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 החדרת שתלים-

 

 

 

 

 תפרים -
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 ימים מורידים את התפרים ובודקים את המקום 7-10אחרי 

 3אנטגרציה )-סיום תקופת האוסיאו  שבועות החניכיים כבר נסגרו והשתל נשאר עד 2-3אחרי 

 חודשים(

 

 חודשים בממוצע מבצעים חשיפת שתלים 3אחרי 

 ובמקומו חלק גבוה שמונע את סגירת החניכיים שוב  ( cover screwמשחררים את בורג הכיסוי )

 )כיפת ריפוי (  ומעצב אותם לקליטת המבנה

                              

 

 אחרי שבוע מחליפים את כיפת הריפוי במבנה

 ר רגיל   פאטי + וואש.על המבנה לוקחים מידה כמו לכת

 

 

 כשלון של שתל

.הסיבות העקריות הינן: חוסר איחוי עם העצם, זיהום, מחלות מסויימות כגון שתל עלול להכשל

 סכרת,עישון ועוד.במקרה כזה יש להוציאו וניתן לחזור על הפעולה עם אחוזי הצלחה גבוהים.

ת חניכיים סביבו או עומס יתר. גם כשלון אחר שעלול להופיע הוא לאחר חשיפתו ושיקומו עקב דלק

כאן ניתן למנוע את הכשלון ברוב המקרים על ידי שיקום נכון ותחזוקה שוטפת ומוקפדת הן בבית 

 )נקוי וצחצוח ( ובמרפאה )ביקורות והסרת אבנית (.

ישנם גם תרופות הפוגעות ברפוי וקליטת השתל ועל כן ישנה חשיבות רבה ליידע את הרופא במצב 

 הרפואי.
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 חיטוי ועיקור

 

 

 

 

יצורים זעירים ביותר ממוצא      ש צומח או חי שאפשר לראותם רק בעזרת            מיקרואוניזמים : 

 מיקרוסקופ

 המיקרואורגניזמים כלולים : 

-(Bacteria) חיידקים    (virus)  ונגיפים 

 שמרים-

 אצות-

 תאיים כגון האמבה והסנדלית-יצורים חד-

 פטריות-

 

 .ף האדם ולגרום לדלקות או למחלותמיקרואורגניזמים מסוג של בקטריות או וירוסים יכולים לחדור לגו

 מחלות הנגרמות ע"י וירוסים ) נגיפים(: -

הצטננות, שפעת, חצבת, חזרת, אבעבועות רוח, שלבקת )הרפס(, איידס, שיתוק ילדים)פוליו(, כלבת 

 ועוד. 

 טריה (: מחלות הנגרמות ע"י חיידקים  ) בק-

 דלקת ריאות ,דלקת בעיניים , דלקת בחניכיים ועוד. 
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 זיהום

החדירה יכולה להיות דרך מגע  תהליך בו יש חדירה של מחולל מחלה )חיידק או נגיף( לתוך הגוף.

 מיני, מאם לעובר במהלך הריון או מאם לתינוק דרך הנקה, שיעול או עיטוש של אדם אחר.

 חתך בעור.דרך פצע או  -דרך שכיחה אחרת

העברת המחלות עלולה )בלא הגנה ( לעבור לרופא המטפל ,לסייעת , למנקה במרפאת השיניים   

 ואפילו לטכנאי השיניים ולמי שבא במגע עם דם  או רוק מזוהם

 לאחר תקופת דגירה בגוף, והתרבות של מחולל המחלה, 

 תסמיני המחלה:מופיעים 

 נפיחות... חום, שיעול, כאבים,

 

 זיהומית :מחלה 

מחלות זיהומיות נגרמות בעקבות חדירה של גורם מזהם כמו חיידק, נגיף, פטרייה או טפיל אל הגוף. 

 זיהומים יכולים להגיע מאדם אחר, בעל חיים, מזון נגוע או כל חשיפה לגורם סביבתי נגוע.

 והדם הופך להיום מזוהם . גורמי מחלה זיהומית חודרים לדמו של החולה 

 י המחלות יכול לעבור עם נשיקה ,שיעול או עיטוש  .חלק ממחולל

 

 :  מגפה 

היא התפשטות מהירה של מחלה, בקרב אוכלוסייה. על פי רוב, זו התפרצות פתאומית של מחלה 

 זיהומית . 

 

 הנקיון  אחד המרכיבים החשובים ביותר במלחמה במחלות זיהומיות הוא

 היגיינה  ניקיון למטרת מניעת מחלות נקרא :

 )בעברית: גהות( היא שמירה על הניקיון מההיבט הבריאותי והרפואי.גיינה הי

שמירה על היגיינה מקטינה את הסיכוי להעביר חיידקים ונגיפים ממקום למקום, ובכך מקטינה את 

 הסיכוי להידבק במחלות זיהומיות!

 לחיסול או הפחתת מספר החיידקים יש ברשותנו שתי שיטות :
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 disinfection –חיטוי )דיס אנפקציה(  -1

 sterilization –עיקור )סטריליזציה(  -2

 חיטוי : חיסול של חלק מהחיידקים מחוץ לגוף

 בתוך גוף חי ) אנטיביוטיקה (מתייחס לחיסול מיקרואורגניזמים  אנטיביוטי

בון המכיל למשל, סבון אנטיספטי הוא ס  - על העור -גבי הגוף -מתייחס לחיטוי המתבצע עלאנטיספטי 

 המסוגלים לפגוע במיקרואורגניזמיםחומרים  

 

 החיידקים ,  כולל נבגים  כלעיקור : חיסול של 

 

 האוטוקלב :

 סוג של סיר לחץ, שהפעלתו פוגעת במיקרואורגניזמים

 תוך שילוב של חום, לחץ וקיטור. 

 האוטוקלב מסוגל לבצע 

 חיטוי ) צמצום מספר המיקרואורגניזמים( 

 השמדת כל המיקרואורגניזמים( .או עיקור ) 

 

 האוטוקלב מנפח חלל 50%נפח המטען לא יעלה על *

 (מאגר מים שהוא חלק מהאוטוקלב) הקיטור מסופק לאוטוקלב ממחולל קיטור מקומי *

 בכמות ובאיכות של מים, כפי שנקבע על ידי היצרן חשוב להקפיד על מילוי המיכל*

 י הנחיות היצרן למודל הזהלפ וודא שסגרת ונעלת את דלת האוטוקלב*

הטמפרטורה בחלק החיצוני של המטען עולה. נותן  סרט פסים המשנים את צבעים כאשר –סרט אוטוקלב *

 .הצליחה של הפעלת האוטוקלב בלבד ואינו מראה האם הפעולה סימן
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 "מ(ס 5עד )חלקית  . פתח דלת האוטוקלב 0בסיום ההפעלה, וודא שמד הלחץ עומד על *

 עלולה לגרום לשבירת כלים בתוך האוטוקלב. –מהירה מידי של הדלת  

 (.סטרילי) מעוקרנקרא  יצורים חייםחפץ או משטח בו קיים העדר מוחלט של *

 , למשל(, אינו נחשב לעיקור. אנטיביוטיקה) תרופותתוך שימוש ב, בתוך הגוףהרג מיקרואורגניזמים *

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
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 אתיקה רפואית

 

 אתיקה היא :

 פילוסופיה של המוסר

 הוא אוסף כללי ההתנהגות המקובלים בחברה ובתרבות.  מוסרה

 

 היא ענף של הפילוסופיה העוסק בשאלות "מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו?"

 ומסייע בהבחנה בין טוב לרע. 

 נושא שמתיחס גם לצוות המרפאה וגם למטופלים.

היא תחום ידע פילוסופי, יישום מעשי של אתיקה, העוסק בניסוח ובניתוח העקרונות  אתיקה רפואית

 המוסריים המנחים את מקצוע הרפואה והמערכת הרפואית.

 הקשר בין מטפל לבין מטופל 

 להסדיר יחסי עבודה 

 

 עקרונות האתיקה הרפואית

 , "ראשית, אל תגרום נזק". אי נזק למטופל

היא למנוע נזק מהמטופל. הן נזק במכוון ובעיקר וצוות המרפאה החובה הראשונה העומדת בפני רופא 

נזק הנגרם ממחדל. לשם כך על רופא להכיר במגבלותיו, לא לטפל בתחומים בהם אין לו הכשרה 

רפואי(. מחובה זו נגזרת גם הדרישה מרופאים להתעדכן כל הזמן בחידושי מתאימה )למעט מקרי חירום 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
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הרפואה, לעבור ריענונים והשתלמויות במטרה לרכוש את הידע העדכני ביותר שיניב את התוצאות 

 הטובות ביותר.

 

 . זכות המטופל להחליט

מנת שהמטופל הרופא אינו אפוטרופסו של המטופל. עליו לתת למטופל את מלוא המידע הדרוש על 

עצמו יוכל להחליט בדבר הטיפול אותו הוא מקבל. מחובה זו נגזרת הדרישה לקבל הסכמת המטופל או 

 בני משפחתו לטיפולים פולשניים.

 

 

 . תועלת למטופל

רופא חייב לפעול תמיד לטובתו של המטופל. מחובה זו נגזרת הדרישה לבחור בהליך הרפואי שימקסם 

 את התועלת למטופל

 . אפליהחוסר 

אף כי שוויון מוחלט אינו אפשרי על הרופא לשאוף לצדק חברתי, למנוע אפליה הנובעת ממעמד או 

מיכולת כלכלית. מחובה זו נגזרת הדרישה לחלוקה צודקת ככל האפשר של המשאבים הרפואיים. ללא 

ית או נפשית, אפליה הנובעת מגיל, מין, מוצא, לאום, דת, עמדות או אמונות של המטופל, מוגבלות פיז

 מעמד חברתי או כלכלי וכדומה.

 

 .שמירה על כבוד האדם

 הרופא חייב לשמור על צנעת הפרט, על חיסיון רפואי ועל פרטיותו של המטופל. 

 

הקוד האתי של הרופאים נוסח בתחילה כתפילה או כשבועה הנישאת על ידי פרחי הרפואה בסוף 

מנוסח הקוד האתי כמסמך משפטי המחייב את  הכשרתם ולפני תחילת עבודתם. בדורות אחרונים

 הרופאים

 

 

 ישתף פעולה עם הרופא מתוך יושר, שקיפות, כבוד ואמון הדדיים המטופל

 לא יסתיר מידע רפואי -
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 ראוי כי המטופל יהיה שותף פעיל לרופא באחריות ובמחויבות למצבו הרפואי, תוך שמירה על תוכנית -

 הטיפול כפי שסוכמה עם רופאו.

 אם סטה המטופל מתוכנית הטיפול, עליו להביא את הדבר לידיעת הרופא המטפל. -

 אין לצפות מהרופא לתת טיפול הנוגד את עמדתו המקצועית ,את מצפונו או את אמונתו האישית. -

 המטופל לא ינהג באלימות מילולית או פיזית כלפי הרופא והצוות הרפואי -

 פחתו או מצד כל אדם אחר.יפעל למנוע אלימות כזו גם מצד בני מש

 

 

המטופל לא יהיה מעורב בכל צורה שהיא במעשים של רמאות או בעבירה מעל החוק הקשורים ליחסיו  -

 עם הרופא, או בהפרה של כללי האתיקה הרפואית, ולא ינסה להדיח את הרופא לעבור עבירות כאלו.

 בסכנה. על המטופל להימנע גם מלהעמיד את בריאותם של אחרים -

 

 

 ערכי היסוד של האתיקה הרפואית

 (Patient Autonomyאוטונומיה )

אוטונומיה, משמעותה כי למטופל יש זכות מלאה לקבל החלטות, באופן חופשי ועצמאי, בדבר הטיפול 

 הרפואי שיינתן לו ובדבר מתן הרשאה והסכמה מדעת קודם לתחילת הטיפול הרפואי בו.

לסרב להצעות רופאיו מבלי שהם יכפו עליו את  לדחות אואוטונומיה, משמעותה גם זכות המטופל 

 דעתם.

 שמירה על כבודו באשר הוא אדם, והקפדה על פרטיותו ועל הסודיות הרפואית שלו.

 

 

 (Non-Maleficenceמניעת נזק מהמטופל )

 הרופאים יפעלו תמיד כך שלא ייגרם נזק למטופל,לא במכוון, לא עקב מעשה ולא עקב מחדל.

 

 Beneficenceהטבה עם המטופל     
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ויעשה ככל יכולתו למנוע, להפחית או לסלק כל פגיעה קיימת  הרופא יפעל תמיד לטובתו של המטופל

 בבריאותו

 בטיפול הרפואי המוצע ואת התאמתו הרופא ישקול בכל מקרה את מאזן התועלת והנזק הצפויים

 עבורו.מרב התועלת האפשרית  למטופל, ויבחר בדרך הנושאת את

 

 distributive justice -צדק חברתי  

 לאמצעי אבחון וטיפול רפואיים צדק חברתי, תוך מתן גישה שווה לכל אדם ואדם

 

 

 רשימת הכללים האתיים

 מטופל –יחסי רופא  -1

 שיתוף פעולה בין הרופא /הצוות והמטופל -א

 הזכות לקבלת טיפול רפואי -ב

 איסור אפליה -ג

 מידע בדבר זהות המטפל -ד

 המטופל וסודיות רפואיתפרטיות  -ה

 מסירת מידע רפואי למטופל -ו

 הסכמה מדעת -ז

 מתן טיפול רפואי ללא הסכמת המטופל -ח

 מסירת מידע בדבר טכנולוגיות רפואיות חדישות -ט

 מסירת מידע בדבר מצב בריאותו של הרופא למטופל -י

 הזכות להמשך טיפול רפואי נאות -יא

 כוח למטופל-מינוי בא -יב

 חוות דעת רפואית נוספת למטופל -יג

 ואה ואמונה בטיפול הרפואירפ -יד

 סירוב הרופא למתן טיפול רפואי -טו

 מטופל ביוזמת הרופא -התחלה וסיום של יחסי רופא -טז

 הודעה למטופלים על שינוי מקום העבודה -יז

 טעויות בטיפול רפואי -יח

 יחסי מין( כלכליתמבחינה פיזית , נפשית ,איסור ניצול ) -יט

הטיפול הרפואי או תוצאותיו בקבלת קבלת מתנות ותרומות מהמטופלים )הכוונה לתלות מתן  -כ

 מתנה או תרומה (

 רישום תעודת מחלה -כא

 איסור השקר לטובת המטופל  -כב

 השימוש בתרופות גנריות -כג
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 קבלת תשלומים בטיפול פרטי -כד

 

 

  

 חברה –יחסי רופא  -2

 איסור האכלת אסיר שובת רעב -א

 בריאותם של מהגרי עבודה -ב

 רפואה שאינה נסמכת ראיות -ג

 

 

 רופא –יחסי רופא  -3

מלהלשין על רופא אחר , לשתף פעולה עם רופאים אחרים אם זה יביא תועלת למטופל ,  להימנע

 לא להסתיר מידע רפואי מרופאים אחרים על מטופל מסויים אם ידרשו את המידע הזה.

 

 

 

 

 

 

 

 תודה, ובהצלחה

 דר" הלאל חלאילה

 


