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 13/2019 וזר מס' :ח

 

 ה' אלול, תשע"טירושלים, 

 2019ספטמבר,  5   

 

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 

 

 טיפולים אסתטיים על ידי רופאי שיניים הנדון: 

 22.10.2013מיום:  35/2013חוזרנו מס'  סימוכין: 
 

 : כללי. 1

הנה "רבת פנים וכוללת את היכולת לדבר,  FDIבריאות הפה על פי הגדרה של הפדרציה העולמית 

לחייך, להריח, לטעום ללעוס ולבלוע ולהביע טווח של רגשות דרך הבעות פנים עם ביטחון". מטבע 

אסתטי. רופא שיניים יכול כולל התייחסות למרכיב הרפואת השיניים ב משמעותיהדברים לכן, חלק 

וחומר  בוטולינום טוקסיןהזרקת  ובכלל זהקצועית, מלתת למטופלו כל סם חוקי שנדרש לעבודתו ה

 מטבע הדברים, מדי פעם ובריאות הפה. השינייםעיסוקו בריפוי לצרכים אסתטיים, כחלק ממילוי אחר 

הרפואה באיזורים אנטומיים כגון בסינוס המקסילרי. השקה וחפיפה מקצוע השקה ואף חפיפה עם קיימת 

 . הליד ז הז םיעוד להפריע לשני המקצועות למלא את הזאת לא צריכ

לרופא השיניים לחרוג מגבולות עיסוקו ולעסוק  יש לציין כי אין בהנחיות חוזר זה משום מתן היתר

 איזור בו הוא מטפל. אסתטיים מעבר לטיפולים ב

 

  : המטר. 2

ע"י רופאי שיניים כחלק ושאר טיפולים אסתטיים בוטלניום טוקסין הזרקת ל המסגרת המותרתהבהרת 

  שיניים.בריפוי  םעיסוקמ

 

 : הבסיס החוקי. 3

ניתוח, טיפול, ייעוץ או השגחה " - 1סעיף  םהשיניי רופאימוגדר בפקודת  שיניים יפויעיסוק בר .3.1

 ."......... ,שיניים המבוצעים כרגיל בידי רופא

 בוטולינום טוקסין או לבצע כל טיפול אסתטי אחר ופאי שיניים רשאים להזריק מהאמור עולה כי ר .3.2

 . מקצועבכמקובל ושמירה על בריאות הפה  שיניים עיסוק בריפויאם הדבר נעשה במסגרת 

"מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה,  -)א( לפקודת הרופאים 3ע"פ סעיף  .3.3

   במפורש או מכללא, כעוסק ברפואה או כמוכן לעסוק בה". 
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או חומר מילוי באזורים  בוטלניום טוקסיןאל לרופא השיניים לחרוג מגבולות מקצועו ולהזריק  .3.4

 אנטומיים שלא קשורים לעבודתו.

 

 ורופאים אחרים חריגה מגבולות מקצועם.אכוף על רופאי שיניים ימשרד הבריאות  .4

  הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ה,ב ב ר כ 

 ד"ר ורד עזרא 

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –מדעית יו"ר מועצה 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 425905418סימוכין : 

 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
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