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Definition of Child Dental Neglect
According to the American Academy of Pediatric Dentistry

Failure of the parent or guardian to seek treatment 
for caries, oral infections, or oral pain 

Failure of the parent or guardian to follow through 
with treatment once he or she is informed that the 

aforementioned condition exists.

Characteristics of  child dental neglect: A systematic review- Shannu K. Bhatia a, Sabine A. Maguire b Barbara L. 
Chadwick c M. Lindsay Hunter c Jennifer C. Harris d Vanessa Tempest b Mala K. Mann e Alison M. Kemp, j o u r n a l o 
f  d e n t i s t r y 4 2 ( 2 0 1 4 ) 2 2 9 – 2 3 9 



The United Nations Convention on the 
Rights of the Child

Children have a right to be protected from all forms 
of negligent treatment, and enjoy the highest 
attainable standards of health.

Characteristics of  child dental neglect: A systematic review- Shannu K. Bhatia a, Sabine A. Maguire b Barbara L. 
Chadwick c M. Lindsay Hunter c Jennifer C. Harris d Vanessa Tempest b Mala K. Mann e Alison M. Kemp, j o u r n a l o 
f  d e n t i s t r y 4 2 ( 2 0 1 4 ) 2 2 9 – 2 3 9 

Child Protection Evidence - Systematic review on Dental Neglect-The Royal College of  Paediatrics and Child Health 
(RCPCH)



Neglect?



ביטויים קליניים להזנחה דנטאלית

ECCעששת הילדות המוקדמת -בעיקר, עששת נרחבת❑

Child Protection Evidence - Systematic review on Dental Neglect-The Royal College of  Paediatrics and Child Health 
(RCPCH)

Montecchi PP, Di Trani M, Sarzi Amade D, Bufacchi C, Montecchi F, Polimeni A. The dentist's role in recognizing 
childhood abuses: study on the dental health of  children victims of  abuse and witnesses to violence. European journal of  
paediatric dentistry : official journal of  European Academy of  Paediatric Dentistry. 2009;10(4):185-7



ביטויים קליניים להזנחה דנטאלית

עששת הילדות המוקדמת, עששת נרחבת❑

(:מתוך פרסום של משרד הבריאות)בישראל האוכלוסיהנתונים של 

23.8%: לא מטופלים( 2004)33%(:  3-5גיל )עששת הילדות המוקדמת ❑

28.8%: לא מטופלים( 2004)54%: 6-9עששת בגיל ❑

17%: לא מטופלים( 2004)53%: 13-15עששת בגיל ❑

2014:

.  סובלים ממחלת העששת6-5מהילדים בישראל בגילי 62.3%❑

78.4%: באוכלוסייה הערבית, מהילדים56%: אוכלוסייה יהודית



• Early Childhood Caries (ECC), formerly known as nursing bottle 
caries, baby bottle tooth decay, and night bottle caries, is a disease 
that affects teeth in children aged between birth and 71 months

Early Childhood Caries



Early Childhood Caries

Mansour Ockell N, Bagesund M. Reasons for extractions, and treatment preceding cariesrelated extractions in 3-8 
year-old children. European archives of paediatric dentistry :official journal of the European Academy of Paediatric
Dentistry. 2010;11(3):122-30. 

בילדים שעברו התעללות  נמצא שיעור עששת גבוה יותר בהשוואה לקבוצת  
ביקורת



ביטויים קליניים להזנחה דנטאלית

שברים וחבלות בשיניים לא מטופלים❑



ביטויים קליניים להזנחה דנטאלית

היגיינה אורלית נמוכה❑

Prof. Diana Ram, 2008



ביטויים קליניים להזנחה דנטאלית

דלקת חניכיים מפושטת❑



ביטויים נוספים להזנחה

ניקיון הפנים והגוף❑

מתאים למידות, מותאם לעונה, נקיוןמידת -לבוש❑

שיער❑

צפרניים❑



הרגלי אכילה ושתייה קריוגניים❑

מאפיינים התנהגותיים להזנחה דנטאלית

Child Protection Evidence - Systematic review on Dental Neglect-The Royal College of  Paediatrics and Child Health 
(RCPCH)



שתייה ממותקת לפני גיל -הרגלי אכילה ושתייה קריוגניים❑
ממתקים דביקים  , תדירות ממתקים וחטיפים גבוהה, הליכה

(במבה, טופי)

מאפיינים התנהגותיים להזנחה דנטאלית

Child Protection Evidence - Systematic review on Dental Neglect-The Royal College of  Paediatrics and Child Health 
(RCPCH)



מאפיינים התנהגותיים להזנחה דנטאלית

העדר צחצוח ושמירה על היגיינה אורלית❑

אי הענקת השגחה אוראלית בסיסית ❑

Child Protection Evidence - Systematic review on Dental Neglect-The Royal College of  Paediatrics and Child Health 
(RCPCH)



מאפיינים התנהגותיים להזנחה דנטאלית

אי הגעה למרפאת שיניים❑

אי התמדה בטיפולי שיניים או אי קבלת המלצות הרופא המטפל❑

מעבר מרופא לרופא❑

אי עקביות בסיפור הרקע הרפואי והדנטאלי  ❑

Child Protection Evidence - Systematic review on Dental Neglect-The Royal College of  Paediatrics and Child Health 
(RCPCH)



השלכות להזנחה דנטאלית

כרוני ואקוטי-כאב❑



השלכות להזנחה דנטאלית

כרוני ואקוטי-כאב❑

נפיחות  , אבסס-זיהום❑



השלכות להזנחה דנטאלית

כרוני ואקוטי-כאב❑

נפיחות  , אבסס-זיהום❑

דימוי עצמי, אסתטיקה❑



השלכות להזנחה דנטאלית

כרוני ואקוטי-כאב❑

נפיחות  , אבסס-זיהום❑

אסתטיקה❑

בדיבור, קושי באכילה❑



השלכות להזנחה דנטאלית

כרוני ואקוטי-כאב❑

נפיחות  , אבסס-זיהום❑

אסתטיקה❑

שינהבדיבורהפרעות, קושי באכילה❑



השלכות להזנחה דנטאלית

van Gemert-Schriks MC, van Amerongen EW, Aartman IH, Wennink JM, Ten Cate JM, de Soet JJ. The influence of 
dental caries on body growth in prepubertal children. Clinical oral investigations. 2011;15(2):141-9.

כרוני ואקוטי-כאב❑

נפיחות  , אבסס-זיהום❑

אסתטיקה❑

בדיבור, קושי באכילה❑

הפרעות שינה❑

משקל גוף והיקף ראש  -הפרעות בגדילה והתפתחות גופנית❑
נמוכים

. נמצא קשר משמעותי בין קומה נמוכה לבין רמה גבוהה של עששת

.במחקר אורכי לא נמצאה סגירת פער בגובה בהמשך



השלכות להזנחה דנטאלית

כרוני ואקוטי-כאב❑

נפיחות  , אבסס-זיהום❑

אסתטיקה❑

בדיבור, קושי באכילה❑

הפרעות שינה❑

הפרעות בגדילה והתפתחות גופנית❑

בעיות בריכוז ולימודים❑

נמצא שאלה הסובלים מעששת או מחבלה דנטלית הציגו הישגים  12בקרב תלמידים בני *

תלמידים אשר להם הרגלי היגיינה אוראלית הלקויים ביותר החסירו ימים  . לימודיים נמוכים יותר

.ס"רבים יותר בביה

.  זיהום דנטלי קשורה להישגים לימודיים נמוכים/ס עקב כאב"היעדרות מביה* 

Piovesan C, Antunes JL, Mendes FM, Guedes RS, Ardenghi TM. Influence of  children's oral health-related quality of  life 
on school performance and school absenteeism. Journal of  public health dentistry. 2012;72(2):156-63.

Jackson SL, Vann WF, Jr., Kotch JB, Pahel BT, Lee JY. Impact of  poor oral health on children's school attendance and 
performance. American journal of  public health. 2011;101(10):1900-6



השלכות להזנחה דנטאלית

כרוני ואקוטי-כאב❑

נפיחות  , אבסס-זיהום❑

אסתטיקה❑

בדיבור, קושי באכילה❑

הפרעות שינה❑

הפרעות בגדילה והתפתחות גופנית❑

בעיות בריכוז ולימודים❑

פגיעה במשנן הקבוע המתפתח❑



השלכות להזנחה דנטאלית

כרוני ואקוטי-כאב❑

נפיחות  , אבסס-זיהום❑

אסתטיקה❑

בדיבור  , קושי באכילה❑

הפרעות שינה❑

הפרעות בגדילה והתפתחות גופנית❑

בעיות בריכוז ולימודים❑

פגיעה במשנן הקבוע המתפתח❑

quality of lifeפגיעה באיכות חיים 



מאפייני הורים לילד הסובל מהזנחה דנטאלית

הכנסה נמוכה, מצב סוציואקונומי נמוך❑

למעקב  , לתזונה בריאה, הגיינהלשמירת -העדר מודעות וידע❑
וטיפול דנטאלי

התמדה בהם, הגעה לטיפולים, מימון הטיפול-קושי כלכלי❑

חוסר יכולת להתמודד עם התנהגות הילד בעת הטיפול❑

Characteristics of  child dental neglect: A systematic review- Shannu K. Bhatia a, Sabine A. Maguire b Barbara L. 
Chadwick c M. Lindsay Hunter c Jennifer C. Harris d Vanessa Tempest b Mala K. Mann e Alison M. Kemp, j o u r n a l o 
f  d e n t i s t r y 4 2 ( 2 0 1 4 ) 2 2 9 – 2 3 9 



התמודדות עם תופעת ההזנחה הדנטאלית  

אנמנזה טובה ומקיפה❑

ובהתאמה למקרה( ללא שיפוטיות)מתן מידע חיוני להורים ❑

בכתב ובתמונות לצורך מעקב רציף  , קליניםתיעוד ממצאים ❑
ומדיקולגלית

(חינוכי, דנטאלי, סוציאלי, צוות רפואי)תקשורת בין הגורמים ❑

, טיפת חלב)ובמסגרות משיקות באוכלוסיההעלאת המודעות ❑
(מוסדות חינוך, רופא ילדים


