.
Chairman. Dept. of Otolaryngology / Head & Neck Surgery, Hadassah, since 2011.
Chief. Division of Head-Face-Neck and Reconstructive Surgery, Hadassah, since 2014.
President. The Israeli Rhinologic Society, 2009-2013.
Professor of Otolaryngology in the Hebrew University, since 2011.
Publications: PubMed.

תקציר ההרצאה
מחלות אף וסינוסים הדורשות התערבות כירורגית מטופלות במרבית המקרים בגישה אנדוסקופית דרך
האף .בגישה זעיר פולשנית זו ניתן לטפל בצורה אגרסיבית בכל סוגי הפתולוגיות ,תוך גרימת נזק מינימלי
לחולה והשגת החלמה מהירה ופיזיולוגית .דגש מיוחד יינתן בהרצאה לקשר בין מחלות שיניים למחלות
הסינוס המקסילרי ,לטיפול קדם ניתוחי אנדוסקופי כאשר נדרש במועמדים להרמת סינוס או לשתלים
בלסת העליונה ,לטיפול פוסט ניתוחי במקרה שנוצרו סיבוכים וכן לשילוב המנצח של מנתחי אף אוזן גרון
המתמחים בניתוחים אנדוסקופיים של הסינוסים (רינולוגים) ורופאי השיניים.
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Implants 2015: difficult treatment problems,
the posterior mandible and anterior maxilla
Prof. Ole Jensen
Prof. Jensen is a broad certified oral and Maxillofacial surgeon in private practice in Colorado.
He has lectured widely in the subject of dental implants and associated bone augmentation
procedures. He was an early adopter of guided bone regeneration and osseointegration but
now has an interest in biomechanics, tissue engineering, immediate function and treatment
planning for optimal restoration of the edentulous space.
He has edited 5 books, written 25 book chapters and published 75 articles on the subject of regeneration and
implants.
He is past editor in chief of Oral Maxillofacial Tissue Engineering and is currently section editor of Tissue
Engineering in JOMI.
prof. Jensen currently working in both industry and university settings researching dental implant and bone
augmentation procedures in an effort to establish orthoalveolar form and improved osseointegration.
Abstract
The posterior mandible and anterior maxilla even in the most experienced hands are fraught with complication
for the dental implant provider. These areas are not simple and are a good place to avoid if not highly
experienced. There are several ways to manage the atrophic posterior mandible, Including the use of short
implants, osteotomies, mesh grafts, even GBR. Implants placed in the anterior maxilla that fail leave huge
defects sometimes impossible to treat. So be cautious thinking about certain ‘risk-free’ protocols used for the
esthetic zone. How to reduce complications and avoid mishaps will be discussed for the anterior maxilla and
posterior mandible.
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מרכז רפואי ברזילי
הודעה על

פתיחת מחזור ו׳ להתמחות
ברפואת שיניים לילדים
בינואר  2016ייפתח מחזור ו׳ להתמחות ברפואת שיניים לילדים
במרכז הרפואי האוניברסיטאי ע״ש ברזילי ,אשקלון.
מועמדות על פי המפורט באתר בית החולים,http://www.barzilaimc.org.il ,
תחת מרפאת שיניים לילדים,
ניתן להגיש עד  30.10.15למרפאת שיניים לילדים במרכז הרפואי ע״ש ברזילי ,אשקלון.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל אודליה בטל׳ 08-6745854
אורי זילברמן
מנהל מרפאת שיניים לילדים
המרכז הרפואי ע״ש ברזילי ,אשקלון

המחלקה לרפואת הפה
של האוניברסיטה העברית והדסה מיסודה של אחוות אלפא אומגה
מודיעה על פתיחת ההרשמה

לתוכנית ההתמחות ברפואת הפה
ההרשמה תסתיים ב 31-באוקטובר 2015
התוכנית עומדת בדרישות על פי תקנות רופאי שיניים,
אישור תואר מומחה ובחינות תשל״ז 1977
ומאושרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים
מועד תחילת התכנית1.1.2016 :
לרישום ופרטים נוספים:
מאיה שמואל ,משרד הדיקן ,הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה
 • mayam@savion.huji.ac.ilטל׳  • 02-6439219פקס׳ 02-6757561

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 32, No. 4, October 2015.

67

On the face of it...

The Minamata Convention:
towards mercury-free dental restorations?

“On the face of it” has dealt with the Minamata

5.	
Encouraging representative professional

Convention exactly a year ago. The circumstances

organizations and dental schools to educate and

for the establishment of the Convention were

train dental professionals and students on the use of

described. We are now one year closer to 2020, the

mercury-free dental restoration alternatives and on

deadline for phasing out mercury-added products

promoting best management practices;

(that is amalgam), and it is worthwile to look closely
into the relevant part of the Convention concerning
amalgam.

6. 	Discouraging insurance policies and programs that
favor dental amalgam use over mercury-free dental
restoration;

Article 4 Paragraph 3 in the Minamata convention
says: measures to be taken by a Party to phase down

7. 	
Encouraging insurance policies and programs

the use of dental amalgam shall take into account

that favor the use of quality alternatives to dental

the Party’s domestic circumstances and relevant

amalgam for dental restoration;

international guidance and shall include two or more of
the measures from the following list:

8.	
R estricting the use of dental amalgam to its
encapsulated form;

1.	Setting national objectives aiming at dental caries
prevention and health promotion, thereby minimizing
the need for dental restorations;

9.	Promoting the use of best environmental practices
in dental facilities to reduce releases of mercury and
mercury compounds to water and land.

2.	Setting national objectives aiming at minimizing its
use;
3.	Promoting the use of cost-effective and clinically

Food for thought,
Benny Peretz

ef fective mercur y-free alternatives for dental
restorations;

Reference:
Amalgam and the Minamata Convention. In: The Oral

4.	
Promoting research and development of quality
mercury-free materials for dental restorations;

Health Atlas, 2nd Edition, FDI World Dental Federation,
2015.
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