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מס' סימוכין170543420:
עדכון בדבר פעילות מרפאות שיניים על רקע התפשטות נגיף הקורונה -נכון לתאריך  30מרץ 2020

בהמשך להנחיות בנושא מיום ,https://www.health.gov.il/hozer/dent_2020-155728020.pdf 15.3.2020
ומיום  ,https://www.health.gov.il/hozer/dent_2020-158357020.pdf 17.3.2020להלן עדכונים והבהרות:
 .1בהתאם להנחיות שלעיל ,מרפאות שיניים בקהילה ובבתי חולים עובדות במתכונת חירום ,קרי טיפולים
דחופים בלבד .אין לקבל מטופל במרפאה ללא תיאום טלפוני ושיחה מקדימה .בכל פניה של מטופל
למרפאה יש לבצע ,במידת האפשר ,אבחון טלפוני או באמצעות כלים של טלמדיסין:
 1.1בכל פניה של מטופל למרפאה יש לתשאל אותו גם באשר לתסמינים נשימתיים (חום ,שיעול ,קוצר
נשימה) .אם המטופל מדווח על אחד מאלה וזקוק על פי הערכת מצב לטיפול אופרטיבי דחוף ,יש
להנחות אותו לפנות למוקד טלפוני  /טלמדיסין בקופת חולים על מנת לתאם אפשרות הגעה לבדיקה
במרפאה ייעודית הנותנת מענה לטיפול שיניים דחוף במקרים אלה.
 1.2במטופל ללא תסמינים נשימתיים ,אם ניתן  ,יש להמליץ על טיפול תרופתי ,כדי לא להביאו למרפאה
בזמן ההתפרצות.
 1.3ניתן לז מן את המטופל למרפאה רק במקרה בו אין חשד להידבקות בנגיף ומדובר במצב שדורש טיפול
אופרטיבי דחוף  /פעולה שאי ביצועה יוביל לפגיעה בבריאות המטופל.
 .2דגשים למתן טיפול שיניים דחוף בקהילה (מטופלים ללא תסמינים /לא בבידוד):
 2.1כל פעולה המערבת את רירית הפה מהווה סיכון גבוה לחשיפת הצוות הדנטלי ,במיוחד פעולות
המייצרות אירוסול .לפיכך ,מומלץ לצמצם ככל הניתן את השימוש במכשירים המייצרים אירוסול
(כדוגמת סקיילר ,טורבינה ,מזרק שלש פעולות וכו').
 2.2יש להשתמש בסכר גומי ,מערכת שאיבה בהספק גבוה ) (power suctionולעבוד עם סייעת.
 2.3במהלך טיפול חירום בכל מטופל יש להשתמש במסכה כירורגית ,משקפי מגן  /מגן פנים מלא ,חלוק
לא חדיר למים  /סינר ניילון ,זאת בנוסף להקפדה על כללי מניעת זיהומים כאמור בהנחיות מיום
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 2.4כל מכשיר לשימוש חוזר יעוקר לאחר כל שימוש ,כולל חלקים רב פעמיים של מערכת הנייטרוס
הניתנים לעיקור לפי הוראות יצרן (לחלופין ,ניתן להשתמש בחלקים חד פעמיים) .במקרה בו לא
ניתן ,מכל סיבה שהיא ,לבצע עיקור המערכת כנדרש ,אין להשתמש בה.
 2.5יש להקפיד על אוורור נאות בחדר הטיפולים.
 2.6יש להימנע מהנחת כלים שאינם הכרחיים על מגש העבודה.
 2.7יש להוציא מחדר הטיפולים כל ציוד שאינו נדרש לביצוע הטיפול ,כולל ציוד אישי של הצוות.
 2.8יש לחטא משטחים בהם עלולים לגעת מטופלים ,גם מחוץ לחדר הטיפולים ,כגון :מפסקי חשמל,
ידיות וכד'.
 .3דגשים לגבי צוות מטפל:
 3.1יש לצמצם עד כמה שניתן את מספר אנשי הצוות שעובדים במרפאה.
 3.2יש לדאוג למיגון הנדרש ולהכשרה מתאימה לכל אנשי הצוות.
 3.3איש צוות חולה או שמפתח תסמינים אינו מורשה לשהות במרפאה.
 3.4לפי עיקרון הזהירות המונעת ,מומלץ לשקול להימנע משילוב אנשי צוות הנמצאים בקבוצת סיכון (גיל
מבוגר  /עם מחלות רקע  /מצבי בריאות מיוחדים) ,תוך שיתופם בקבלת ההחלטה.

מקורות:
1. CDC Recommendation: Postpone Non-Urgent Dental Procedures, Surgeries and Visits
http://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/statement-COVID.html
2. NHS Publication25/3/2020 https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wpcontent/uploads/sites/52/2020/03/issue-3-preparedness-letter-for-primary-dental-care-25march-2020.pdf
3. https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2020-03-26-covid19occupational-health.pdf
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