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 קורס סייעות רופא שיניים

 מכללת אורנס  

 

 

 

 הזכויות שמורותכל 

    

 דר" הלאל חלאילה
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הגשת סיוע לרופא שיניים בכל הנדרש בעבודת סייעת לרופא שיניים הינו מקצוע פרא רפואי ומטרתו 

, כגון : הכנת והגשת החומרים הדינטליים לצורך טיפולים , לקיחת צילומי רנטגן של המרפאה 

 ופיתוחן, ניהול מרפאה )מחסן, מעבדה, וכדומה( .המתרפא 

 המקצוע הינו עיסוק מוגבל ולכן אינו דורש רשיון ע"פ חוק.

לימודי סייעת לרופא שיניים כוללים את עקרונות ובסיס רפואת השיניים  המקנים את הידע הדרוש 

 על מנת לתפקד במרפאה באופן שוטף ועצמאי.
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 :  פעולות הנדרשות מהסייעת

 בדיקת עבודות עם המעבדה   –  פתיחת וסגירת המרפאה והכנתה לקראת משמרת -1

 )נייר מגש, קוס מיים חדשה, מוצץ רוק וסקשן( הכנת הכסא לקליטת פציינט חדש.  -2

 קבלת וליווי המטופל מחדר ההמתנה אל חדר הטיפולים  -3

 שאיבת רוק ונוזלים-4

  ערבוב חומרים והגשתם לרופא-5

 ציוד וכלי עבודה לרופאהגשת -6

 ביצוע צילומי רנטגן ופיתוחם-7

 קביעת תור חדש לפציינט -8

 שימוש והכנסתם לקערות חיטוי ניקוי וחיטוי הכסא הדנטלי , שטיפת הכלים שנעשה בהם-9

הכנת תופס טיפול והיסטוריה למטופל )שאלות על המצב הבריאותי של המטופל , היסטוריה,  -10

   ות , אלרגייה, תלונות עיקריות קשורות לבריאות הפה(תרופות קבועות , מחל

 בסוף היום :  -11

      Δ יום  תיאום עם המעבדה לגבי המידות שנלקחו באותו 

      Δ שימון הטורבינות 

      Δ ניקוי מערכת הסקשן 

      Δ שמירה על נקיון וחיטוי חדר הטיפולים 
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 משנן ומספור שיניים

 

 בכל לסת 16   שיניים  )כולל את שיני הבינה( 32בפה של בן אדם מבוגר יש 

 

 

 

 בכל לסת 10            שיניים חלביות                                                          
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ואת הלסתות לימין ושמאל, ולכן כתוצאה , השיניים שבצד שמאל סימיטריות קו האמצע מחלק את הפנים 

 .לאלו שבצד ימין

 קו הוריזונטלי מחלק את הלסתות ל :   לסת עליונה        ולסת תחתונה

 רביעים ... 4אנו מחלקים את הפה ל 

 

 

 

 

 מתחילים לספור את השיניים מקו אמצע.......
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 FDI  (WORLD DENTAL FEDERATION)מספור שיניים : שיטה על פי 
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שיניים. על פי פירוק מספר  8בשיטת מספור זו השיניים נחלקות לארבעה רביעים ובכל רביע 

השן לספרת העשרות והאחדות ניתן להסיק על מיקום השן בפה. ספרת העשרות משייכת 

 את השן לרביע וספרת האחדות ממקמת את השן בתוך הרביע

 

 

 שמות השיניים 

 בכל רביע יש :

 בכל רביע   1(   שן מספר CENTRAL INCISOR* חותכת מרכזית או אפשר לומר חותכת צנטראלית )

 בכל רביע 2(   שן מספר LATERAL INCISOR*חותכת צדדית או אפשר לומר חותכת לאטירלית   )

 בכל רביע 3( שן מדפר CANINE*ניב )

 בכל רביע 4( שן מספר   1PREMOLAR) ראשון *מלתעה ראשונה או אפשר להגיד פרימולאר

 בכל רביע 5( שן מספר   2PREMOLARפרימולאר שני )*מלתעה שנייה או אפשר להגיד 

 בכל רביע 6*טוחנת ראשונה שן מספר 

 בכל רביע  7*טוחנת שנייה  שן מספר 

 בכל רביע. 8*טוחנת שלישית   או אפשר לומר שן בינה     שן מספר 

 

 שיניים חלביות 

בכל  10שיניים חלביות בכל הפה,  20חודשים מתחילות שיני חלב לבקוע, בסך הכל צומחות  6-12בגיל 

 .בכל רביע  5לסת, זאת אומרת 

 סיום בקיעת השיניים החלביות בגיל שנתיים וחצי פחות ויותר.
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 שמות השיניים החלביות :

 חותכות מרכזיות/ צנטראליות

 חותכות צדדיות/ לטראליות

 ניבים

 ראשונהטוחנת 

 טוחנת שנייה

 אין בשיני חלב מלתעות ושיני בינה

 

 בקיעת שן ראשונה :

 בהתחלה נראה בליטה לבנה בחניכיים של כותרת השן הבוקעת .

השן הראשונה לבקוע הנה לרוב שן קדמית מרכזית, כאשר ברוב המקרים לסת תחתונה תקדים את 

 העליונה.

סימנים של חוסר נוחות משום דלקת קלה בחניכיים באזור בסמוך לבקיעת שיניים , הפעוט יכול להראות 

 הבקיעה , התינוק יזיל רוק רב , וייתכנו סימנים קלים נוספים.

 עלייה קלה בחום עלולה להופיע , במקרה זה יש לפנות לרופא ילדים לגבי הצורך בטיפול להורדת החום.

 

 נשירת שיני חלב ובקיעת השיניים הקבועות :

 שיני חלב לנשור , יתחילו הטוחנות הקבועות הראשונות לבקוע )מאחורי שיני חלב( עוד לפני שיתחילו

 (. 46,  36,  26,  16השן הקבועה הראשונה שתבקע היא הטוחנת הקבועה הראשונה שן מספר )
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 סוגי המשנן בפה :

 סוגי משנן : 3בפה קיימים 

  PRIMARY TEETHמשנן נשיר , שיניים חלביות   1

  PERMANENT TEETHשיניים קבועות  משנן קבוע ,  2

 משנן מעורב , חלביות וקבועות. 3

 

 

שיניים במשנן חלבי מלא אצל ילדים. במשנן קבוע בכל  20שיניים לעומת  32משנן מלא של מבוגר כולל 

 .חותכות 2שיניים חותכות קבועות , וגם במשנן חלבי יש  2רביע יש 

 טוחנות חלביות בכל רביע , 2בכל רביע לעומת שיניים טוחנות קבועות  3לעומת זאת קיימות 

 בשיניים חלביות אין מלתעות ואין שיני בינה.

אצל תינוקות ופעוטות , קיימות שיניים חלביות בלבד )תחילת בקיעת שיני חלב אצל תינוק היא מגיל חצי 

 שנה בערך ועד משנן חלבי מלא בגיל שנתיים וחצי לערך( .

ע מתרחש בהדרגה אצל ילדים, אך מדובר באומדן בלבד והדבר המעבר ממשנן חלבי למשנן קבו 

משתנה מילד לילד. אצל ילדים בטווח גילאים זה ישנו שילוב בין מספרי שיניים חלביות שעתידות ליפול 

 לבין מספרי השיניים הקבועות שבקעו כבר.

 

 הבדלים בין משנן חלבי למשנן קבוע

 השיניים החלביות בהירות יותר 

  החלביות בפה קטן יותר ממס' השיניים הקבועותמס' השיניים 

 רוחב טוחנת חלבית גדול ממלתעה קבועה 

  האימייל בשיניים חלביות מסתיים בCERVICAL RIDGE רכס צווארי( בולט( 

  מ"מ 1-2.5מ"מ קבוע ואילו בקבועות עוביו כ  1האימייל בשיניים חלביות עוביו 

 כותרת השיניים החלביות עגולות יותר 

 ע בשיניים נשירות רחבים ושטוחים יותרשטחי המג 

 המוך בשיניים נשירות עוקב אחר אנטומיה חיצונית של הכותרת 
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לכן  12-13שיני החלב משמשות את הפעוט זמן רב , ישנם שיניים שישמשו אותו אפילו עד גיל 

 חשוב מאוד לטפל בשיני חלב.

ך של החלפת שיני החלב לערך השן הקבועה הראשונה בוקעת ומכאן מתחיל תהלי 6בגיל 

 בשיניים קבועות.

לערך החלבי  13שיני חלב הנן קטנות יותר ולבנות יותר בהשוואה לשיניים הקבועות . עד גיל 

כולו יוחלף במשנן קבוע. גם לאחר נשירת כל שיני החלב , ממשיכות לבקוע שיניים קבועות 

 שיניים. 28-32נוספות. משנן קבוע כולל בין 

 

 

הגדרות  -מונחי יסוד   

 טירמינילוגיה

 ANTERIORקדמי = 

                               POSTERIORאחורי = 

 

 SUPERIORעליון = 

 INFERIORתחתון = 

 

 LATERALצדדי =  

 

 CENTRALמרכזי = 
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 =  משטח השן הפונה לשפתיים )בשיניים קדמיות  ניבים וחותכות( (LABIALלאביאל )

 

 = משטח השן הפונה ללחיים  )בשיניים אחוריות , מלתעות וטוחנות( (BUCCALבוקאל )

 

 

 

 = משטח בשיניים של לסת עליונה הפונה לחיך (PALATALפלאטאל )

 

 = משטח השיניים בלסת תחתונה שפונה ללשון (LINGUALלינגואל )

 

 = משטח צדדי של השן הפונה לכיוון קו האמצע (MEZIALמיזיאל )

 = משטח צדדי של השן הפונה לכיוון הלוע )רחוק מקו האמצע( (DISTALדיסטאל ) 

 = משטח איזור הלעיסה בשיניים אחוריות )מלתעות וטוחנות( (OCLUSALאוקלוזאל )
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 להבי בחותכות וניבים )שיניים קדמיות בלבד()קצה(  = משטח  (INCISALאנציזאל )

 

 

Diastema      היא רווח בין השיניים החותכות הצנטאליות   דיאסטמה  = 

 

 היא רווח בין השיניים )חוץ מהצנטרליות( Treima   טרימה         

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ים ללחי החלל בין הצד החיצוני של השיני     ( VESTIBULUMויסטיבולום  ) 

 

 RADIOOPACאופקי  -רדיו

 גוף שנראה לבן בצילום בגלל שהקרינה לא הצליחה לעבור דרכו )גוף עם עובי ודחיסה גבוהים(

 

 RADIOLUCENT –רדיולוצנטי 

 גוף/נגע שנראה שחור/אפור בצילום בגלל חדירת הקרינה דרכו והגעתה לסרט הצילום ושריפתו חלקית.
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 מורפולוגיה:

 צורה -מורף

 לוגיה: חקר )מחקר(

 מורפולוגיה הינה חקר העוסק בצורותיהם החיצונית של הדברים )הנראה לעין(

 

 

 השיניים בפהו של בן אדם מקובעות בתוך העצם של הלסת.

 העצם הזאת נקראת  עצם אלוואולרית.

ALVEOLAR PROCESS 

 העצם האלוואולרית היא רקמה מסויידת , קשהץ
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 חומר אורגני ומיים. 1/3חומר מנירלים ו  2/3מכילה כ 

 השכבה הקורטחקליתץ –השכבה החיצונית קשה במיוחד ונקראת 

 השכבה הספונגיוזות. –השכבה הפנחמחת ספוגית ונקראת 

 החניכיים מכסים את העצם האלוואולרית  ועוטפים את צווארי השיניים. 
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 היסטולוגיה

 היא תחום בביולוגיה החוקר את מבנה הרקמות )מיקרוסקופי( 

 

 

 הרקמות של השן :

 

 ENAMELאמייל = זגוגית  = 

 

הינו הרקמה הקשה ביותר בגוף הבן אדם.  והרקמה הזו נמצאת אך ורק בחלק הכותרתי 

  החיצוני של השן.
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 אורגני.חומר אנ  96%

 מיים 3%

 חומר אורגני 1%

 

אפטיט(    אותו חומר המרכיב את העצמות והדינטין אבל  -בנויה מחומר )הידרוקסי

 בדחיסות יותר גבוהה באמייל.

 Ca10(PO4)6(OH)2הידרוקסי אפטיט      

 CALCIUMסידן    

 PHOSPHORUSזרחן    

 

 

 הדינטין :

 היא השכבה הפנימית לאימייל 

רוב השן. אף על פי שהדינטין קשה והנטייה היא לחשוב שהוא מוצק ,  מרקמה זו בנויה

 למעשה הוא עשוי נקבוביות מיקרוסקופיות.

 הדינטין זקוק לכיסוי האמייל או כתר מלאכותי שיגנו עליו מפני חיידקים המצויות ברוק.

 

 PULPהשן      ךמו

 בתוך השורש קיים חלל הזנה.

 PULPחלל בו עוברים כלי דם ועצבים.  חלל זה נקרא = 

 המוח הוא האזור שאחראי על התחושה בשן.

 רכיב רך זה של השן מכיל כלי דם , עצבים ורקמה רכהץ

 המוך מספק תזונה לשן הגדלה ומתפתחת.



 

17 
 

ברגע שהשן מגיעה לבגרות , תפקידו של המוך הוא תחושתי בלבד. למעשה , שן בוגרת 

ללא מוך. אלא שאם המוח ניזוק , הרופא יכול להסירו )עקירת עצב( ולהציל יכולה לשרוד 

 את השן באמצעות טיפול שורש.

 

 

 CEMENTUMצמנטום   

 CEMENTUMהדינטין הנמצא בשורש מצופה בשגבה דקה מאוד הנקראת צמנטום   

 

 

PDL      PERIODONTAL LIGAMENT 

 

מתפקידה הבסיסי לחבר בין השן לעצם היא קבוצה של סיבי רקמת חיבור מיוחדת אשר 

 האלוואולרית.
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 . 

 

 

 

אמייל –זגוגית   

 דינטין

 מוך שן

 צימיטום

 אפיקס השורש

 כותרת

 שורש
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 ANATOMYאנטומיה 

 

 ORAL CAVITY –חלל הפה 

 חלל הפה הוא חלקה הראשון של מערכת העיכול , מבין תפקידיו העיקריים :

 משמש ככניסה רשית למזוןהפה -

 בפה מתבצעת לעיסת המזון בעזרת השיניים-

 לחלל הפה מופרש רוק העוזר בבליעת המזון-

 בחלל הפה נמצאים גופי טעם.-

 

 

 LIPS –שפתיים 

( ובלוטות רוק קטנות  המכוסות על ידי ORBICULARIS ORISהשפתיים בנויות משרירים  )

בלוטות הרוק הקטנות בשפתיים מונחות מתחת מוקוזה )רירית( ומבחוץ על ידי עור , 

 למוקוזה )רירית(.

 

השפה העליונה והתחתונה מחוברת לחלל הפה ולחניכיים על ידי קפל במוקוזה )רירית( 

 (FRENUM)הנקרא פרינום 

( DIASTEMAכאשר הוא ארוך מהרגיל הוא יכול לגרום לרווח בין שתי השיניים הקדמיות (

 או להגבלה בתנועת השפה.

 

הלחיים מהוות את הגבול הלטרלי של חלל הפה והן מורכבות משריר ה    CHEEKSחיים ל

BUCCINATOR .ומכוסות מכיוון חלל הפה על ידי רירי מוקוזה ומבחוץ על ידי עור 
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 בלוטות הרוק 

בלוטות הרוק בגוף המייצרות רוק , שהוא נוזל השומר על לחות הפה וחלקים אחרים של 

 מערכת העיכול.

הוא גם מסייע לפירוק המזון ומחליק על ידי סיכוך, את ירידת המזון מהלוע אל הוושט 

 וממנה אל הקיבה 

 הרוק מסייע בשטיפת הפה.

 ישנם שלושה זוגות עיקריים של בלוטות רוק.

 ממוקמות סמוך לאוזן , והן הגדולות שבבלוטות הרוק . הפרוטידיות+ הבלוטות 

 חת ללשון.נמצאות מת לשוניות-התת+הבלוטות 

נמצאות מתחת לענף הלסת בזווית של הסנטר והן בצורת האות  לסתיות-התת+הבלוטות 

 .Uהאנגלית 

הצינורית של בלוטת הרוק מציד האוזן ) פארוטידה( שופכת רוק לתוך הפה באיזור של 

 STENNON -.    הצינורית יש לה שם  סטינון26-27     16-17השן 

לסתית שופכת רוק בתוך הפה באיזור הלינגואלי של הצינורת של בלוטת הרוק התת 

 חותכות תחתונות.

 

 

 LINGUA –הלשון  

 מבנה : שרירים + פקעיות טעם מכסות את רוב שטחה של הלשון.

 תפקידי הלשון : הוא איבר הטעם העיקרי בגוף.

 

 הלוע: 

 מעבר משותף לדרכי האוויר והעיכול.

 בחלקו התחתון הוא מתפצל לשתי צינורות.


