
כיצד טראומה משפיעה על ילדים  
הכנת המרפאה והצוות לטיפול  
 שיניים מוכוון טראומה בילדים

אביב שמואלי' דר  

 מומחה ברפואת שיניים לילדים

ס לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה"ביה –המחלקה לרפואת שיניים לילדים   



 נושאי ההרצאה

 

התעללות וחלל הפה 

טיפול השיניים בעיני הילד שעבר התעללות 

  אנמנזה 

הכנת הצוות הדנטלי לקראת המטופל נפגע ההתעללות 

דגשים לטיפול דנטלי בנפגעי התעללות 

אמצעים להפחתת חרדה 

 



 התעללות וחלל הפה

וצוואר מתרחשות ביותר  , פנים, ראש –פגיעה באיזור הקרניופציאלי 
 .ממחצית המקרים של התעללות פיזית בילדים



 התעללות וחלל הפה

“Some authorities believe that the oral cavity 

may be a central focus for physical abuse because 

of  its significance in communication and 

nutrition” 

Thompson LA, Tavares M, Ferguson-young D, Ogle O, Halpern LR. Violence and abuse: core 

competencies for identification and access to care. Dent Clin North Am 2013: 57(2):281-99 



 התעללות וחלל הפה

סלידה  : השלכות של התעללות בילדות עלולות להוביל לתחושות כגון
התעלמות מתחושות כאב או חבלות  ,חוסר רצון לטפל בגוף, עצמית

 .בגוף והתנתקות בין התודעה לגוף

  בעיות דנטליות שכיחות יותר בילדים שעברו התעללות בהשוואה
 :לאוכלוסיית הילדים הכללית

טראומה דנטלית 

עששת 
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 התעללות וחלל הפה

דלקת חניכיים 

 

 

 

 

 נגעים אורלים נוספים 

 

 



 התעללות וחלל הפה
 

שיעור ההימנעות מטיפולי שיניים והזנחת בריאות הפה  
 .בקרב נפגעות ונפגעים הינו גבוה

יש חשיבות רבה להעלאת המודעות לנושא זה בקרב  
צוותי מרפאות שיניים וזאת על מנת שהצוות יצור  

חוויה חיובית ושיתוף פעולה עם , תחושת בטחון
 .המטופל ובכך להביא לשיפור בבריאות הפה

ועל אסטרטגיות לשיפור הטיפול במרפאת  , השלכה נפשית שכיחה של פגיעה מינית בילדות –על פוביה דנטלית "
 .39-41עמודים  2018יולי  15' נקודת מפגש גליון מס, מכון חרוב." השיניים



 טיפול השיניים בעיני הילד שעבר התעללות

 חשדנות וחוסר אמון בזולת,החוויה הטראומטית מפתחת מצבי דריכות. 

בעל , ברוב המקרים האירוע הטראומטי בוצע על ידי מקורבים כמו קרוב משפחה
כתוצאה  . ה/שניצל את חולשת הילד -או מכר המבוגר יותר מהקורבן , סמכות

 .נפגעים ונפגעות למדו שהעולם והסביבה אינם בטוחים, מכך

ברוב המקרים נגרמו שינויים בהתפתחות ובמבנה האישיות. 

 המזכירים את האירוע הטראומטי   -כאשר המטופלים נמצאים במצבי דחק
הם עלולים להרגיש שהם חווים שוב את  , (כגון טיפול במרפאת שיניים)

מחשבות  , חרדה, הצפה, דבר זה בא לידי ביטוי בתחושת סכנה. הטראומה
 .פלאשבקים ותחושת גוף לא נעימות, חודרניות

 שתיקה  , (דיסוציאציה)תחושות אלה מעוררות נטיה להתנתקות
 .חרדה והיסטריה, והתנהגות בצורה אפאטית או דווקא תגובה של לחץ

 

ועל אסטרטגיות לשיפור הטיפול במרפאת  , השלכה נפשית שכיחה של פגיעה מינית בילדות –על פוביה דנטלית "
 .39-41עמודים  2018יולי  15' נקודת מפגש גליון מס, מכון חרוב." השיניים



כיצד מפגש טיפולי עם רופא שיניים יכול  
?להזכיר אירוע טראומטי  

, תחושה של חוסר שליטה, שכיבה בכיסא הטיפולים יכולה לעורר חרדה
 .מוקף וחסר אונים, פחד מלהיות לכוד, פגיעות

ועל אסטרטגיות לשיפור הטיפול במרפאת  , השלכה נפשית שכיחה של פגיעה מינית בילדות –על פוביה דנטלית "
 .39-41עמודים  2018יולי  15' נקודת מפגש גליון מס, מכון חרוב." השיניים



כיצד מפגש טיפולי עם רופא שיניים יכול  
?להזכיר אירוע טראומטי  

רנטגן ומכשירי מידות עלול לגרום לתחושת חנק , שימוש בכלים דנטליים
 .ולעורר אסוציאציה של חניקה

ועל אסטרטגיות לשיפור הטיפול במרפאת  , השלכה נפשית שכיחה של פגיעה מינית בילדות –על פוביה דנטלית "
 .39-41עמודים  2018יולי  15' נקודת מפגש גליון מס, מכון חרוב." השיניים



כיצד מפגש טיפולי עם רופא שיניים יכול  
?להזכיר אירוע טראומטי  

השהיה בחדר סגור וטיפול על ידי רופא ללא נוכחות אדם נוסף יכולים  
 .לגרום לאי נוחות במגע ובקרבה ולתחושות של חרדה וקלסטרופוביה

ועל אסטרטגיות לשיפור הטיפול במרפאת  , השלכה נפשית שכיחה של פגיעה מינית בילדות –על פוביה דנטלית "
 .39-41עמודים  2018יולי  2018יולי  15' נקודת מפגש גליון מס, מכון חרוב." השיניים



כיצד מפגש טיפולי עם רופא שיניים יכול  
?להזכיר אירוע טראומטי  

פותח פה יכול לגרום לחוסר , סכר גומי, טורבינות, שימוש באלחוש מקומי
 .להגיב או לסרב, שליטה ולתחושה שאין אפשרות לדבר

ועל אסטרטגיות לשיפור הטיפול במרפאת  , השלכה נפשית שכיחה של פגיעה מינית בילדות –על פוביה דנטלית "
 .39-41עמודים  2018יולי  15' נקודת מפגש גליון מס, מכון חרוב." השיניים



 אנמנזה

  כחלק מנטילת האנמנזה כדאי לשאול את המלווה בנוסף לפרטים רפואיים
 :ודנטליים גם על

 הסתכלות בפה, מגע)פחדים או רתיעה ספציפיים  –החששות של הילד ,
 (נוכחות או אי נוכחות של מלווה

 (למשל בדיקה אצל רופא הילדים)התמודדותו בסיטואציות דומות 

סיפור, שיר)? מה מקל על הילד התמודדות עם סיטואציות מעוררות דחק  ,
 (מלווה ספציפי

יש להמנע משאלות ישירות לגבי הנושא , אם התשאול הוא של הקורבן עצמו
 :ולכוון בשאלות נקודתיות כגון

 ?איזה חלק בטיפול השיניים קשה במיוחד עבורך-

 ?כיצד אוכל  להקל עליך את הטיפול-

A. Dougall, J. Fiske. Surviving Child Sexual Abuse: The Relevance to Dental 
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 הכנת הצוות הדנטלי לקראת המטופל

 

Behavior Managemrnt in Dentistry for Children G.Z Wright and A. Kupietzky 2ed  Edition chapter 5 



 הכנת הצוות הדנטלי לקראת המטופל

סייעת,מזכירה : הצגת המטופל בפני הצוות שיטפל בו 

 עשה ואל תעשה"תדרוך "–  

 התייחסות למגע עם המטופל  •

 ריסון•

 ביקורת על מצב השיניים•

 aversiveהמנעות משימוש בטכניקות כמו ספרציה או •

conditioning 

הקפדה על נוכחות מלווה וסייעת כל מהלך הטיפול 

 הקפדה על תקשורת מילולית או לא מילולית עם   –בזמן הטיפול
 (  סימן מוסכם להפסקה למשל)המטופל 



 דגשים לטיפול דנטלי בנפגעי התעללות

טיפול במצב חצי ישיבה: תנוחת הכסא הדנטלי 

  לאפשר למטופל לכוון בעצמו את הכסא למצב         
 שכיבה            

 כיסוי בשמיכה לאפשר תחושה מוגנת       

 להסביר את ההגיון בתנוחת הטיפול       

  למעקב של המטופל אחר , שימוש במראת מתרפא       
 .הנעשה       

לאפשר למטופל הפסקות בטיפול: הקניית שליטה למטופל 

 סימן מוסכם          

 TSD - ASD:  ask, show, doבמקום              

      

A. Dougall, J. Fiske. Surviving Child Sexual Abuse: The Relevance to Dental 
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 דגשים לטיפול דנטלי בנפגעי התעללות

הגעה לטיפול עם מלווה: פגיעות מקרבה פיסית בין מטפל למטופל 

 המנעות ממגע פיסי                       

 השארת דלת חדר הטיפולים פתוחה                       

        התאמת מגדר המטפל                        
 (אשה/מטפל גבר)             

להמנע מרטרקטורים מכאניים: הקאה, תחושת חנק 

 שימוש בגז צחוק  )שיטות להתמודדות עם רפלקס הקאה          
 (למשל                   

שימוש בכפפות ויניל במקום לטקס: ריחות שעלולים להזכיר 

 (after shave)שימוש בבושם        
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 אמצעים להפחתת חרדה
 אמצעים לא פרמקולוגיים

 
 Tell Show Do – TSD (ASD – Ask Show Do) 

Behavior Shaping – Positive Reinforcement 

Modeling 

Desensitization 

Visual Imagenery 

 

Behavior Managemrnt in Dentistry for Children G.Z Wright and A. Kupietzky 2ed  Edition chapter 6 



שיטות ניהול התנהגות מהן עדיף להמנע  
 בילדים שעברו התעללות

Parent presence/absence )separation) 

Restraint 

Hand-over-mouth (HOM) 



 
 אמצעים להפחתת חרדה

 אמצעים פרמקולוגיים

  סדציה נשאפת על ידיN2O/O2 

 

 :יתרונות
 מפחית חרדה

 וגמילה מהירה בסיום הטיפול, תחילת השפעה מהירה
 בטוח לשימוש

 לא ידועה אלרגיה אליו
 קיימות מעט קונטרא אינדיקציות לשימוש וגם הן די נדירות

 :חסרונות 
 .עלול ליצור תחושת חנק אצל מטופלים שעברו התעללות

 לעיתים לא יספיק בהפחתת החרדה    
 עלול לגרום להקאה

Behavior Managemrnt in Dentistry for Children G.Z Wright and A. Kupietzky 2ed  Edition chapter 11 



 תרופות הניתנות בשילוב או ללא גז צחוק משרות סדציה הכרתית   

conscious sedation  ומסייעות בהפחתת חרדה: 

תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים :Midazolam, Diazepam 

Hydroxyzine – אנטי היסטמין 

תרופות נוספות :chloral hydrate 

 

שימוש בסדציה הכרתית בהתאם להוראות משרד הבריאות דורש מכשור 
למשל מומחה : כמו גם צוות בעל הכשרה מתאימה,והחיאה מתאים  ניטור

 .ברפואת שינים לילדים

 

 

 
 אמצעים להפחתת חרדה

 אמצעים פרמקולוגיים
 



 
 אמצעים להפחתת חרדה

 אמצעים פרמקולוגיים
 

 במקרי צורך בטיפול נרחב 

חרדה גבוהה מצד המטופל 

כשלון נסיון טיפול בסדציה 

 (למשל משיקולי מרחק גיאוגרפי)קושי להגיע למספר פגישות טיפוליות 

 

 יש לשקול ביצוע הטיפול תחת הרדמה כללית או סדציה עמוקה



Take Home Message… 

  אלמנטים שונים בסיטואציה הדנטלית עלולים להזכיר לקורבן
 .ים הלא נעימים שחווה/ההתעללות את האירוע

 על רופא השיניים לילדים לברר כחלק מהשאלון האנמנסטי מהן
 .הרגישויות הספציפיות של הילד ולהיערך בהתאם

  מומלץ שילדים שהיו קורבנות להתעללות יופנו לטיפול מומחה ברפואת
עקב המורכבות בניהול ההתנהגות והערכים המוספים  , שיניים לילדים

שליטה  : לדוגמא)שמומחה יכול להציע בהשוואה לרופא שיניים כללי 
 (.בטכניקות ניהול התנהגות לא פרמקולוגיות או פרמקולוגיות



  -תודה רבה על תשומת ה


