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הנדון  :הפעלת מרפאות שיניים ע"י מרכזים רפואיים לבריאות הנפש
.1

כללי :
מטרת הפעלת מרפאת שיניים על ידי מוסד אשפוזי היא מתן מענה לצרכים טיפולים של
המאושפזים :בדיקה תקופתית ,מתן טיפול שיניים בסיסי לשמירה על איכות חיים ומענה לצרכים
שיקומיים בהתאם לסל.
משרד הבריאות משתתף בעלות הפעלת המרפאה ע"י רכישת חומרים ותשלום למעבדה ,לפי
המפורט בנוהל זה.

.2

מטרה:
להסדיר הפעלת מרפאות שיניים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש.

.3

אחריות:
אחריות ליישום נוהל זה חלה על:
 3.1מנהלי מרכזיים רפואיים לבריאות הנפש
 3.2רופאי שיניים במרפאות השיניים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש.
 3.3פסיכיאטר מחוזי
 3.4ראש שירותי בריאות הנפש

.4

אזכורים:
 4.1חוזר מינהל רפואה נהלים בתי חולים פסיכיאטרים מס' . 40/96
 4.2נוהל  8.7שירותי בריאות השן למאושפזים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש.

.5

הגדרות:
 5.1מרפאת שיניים – מרפאת שיניים המצויה במרכזים רפואיים ממשלתיים לבריאות נפש.
 5.2רופא שיניים מחוזי -רופא אחראי לבריאות השן בלשכת הבריאות המחוזית של משרד
הבריאות.
 53מרכז שירות דנטלי לבריאות הנפש – רופא שיניים או רכז מנהלי באגף לבריאות השן.

.6

חלות:
נוהל זה חל על:
 6.1מרכזים רפואיים לבריאות הנפש
 6.2מרפאות שיניים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש

עודכן על-ידי:

אושר על-ידי:

ד"ר לנה נטפוב ,מנהלת המחלקה לשירותים דנטליים

ד"ר שלמה פ .זוסמן

ד"ר עבד מסארווה ,מרכז שירות דנטלי לבריאות הנפש

מנהל האגף לבריאות השן ראש שירותי בריאות הנפש
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שיטה:
 7.1רשיונות
העסקת רופא שיניים ,סייעת ,שיננית וטכנאי שיניים או רכישת שירותים מהם ,מותנית
בהצגת רשיונות ובדיקתם ע"י רופא השיניים המחוזי.
העסקת רופא
7.2
בחירת רופא שיניים אחראי לטיפול באוכלוסיית נכי נפש.
בנוסף להיותו בעל רשיון בישראל לעיסוק בריפוי שיניים ,יש לבחור רופא בעל ניסיון
ומיומנות לטפל באוכלוסיית המרכז הרפואי .רופא השיניים המחוזי יעזור בבחירת
רופא מתאים.
 7.3רכישת החומרים
פעם בחצי שנה בית החולים יעביר נתונים מרוכזים לגבי הזמנות לאגף לבריאות
הנפש אשר יזכה את בית החולים.
 7.4טכנאי שיניים
7.4.1
פעם בחצי שנה המרכז הרפואי יגיש חשבוניות תשלום לשירותי טכנאי למרכז שירות
דנטליבאגף לבריאות השן.

.
 7.5אחזקת המרפאה
אחזקת המרפאה כולל :ניקיון ,חשמל ,מים ,תיקונים ורכישת פרטי ציוד תהיה במימון
ביה"ח.
 7.6מתן שירות
בדיקת המתרפאים ומסגרת הטיפולים המאושרים לביצוע במרפאה כמפורט בנוהל .8.7
.8

נספחים :
 8.1טופס בקשה לרכישת חומרים

65.003.01

 8.2טופס דו"ח ימי העבודה על פעילות המרפאה 65.003.02
65.003.03
 8.3טופס דווח חצי שנתי

סימוכין41093711 :

בית החולים __________________

שם הרופא______________
שם הסייעת______________

לכבוד
דר' ____________________
רופא שיניים מחוזי/נפתי
לשכת בריאות ____________
בקשה לרכישת חמרים למרפאת השיניים לנכי נפש
להלן הזמנתו לתקופה ____________
החומר (שם המוצר)

כמות
מוזמנת

העתק :האגף לבריאות השן ,ירושלים

סימוכין41093711 :

תאריך ____________

במלאי

מחיר ליחידה

סה"כ

מאושרת

תאריך ______________________

6

שם הרופא

יומן/דו"ח עבודה ריפוי דנטלי לחולי נפש
___________________________
שם הסייעת
שעות העבודה :משעה______ עד שעה______
מרפאת שיניים _________________
__________________________
נא למלא לכל יום עבודה דף נפרד בשלשה עותקים .1 :למרפאה .2 ,לרופא שיניים מחוזי .3 ,לרכז שרות דנטלי – אגף לבריאות השן
גמר

שם המתרפא

ס 8

7
ה"כ
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ביקורת

טיפול
ת
ב
ת
ו
ת
שיקום
טיפול משמר
עזרה ניקוי
הופנה
אחר
ת
מבית חולים בדיקה ראשונ אבנית עקירו שורש זמניות אמלג מרוכב מבנה כתרים מידה כרכו העמד איזון התאמ נא לפרט טיפול RECALL
סגר ה
ת
ב
ם
ת
ה
I
סופית
שיניי
ם

ימולא במקור  +העתקים

מרכז רפואי _____________
גזברות

דו"ח חצי שנתי :הוצאות המוסד להפעלת מרפאת שיניים לחודשים:

________________

_____________________

__________________2000

חומרים

.1

9

.2

קבלה מס
קבלה מס'

מס' חולים מטופלים
סה"כ הפעלה
______________
חתימת הגזבר

_______________
חתימת המפקח

הערות:
לרופא שיניים מחוזי יעביר לאגף לבריאות השן ,משרד הבריאות ירושלים.
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