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

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

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

משתתפת בהחלטה להפנות למומחה. 

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

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

מ־20 מאמרים!

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

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

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

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

על  לענות  נוכל  המאמר  שבסוף  מקווה  אני 
שאלה זו.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בקשר הנ״ל. אלה יפגעו קשות בשותפּות.

 הפניה לפריודונט 
כחלק מניהול סיכונים 

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

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

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

התיאורטית הבאה:

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

DMD ד״ר יצחק טייב

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

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

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

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

ובצמצום רכיב חוסר הוודאות.

האם שיעור ההפניות 
לפריודונט עונה על הצרכים 
הקיימים בקרב המתרפאים?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כחשובים יותר.

מאגר מתרפאים ממעמד סוציואקונומי גבוה   �
יותר.

טובה  הייתה  הדנטלית  שהכשרתם  תחושה   �
פחות.

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

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

גבוהה יותר.

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

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

עלות שנתית ממוצעת **כיסויים עיקרייםסוג הביטוח

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

נזק לעובדי משק בית

1,800 ש״ח

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

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

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

המרפאה

2,600 ש״ח

5% מהשכר פנסיה, ביטוח למקרה מוותביטוח מנהלים

אובדן כושר עבודה )נכלל 
בד״כ בביטוח מנהלים(

2.5% מהשכראובדן כושר עבודה

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

500 ש״ח לחודש
למשפחה

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

350 ש״ח לנסיעה

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

2,400 ש״ח ביטוח חיים

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

 ** מצוין הממוצע הנמוך. סכומי הביטוח השנתיים יכולים להיות גבוהים משמעותית, כתלות בפרמטרים שונים כמו 
גודל המרפאה, מיקומה, תחום עיסוקה הראשי, מספר נפשות, סוג הרכב, גובה ההכנסה ועוד.
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והיתרונות של שיתופו  לפריודונט  עיתוי ההפניה  )"על  מאמרי הקודם 
על  מבוא  כלל   ,56 בגיליון  שהתפרסם  א'"(,  חלק  במתרפאים,  בטיפול 
ועל היתרונות של שיתופו בשלבי  העיתוי הרצוי של ההפניה לפריודונט 
משמעותי  לאיחור/עיכוב  האפשריות  הסיבות  תוארו  השונים.  הטיפול 
הודגש  האחרונים.  העשורים  בשני  בשיעורן  ולירידה  ההפניות  בעיתוי 
מקומה המשמעותי של השיננית במרפאה בפרקטיקה היומיומית והיותה 
הפריודונט.  לבין  המפנה  והרופא  המטופל  בין  וחשובה  מקשרת  חוליה 
כמו כן, נסקרו המלצות לשיתוף פעולה של הרופא המטפל והפריודונט 
והודגם כיצד ניתן להיעזר בפריודונט לצורך ניהול הסיכונים וצמצום רכיב 
תוארו  לבסוף,  הארוך.  לטווח  הטיפול  בהצלחת  הקיים  הוודאות  חוסר 
עבודות שהצביעו על אבחנת חסר בפריודונטיה ועל הפניית חסר ובעיתוי 

מאוחר, והודגש מקומם של לימודי ההמשך. 

סקירת הספרות העדכנית מתארת ארבעה מרכיבים 
:)Kraatz, 2016( המשפיעים על ההפניה לפריודונט

יותר כאשר שיעור המטופלים  גדולה   המרפאה: תדירות ההפניות 
ממעמד סוציו־אקונומי גבוה גדול יותר, מספר המטופלים בעלי הביטוחים 

גבוה יותר ומרפאת המומחה קרובה יותר.
גילאי 45-31 שיעור ההפניות גבוה  בקרב רופאים   הרופא המפנה: 
בעצמם.  פריודונטליים  טיפולים  לבצע  שנטו   ,30-24 גילאי  לעומת  יותר 

גבוה  הפניות  שיעור  נמצא  המשך  בלימודי  חלק  שנטלו  רופאים  בקרב 
יותר )Betof, 1985(. יש שונות רבה בתדירות ההפניות בקרב הרופאים 
בחודש  מטופל  אף  הפנו  לא   16% גאוס(:  עקומת  פי  על  )התפלגות 
האחרון, 67% הפנו 5-1 מטופלים, 7% הפנו 10-6 מטופלים, ו־10% הפנו 

.)Bennett, 2010( 10יותר מ־
הקשורים  משיקולים  הושפעה  לא  ההפניות  תדירות  המטופל:   
אלא  המפנה,  הרופא  של  הטיפול  מאופן  או  החניכיים  מחלת  במאפייני 

ממאפייני המרפאה )מבוטחים/פרטיים( ומגהות הפה של המטופל.
ומיומנותו  יכולותיו  המומחה,  מרפאת  של  נגיש  מיקום  המומחה:   

המקצועית נמצאו חשובים ביותר.

ארה"ב 
המשתנים הדמוגרפיים המשפיעים על הפניית 

)Zemanovich, 2006( המטופל
 רופאות מפנות פי שלושה יותר מטופלים מאשר רופאים, ומרפאה 
או  בודד  רופא  מרפאת  מאשר  יותר  שניים  פי  מפנה  רופאים  שני  של 
שהפנו  רופאים  )בקרב  יחד  העובדים  רופאים  של  יותר  גדולה  קבוצה 

שלושה מטופלים ויותר בחודש(.
 רופאים שבמרפאתם עבדו שתי שינניות ויותר הפנו פי שניים יותר 
כלל.  שיננית  ללא  או  אחת  שיננית  עם  למרפאה  בהשוואה  מטופלים 
)Townsend, 2004(. שיננית  ידי עבודות קודמות  ממצא זה נתמך על 
נוסף,  פריודונטיה"  ממוקד  עיניים  "זוג  מהווה  כללית  שיניים  במרפאת 
המזהה את צרכיו הפריודונטליים של המטופל, והיא מסבה את תשומת 

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

DMD ד״ר יצחק טייב

---------
 ד״ר יצחק טייב - מומחה בפריודונטיה ומנהל המרפאה בביה״ח האוניברסיטאי 

הדסה הר הצופים. יו״ר לשעבר של האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה.
  itzikt@hadassah.org.il
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לבו של הרופא הכללי העסוק. 
פעולות  לבצע  רצון  חוסר  היו  לפריודונט  להפניה  העיקריות  הסיבות 
להתייעץ  רצון  הטיפול,  בתכנית  מקצועית  בתמיכה  רצון  פריודונטליות, 

ושאיפה להגביל/לצמצם את תחום העיסוק של המרפאה. 
הראשון  במקום  הפריודונט?  את  הכללי  השיניים  רופא  בחר  כיצד 
דורגה יכולתו המקצועית של הפריודונט בשילוב עם תוצאת טיפול קודמת 
ובמקום  המפנה;  הרופא  עם  שלו  התקשורת  השני  במקום  מוצלחת; 

השלישי - שביעות הרצון הקודמת של המטופל ואישיותו של הפריודונט. 

 הפקטורים המשפיעים על תהליך 
 :)Park, 2011( ההפניה לפריודונט

החשיבות  סדר  לפי  הפקטורים  שלושת  את  דירג  הכללי  הרופא   
בעיניו:

1. מיומנות קלינית; 
2. ניסיון חיובי קודם בין הרופא המפנה למומחה; 

3. התקשורת ביניהם.
 הפריודונט דירג את שלושת הפקטורים לפי סדר החשיבות בעיניו:

1. ניסיון חיובי קודם בין הרופא המפנה למומחה;
2. התקשורת ביניהם;

3. יחסים טובים בין המטופל לפריודונט. 
ממצא  בלבד,  השביעי  במקום  דורגה  המומחה  של  הקלינית  המיומנות 

הנתמך על ידי מחקרים קודמים. 
בקידום  משאביו  את  למקד  היא  לפריודונט  החוקרים  המלצת  לפיכך, 

מיומנותו המקצועית. 

תופעת טיפול החסר מבטאת את הפער המשמעותי ומעורר הדאגה 
לדרגה   60%-30%( באוכלוסייה  הפריודונטליות  המחלות  שכיחות  שבין 
קלה־בינונית ועד 20% לדרגה חמורה( לבין שיעור המטופלים המאובחנים 
של  זו,  עבודה  גם   .)40% )עד  פריודונטלי  טיפול  כלל  מקבלים  שאינם 
Park, מציינת כי ההפניות נעשות בשלבים מאוחרים של המחלה, כאשר 

חומרתה רבה יותר באופן משמעותי. 
בהיבט של "כלכלת" מחלת החניכיים בארה"ב, נמצא כי בעוד שכיחות 
הפרוצדורות  שיעור  גדל  ובמקביל  והשנים  הגיל  עם  עולה  אלה  מחלות 
פחתו  מפתיע  באופן   ,)1999-1990 השנים  )בין  מ־8%  ביותר  הדנטליות 
 .)Brown, 2002( פריודונטים  ידי  על  המבוצעים  הטיפולים   בכ־2% 
ה־American Dental Association( ADA( חיזק ממצאים אלה כשפרסם 
רופאי  פי תוצאות הסקר,  על   .2006-2005 סקר שערך בארה"ב בשנים 
יותר  פי שמונה  יותר בדיקות חניכיים,  פי שלושה  ביצעו  שיניים כלליים 

הקצעות שורשים, ופי 1.5 יותר תחזוקות - בהשוואה לפריודונטים.
ברובו  נענה  פריודונטליים  בשירותים  וגדל  ההולך  שהצורך  נראה  כך, 
בתבנית  זה  שינוי  פריודונטים.  ידי  על  ולא  כלליים  שיניים  רופאי  ידי  על 
ההפניה של הרופא הכללי לפריודונט אינו רק כמותי אלא גם איכותי, והוא 
מתקשר לחלק א' של המאמר - שבו תוארה מגמת עלייה בחומרתה של 
מחלת החניכיים ובמספר השיניים החסרות בקרב אוכלוסיית המטופלים 
המופנים לפריודונט )Cobb, 2003(, ונמצא שבמרפאת השיניים הכללית 
פריודונטלי בסיסי, שאינו בהכרח מותאם למצב  טיפול  קיבלו מטופלים 

.)Dockter, 2006( החניכיים שלהם, במקום רפואה מותאמת אישית
 הסיבה העיקרית כיום להפניה לפריודונט היא הטיפול הניתוחי. יותר 
במחלות  ותחזוקתי  שמרני  טיפול  ביצעו  הכלליים  מהרופאים  מ־85% 
חניכיים; כמחצית מהרופאים דיווחו שכ־90% מהקצעות השורשים בוצעו 

.)Lanning, 2007( על ידי שיננית

מהן הסיבות לירידה בשיעור ההפניות ולעיתוי 
 )McGuire, 2003( ?המאוחר שלהן

בתחום  ההוראה  היקף  צמצום  המאמר,  של  א'  בחלק  שצוין  כפי 
המימון,  וקשיי  התחרות  שיניים,  לרפואת  הספר  בבתי  הפריודונטיה 

מגבירים את המגמה של עיכוב ודחייה בהפניית מטופלים. 
סיבה נוספת להפניה המאוחרת מקורה בכך שלפני כשני עשורים היו 
כיס  למשל,  יותר.  ברורים  הטיפול  ולהצלחת  חניכיים  למחלת  המדדים 
בעומק של 5 מ"מ ומעלה היווה התוויה לטיפול חניכיים ולביצוע הקצעות 
שורשים - בדרך כלל על ידי פריודונט - כבר במצב של מחלה התחלתית־
בינונית. אם הכיס הצטמצם, התבצעה בהמשך תחזוקה תומכת; אם לא 
היו  מחדש  להערכה  ההנחיות  הפריודונט.  בידי  ניתוח  עבר  המטופל   -
ברורות יותר, נקודות הסיום היו מוגדרות יותר, ולא היה ספק לגבי הישגיה 

של הפרוצדורה הניתוחית. 
היום, לעומת זאת, הדגש הוא על ניהול המחלה, ונקודות הסיום שונות 
היעילות  ובהערכת  בתרגומן  מתקשה  המטפל  כך,  יותר.  וסובייקטיביות 

של הטיפול הפריודונטלי, מה שעלול להוביל לעיתוי הפניה מאוחר. 

קנדה

בדיקה  מבצעים  שהם  דיווחו  הכלליים  השיניים  רופאי  שרוב  אף  על 
פריודונטלית, בפועל רק חלק קטן דיווח כי מבוצעת בדיקה מקיפה, כולל 
צ'ארט יסודי ושלם בליווי צילומי רנטגן מתאימים. כך, בפועל יש הערכת 

.)Ghiabi, 2011( חסר באבחון ובטיפול הפריודונטלי
התופעה של ִהתרבות הצרכים הפריודונטליים של האוכלוסייה לעומת 
הרופאים  רוב  בקנדה.  גם  קיימת  לפריודונט  ההפניות  בהיקף  הירידה 
הכלליים דיווחו שהם מבצעים טיפול פריודונטלי שמרני בעצמם, ומפנים 

לפריודונט להליך הניתוחי )Ghiabi, 2012( )איור 1(. 

מהם הגורמים המשפיעים על ההחלטה 
להפנות מטופל לפריודונט? 

הגורמים   11 מבין  כי  להתרשם  אפשר  הבא(  )שבעמוד   2 מאיור 
של  מספיקים  מיומנות/ניסיון  חוסר  דורג  הראשון  במקום  שנמצאו, 
כישלונות  המטופל,  של  מורכב  בריאותי  מצב  ולאחריו  הכללי,  הרופא 
בהשגת  ואי־הצלחה  בעבר  פריודונטליים  טיפולים  בביצוע  עצמיים 

שיפור בגהות הפה של המטופל. 

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

 איור 1. קנדה: פרופיל הטיפול הניתוחי בחלל הפה 
בקרב רופאי שיניים כלליים 
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אנגליה
תפיסת הטיפול במחלת החניכיים באנגליה מושפעת 

:)Sharpe, 2007( עמוקות ממערכת הבריאות הלאומית
בסיסיים  שיניים  טיפולי  למעשה  מכסה  האנגלי  הבריאות"  "סל   
לאוכלוסייה. על רקע התגמול הנמוך הניתן במערכת הבריאות על טיפולים 
פריודונטליים, הטיפול במרפאה הכללית מוגבל לסילוק בסיסי של אבנית 
מתקדמות.  חניכיים  במחלות  טיפול  לבצע  רצון  היעדר  וניכר  על־חניכית 
מקרים אלה מופנים לפריודונט, כאשר המוטיבציה להפניה נובעת במידה 
למומחה  ההפניה  כלומר,  אפשריות;  מדיקו־לגליות  מהשלכות  גם  רבה 

נובעת מהרצון להקטין את הסיכון לרשלנות מצד הרופא הכללי. 
המטופל  של  גדול  מרחק  הם  להפניה  העיקריים  שהחסמים  נמצא 
ממרפאת המומחה ועלויות טיפול גבוהות. בנוסף, צוינו ליקויים בתקשורת 

בין רופאים כלליים לפריודונטים, המונעים הפניה. 
החניכיים  טיפולי  עיקר  את  מרכזת  השיננית  הכלליות,  במרפאות 
והיא למעשה המחליטה העיקרית על ההפניה למומחה, למעט מקרים 

מורכבים - שבהם הרופא השיניים הכללי נוטה להפנות בעצמו.

אירלנד
בבדיקת השונּות בין רופאים כלליים ביחס 
:)Linden, 1998( להפניות לפריודונט נמצא

 ממוצע ההפניות לפריודונט היה 6.5 מטופלים בשנה.
ידי הרופאים הכלליים:  הסיבות העיקריות להפניה, כפי שצוינו על   
מחלת חניכיים חמורה מכדי לטפל בה במרפאה, מצב בריאות מערכתי 
מורכב, כיסוי מדיקו־לגלי והתגמול הנמוך, או עיכוב התשלום, על טיפולים 

פריודונטליים במערכת הבריאות הלאומית. 
רוב הרופאים )70%( הודו כי הם מפנים רק מטופלים שמשתפים   
פעולה ובעיקר קבוצות מסוימות: נשים, מטופלים ממעמד סוציואקונומי 

גבוה ומטופלים קבועים. 
 המאפיינים של שיעור הפניה גבוה היו: ִקרבה בין המרפאה המפנה 
 למרפאת הפריודונט )כשהמרחק היה קטן מ־40 ק"מ, שיעור ההפניה 
מהיכולת  רצון  שביעות  חוסר  יותר(,  גדול  במרחק  מאשר  כפול  היה 
לבצע במרפאה טיפול פריודונטלי במסגרת מערכת הבריאות הלאומית 
מצד  קודם  סירוב  למרות  להפנות  הרופא  נחישות  הבריאות"(,  )"סל 
והכשרה  במרפאה  שורשים  הקצעת  של  שירות  היעדר  המטופלים, 

פריודונטלית לא מספקת. 
הכלליות  במרפאות  המבוצעים  והתיעוד  הפריודונטלית  הבדיקה   
הם חלקיים וחסרים בהם נתונים חשובים. לכן, בפועל יש אבחנת חסר 

באיתור מחלות חניכיים. 
 לעתים, רופאים מפנים לפריודונט מטופלים שהם אינם רוצים לטפל 
בהם. יש גם סיבות שאינן רפואיות ואינן מקצועיות, שלעתים משפיעות 
גם  להפניות  בהתייחסות  שונות  נמצאה  לכן,  עצמה.  מהמחלה  יותר 
כאשר המטופלים היו עם מאפייני מחלה דומים. מתברר כי משקלה של 

גישת המטפל גבוה ממשקלה של חומרת המחלה.

הודו

בגודלה  השנייה  והיא  תושבים  מיליארד  כ־1.2  מונה  הודו  אוכלוסיית 
ובסך  אחד  כללי  שיניים  רופא  בקירוב  יש  איש   10,000 כל  על  בעולם. 
גבוהה  החניכיים  מחלות  שכיחות  פריודונטים.  כ־1,600  יש  הכול 
צורך  על  דיווחו  הכלליים  מהרופאים   78% מהאוכלוסייה(.  )בכמחצית 
בייעוץ פריודונטלי צמוד למרפאתם, ואכן, 83% מהם נעזרים באופן תדיר 
שביצעו  הפרוצדורות  כי  עולה   3 באיור  מעיון  למרפאה.  יועץ  בפריודונט 
רוב הרופאים הכלליים היו שמרניות, והפניה לפריודונט בוצעה לצרכים 

.)Halemani, 2014( ניתוחיים
 

ניתוחים  לביצוע  מומחיות  נדרשת  כי  ציינו  הכלליים  מהרופאים   90%
לבצע  יכולת  בעלי  הם  שפריודונטים  ציינו  מהם   86% פריודונטליים; 
טיפולים במחלות חניכיים; 72% לא ביצעו במרפאותיהם השתלות שיניים 

ו־80% ציינו את תפקיד הפריודונט בתחזוקת שתלים לאחר התקנתם.

אוסטרליה
ביטחונם  ועסק ברמת  רופאי שיניים כלליים  בסקר שנערך בקרב 
 :)Darby, 2005( המקצועי באבחון ובטיפול במחלות חניכיים, נמצא
 כ־80% מהרופאים ביצעו בכל מטופליהם החדשים סקירה לאבחון 

מחלת חניכיים. 

איור 2. קנדה: השיקולים של רופא 
השיניים הכללי לגבי ההפניה למומחה 

איור 3. הודו: פרוצדורות המבוצעות על ידי רופא השיניים 
הכללי ואלה שלשם ביצוען מפנים לפריודונט 
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על  הדיווח  לבין  האבחון  יכולת  על  הדיווח  בין  משמעותי  פער  יש   
כרוניות  ביכולתם לאבחן מחלות  ביטחון  כ־92% הרגישו  יכולת הטיפול: 
כ־62%  בהן.  לטפל  ביכולתם  ביטחון  הרגישו  כ־32%  רק  אך  חמורות, 
רק  אך  אגרסיביות,  חניכיים  מחלות  לאבחן  ביכולתם  ביטחון  הרגישו 

כ־20% היו בטוחים ביכולתם לטפל בהן.
במרפאתם  מיישמים  שהם  דיווחו   )92%-76%( הרופאים  רוב   
שיננית,  הועסקה  מהמרפאות  ב־16%  רק  שמרני;  פריודונטלי  טיפול 
הדורשים  מקרים  לפריודונט  מפנים  שהם  דיווחו   )87%( הרופאים  ורוב 

התערבות ניתוחית )איור 4(.

הגורמים להפניה למומחה היו בעיקר מחלת חניכיים שלא הגיבה   
רקע  ומחלות  )כ־54%(,  בינונית־חמורה  חומרה  דרגת  )כ־86%(,  לטיפול 

מערכתיות מורכבות )כ־48%(.
 הגורמים החשובים להחלטה לבצע טיפולים פריודונטליים במרפאה 
המטופל  את  לעודד  והיכולת  הרופא  של  המיומנות  רמת  היו  הכללית 

לשפר את גהות הפה שלו.
  רבים מהרופאים ביקשו לקיים לימודי המשך בתחום הפריודונטיה. 

דיון

מדד איכות ברפואה הוא קריטריון המבטא באופן כמותי היבט מסוים 
הטיפול(  ותוצאות  הטיפול  טיב  מניעה,  תחלואה,  )כגון  בריאות  של 
כיום  מוגדרת  איכות  מסוימת.  זמן  ובנקודת  מוגדרת  באוכלוסייה 
כאופטימיזציה של שלושה כוחות: איכות קלינית, איכות השירות ואיכות 

ארגונית )אברהם־פורת, 2006(.
ובמלים  איכות,  מדדי  להגדיר  נדרשים  אנו  הפריודונטיה  בתחום  גם 
של  הפריודונטליים  צרכיה  מקבלים  מידה  באיזו  לבדוק   - אחרות 
כמו אבחנת  הולם בהתאם למדדים שונים. תופעות  האוכלוסייה מענה 
חסר, הפניית חסר ועיכוב בהפניה למומחה מבטאים מדדי איכות קליניים 
נמוכים. האחריות לכך מונחת על המשולש רופא כללי-שיננית-פריודונט, 

כשבמרכז מצוי כמובן המטופל עצמו. 
בחלק א' של המאמר שאלנו מהי הסיבה למיעוט המחקרים בתחום 
ההפניות  בפרופיל  הגבוהה  השונות  הן  לשאלה  אפשריות  תשובות  זה. 
בקרב הרופאים הכלליים, הפרמטרים הרבים והמורכבים המשפיעים על 

תהליך ההפניה והקושי הרב בכימות ובמדידה. 

הראשון  הקו  למעשה  הם  השינניות,  ועמם  הכלליים,  השיניים  רופאי 
באיתור מחלות חניכיים ובניהולן. הפניה בעיתוי הנכון תאפשר התערבות 
מובילה  חסר  הפניית  הרופא.  ולטובת  המטופל  לטובת  ונכונה  מוקדמת 
מכיוון  וזאת  הארוך,  בטווח  הטיפול  עלות  להגדלת  דבר  של  בסופו 

שהיתרונות השמרניים הקיימים בהתערבות מוקדמת אינם מנוצלים.
הפריודונטלי  למצבו  היטב  מודעת  תהיה  שהשיננית  הדבר  טבעי 
יתרון  בגדר  הוא  הזה  הפריודונטלי  המיקוד  בו.  ותתמקד  המטופל  של 
הרבה  היומיומית  הפעילות  בלהט  שכן  הכללי,  לרופא  משמעותי 
והמורכבת במרפאה, הכוללת תחומי טיפול רבים, השיננית יכולה למלא 
עזר  ובהיותה  למטופל  תומכת  ובתחזוקה  צמוד  במעקב  חשוב  תפקיד 
להתדרדרות  לב  ששמה  הראשונה  היא  השיננית  רבות,  פעמים  לרופא. 
במדדים הפריודונטליים, וחובתה להסב את תשומת לבם של הרופא ושל 

המטופל ולהמליץ לרופא על הפניה למומחה. 
לאתר  יכולה  השיננית  רופא-שיננית-מטופל,  יחסי  של  העדין  במרקם 
רבות, הפניות  להיעזרות בשירותי הפריודונט. פעמים  הנכון  את העיתוי 
מכתב,  כתיבת  בביצוען:  הכרוכים  והמאמץ  הנוחות  חוסר  בשל  נדחות 
הסבר למטופל ועוד. אלא שמאמץ זה לרוב משתלם, שכן הוא קטן לאין 
שיעור מהמאמץ שבהתמודדות עם תוצאותיה של מחלת פריודונטלית 

חמורה, שאינה נשלטת, כולל שתלים ותחזוקתם. 
ואת  המטופל  של  המערכתי  מצבו  את  לפרט  יש  ההפניה  במכתב 
מהפריודונט,  המפורטות  הבקשות  את  וכן  שלו  הרפואית  ההיסטוריה 
נוספים,  ונתונים  לימוד  תבניות  קליניים,  צילומים  רנטגן,  צילומי  בליווי 

בהתאם לצורך. מידע מפורט יותר יאפשר טיפול טוב ומקיף יותר. 
ולבקש  הפריודונט  עם  להתייעץ  יש  הפעיל,  הטיפול  בתום 
בהתאם  המפנה,  במרפאה  התומכת  התחזוקה  שלב  לגבי  הנחיות 
למרפאת  לאפשר  יש  הצורך,  במידת  הפריודונטלית.  הסיכון  לרמת 
מראים  המחקרים  שכן  זה,  תומך  תחזוקתי  טיפול  לבצע  הפריודונט 
טבעי  באופן   - הכללית  במרפאה  לתחזוקה  חוזר  המטופל  שאם 
מתרופפת שליטת המומחה במחלה ובמשך השנים חלה התדרדרות 

.)Fardal, 2006( משמעותית
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 איור 4. אוסטרליה: 
התפלגות השירותים הפריודונטליים לפי מקצועות 

   ■ Dentist

   ■ Another dentist

    ■ Hygienist

    ■ Specialist 
           periodontist 

OHI  Removal of 
 supragingival plaque

and calculus

 Subgingival 
 scaling and
root planing

 Periodontal
surgery


