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סימוכין :הנחיות בריאות השן  2..2מהדורה מספר  .מתאריך ( .122.2מספר שרדוקס ישן )210.12.2
להלן ההנחיות בנושא שבנדון המעדכנות ומבטלות את ההנחיות שבסימוכין .הנחיות אלו מתבססות על
חוזרים ונוהלים של המשרד והכרעת כל דין.
 ..כללי:
מתן טיפול שיניים איכותי מתבסס הן על יכולותיו המקצועיים של המטפל והן על תנאים פיזיים
נאותים .הדרישות הפיזיות ממרפאת שיניים מפורטות בהנחיות האגף לבריאות השן .טיפול שיניים
איכותי מבוסס על הכשרה מקצועית וידע מעודכן נסמך על ראיות ( ,)EBDלימוד מנסיון קליני
ועמידה בסטנדרטים אתיים וחוקיים של המקצוע.
הנחיות אלו נכתבו ברובן בלשון זכר ,אך מתייחסות לשני המינים.
 .2מטרה:
קביעת אמות מידה בדבר לימודי המשך לצורך טיפול שיניים איכותי.
 .3אחריות ליישום הנחיות אלו חל על:
 3..רופאי שיניים.
 3.2שינניות.
 3.3מנהלי מרפאות שיניים.
 3.1רופאים אחראים במרפאות שיניים.
 3.3בעלים של מרפאות שיניים.

נערך על-ידי:
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 .1הגדרות:
 1..לימודי המשך  -הכשרה לאחר סיום לימודי המקצוע וקבלת רישיון.
 1.2מומחה – רופא שיניים בעל אישור תואר מומחה ממשרד הבריאות.
 Evidence based dentistry - EBD 1.3רפואת שיניים נסמכת ראיות.
 .3אזכורים:
 3..פקודת רופאי השיניים התשל"ט  .010 -ותקנותיו.
 .6חלות:
 6..רופאי שיניים.
 6.2שינניות.
 .1לימודי המשך:
לימודי המשך הינם הכרח מקצועי .לאורך השנים ישנם שינוים מקצועיים כגון טיפולים חדשניים,
מכשור חדש ,חומרים ושיטות חדשות וכו' .על כן יש להתעדכן מקצועית ולעקוב אחרי שינוים
וחידושים בתחום .מומלץ שרופא שיניים יקדיש לכל הפחות  32שעות בשנה בלימודי המשך ,כאשר
מחציתן ניתנות לאימות .מומלץ ששיננית תקדיש לכל הפחות  21שעות בשנה בלימודי המשך ,כאשר
מחציתן ניתנות לאימות.
קורסי החייאה יילקחו בחשבון במסגרת שעות לימודי המשך.
 1..נושאי ליבה שיש לכלול בלימודי המשך בכל מחזור של  3שנים:
 1....מניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים.
 1...2חוק ואתיקה מקצועיים ובירור תלונות.
 1...3הדמיה והגנה מפני קרינה.
 1...1אבחון גידולים באזור ראש צוואר.
 1...3טיפול בחולים עם מחלות סיסטמיות.
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 1.2חסות מסחרית
כאשר יש תמיכה כלכלית בלימודי המשך הדבר צריך להיות גלוי ומפורש.
 1.3דרכים ללימודי המשך
 1.3..לימודים במוסדות אקדמיים מוכרים.
 1.3.2קורסי הכשרה ,כנסים מקצועיים וימי עיון המועברים ע"י מומחים בתחום.
 1.3.3לימוד מרחוק ( )e-learningבתוכניות המנוהלות ע"י מומחים בתחום.
 1.3.1כתיבת מאמר לתקופון מקצועי  1מדעי (.(peer reviewed
 1.3.3קריאת תקופונים מקצועיים מדעיים (.(peer reviewed
 1.3.6התנסות מעשית בבית חולים או מרפאה ,בהדרכת מומחה בתחום.
 .1.1דרישות סף ללימודי המשך שניתנים לאימות
תנאי סף הנדרשים מלימודי המשך מקצועיים שניתנים לאימות:
 1.1..מטרות מדעיות  1מקצועיות (לא מסחריות) מוגדרות מראש.
 1.1.2תוכנית לימודים ונושאים מוגדרים מראש.
 1.1.3רשימת מורים  1מרצים.
 1.1.1רשימת נוכחות ושעות לימוד.
 1.1.3אשור  1תעודת השתתפות עם שם המוסד המארגן ,כתובתו ,מס' טלפון ,משך הלימוד,
רשימת מורים ונושאים .האישור יהיה חתום ע"י האחראי המדעי על הלימוד.
 1.1.6קבלת משוב מהלומדים.
 1.1.1כנסים מקצועיים מאורגנים על ידי מוסד אקדמי מוכר ,איגוד מקצועי ,מוסד רפואי ציבורי
או המדינה.
 1.1.1כדי שלימודים על ידי מוסדות מסחריים יחשבו כברי אימות ,מוצרים או שירותים
חלופיים צריכים להיות נידונים גם.
 1.3המשתתף בלימודי ההמשך נדרש לוודא שדרישות הסף מתקיימים.
 1.6ראוי שהמשתתף והמארגן יתעדו וישמרו תעודות השתתפות במשך  1שנים.
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