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 לרפואת שיניים לילדיםהיחידה 

 לסתותהאגף לרפואת שניים וכירורגית 

 
  

 .אשקלון, רפואי ברזיליההתמחות ברפואת שיניים לילדים במרכז תוכנית 
 
  

 רקע כללי
  

 עודד 'הלסתות בניהולו של פרופו ת הפהכירורגילשיניים והבמרכז הרפואי ברזילי באשקלון קיים אגף לרפואת 
יחידה לרפואת שיניים לחולים בסיכון גבוה ויחידה לרפואת , ותלסתהפה וה ת לכירורגייחידהלל האגף כו. ליאלינח

הסתדרות על ידי המועצה המדעית של לצורכי התמחות  מוכרת ותלסתהפה וה ת לכירורגייחידהה. שיניים לילדים
 .בישראלשיניים הרפואת 

 
הסובלים מטפלת באוכלוסיית חולים אלי מיכאלי ו' י דרהיחידה לרפואת שיניים לחולים בסיכון גבוה מנוהלת על יד

 .במרפאות פרטיות יכולים לקבל טיפול שיניים הולם שאינםשונים ממצבים סיסטמיים 
 

והפכה , 1998אורי זילברמן בשנת ' היחידה לרפואת שיניים לילדים החלה את פעילותה תחת הנהלתו של דר
כולל טיפולים ,  שיניים בילדיםי כל השירותים הנדרשים לטיפולמספקת אתהיחידה . 2004ליחידה עצמאית בשנת 

מחלות השיניים אצל ובשיניים בכל סוגי החבלות טיפול יחידה ניתן ב, כמו כן. הרדמה כלליתבתחת טשטוש או 
 .ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 
 : כולל מרפאת השינייםצוות 

  
 .םיחידה לרפואת שיניים לילדי מנהל ה-אורי זילברמן' דר 
 . ברפואת שיניים לילדים אחראי על המתמחים-אליהו מס' דר 
 . מדריכה בכירה-ברנשטיין -גיזלה אייזמן' דר 
 . יועץ בתחום שיקום- מנהל המרפאה לחולים בסיכון גבוה-אלי מיכאלי ' דר 
 .אורתודונטיה יועץ בתחום -יהושע שפירא' פרופ 
 . סייעת ראשית-אודליה חסן ' גב 
 .  סייעת-מירית סימונוב ' גב 

 
 :תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדיםמטרות 

 
 על הצרכים עמידהלמד את המתמחה את סוגי מחלות השיניים בילדים והדרכים לטיפול תוך  להיאהתכנית מטרת 

כין את המתמחים לקראת בחינות התוכנית ת. המיוחדים של הילדים בכלל ושל הילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט
 הספרות בוסס עלמ הרקע התאורטי. תיאורטיי ומעשידע וניסיון למתמחים תכנית מספקת ה. ההתמחות
 יידרשו הרופאים לחשיבה עצמאית ,בנוסף. בהתבסס על ההנחיות שיסופקו על ידי המועצה המדעית, הרלוונטית
 .כנית מחקר במדעי יסוד המבוססת על רקע תיאורטי ומעשי עכשוויוובניית ת

 
אבחנה של בעיות , דים כוללת בתוכה שיטות התנהגותיות שונות לפני ובמהלך הטיפולרפואת השיניים ליל

הכרת הקשר בין , זיהוי והכרת הגורמים הגופניים המשפיעים על המשנן, התפתחותיות בכלל ובמשנן בפרט
מחלות סיסטמיות והתפתחות המשנן ויכולת טיפול עצמאית במקרים בהם נדרש שימוש בטשטוש או בהרדמה 

יידרשו המתמחים להכיר וליישם את שיטות המניעה ולהסב את השיטות לילדים בעלי צרכים , כמו כן. ליתכל
דגש מיוחד יושם על מעקב אחרי המטופלים ואבחון מוקדם של התנהגויות המשפיעות על בריאות חלל . מיוחדים

 . הפה
 

עם מתרפאים והכנת סמינריונים הדרכה קלינית , הצגות מקרים, סמינרים, תכנית ההתמחות תכלול הרצאות
 . והצגות מקרים על ידי המתמחים
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 ):שלוש וחצי שנים(תכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים 
 

תוכנית הלימודים להתמחות ברפואת שיניים לילדים הינה תוכנית אוניברסיטאית כפי שמקובל בבתי הספר 
  .לרפואת שיניים

  
 בבתי הספר  ברפואת שניים לילדיםדים המשולם כיום לתוכנית ההתמחות לשכר הלימויהיה דומהשכר הלימודים 
  .לרפואת שיניים

  
  :תוכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים תכלול סבבים במחלקות והיחידות לפי הפירוט הבא 

  
 . שנתיים-לרפואת שיניים לילדיםהיחידה  
 . שלושה חודשים-מחלקה להרדמה כללית 
 .ה חודשים שלוש-מחלקה לרפואת ילדים 
 . שלושה חודשים-מחלקה לאורתודונטיה 
 . שלושה חודשים-מחלקה לבחירה 
 . שישה חודשים-מדעי יסוד 

 
שיטות התנהגותיות , טיפולי עזרה ראשונה,  בשיטות האבחון הבסיסיות צמודההשנה הראשונה תכלול הדרכה

.  לילדים במרכז רפואי ברזילינייםיחידה לרפואת שי ב,מקובלות וטיפול בילדים בגיל גן חובה ובית ספר יסודי
 רכז הרפואי ברזילי וישתתפו כעוזרים במהלך טיפוליבמ במחלקת ההרדמה סבבבמהלך השנה יעברו המתמחים 

 .יאה מתקדמתיבסוף השנה הראשונה יעברו המתמחים קורס בהח.  בהרדמה כלליתילדים חריגיםב השיניים
 

המתמחים ייטלו חלק בטיפולים בילדים תחת טשטוש , יםבנוסף לטיפולים השוטפים במתרפא, בשנה השנייה
ילדים  במחלקת הסבביםבנוסף יבצעו המתמתחים . בהדרכת צוות המדריכים של היחידה, ותחת הרדמה כללית

, הדסה, אורתודונטיה בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העבריתל הבמרכז רפואי ברזילי ובמחלק
 . בריןאילנה' ירושלים בהנהלת פרופ

 
, אלקטיבית במחלקה סבביםיעברו , בשנה וחצי האחרונות ימשיכו המתמחים לעבוד עם מתרפאים מכל הסוגים

יכינו המתמחים הצגות מקרים להגשה לבחינת , כן כמו. לפי בחירתם ויבצעו מחקר בסיסי בהדרכת צוות היחידה
 .  ההתמחות

 
רשימת הספרות . הצגות מקרים והרצאות, םלכל אורך תקופת ההתמחות ישתתפו המתמחים בסמינריוני

 .לסמינריונים קיימת ביחידה
 
  

 :דרישות להגשת מועמדות
 
 .  לרפואת השיניים בישראל מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה המדעיתDMDתואר . 1  
 .רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל. 2  
 . ה המטפלת בילדיםרצוי במרפא, שנתיים ניסיון לפחות בעבודה קלינית. 3  
 .  מומלץ :ערביתשפה הידע ב. עברית ואנגליתשפות שליטה מלאה ב. 4  
הן במרפאות פרטיות והן במרפאות , נכונות לעבודה חלקית או מלאה באזור הדרום לאחר סיום ההתמחות. 5  

 . תאגיד
 . מבחן עיוני וראיון אישי כפי שייקבע על ידי צוות הקבלה. 6  
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 הגשה מסמכים ל
 

 : את המסמכים הבאיםוגישרופאי השיניים המבקשים להתקבל לתוכנית ההתמחות י
 

טלפונים כולל ,  תוך ציון כתובת עדכניתמכתב מהמועמד בו הוא מבקש להתקבל לתוכנית ההתמחות .1
 . המועדפת עליהם ההתקשרותודרך , כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד

  .מת הציונים והמיקום בכיתה יחד עם רשיDMD -התעודת צילום של  .2
 .רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל -לום של אישור משרד הבריאותיצ .3
 . תולדות חיים של המועמד .4
רשימת העבודות , מדעיים בעיתונות המדעית פרסומים , המועמדמחקרים בהם השתתףרשימת ה .5

רשימת הפרסומים ). מיםאם קיי(בהם השתתף המועמד נסים ל ורשימת הכ"שהוצגו בכנסים בארץ ובחו
 .המדעיים תוגש על פי הכללים הבינלאומיים המקובלים בעיתונות לרפואת שיניים

 .  המלצות מרופאי שינייםשתי .6
  

  : לכתובת2008 אוגוסט 15-עד לאת המסמכים יש לשלוח 
  

   מועמדות להתמחות-היחידה לרפואת שיניים לילדים 
  מרכז רפואי ברזילי

 2ההסתדרות  וברח
  78278, אשקלון

  
התוצאות . צוות הקבלה יעבור על המסמכים ויזמן את המועמדים המתאימים ביותר לבחינה עיונית ולראיון קבלה

 ימים מיום 10על המועמדים להודיע בכתב את החלטתם הסופית תוך .  למועמדים תוך שלושה שבועותישלחוי
  .ועיים מיום הודעתםעבור השנה הראשונה תוך שבשכר הלימודים קבלת ההודעה ולשלם את 

  
טלפון . אשקלון, תשלום שכר הלימודים יתבצע ישירות לקרן למחקרים רפואיים שליד המרכז הרפואי ברזילי

 .08-6745896: לבירור אמצעי התשלום הוא 
 

תקבלו יידרשו לפנות למועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל לפתיחת פנקס יהמועמדים ש
 .סבבכולל מחלקות ה, התמחות יש צורך להחתים את מנהל היחידה בכל שלב של התמחותבפנקס ה. התמחות

 
שאינו עומד בקריטריונים הקליניים או של כל רופא שיניים  והתמחותזכות להפסיק את הלמנהל היחידה 

 .השנה הראשונה להתמחות נחשבת לשנת ניסיון עבור המתמחים. האקדמיים כפי שנקבעו על ידי מחלקת האם
 

 . תוך הודעה מראש של חודשסבביםמחלקת האם רשאית לבצע שינויים ברשימת הסמינריונים ובזמני ה
 

סתדרות סילבוס ההתמחות כפי שפורסם על ידי המועצה המדעית של הפי ההתחייבויות של המחלקה נקבעים על 
ירה לשפרה בהסתדרות אשר ניתן למצוא באתר ההסתדרות לרפואת שניים או בפניה יש, שיניים בישראלה איפור

  .לרפואת שניים
  

 . המועצה המדעית ומסלול ההתמחות של מחלקת האם, התחייבויות המתמחים נקבעו על ידי החוק הישראלי
 

יועבר פנקס ההתמחות ,  במחלקות השונותסבביםהתמחות במחלקת האם וסיום הבתום התקופה הרשמית ל
 המועמד לבחינת התמחות ברפואת תעם המלצה להגשרופאי השיניים החתום למועצה המדעית של הסתדרות 

בהצלחה ההתמחות  תבחינהמועצה המדעית תעביר את שמות רופאי השיניים אשר עברו את . שיניים לילדים
  .למשרד הבריאות לצורך קבלת רישיון מומחה בתחום

 
-09:00 בין השעות'  ה-'בימם א 08-6745856/4לטלפון מירית סימונוב . לגב להתקשר ניתן לפרטים נוספים 

14:00. 
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 :תכנית ההתמחות בשנה ראשונה

 
 

 הרצאה ודיון בנושא קליני: 08:30-09:30 -'יום א
 

 .טיפול במתרפאים בהדרכת צוות המרפאה: 10:00-14:00          
 

 .ספריה והכנת מקרים להצגה: 14:30-16:00          
 

 .אליהו מס' אורי זילברמן ודר' דר: מדריכים
 
 
 .השתתפות בטיפול תחת הרדמה כללית כעוזרים: 08:30-14:00 -'ם ביו
 

 . סמינריון מחלקתית הכנ-ספריה: 14:30-16:00         
 
 

 .אורי זילברמן' דר: מדריך
 
  

 .קבלת מתרפאים חדשים והכנת תכניות טיפול: 10:00 -08:30 -'יום ג
 

 .טיפול במתרפאים ומתן עזרה ראשונה: 10:30-14:00         
 

 .סמינריון מחלקתי: 16:00 -14:30         
 

 .ברנשטיין-גיזלה אייזמן' אליהו מס ודר' דר: מדריכים
  

פרקים והמאמרים א את הולקרהמתמחה מתבקש . יחידה בתימצאסמינריון המחלקתי להנושאים רשימת 
בסמינריונים ישתתפו ) בהתאם לנושאים שיידונו(כל צוות המרפאה ומשתתפים נוספים מהחוץ . הרשומים

  .  תבוא הודעה חודש מראשניםשנויים בנושאי הסמינריובמקרה של . המחלקתיים
  

 .קבלת מתרפאים חדשים והכנת תכניות טיפול: 08:30-10:00 -'יום ד
 

 .טיפול במתרפאים ומתן עזרה ראשונה: 10:30-14:00          
 

 .ספריה והכנת סמינריונים: 14:30-16:00          
 

 .ברנשטיין-גיזלה אייזמן' אורי זילברמן ודר' דר: מדריכים
 
 

 .קבלת מתרפאים חדשים ודיון בתכניות טיפול: 08:30-10:00 -'יום ה
 

 .טיפול במתרפאים: 10:30-13:00          
 

 .ברנשטיין-גיזלה אייזמן' אליהו מס ודר' דר: מדריכים
 

 .סימונוב מירית' חסן אודליה וגב' גב: סייעות לכל הימים
  

 .  השתתפות בכנסים של האיגוד הישראלי לרפואת שניים לילדים על פי פרסומים-'יום ו
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בסוף .  של שלושה חודשים במחלקה להרדמה כלליתסבבבמהלך השנה הראשונה כל מתמחה יצא בנפרד ל
 .השנה הראשונה יצאו המתמחים לקורס החייאה מתקדם

 
.  סדציה ויטפלו בילדים תחת הרדמה כלליתמחייביםבילדים הבמהלך השנה השנייה יבצעו המתמחים טיפולים 

, כמו כן יצאו המתמחים לרוטציה במחלקה לאורתודונטיה בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית
 .אשקלון, רפואי ברזיליה ובמחלקת הילדים במרכז ,הדסה ירושלים

 
מדעי יסוד במרכז הרפואי סבב יצאו המתמחים לי, בנוסף להמשך הטיפולים הרגילים, במהלך השנה השלישית

. בהתאם לבחירת נושא העבודה, הדסה ירושלים, או בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית, ברזילי
או בכל מחלקה אחרת לפי בחירתם כללית  כירורגיה , גרון. א.ת או במחלק אלקטיביסבביצאו המתמחים ל, כן כמו

 .אשקלון, רפואי ברזיליהבמרכז 
 

 .במהלך השנה הרביעית יושם דגש על הכנת מקרים להצגה ועל חזרה על החומר העיוני
 

רפואת שיניים לילדים ל ויידרש להציג מקרה בכנס והתמחות מקרים להצגה במהלך 5ידרש להכין כל מתמחה י
 . יתיידרשו המתמחים להכין מקרה נבחר לפרסום בעיתונות הרלוונט, כן כמו. או בעולם/בארץ ו

 
  

 :דרישות קליניות של מחלקת האם
 

 :יחידהכל מתמחה יידרש לבצע את הפעולות הבאות במסגרת העבודה הקלינית ב
 
אבחון מצב הריריות , אורתודונטיותאבחון מצבי סגר שונים והצורך בפעולות , אנמנזה רפואית, בדיקה. א

 .ולוהכנת תכניות טיפ,  והגורמים להעששתאבחון פעילות , תהאוראליו
 
שחזורי , הזכוכית-שחזורי יונומר, שחזורי קומפומר, שחזורי חומר מרוכב, שחזורי אמלגם: שתשבעטיפול . ב

 .סילנט-שחזורים קומפו, ARTשחזורים בשיטת , 'יץוסנדו
 
, )אחרי חבלה או בעששת עמוקה(קיטוע מוך חלקי בשיניים קבועות , קיטוע מוך בשיניים ראשוניות: טיפולי מוך. ג

 .לי שורש בשיניים ראשוניות וקבועותטיפו
 
 .בשיניים ראשוניות או בשיניים קבועות: כתרים טרומיים. ד
 
 .PRRשחזורי , איטומי חריצים, הדרכה לצחצוח, הדרכה לדיאטה נכונה: מניעה. ה
 
זון טיפול בדחיסת מ, אלואולריים-טיפול באבצסים דנטו, טיפול במוקדי עששת עמוקים: טיפולי עזרה ראשונה. ו

 .ובעיות חניכיים
 
 .טיפולים בחבלות דנטליות מכל הסוגים כולל מעקב אחרי הטיפול. ז
 
 . סדציה הכרתית-טיפול בילדים תחת טשטוש. ח
 
 .טיפול בילדים תחת הרדמה כללית. ט
 

 .מספר הפעולות בכל קבוצה יקבע על ידי הדרישות של המועצה המדעית 
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תאריכי הטיפולים וסוגי הפעולות הקליניות , שבה יירשמו שמות הילדיםכל מתמחה ימלא מחברת מסודרת 
 יחתום על השוואה לתיקי המתרפאים והאחראי על ההוראהתוך מחברת זו תיבדק כל שלושה חודשים . שבוצעו

או פרקי , כותרות המאמרים, תאריך; ירשום המתמחה כל סמינר בו השתתף, במחברת נוספת.  בדיקת המחברת
 . תועבר לאחראי על ההוראה לחתימהגם מחברת זו . נוהספר שנדו

 
, בתום תקופת ההתמחות. המחברות תשמשנה להערכת ההישגים הקליניים והחומר העיוני שהמתמחה עבר

  . לשם הערכה, תוצגנה המחברות למנהל היחידה
  
  

  ,בהצלחה
  
  אורי זילברמן' דר

  .לילדיםרפואת שיניים מנהל היחידה ל
  


