משרד הבריאות

בריאות השן

נוהל בריאות השן מס'8.2 :
הנדון :שירותי בריאות השן לתלמיד

מהדורה מס'9 :
עודכן ב01.07.19 -
סימוכין494421119 :

נוהל הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד
 .1כללי:
מטרת שירותי בריאות השן לתלמיד הינה לקדם את בריאות הפה והשיניים לילדים מגיל גן עד כיתה ט .השירות
מתמקד במניעה ראשונית של מחלות הפה והשיניים בגני ילדים ובבתי ספר.
שירותי בריאות השן לתלמיד ניתנים על ידי הרשויות המקומיות במימון מלא של משרד הבריאות.
 .2מטרה:
נוהל זה מפרט את המרכיבים של שירותי בריאות השן לתלמיד.
 2.1מטרות שירותי בריאות השן לתלמיד הן:
 2.1.1הקנית כלים המאפשרים לתלמידים לבחור באורח חיים בריא ,בדגש על שמירת בריאות הפה והשיניים.
 2.1.2פעולות למניעת עששת שיניים כגון הדרכה מעשית לצחצוח שיניים ,הנחת לכת פלואוריד על ידי צוותים
מקצועיים.
 2.1.3איתור תלמידים הזקוקים לטיפולי שיניים על ידי בדיקת סינון במוסדות החינוך ,והעברת מכתב
עם ממצאי הבדיקה להורי התלמידים.
 .3אחריות:
מנהל מחלקת חינוך  /אחראי על שירותי בריאות השן לתלמיד ברשות המקומית.
 .4אזכורים:
 4.1חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד .1994
 4.2חוזר מנכ"ל  :08/2016חיסון עובדי מערכת הבריאות.
 .5הגדרות:
תלמיד – ילד/ה מכיתת גן עד כיטה ט' (כולל).
 .6חלות:
 6.1ספקי שירותי בריאות השן לתלמיד ברשויות מקומיות.
 6.2רופא השיניים המחוזי בלשכת הבריאות המחוזית.

אושר על-ידי:

מהדורה זאת עודכנה על ידי:
ד"ר ל .נטפוב ,מנהלת המחלקה לשרותים דנטליים
ד"ר ד .קושניר ,רופא שיניים מחוזי -מרכז
ד"ר ד .דקל ,רופא שיניים מחוזי -דרום
ד"ר ת .זועבי ,רופאת שיניים מחוזית  -חיפה
ד"ר ד .ילון ,הנחיות וסטנדרטים
גב' לימור זלצמן ,מרכז בכירה לנתוני בקרה ואיכות

פרופ' שלמה פ .זוסמן
מנהל האגף לבריאות השן
מהדורה מס'9 :
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נוהל בריאות השן מס'8.2 :
עודכן ב01.07.19 -
הנדון :שירותי בריאות השן לתלמיד
נוהל הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד
 .7סל השירותים:
 7.1בדיקה שנתית של כלל התלמידים ,תיעוד הממצאים ,הודעה בכתב להורים על מצב שיני ילדיהם ויצירת קשר
עם הורי התלמיד בעת גילוי ממצא רפואי חריג (ראה נספח .)8.2.10.004
 7.2חלוקת מברשת שיניים ומשחת שיניים לכל תלמיד אחת לשנה.
 7.3הדרכה ופעולות לשמירה על בריאות הפה והשיניים ע"י רופא שיניים ,שיננית ,מחנך/מקדם בריאות:
 .7.3.3תכנית "שנלי" לתלמידי גן חובה – כיתות ט (כמפורט בסעיף ;)11.3.1
 7.3.4צחצוח שיניים מודרך בהשגחה בגני טרום חובה (כמפורט בסעיף ;)11.3.2
 7.3.5מריחת לכת פלואוריד בגני טרום חובה (כמפורט בסעיף .)11.3.3
 .8הפעלת השירות ואחריות הרשות המקומית:
 8.1הפעלת השירות תיעשה באמצעות זכיין שנבחר במכרז ארצי ע"י מרכז השלטון המקומי.
 8.1.1רשות מקומית שמפעילה את השירות באופן עצמאי נכון לתאריך עדכון נהל זה ,חייבת לבקש
אישור מידי שנה להמשך הפעלה עצמאית מרופא השיניים המחוזי .רופא השיניים המחוזי ייאשר
את ההתאמה המקצועית של אנשי הצוות המיועדים להעסקה בשירות .במידה וההפעלה העצמאית
של השירות לא תיעשה לפי דרישות נוהל זה ,רופא השיניים המחוזי יפנה את הרשות להפעלה על
ידי ספק שזכה במכרז הארצי ,כמפורט בסעיף .8.1
 8.2דרישות מספקי שירות  /אנשי מקצוע המועסקים בשירות:
 8.2.1ספק השירות יהיה בעל נסיון מוכח בתחום הפעלת שירותי בריאות במערכת החינוך או במערכות
ציבוריות אחרות ,אשר אינו מפעיל ואינו מחזיק בבעלותו מרפאת שיניים ולא עוסק בשיווק מוצרי
גהות ו/או אביזרי לימוד לבריאות הפה והשיניים.
 8.2.2רופא שיניים המועסק בשירות לא יחזיק בבעלותו מרפאת שיניים ברשות.
 8.2.3על הצוות המקצועי (רופא שיניים ,שיננית) להיות בעלי רשיון בתוקף לעסוק בריפוי שיניים  /שיננות
8.2.4
8.2.5

ממשרד הבריאות.
על הצוות המקצועי להיות בעלי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית בתוקף.
אנשי הצוות המקצועי הינם עובדי בריאות ,ועליהם לעמוד בדרישות חוזר מנכ"ל  :01/2016חיסון
עובדי מערכת הבריאות.

 .9החלפת הספק :
 9.1אין להחליף ספק שירות ללא אישור רופא השיניים המחוזי.
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עודכן ב01.07.19 -

נוהל בריאות השן מס'8.2 :
הנדון :שירותי בריאות השן לתלמיד

.10תוכניות עבודה:
 10.1הרשות תעביר לרופא השיניים המחוזי ולאגף לבריאות השן תוכנית עבודה שנתית (ראה נספח )8.2.10.001
החתומה על ידי מורשה חתימה ברשות .התוכנית תועבר למשרד הבריאות לא יאוחר מ 1 -באוגוסט מדי
שנה.
 10.2בתחילת כל שנת לימודים הרשות תודיע להורים על הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד ,כולל פירוט סל
השירותים .בבית הספר יחתימו את הורי התלמידים על טופס הצהרת בריאות (ראה חוזר משרד החינוך :
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=93#_Toc256000018

 10.3הרשות המקומית תגיש כל חודשיים תכנית מפורטת להפעלת השירות בבתי הספר ,אשר תכלול תאריכים
ושמות בתי הספר במפורש לחודשיים הבאים כמפורט :ספטמבר-אוקטובר ,נובמבר-דצמבר ,ינואר-פברואר,
מרץ-אפריל ,מאי-יוני .התוכנית הדו חודשית (ראה נספח  ).8.2.10.002תוגש ללשכת הבריאות המחוזית 30
יום לפני התקופה אליה היא מתייחסת .תוכנית עבור החודשיים הראשונים (ספטמבר-אוקטובר) תוגש יחד
עם תוכנית העבודה השנתית.
 10.4רשות מקומית תדווח לרופא השיניים המחוזי על תכנית רכישת משחות ומברשות שיניים ותוודא בטרם
הרכישה שהציוד שלעיל עומד בדרישות נהל זה.
 .11הפעלת השירות:
 11.1בדיקה שנתית:
 11.1.1טרם ביצוע הבדיקה רופא השיניים יברר עם הנהלת ביה"ס אודות תלמידים שההורים סירבו לביצוע
בדיקת שיניים של ילדם.
 11.1.2כל תלמיד ,למעט אלה שהוריהם סירבו לביצוע בדיקת שיניים של ילדם ,ייבדק לפחות פעם בשנה
בבית הספר בחדר מתאים ,תוך שמירה על פרטיותו וכבודו ע"י רופא שיניים לשם קביעת מצב
בריאות הפה והצורך בטיפול.
 11.1.3הבדיקה היא הסתכלותית (ויזואלית) .ניתן להיעזר במראה דנטלית או ספטולה .יש להשתמש בכלים
חד פעמיים.
במידה והתאורה במקום אינה מספקת ,יש לשקול שימוש באמצעי תאורה כמו פנס מצח .ככלל,
הבדיקה תתבצע ללא מגע עם השפתים והרקמות הרכות בחלל הפה .במידה ויש צורך במגע כזה,
רופא השיניים ישתמש בכפפות חד פעמיות ,וירחץ ידיים עם מים וסבון ,או יחטא ידיים עם תכשיר
חיטוי מתאים (לדוגמה ,ג'ל על בסיס אלכוהול  )65%לפני ואחרי לבישת הכפפות.
 11.1.4ממצאי הבדיקות יתועדו על ידי ספק השירותים תוך שמירה על סודיות רפואית .לאחר הבדיקה
תישלח להורים הודעה כדוגמת נספח .8.2.10.004
 11.1.5במקרים חריגים (כגון צורך דחוף בטיפול ,חשד לגידולים ועוד) על רופא השיניים ליצור קשר טלפוני
עם ההורים ולתעד זאת ברשימה הממוחשבת ,לרבות תאריך ותוכן השיחה עם ההורים והצורך
בהמשך מעקב  /התערבות ,לפי שיקול דעתו.
 11.1.6מקרים חריגים המחייבים פניה דחופה להמשך בירור רפואי ,ידווחו גם לרופא השיניים המחוזי
בלשכת הבריאות ,אשר ימשיך במעקב  /התערבות בהתאם לשיקול דעתו.
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 11.1.7במקרים של חשד להזנחה או התעללות בילדים ,על רופא השיניים לדווח לעו"ס חוק נוער (פקיד
סעד)/משטרה ,בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מס'  5230 /בנושא " איתור זיהוי וטיפול בקטינים
נפגעי התעללות והזנחה".
ניתן לדווח למוקד הארצי בטלפון .1800-220000 :הקו עובד  24שעות ביממה בעברית ,ערבית,
רוסית ואמהרית.
 11.1.8מפעיל שירותי בריאות השן לתלמיד יקבע ממונה תחום איתור וזיהוי קטינים נפגעי התעללות
והזנחה בארגון ,אשר יידע את הצוותים בתוך הארגון לגבי דרכי דיווח פנים ארגוניים בתחום ,ויוודא
את העברת הדיווחים לגורמים הרלוונטים ,כמתואר בסעיף .11.7.1
 11.1.9ספק השירות יבצע ריכוז ממוחשב של תוצאות הבדיקות בכיתות ,בהתאם לנספח 8.2.10.003
(טבלה ד') .הדיווח יועבר לרופא השיניים המחוזי מדי חודשיים ,יחד עם הגשת דוחות ביצוע.
 .11.2הפצה וחלוקת משחות ומברשות שיניים
 11.2.1כל תלמיד (גן חובה – ט' ) יקבל אחת לשנה אביזרים לשמירה על גהות הפה ,לפי פירוט הבא:
מברשת שיניים  -עם תו תקן של מכון התקנים הישראלי ,מותאמת לגיל.
11.2.1.1
משחת שיניים – עם פלואוריד בריכוז מתאים לגיל ,נפח השפופרת
11.2.1.2
לפחות  50מ"ל ,מוצר בתוקף.
 11.2.2על גבי הערכה שתכיל מברשת ומשחת שיניים יופע הכיתוב "שירותי בריאות השן לתלמיד" בתוספת
הלוגו "אפשרי חיוך בריא".
 11.2.3משלוח הערכות למוסדות החינוך יבוצע בתיאום עמם וילווה בתעודת משלוח.
 11.2.4תיעוד חלוקת הערכות במוסדות החינוך יתבצע כאמור בנספח  8.2.10.003ויכלול ציון תאריך
חלוקה ,שם בית ספר ,כיתות ומספרי תלמידים אשר קיבלו מברשת ומשחת שיניים.
 .11.3הדרכה בכיתות:
 11.3.1תכנית "שנלי" –
כל כיתה (גן חובה – ט') תשתתף ב 2 -מפגשי הדרכה כיתתיים על פי מערך "שנלי"
.11.3.1.1
המותאם לאוכלוסיית תלמידים (שפה ,תרגום ,התאמה תרבותית).
תלמידי גני חובה ישתתפו בנוסף לאמור בסעיף  11.3.1.1לעיל ,ב 2 -מפגשי הדרכה
11.3.1.2
קבוצתיים מעשיים לצחצוח שיניים ,תוך שימוש באביזרים מתאימים (בובות הדרכה
ומברשות שיניים) .גודל הקבוצה לא יעלה על חצי כיתה ,דהיינו :מפגש לכל חצי
מתלמידי גן החובה (סה"כ  4מפגשים).
11.3.1.3

יש להשתמש במשחת שיניים בריכוז עד ( ppm 1000ראה נספח .)8.2.10.004

 11.3.2צחצוח שיניים מודרך בהשגחה (גני טרום חובה) -
הרשויות שתיכללנה בהרחבת השרות לגני טרום חובה תבחרנה ע"י רופאי שיניים
.11.3.2.1
מחוזיים בלשכות הבריאות עפ"י רמת התחלואה בעששת ,בכפוף לאישור האגף
לבריאות השן.
ברשויות בהן אושרה הרחבת השירות לגני טרום חובה (צחצוח שיניים בגנים
.11.3.2.2
בהשגחה) ,כל כיתת גן תשתתף ב 10 -מפגשי הדרכה הכוללים  9מפגשים
קבוצתיים של צחצוח שיניים מעשי ובנוסף מפגש הכנה עם צוות הגן או הורי תלמידי הגן
עפ'י נוהל צחצוח שיניים בהשגחה (נספח  .)8.2.10.005הדווח על הפעולה יעשה באמצעות
נספח מס' .8.2.10.003
11.3.2.3

יש להשתמש במשחת שיניים בריכוז עד ( ppm 1000ראה נספח .)8.2.10.004
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 .11.3.3מריחת לכת פלואוריד (גני טרום חובה) -
 11.3.3.1הפעילות תערך פעמיים בשנה (בתחילת שנת הלימודים ובמחציתה השנייה) בגנים בהם
מופעלת תכנית צחצוח שיניים מודרך ,עפ'י אישור האגף לבריאות השן.
 11.3.3.2ספקי השירות ירכשו לכת פלואוריד שמכילה  ,Sodium Fluoride 5%בעלת אישור אמ"ר
(אביזרים ומכשורים רפואיים) ממשרד הבריאות .יש לאחסנה ולהובילה לגנים בתנאים
שצוינו בהוראות היצרן.
 11.3.3.3מריחת הלכה תתבצע לכל הילדים הנוכחים באותו יום בגן ,אשר הוריהם החזירו טופסי
הסכמה חתומים (נספח .)8.2.10.007
 11.3.3.4המריחה תתבצע ע"י אנשי צוות מקצועי  -רופא שיניים/שיננית .יש לשמור על כללי מניעת
העברת זיהומים במהלך הפעולה ,לפי הוראות הנהל  1.3של האגף.
 11.3.3.5פעולת המריחה תתועד ברשומה ממוחשבות לגבי כל ילד/ה באופן פרטני .התיעוד יכלול את
הפרטים המזהים של הילד  /ה ,הסכמת הורים לביצוע הפעולה ,ממצאים חריגים (במידה
והתגלו בפה במהלך ביצוע הפעולה).
 11.3.3.6במידה והמריחה לא בוצעה בשל סירוב ההורים או הילד/ה ,או בשל התווית הנגד (דיווח
הורים על אשפוזים בעבר בעקבותאלרגיה/אסתמה) ,מידע זה יתועד ברשומה הממוחשבת.
 11.3.3.7על ספק השירות ליצור קשר טלפוני עם ההורים בכל מקרה בו התגלו ממצאים חריגים
(כגון עששת חמורה ולא מטופלת) במהלך המריחה .כל פניה תתועד ברשומה הממוחשבת.
 11.3.3.8הנחיות לאחר המריחה ימסרו ביום המריחה עצמו (נספח .)8.2.10.008
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מהדורה מס'9 :
עודכן ב01.07.19 -

נוהל בריאות השן מס'8.2 :
הנדון :שירותי בריאות השן לתלמיד
נוהל הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד

 .12דיווח על הפעלת השירות:
 .12.1ייערך דו"ח עבודה יומי על הפעילות של רופא השיניים והשיננית בכיתות .דו"ח עבודה יומי יהיה
חתום על ידי הנהלת המוסד החינוכי  /מחנך.
 .12.2אחת לחודשיים יועבר דו"ח המסכם את כל הפעילויות שבוצעו ע"י רופא השיניים והשיננית לרופא
השיניים המחוזי ,והעתק לממונה על השירות ברשות המקומית (נספח מס' .)8.2.10.003
 .12.3הממונה על השירות מטעם הרשות יעביר את דו"ח הפעילות הדו חודשי ללשכת הבריאות המחוזית
עד ה 10 -בחודש שלאחר תקופת הדו"ח .כלומר :עד ה 10-בנובמבר עבור חודשים ספטמבר-
אוקטובר ,עד ה 10-בינואר 10 ,במרץ 10 ,במאי ו–  10באוגוסט בהתאמה.
 .12.4אי-דיוק במילוי הפרטים בדו"ח ,איחור במועד העברתו ,או אי-מסירתו כלל  -יגרום לעיכוב ו/או
ניכוי מהמימון של משרד הבריאות לשירות.
 .12.5רופא השיניים המחוזי יעביר לאגף לבריאות השן אחת לחצי שנה סיכום של הפעילות בשירות,
בפורמט שיועבר ע"י מרכז השרות באגף לבריאות השן.
 .13אישור והעברת התקציב:
 .13.1לאחר קבלת תוכנית העבודה השנתית ,משרד הבריאות יעביר לרשות התחייבות חשב עם פירוט גובה
התקציב המירבי לשנת הלימודים הקרובה על פי מספר התלמידים/הכיתות המתוכננים לקבל את
השירות.
 .13.2תקציב עבור בדיקות שיניים ושיעורי חינוך לבריאות בכיתות יועבר על ידי המשרד בשני תשלומים:
ב 1 -בספטמבר וב 1-בפברואר עבור חמישה חודשים מראש .באם השירות לא ניתן כפי שתוכנן,
יקוזז סכום מתאים מהתשלום שבא אחריו .במידת הצורך הקיזוז יתבצע בשנת הלימודים הבאה.
 13.3תקציב עבור משחות ומברשות שיניים יועבר לאחר הצגת חשבונית רכישה בה יצוין ,בין השאר,
מספר משחות ומברשות שנרכשו על ידי הרשות.
 .14פיקוח ובקרה:
משרד הבריאות יבצע בקרה על מתן השירות .חלק מהבקרות יהיו מתואמות ,וחלק בקרות פתע .הרשות המקומית
וספקי השירות מטעמה נדרשים לשתף פעולה עם הבקרה .תוצאות הבקרה יימסרו לרשות המקומית ולספקים.
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מהדורה מס'9 :
עודכן ב01.07.19 -

נוהל בריאות השן מס'8.2 :
הנדון :שירותי בריאות השן לתלמיד
נוהל הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד

.15נספחים:
 15.1תוכנית עבודה שנתית
 15.2תוכנית עבודה (פעילות) דו חודשית
 15.3דו"ח פעילות דו חודשי
 15.4הודעה להורים  -תוצאות בדיקת שיניים
 10.5נוהל צחצוח שיניים מודרך בהשגחה בגני טרום חובה
 15.6חוזר להורים  -תכנית צחצוח שיניים -בגני טרום טרום חובה
 15.7חוזר להורים  -מריחת לכת פלואוריד בגנים
 15.8חוזר להורים  -הנחיות לאחר מריחת לכת פלואוריד
 15.9רשימת רופאי שיניים מחוזיים
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נספח 8.2.10.001
נספח 8.2.10.002
נספח 8.2.10.003
נספח 8.2.10.004
נספח 8.2.10.005
נספח 8.2.10.006
נספח 8.2.10.007
נספח 8.2.10.008
נספח 8.2.10.009

תוכנית עבודה שנתית  -שירותי בריאות השן לתלמיד

נספח 8.2.10.001

לשנת _________________

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,על רשות מקומית להפעיל את שירות י בריאות השן לתלמיד לקידום בריאות הפה והשיניים של התלמידים.
השירות מופעל במימון מלא של משרד הבריאות ,בהתאם לנהלי האגף לבריאות השן .8.2
על כל רשות להגיש תוכנית עבודה שנתית עד ה 01.09 -על מנת שתוכל לקבל תקציב ממשרד הבריאות.

שם הרשות_______________________________________ :
מספר התלמידים בכיתות א' – ט' ________________________ מספר כיתות______________ :
מספר התלמידים בכיתות גן (חובה)_______________________ מספר כיתות גן (חובה)_________
*מספר גני טרום חובה בהם יופעל צחצוח שיניים בהשגחה _________________
פרטים על גני ילדים טרום חובה (שם גן וכתובת) ימולאו רק ברשויות שקיבלו אישור להפעלת שירותי בריאות השן במסגרות אלה ויצורפו
לתכנית זו.
אופן הפעלת השירות ופרטי המפעיל:
מי הגורם המפעיל את השירותי בריאות השן לתלמיד מטעם הרשות:
באמצעות ספק מטעם מרכז שלטון מקומי:
הפעלה נעשית ישירות על ידי הרשות:
באמצעות ספק אחר (פרט)__________________________________________ :

עותק שני:

----------------------שם ותפקיד

------------------חתימה

---------------- -----חותמת הרשות

-------------------תאריך

נא להעביר את הטופס בשני עותקים:
עותק ראשון :למחלקה לשירותים דנטליים ,אגף לבריאות השן ,משרד הבריאות ,ירושלים
לרופא השיניים המחוזי בלשכת הבריאות המחוזית (רצ"ב –רשימת רופאי שיניים מחוזיים בלשכות הבריאות המחוזיות).

נספח 8.2.10.001

סימוכין400649718:
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עודכן01.01.18 :
נספח 8.2.10.002

תוכנית פעילות דו-חודשית
שם הרשות_______________________:
תוכנית פעילות דו חודשית עבור החודשים (נא להקיף)  :ספטמבר – אוקטובר ,נובמבר – דצמבר ,ינואר – פברואר ,מרץ
– אפריל ,מאי – יוני
התוכנית הדו חודשית  -תועבר בשני עותקים (ללשכת הבריאות המחוזית ולאגף לבריאות השן) לא יאוחר מ 30 -יום
לפני תחילת תקופת החודשיים הרלוונטית (ולא יאוחר מיום  1באוגוסט,
 1באוקטובר 1 ,בדצמבר 1 ,בפברואר ו 1 -באפריל).
א .חינוך לבריאות השן בכיתות ובגני חובה
תאריך

שם בית
הספר/גן

איזה

מס'

כיתות

כיתות

מס' שעות מספר
מס'
מברשות
חינוך
התלמידים
שיניים
לבריאות
שישתתפו
שיחולקו
השן

מספר
משחות
שיניים
שיחולקו

הערות

סה"כ

תאריך______________

שיננית  /מחנך לבריאות______________ חתימה ________________

ב .בדיקות שנתיות בכיתות ובגני חובה והודעות להורים
מס' שעות
מס'
מס'
שם בית
איזה כיתות
תאריך
התלמידים שהוקדשו
הספר/גן
כיתות
לבדיקה
שיבדקו

הערות

סה"כ

תאריך______________

שיננית  /מחנך לבריאות______________ חתימה ________________

__________________________

חתימת אחראי בית-הספר

____________________

*ג .ברשויות בהם אושרה הרחבה לצחצוח בגנים ,יש למלא הטבלה הבאה:
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חותמת בית הספר

תאריך

שם גן

הצבת
מס' שעות
מתקנים
חינוך
מס' ילדים
וחלוקת
לבריאות
ציוד בגנים
השן

הערות

סה"כ

תאריך______________

שיננית  /מחנך לבריאות______________ חתימה ________________

*ד .ברשויות בהם אושרה הרחבה למריחת לכת פלואוריד בגנים ,יש למלא את הטבלה הבאה:

תאריך

שם גן

שם רופא
השיניים /
השיננית

הערות

סה"כ
ה .הערות מיוחדות

תאריך______________

האחראי על השירות ברשות______________ חתימה ______________

הערות רופא השיניים המחוזי:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
חתימה _________________

תאריך________ / _____ /____ :

נספח 8.2.10.002

נספח 8.2.10.003
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לתלמיד

דו"ח פעילות דו-חודשי שרותי בריאות השן
הרשות ______________________:שנה___________ :

חודשים (נא להקיף) :ספטמבר-אוקטובר ,נובמבר-דצמבר ,ינואר-פברואר ,מרץ – אפריל ,מאי  -יוני
הדו"ח יישלח עד ל 10 -בחודש שלאחר תקופת הדו"ח ,לרופא השיניים המחוזי בלשכת הבריאות המחוזית.
א .צוות רפואת השיניים
שם משפחה

התפקיד

שם פרטי

רופא
שיננית
מחנך
לבריאות השן

ב.

חינוך לבריאות השן בכיתות ובגני חובה

תאריך

שם בית
הספר/גן

מס'

איזה כיתות

כיתות

מס'
התלמידים
שהשתתפו

מס' שעות
חינוך
לבריאות השן מס' מברשות מס' משחות
חלוקה בכיתות:

הערות

סה"כ

תאריך________________
ג.

חתימה ________________

שיננית  /מחנך לבריאות________________

בדיקות שנתיות בכיתות ובגני חובה והודעות להורים

תאריך

שם בית
הספר/גן

איזה כיתות

מס' כיתות

מס'
התלמידים
שנבדקו

תוצאות
בדיקת
מס' הודעות
שיניים
שנשלחו
(בהתאם
לנספח
)8.2.10.004

מס' שעות
שהוקדשו
לבדיקה

סה"כ

ד.

פורמט לתיעוד תוצאות בדיקות שנתיות בכיתות

תאריך

שם בית
הספר

כיתה

שם
התלמיד

מספר
תעודת
זהות

__________________________

ממצא
(כמפורט
בנספח
)8.2.10.004

יצירת קשר
עם ההורים

____________________

חותמת בית הספר

חתימת אחראי בית-הספר

*ה .חינוך לבריאות השן בגני טרום חובה (ימולא ע'י הרשויות להם אושרה ההרחבה לצחצוח בגנים):
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הערות

תאריך

מס'
התלמידים
שהשתתפו

שמות גני
הילדים

הצבת מתקנים
וחלוקת ציוד
בגנים

מס' שעות
חינוך לבריאות
השן

חלוקה בכיתות הגן:
מס' משחות
מס' מברשות

הערות

*ו .מריחת לכת פלואוריד בגני טרום חובה (ימולא ע'י הרשויות להם אושרה ההרחבה למריחת לכת הפלואוריד בגנים):
שם הגן________________ :

תאריך
ביצוע
המריחה

שם מלא

שם הגננת________________________ :

ת.ז

אישור
הורים
כן/לא

ביצוע
מריחה
כן/לא

סיבה לאי
ביצוע
מריחה

תוצאות
בדיקת
שיניים
זקוק/לא
זקוק
(בהתאם
לנספח
8.2.10.00
)8

העברת
הודעה
להורים

שם מלא
של מבצע
המריחה

שם מלא
של הרשם

הערות

ז .הערות מיוחדות

תאריך________________

האחראי על השירות ברשות________________ חתימה ________________

הערות רופא השיניים המחוזי:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
חתימה _________________

תאריך משלוח לאגף לבריאות השן ____________ / _____ /

נספח 8.2.10.003

נספח 8.2.10.004
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שירותי בריאות השן לתלמיד

תאריך ___________

הודעה להורים על תוצאות בדיקת שיניים

לכבוד :הורי הילד/ה __________________
ילדכם עבר היום בדיקת שיניים שנתית במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד ,אשר נערכה בבית הספר/הגן וכללה
הסתכלות בחלל הפה.
תוצאות הבדיקה:
 לא נמצאו סימנים המעידים על תחלואה במחלת העששת הנראים לעין
 ילדכם זקוק לבדיקה/טיפול בעתיד הקרוב עקב עששת /שן שבורה /היגיינת פה לקויה
 ילדכם זקוק לטיפול דחוף עקב עששת חמורה /אבצס /אחר _______________________
 לילדכם לא בוצעה בדיקה עקב :סירוב הילד/ה /פצעים בפה /ובסביבתו
לשמירה על בריאות השיניים של ילדכם מומלץ:
לצחצח שיניים פעמיים ביום בוקר וערב (לפני השינה) ,במשך כ 2 -דק' עם משחת שיניים המכילה פלואוריד בריכוז
המתאים לגיל:
-

מגיל שנתיים עד גיל  :6יש להשתמש במשחת שיניים לילדים המכילה פלואוריד בריכוז עד  ,ppm 1000בכמות
מתאימה (גרגר אורז).
מגיל  6ומעלה :יש להשתמש במשחת שיניים של מבוגרים המכילה פלואוריד בריכוז של
 ,1000-1500ppmבכמות מתאימה (גרגר אפונה).
ליעילות השגה מירבית ,עדיף לירוק את שאריות המשחה ולא לשטוף את הפה לאחר הצחצוח.

לאכול מגוון מכל קבוצות המזון ולהמעיט בצריכת מזונות המכילים סוכר.
לשתות מים ולהימנע משתיה ממותקת.
לפנות לרופא שיניים לבדיקה תקופתית ומריחת לכת פלואוריד
לידיעתכם ,ילדים ובני נוער עד גיל  18זכאים לבדיקות וטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות.
למימוש הזכאות נא לפנות לקופת החולים בה הנכם מבוטחים.
בכבוד רב,
ד"ר_______________________
רופא/ת שיניים
נספח 8.2.10.004

נספח 8.2.10.005
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נוהל צחצוח שיניים בהשגחה בגנים
הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד
לגילאי טרום חובה ()3-4
גן ילדים מהווה מסגרת חשובה לקידום אורח חיים בריא והקניית הרגלי בריאות נכונים אשר ישמשו את הילדים למשך
שנים רבות .קידום בריאות בגנים כולל בנית סביבה תומכת והקנית הרגלי תזונה נבונה ושמירה על ניקיון הגוף .הוחלט,
בשיתוף עם משרד הבריאות ,להרחיב פעילות מקדמת בריאות בגני תרום חובה (גילאי  )3-4כך שתכלול גם התכנים
בתחום בריאות השן .התכנית תשלב חינוך לבריאות השן עם צחצוח שיניים יומי בהשגחת הגננות כחלק משגרת היום
של הגן .ניסיון עם תכניות דומות בעולם מוכיח כי הקניית הרגלים בריאים באופן מעשי מגיל צעיר מונעת באחוזים
גבוהים מאוד את התחלואה בעששת שיניים.
אודות התכנית:
במסגרת התכנית המכילה למידה והקניית הרגלים לשמירה על הבריאות ,יצחצחו ילדי הגן את שיניהם
כל יום לאחר ארוחת הבוקר באופן מודרך ע"י צוות הגן.
צוות הגן יקבל הדרכה ולי ווי ע"י רופא שיניים ושיננית בהובלת האגף לבריאות השן במשרד הבריאות
והפיקוח של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך .שיננית תסייע לגננת ולסייעת בימים הראשונים
של התחלת הצחצוח בשיניים ,על ידי הדרכה לילדים ,ליוו והכוונה.
כיתות הגן יצוידו באבזור מתאים כולל הספקה סדירה של משחות ומברשות שיניים.
כללי צחצוח שיניים בגני ילדים:
 .1טרם תחילת התכנית ,צוות הגן יעביר מכתבים להורים על מנת ליידעם ולקבל את הסכמתם .הורה שאינו
מעוניין כי ילדו ישתתף בצחצוח יודיע על כך לצוות הגן.
 .2כל גן יקבל ציוד (מברשות ומשחות שיניים ,מתקנים לאחסון ,נייר לניגוב ידיים) .באחריות צוות הגן לסמן
מברשות באמצעות מדבקות  /כיתוב על גבי המברשת ו/או המתקן.
 .3משחת שיניים תהיה בריכוז עד  1000חל"מ פלואוריד ,כמות המשחה בצחצוח אחד היא כגרגר אוזר .מברשת
שיניים תהיה מותאמת לגיל הילדים .דרישות למשחות ומברשות  -כמפורט בנספח .8.2.10.004
 .4מדי יום (רצוי אחרי ארוחת  )10יצחצחו הילדים שיניים בגן בהשגחת הגננת והסייעת.
שיטת הצחצוח תהיה רטובה (ליד הכיור) או יבשה (במעגל) ,על פי בחירת הגננת .שתי השיטות יעילות באותה
מידה.
 .5הסייעת תכין על צלחת פלסטיק משחה בגודל גרגר אורז כמספר הילדים.
 .6המשחה תוגש לילדים על ידי הסייעת בסמוך למועד מועד הצחצוח היומי.

 .7בשיטה היבשה :הילדים ישבו במעגל עם מברשת שיניים ומפית נייר על הברכיים ויצחצחו שיניים במשך שתי
דקות .יש להדריך את הילדים לירוק את שאריות המשחה אל מפית הנייר בתום הצחצוח ולאסוף את המפית
לפח.
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 .8בשיטה הרטובה :הצחצוח יעשה בסמוך לכיור,
הילדים יצחצחו את שניהם בתורם .יש להשגיח
ולוודא שהילדים יירקו את שאריות המשחה לכיור וישטפו אתם במים זורמים כדי לשמור על כללי היגיינה
אישית .לאחר הצחצוח יש לשטוף את הכיור במים וסבון.
טיפול בציוד ואביזרים על ידי צוות הגן:
 .1הצוות ישטוף ידיו לפני ואחרי הצחצוח למניעת העברת זיהומים.
 .2יש לשטוף מברשות בתום כל צחצוח ,כל אחת בנפרד במים קרים תוך מניעת מגע בין המברשות.
 .3יש לאחסן את המברשות במתקן מאוורר ,עומדות ומרווחות למניעת מגע בניהן.
 .4יש לשטוף מתקנים פעם בשבוע במים חמים וסבון כלים.
 .5יש להניח מתקן מחוץ להישג ידם של הילדים שלא בשעת הצחצוח.
 .6מברשת שנפלה לרצפה תוחלף במברשת חדשה.
 .7החלפת המברשות תתבצע  3פעמים במשך שנת הלימודים ,או לפי הצורך (הבלאי).

סימוכין71153814 :

נספח 8.2.10.005

נספח 8.2.10.006
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חוזר להורים  -תכנית צחצוח שיניים-
טרום חובה

בגני

טרום

הורים יקרים,

משרד הבריאות ,משרד החינוך והחברה למשק וכלכלה מפעילים את תכנית צחצוח השיניים בגני טרום טרום חובה במסגרת שירותי
בריאות השן לתלמיד .התכנית  ,פועלת בהצלחה רבה בארץ ובעולם והוכחה כיעילה לקידום בריאות הפה והשיניים ובמניעה של
מחלת העששת ,בקרב ילדים.
אודות התכנית :
במסגרת התכנית ,הכוללת למידה והקניית הרגלים לשמירה על הבריאות ,יצחצחו הילדים את שיניהם ,מדי יום בגן,
באופן מודרך ובהשגחת צוות הגן.
צוות הגן יקבל הדרכה וליווי מקצועיים ,כל זאת בהובלת האגף לבריאות השן במשרד הבריאות ובפיקוח של האגף
לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
התכנית תועבר באמצעות תכנים חווייתיים ומותאמים לגיל הרך.
כיתות הגן יצוידו באבזור הנדרש ,עפ"י נהלי משרד הבריאות.
שוחחו עם הילדים על התכנית כדי לעודד ולשמר את ההרגלים שנלמדו ונרכשו.
לתשומת לבכם :
הורה שלא מעוניין שילדו ייקח חלק בתכנית ,מתבקש להודיע על כך לגננת לפני תחילת הפעילות.
הורים לי לדים שאצלם ייתכנו רגישויות בהקשר לתכנית מתבקשים להודיע על כך בכתב.
אנו ממליצים על צחצוח בוקר וערב בכל יום ,בעזרת מברשת ומשחה שיניים המכילה פלואוריד בריכוז מתאים ,בנוסף
לצחצוח השיניים בגן.
מומלץ ל פנות לרופא שיניים לבדיקה תקופתית ומריחת לכת פלואוריד.

ילדים ובני נוער עד גיל  18זכאים לבדיקות וטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות.
למימוש הזכאות נא לפנות לקופת החולים בה הנכם מבוטחים.
בברכה,
צוות הגן וצוות שירותי בריאות השן

נספח 8.2.10.006

נספח 8.2.10.007
הורים יקרים!

חוזר להורים  -מריחת לכת פלואוריד בגנים

שם הגן_____________:
נא לקרוא בעיון את דף המידע ולהשיבו לגננת בהקדם כשהוא חתום:
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במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד והתכנית הלאומית לאורח חיים בריא "אפשרי בריא" ,תורחב הפעילות לקידום
בריאות הפה והשיניים ,לילדים בגני טרום טרום חובה.
אודות התכנית
במסגרת הפעילות ,תתבצע מריחת לכת פלואוריד פעמיים בשנה על ידי איש מקצוע (שיננית/רופא/ת שיניים) בגן.
לכת פלואוריד צבעה שקוף-לבן ,בטעם פירות ,בעלת ריח נעים ,מכילה  Sodium Fluoride 5%ומספקת הגנה
נוספת לצחצוח שיניים בפני מחלת העששת.
עודף חשיפה לפלואוריד בריכוזים גבוהים לאורך זמן ,עלולה לגרום לפלואורוזיס (כתמים לבנים על השיניים).
הסיכון להתפתחות תופעה זו בעקבות מריחת לכת פלואוריד זניח.
הודעה על מועד מריחת הלכה תימסר מבעוד מועד .ניתן להגיע לגן בזמן ביצוע הפעילות.
הנחיות לאחר מריחת הלכה ימסרו לכם ע"י הגננת באותו היום -אנא קראו אותן בעיון.
על מנת שילדכם ישתתף בתוכנית ,עליכם לחתום על טופס ההסכמה המצורף ולהחזירו לגננת.
במידה וילדכם סובל מאלרגיה  ,יתכן ולא תבוצע מריחת הלכה בגן וילדכם יופנה למרפאת השיניים.
בעוד כחצי שנה ,תבוצע מריחה נוספת .ניצור עמכם קשר מבעוד מועד.
במידה ויש לכם שאלות ,הנכם מוזמנים לפנות לפי הפרטים הרשומים בתחתית הדף.
טופס הסכמה להורים*:
שם מלא של ילדכם______________ :

ת"ז  _______________ :קופת חולים________________:

שם מלא של ההורה_______________________:
נא להקיף בעיגול :
האם ילדכם סובל מאלרגיה? כן/לא נא פרט _______________________________________
האם ילדכם אושפז בעבר עקב אלרגיה /אסתמה כן/לא
 מאשר מריחת לכת פלואוריד
 לא מאשר מריחת לכת פלואוריד
___________________________
חתימת ההורים
*חובה למלא את כל השדות.

_____________________
תאריך
נספח 8.2.10.007

נספח 8.2.10.008

חוזר להורים  -הנחיות לאחר מריחת לכת פלואוריד
תאריך__________________
שם הילד/ה _____________ ת.ז______________ .
הורים יקרים,
ילדכם עבר/ה היום במסגרת הגן מריחה של לכת פלואוריד לשמירה על השיניים.
הנחיות לאחר מריחת לכת פלואוריד :
אין לצחצח שיניים היום בערב.
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יש לשוב לשגרת צחצוח (פעמיים ביום) מחר
מחליפה
את צחצוח השיניים.

בבוקר .יש לזכור שמריחת הפלואוריד אינה

בעוד כחצי שנה ,תבוצע מריחת פלואוריד נוספת .ניצור עמכם קשר מבעוד מועד על מנת שתוכלו לעדכן פרטים
אישיים ורפואיים של ילדכם.
להזכירכם ,ילדכם זכאי/ת למריחת פלואוריד גם במסגרת סל הבריאות בקופ"ח .בביקורכם במרפאת השיניים,
חשוב לידע את רופא השיניים כי בוצעה מריחת לכת פלואוריד במסגרת הגן.
בהסתכלות בפי הילד/ה נמצאו הממצאים הבאים :
הילד/ה זקוק/ה לטיפול דחוף עקב עששת חמורה או אבצס
הילד/ה זקוק/ה לטיפול בעתיד הקרוב עקב עששת /שן שבורה /היגיינה אורלית לקויה
לא נצפתה עששת ,אך חשוב לבקר אצל רופא השיניים באופן סדיר
לילדכם לא בוצעה מריחת לכת פלואוריד עקב:
פצעים בפה
אחר__________________
לידיעתכם,
ילדים עד גיל  18זכאים לבדיקות וטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות
למימוש הזכאות נא לפנות לקופת החולים בה הנכם מבוטחים.
במידה ויש לכם שאלות אתם מוזמנים ליצור קשר לפי הפרטים המופיעים בתחתית הדף.
בברכת בריאות שלמה לכל המשפחה!
חתימת המבצע/ת____________
שם הספק _______________ :כתובת __________________________ :טלפון_____________ :
נספח 8.2.10.008

נספח 8.2.10.009
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רשימת רופאי שיניים מחוזיים בלשכות הבריאות המחוזיות:

ד"ר חורי ג'ובראיל:

לשכת בריאות צפון ,רח'  ,113נצרת ,דר' חורי ג'ובראיל
אימיילkhoury.goubrail@zafon.health.gov.il :

ד"ר תהאני זועבי:

טל04-6557842 :
לשכת בריאות חיפה ,רח' פל-ים  15,קרית הממשלה ,חיפה
אימיילtahani.zuabi@lbhaifa.health.gov.il :

ד"ר אלי קובי:

טל04-8632925 :
לשכת בריאות ת"א  ,רח' הארבעה  ,14תל-אביב
אימיילeli.kooby@telaviv.health.gov.il :

ד"ר דניאל קושניר:

טל03-5634765 :
לשכת בריאות מרכז ,קרית הממשלה רח' הרצל  ,91רמלה
אימיילDaniel.Kushnir@lbm.health.gov.il :

ד"ר אירנה אלבז:

טל08-9788601 :
לשכת בריאות ירושלים ,רח' יפו  ,86ירושלים
אימיילirena.elbaz@lbjr.health.gov.il :

ד"ר ודים פיקובסקי:

טל02-5314871 :
לשכת בריאות אשקלון ,מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון
אימיילvadimp@barzi.health.gov.il :

ד"ר דן דקל:

טל08-6745260 :
לשכת בריאות דרום ,רח' התקווה  ,4באר-שבע
אימיילdan.dekel@bsh.health.gov.il :
טל08-6288163 :

נספח 8.2.10.009
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