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מבוא
טיפולים במרפאת השיניים מלווים בדרך כלל בחרדות ובפחדים 
בטיפול  לקושי  לגרום  עלולים  הם  האוכלוסייה.  כלל  בקרב 
ולהימנעות של המטופלים מטיפול, והם מציבים לפני הרופאים 
באוכלוסייה  מדובר  כאשר  ממש.  של  אתגר  המטפל  והצוות 
מיוחדת אשר עברה התעללות והזנחה לסוגיהן, מורכבותם של 
הקשיים והאתגרים הללו מועצמת עוד. בסקירה שלהלן נחדד 
את ייחודו של הטיפול באוכלוסייה זו. במאמר הבא מידע שיופץ 

בקרב מרפאות שיניים לילדים, לשימוש הרופאים והצוות.

הגדרות של התעללות והזנחה בהקשר הדנטלי התעללות 
פיזית: פגיעה גופנית חמורה או מתמשכת בילד, מכוונת ולא 
אוכל,  מכשיר  או  פיזי  כוח  הפעלת  באמצעות  תאונה,  עקב 
ובן-אריה,  )אפרת-גוט  הילד  אצל  שונות  לחבלות  הגורמים 
יופיעו  אלו  פגיעות   .)Mohamed & Naidoo, 2014  ;2001
או  נשיכה  סימני  צלקות,  תת-עוריים,  דם  שטפי  כשברים, 
כווייה )Mohamed & Naidoo, 2014(. בכמחצית מהמקרים 
של ילדים שעברו התעללות פיזית נמצאו פגיעות באזור הראש 
והצוואר. פגיעה באזור הפה והשיניים יוצרת קושי משמעותי, 
וללעוס,  לאכול  )דיבור(,  לתקשר  ביכולות  פוגעת  היא  שכן 

.)AAPD, 2017a( ופוגעת גם באסתטיקה

המתבצעת  בילד  מיני  אופי  בעלת  פגיעה  מינית:  התעללות 
בדרך של פיתוי או ניצול סמכותו ומרותו של המבוגר. בדרך 
משפחה(.  חבר  או  )קרוב  לילד  המוכר  בבוגר  מדובר  כלל 
בילדים טרם גיל התבגרותם, זיהום אוראלי או סביב הפה על-
ידי וירוסים מסוימים, כגון זיבה )גונוריה(, יכולים להעיד על 

.)AAPD, 2017a( התעללות מסוג זה
 

או  מספקת  לב  תשומת  מקבל  אינו  הילד  נפשית:  התעללות 
להפחיד  ניסיון  כל  זה  ובכלל  מילולית,  התעללות  חווה  שהוא 
אותו או לאיים עליו. עוד סוגים של התעללות נפשית הם בידוד 
 Mohamed & Naidoo,( סוציאלי, דחייה, התעלמות והשפלה
לאלה  דומים  להיות  עשויים  האוראליים  והסימנים   ,)2014

המפורטים בסעיף הבא.

הבריאות  לצורכי  לתת מענה  היכולת  חוסר  הזנחה דנטלית: 
במידה  נפגעת  כזאת  הזנחה  בעקבות  הבסיסיים.  האוראלית 
והכללית  וכן התפתחותו האוראלית  הילד  ניכרת בריאותו של 
להתפתחות  לגרום  עלולה  דנטלית  הזנחה   .)AAPD, 2017b(
וכאבים באזור הפה, ובהמשך – להפרעות באכילה,  זיהומים 
לפגיעה בתזונה נאותה, לירידה במשקל, וכן להפרעות בשינה 
פוגע  במשנן  נרחב  הרס  כן  כמו  תקינה.  גופנית  ובהתפתחות 
הפרעות   – הפה  באזור  באסתטיקה  ופוגם  ובהיגוי  בדיבור 
הסובב  העולם  עם  הילד  של  בתקשורת  לפגוע  שעלולות 
בריכוז  הפרעות  ייתכנו  מתמשכת  הזנחה  של  במצבים  אותו. 
ובלימודים, וכן ירידה באיכות החיים. מחלת העששת בשיניים 
נשירות )"שיני חלב"(, הגורמת לזיהומים בסב-חוד השורש, 
הקבועות  השיניים  של  בהתפתחות  להפרעות  לגרום  עלולה 

 .)AAPD, 2017a; Bhatia et al., 2014; RCPCH, 2017(
דנטלית  עששת  בין  להבדיל  השיניים  לרופא  קשה  אחת  לא 

.)Bhatia et al., 2014( להזנחה דנטלית

הזנחה כזאת מוגדרת כאחד מסוגי ההתעללות, והיא מתאפיינת 
בכך שההורה או האפוטרופוס אינו פועל לאפשר לילד טיפול 
 Severe Early Childhood האבחנה  להשלימו.  או  שיניים 
Caries יכולה להעיד על הזנחה כזאת, וסיבותיה יכולות להיות 
אדישה  הורות  נמוך,  חברתי-כלכלי  מעמד  משפחתי,  בידוד 
וחוסר הערכה לחשיבות של בריאות הפה. ההזנחה הדנטלית 
מקצוע  איש  על-ידי  הוזהר  ההורה  אם  להתעללות  תיחשב 
והוסברה לו המשמעות של חומרת המצב הדנטלי ודרך הטיפול, 
המצב  את  לשנות  פועל  ואינו  אדיש  נותר  ההורה  זאת  ובכל 
 .)AAPD, 2017a; Bhatia et al., 2014; RCPCH, 2017(
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  לפי  שבישראל,  לציין  חשוב 
ילדים עד גיל 16 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות 

ובמימון המדינה, ולפיכך הגורם הכלכלי אינו מהווה מחסום.

המאפיינים האוראליים בהזנחה דנטלית הם עששת מפושטת, 
עששת בקבוק או הנקה )נגרמת עקב האכלה תדירה או ממושכת 
בבקבוק או בהנקה, בעיקר בשעות הלילה(, כאב דנטלי וסיכון 
שעברו  ילדים  שבקרב  הראו  מחקרים  זיהום.  להתפתחות 
שאר  מבקרב  יותר  גבוה  בשיעור  עששת  נמצאה  התעללות 
התעללות,  עברו  שלא  לילדים  בהשוואה  זאת,  עם  גילם.  בני 
לא נמצאו הבדלים בשיעור החבלות או בפגמים התפתחותיים 

.)Bhatia et al., 2014; RCPCH, 2017( בזגוגית השיניים

מאפייני הורים לילדים הסובלים מהתעללות או מהזנחה 
:)Mohamed & Naidoo, 2014; RCPCH, 2017( דנטלית

יכול  שלה  עיכוב  או  שיניים  לטיפול  ההורה  של  פנייה  אי   .1
להיות קשור לילד מסיבות שונות, ובכלל זה אלימות בבית. 

הדנטליות  המקצועיות  ההנחיות  עם  פעולה  שיתוף  חוסר   .2

לאמה עסאף-ג'ברין1
אלינור הלפרסון

 
יואל כהן

 
יצחק טייב2

טיפול שיניים בילדים שעברו התעללות

1  ד"ר לאמה עסאף-ג'ברין )DMD(, ד"ר אלינור הלפרסון )DMD( וד"ר יואל כהן )DMD( הם מומחים ברפואת שיניים לילדים.
2  ד"ר יצחק טייב )DMD(, מומחה למחלות חניכיים ומנהל מרפאת השיניים בבית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים. 
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וחוסר ההיענות לתוכנית הטיפול המומלצת הוא מאפיין ראשוני 
של ההזנחה שהילד סובל ממנה.

3. אי הענקת השגחה אוראלית בסיסית, כלומר – צחצוח שיניים 
קריוגנית,  תזונה  עידוד  גיסא  ומאידך  גיסא,  מחד  מספק  לא 
כלומר – תזונה העלולה לגרום לעששת, כגון חטיפים, שוקולד, 

סוכריות ומשקאות ממותקים.
הנוגע  בתשאול  ההורה  של  ואגרסיביות  מוגזמות  תשובות   .4

לילד.
5. הסברים שונים ולא עקביים או פתוחים, ללא פרטים ברורים, 

בקשר לחבלה שאובחנה בילד.
6. אדישות כלפי אירוע החבלה.
7. הורות קשוחה ושליטת יתר.

ובתשאול  בשיחה  שולט  האב  אם  בהתעללות  לחשוד  יש   .8
ההורים בנוגע לחבלה ומנסה לא להשאיר את האם לבדה עם 

הרופא ואף משיב במקומה.

מאפיינים אוראליים של ילדים הנמצאים בחסות שירותי 
)כגון  דנטלית  הזנחה  שאינה  התעללות  עקב  הרווחה 
פיזית, התעללות מינית, התעללות רגשית או  התעללות 

 )RCPCH, 2017( )הזנחה מסוג אחר שאינו דנטלי
בקרב ילדים הנמצאים בחסות רשויות הרווחה נמצאה עששת 
על-פי  חניכיים.  ודלקת  לקויה  אוראלית  היגיינה  נרחבת, 
מוקדי  יותר  שמונה  פי  נמצאו  המבוקרים,  המחקרים  אחד 
מבקרב  חמש  בני  החוסים  הילדים  אוכלוסיית  בקרב  עששת 
כל  להפנות  מומלץ  מניעה,  לשם  ולכן,  הכללית.  האוכלוסייה 
ילד לבדיקה אוראלית ולטיפולי שיניים על-פי הצורך – כמבוא 

לכל בדיקה רפואית.

רופא  של  חשדו  את  לעורר  כדי  בהם  שיש  מצבים 
השיניים שהילד שלפניו עובר התעללות

)AAPD, 2017a(
חבלות  עם  מופיע  הילד  אם  קלינית:  ובדיקה  היסטוריה   .1
בהבאת  עיכוב  יש  אם  ובעיקר  שונים,  ריפוי  בשלבי  חוזרות, 
הילד לבדיקה עקב החבלה – יש לתחקר את ההורים על הסיבה 
לחבלה. אם הסיפור משתנה מפגישה לפגישה, יש מקום לחשוד 
בהתעללות. במקרה כזה יש לבצע בדיקה מקיפה בחלל הפה 
וסביבו, ובכלל זה אבחנה מבדלת מחבלה בשגגה לפי סיפור 
עולה  הילד. החשד  ויכולותיו של  החבלה, המיקום, המכניזם 
חבלות  כגון  אופייניים,  שאינם  באזורים  חבלות  ישנן  כאשר 

באזור המוגן של הפנים, בצוואר ומאחורי האוזניים.

2. סימנים התנהגותיים: ילדים שעוברים התעללות בדרך כלל 
מפחדים לדבר ואינם נותנים אמון במבוגרים. על רופא השיניים 
והצוות המטפל לשים לב במיוחד לסימנים כגון נסיגה ביכולות 
הילד, קושי ביצירת קשר עין, סירוב לדבר או לתקשר, פחד 
ורתיעה ממגע, פחד מהוריו, התנהגות שהוריו אינם מצליחים 
לשלוט בה, התנהגות אגרסיבית, התקפי זעם, חרדה מוגזמת, 

לבוש לא מתאים כגון חולצה עם שרוולים ארוכים בקיץ – כדי 
להסתיר סימני חבלה בזרוע.

3. סימנים קליניים: BRUISING )חבלה( הוא הסימן השכיח 
באוזניים,  הישבן,  באזור  בעיקר  פיזית,  בהתעללות  ביותר 

בגפיים ובלחי.

סימני נשיכה יכולים להעיד על התעללות. נשיכה על-ידי אדם 
שונה מזו של חיה שבדרך כלל גורמת לחיתוך של העור. אם 
המרווח הבין-ניבי בסימן הנשיכה גדול משלושה סנטימטרים, 
סביר להניח שזו נשיכה של מבוגר. במקרים של נשיכה על-ידי 

בן אדם יש לשקול מתן אנטיביוטיקה וחיסון נגד טטנוס.

 labial-ב הפה  בזווית  פצע  הפה:  חלל  סביב  פצעים 
commissure יכול להעיד על ניסיון השתקה, חסימת הפה או 

האכלה בכוח.

)בסדר  שכיחות  על-פי  הפצעים  מיקום  הפה:  בחלל  פצעים 
)רירית  האוראלית  המוקוזה   ,)54%( השפתיים  הוא  יורד( 
קרע   .)Naidoo, 2000( והלשון  החניכיים  השיניים,  הפה(, 
לחניכיים( השפה  שרירי  בין  סיבי  )חיבור  הלביאלי  בפרנום 

 Maguire et al., 2008;( בתינוק שעדיין אינו זוחל או הולך
אחרי  שנתיים  גיל  מעל  או   ,)Mohamed & Naidoo, 2014
שהילד כבר הולך יציב, הוא אינדיקציה בסבירות גבוהה לכך 

שהילד עובר התעללות.

חום(.  )ממקור  תרמליות  או  כימיות  חשמליות,  כוויות: 
מקומית  אנטיביוטיקה  באמצעות  מטופלות  מינוריות  כוויות 
)אנטיביוטיקה במשחה לטיפול חיצוני, על העור(, אך כוויות 

נרחבות או עמוקות דורשות הפניה לחדר מיון ואף אשפוז.

שברים בלסת: סימנים מחשידים לכך הם סגר לא תקין, קושי 
בפתיחת הפה והמטומה סבלינגואלית )שטף דם תת-לשוני(. 

שעובר  ילד  של  מצב   :Battered child syndrome
התעללות פיזית חמורה. 

התעללות כזאת יכולה להתבטא בשברים בעצמות, בהמטומה 
)שטף דם(, ב-failure to thrive )עיכוב בגדילה ובהתפתחות( 
או בנפיחות ברקמה הרכה. רוב המקרים נראים בילדים מתחת 

לגיל שלוש. 

Shaken baby syndrome: טלטול תינוק או פעוט הגורם 
לטראומה תוך-גולגולתית מתרחש בדרך כלל בניסיון להשתיק 
דימום  נמצא  כאשר  מאובחן  שנתיים.  לגיל  מתחת  ילדים 
ברשתית העין, המטומה סבדורלית עם או בלי שברים בצלעות.

תפקיד רופא השיניים באבחנה של התעללות 
עברו  מהילדים  כ-20%  כי  העלה  בישראל  היקף  רחב  מחקר 

לאמה עסאף-ג'ברין, אלינור הלפרסון, יואל כהן, יצחק טייב
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ומודע  ער  להיות  השיניים  רופא  על  ולכן  לסוגיה,  התעללות 
לתופעה זו, לדעת לזהות את המקרים ולתעדם )בכתב ובצילום(. 
עליו לסקור את כל חלקי הגוף החשופים. בעת זיהוי פצעים עליו 
לספק את הטיפול הדרוש באזורי הפנים והלסתות ולהפנות את 
הילד להמשך טיפול רפואי אם נדרש. נוסף על כך, על-פי חוק 
לחוק  סוציאלי  לעובד  או  למשטרה  לדווח  עליו  הדיווח  חובת 
הנוער על כל מקרה של התעללות בחסר ישע )פירוט על חובת 

הדיווח – בדף המידע המופיע לאחר מאמר זה(.
 

 – ובראשונה  בראש  לתת-דיווח:  סיבות  כמה  יש  זאת,  ובכל 
סימנים  עם  היכרות  והיעדר  הדיווח  חובת  עם  היכרות  חוסר 
להתעללות. נוסף על כך, לעיתים יש חשש של רופאים מאובדן 

מקור פרנסה, מתקיפה או מתביעה משפטית על-ידי ההורים.

רופאים  על-ידי  ודיווח  זיהוי  שלעיתים  לציין  חשוב  זאת  עם 
יכולים להיות הדרך היחידה להציל ילד מהמשך התעללות.

אופציות טיפוליות לטיפול בילדים הסובלים 
מחרדה דנטלית

בידי רופא שיניים מומחה לטיפול בילדים יש כלים נוספים על 
אלה של רופא שיניים אחר להקלה על המטופל. חלק מההכשרה 
של  פחדיו  את  להכיל  כיצד  מעמיק  לימוד  הוא  זו  בהתמחות 
הן בתקשורת   – ולהרגיעו  עימו  לדבר  כיצד  המטופל הצעיר, 
מילולית והן בתקשורת לא מילולית. המומחה הוא בעל ניסיון 
אינו  כשהמטופל  גם  וחרדה  מצוקה  מצבי  באבחון  ומיומנות 
הימנעות  או  יתר  דיבור  יתר,  תזוזת  זה  ובכלל  זאת,  אומר 

מיצירת קשר עם הרופא המטפל.

הוא  פעולה.  משתף  שאינו  בילד  בטיפול  מנוסה  המומחה 
נכונים  והקניית הרגלים  עיצוב התנהגות  משתמש בכלים של 
התומכים בהתמודדות נאותה עם מצבי הלחץ והחרדה הדנטלית 
טיפול  על  לילד  לספר  כיצד  יודע  הוא  השיניים.  במרפאת 
השיניים ולהעניק לו את הטיפול בהדרגה ובהתאמה לחרדתו 

של המטופל.

בעזרה  ביותר  חשובות  שהן  ההתנהגותיות,  מהטכניקות  לבד 
יכולת  גם  למומחה  יש  שלו,  החרדה  על  להתגבר  למטופל 
להשתמש בתרופות סדציה )"טשטוש"( שונות, בהתאם לצרכיו 
כללי  באופן  בריאותו.  ולמצב  שלו  החרדה  למידת  הילד,  של 
דרגת הסדציה הולכת ומעמיקה ככל ששיתוף הפעולה של הילד 
נמוך יותר; הסדציה הנשאפת )"גז הצחוק"( היא הקלה ביותר, 
ובשלבים הבאים אפשר להשתמש בסדציה הכרתית, בסדציה 

עמוקה ועד להרדמה כללית.

הדסה  האוניברסיטאי  הרפואי  במרכז  המומחים  מרפאת 
הר הצופים מרכזת את הטיפול בילדים אלה ומשתתפת עם 
קמפוס חרוב לילדים בתוכנית הכשרה המותאמת לרופאי 
לאבחון  לזיהוי,  כלים  מתן  כוללת  ההכשרה  שיניים. 

ולטיפול בטכניקות המתאימות לכל מצב.
ראו בעמוד הבא מאמר המיועד לצוותי מרפאות שיניים 
הטיפול  לשיפור  הצעות  ובו  דנטלית,  פוביה  בנושא 

בילדים.
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