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תקציר
חבלה דנטלית היא מצב שכיח באוכלוסייה הצבאית, הן בקרב לוחמים והן בקרב חיילים שאינם 
לטיפול  שיניים,  שירוש  של  במקרים  ובמיוחד  במשנן,  חבלתיות  פגיעות  של  במקרים  לוחמים. 
התחלתי נכון ומהיר חשיבות מכרעת לפרוגנוזת השן, בנוסף על השיפור בנוחות המטופל. במאמר 
זה מוצגות בפני המטפלים הצבאיים ההנחיות המעודכנות של האיגוד הבינלאומי לחבלה דנטלית 

לטיפול ראשוני במקרי חבלה דנטלית, בדגש על טיפול חירום במקרה של שירוש. 
 

מילות מפתח: חבלה דנטלית, רפואה צבאית, רפואת שיניים צבאית.
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מבוא 
חבלה דנטלית שכיחה יחסית בקרב מבוגרים צעירים ]1[ ובמיוחד באוכלוסייה צבאית, הן בקרב 
לוחמים ]3,2[ והן בקרב חיילים לא-לוחמים ]4[; בדרך כלל החבלה כוללת שברים בכותרת השיניים. 

אבחנה נכונה, תוכנית טיפול ומעקב הינם חשובים ביותר על-מנת להבטיח תוצאה מיטבית.

במקרים של פגיעות חבלתיות במשנן, ובמיוחד במקרה של שירוש שיניים )Avulsion; יציאה 
של השן כולה ממקומה בלסת(, לטיפול התחלתי נכון ומהיר חשיבות מכרעת לפרוגנוזת השן, 
נכון  ראשוני  לטיפול  פרוטוקולים  פורסמו  אלו,  מסיבות  המטופל.  בנוחות  השיפור  על  בנוסף 
בשירוש שיניים ולאחר מכן לטיפול במגוון סוגי החבלות הדנטליות, מטעם איגודים מקצועיים 
 International Association of Dental( שונים. כיום הנחיות האיגוד הבינלאומי לחבלה דנטלית

Traumatology( הן המקובלות ביותר לטיפול ומעקב במקרי חבלה דנטלית ]8-5[. 

טיפול ראשוני נכון ומהיר צריך להינתן במקרים רבים על-ידי אנשים הנמצאים במקום התאונה, 
או בסמוך אליו, ואשר לרוב אינם בעלי הכשרה בתחום הדנטלי. למרות זאת, ההנחיות לטיפול 
ראשוני בפציעות פה ושיניים נעדרות ממרבית ספרי ההדרכה בעזרה ראשונה בעברית ]9[ וכן 
וכן  ]10[. במספר עבודות הודגם, כי חובשים ורופאים ראשוניים,  מקורסי עזרה ראשונה רבים 
רופאי חדרי מיון בישראל, אינם בקיאים דיים בטיפול הראשוני הנדרש במקרה של פציעה מסוג 

זה ]13-10[.

להציג בפני המטפלים הצבאיים את ההנחיות המעודכנות של האיגוד  היא  זה  מטרת מאמר 
הבינלאומי לחבלה דנטלית לטיפול ראשוני במקרי חבלה דנטלית. 

הנחיות האיגוד הבינלאומי לחבלה דנטלית
האיגוד הבינלאומי לחבלה דנטלית פרסם הנחיות מפורטות לטיפול במקרי חבלה דנטלית בשנת 
2001 ועדכן אותן ב-2007, ב-2012, ולאחרונה ב-2020 ]8-5[. בראש הוועדה הבינלאומית עמד 
פרופ' לירן לוין. ההנחיות כוללות פרוטוקולי טיפול ומעקב במקרי שירוש של שיניים, חבלות שבר 
ונקיעה של שיניים, שבר של העצם המכתשית בלסת וכן בחבלה במשנן הנשיר. לשם הפצת 
ההנחיות והנגשתן לקבוצות שונות של רופאי שיניים, תורגמו ההנחיות למגוון שפות ופורסמו 
תורגמו  אשר  המלאות  המעודכנות  ההנחיות   .]16-14[ המקומיים  העת  ובכתבי  האיגוד  באתר 
https://www.iadt-dentaltrauma.org/images/( האיגוד  באתר  נמצאות  לעברית  ידינו  על 

 .) Hebrew_IADT_Guidelines-FULL2020.pdf

הוצע שהחובשים והפרמדיקים הצבאיים יישאו כרטיס מנוילן שבו סכמת הטיפול במקרה של 
וכן מספרי הטלפון של מרפאות השיניים הצבאיות שבהן ניתן לקבל טיפולי חירום  שירוש שן 
מעבר לשעות הפעילות הרגילות ]17[. כמו-כן, מומלץ להציג במרפאות צבאיות את הכרזה "הצל 
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את השן" )Save your tooth( אשר זמינה גם היא באתר האיגוד 
https://www.iadt-dentaltrauma.org/images/Save%20(

 .)Tooth%20HEB.pdf

טיפול ראשוני
ברוב מקרי החבלה הדנטלית, הטיפול הראשוני על-ידי מטפל 
 .]18[ מקצועי  טיפול  לקבלת  הפניה  כולל  שיניים  רופא  שאינו 
במקרים  ההפניה  ויעד  הדחיפות  מידת  מפורטת   1 בטבלה 
יש  שבה  שירוש,  מסוג  חבלה  היא  הכלל  מן  יוצאת  השונים. 
על-ידי  גם  הפציעה,  באתר  ראשוני  לטיפול  מכרעת  חשיבות 
מטפל שאינו רופא שיניים, ואפילו על-ידי פרט שאינו שייך לצוות 
רפואי כלל. חשוב להפנות לבדיקה מקצועית כל מקרה חבלה 
מינימלית.  היא  שהפגיעה  נראה  מלכתחילה  אם  גם  דנטלית, 
לדוגמה, בהיעדר פגיעה תפקודית או אסתטית ובהיעדר כאב 
משמעותיים, הנפגע יכול לסרב לטיפול בשבר של כותרת השן 
עם חשיפת שכבת הדנטין הפנימית, או שמסיבות של עומס 
פעילות החייל הנפצע יופנה לקבלת טיפול מספר ימים לאחר 
החשוף  הדנטין  דרך  לחדור  עלולים  חיידקים  אולם  הפציעה. 
ולגרום לפגיעה ברקמת מוך השן עד כדי צורך בטיפול שורש 

ובטיפולים מורכבים נוספים ]19[.

שירוש
1(, בדרך כלל חותכת  יציאה מלאה של שן ממקומה )תמונה 
עליונה מרכזית או צידית, מתרחשת בעד 16% מכלל הפציעות 

]1[. מובן, שלפגיעה מסוג זה השפעה ארוכת טווח  הדנטליות 
על תפקוד המשנן ועל האסתטיקה של הפרט. אמנם כיום ניתן 
לשקם חסר שן באמצעות גשר חרסינה או כתר חרסינה על 
גבי שתל, אך גם פתרונות אלו אינם מספקים תמיד מענה שלם 
לפגיעה בתפקוד ובאסתטיקה, הם כרוכים בטיפולים חודרניים 
מורכבים ובעלות כלכלית גבוהה יחסית ועלולים לגרום לזיהום 
שעברה  שן  של  שהצלתה  ספק  אין  לכן,  ולהיכשל.  מקומי 

שירוש היא טיפול הבחירה. 

לקליטה  ניתנת  מהמכתשית  ממקומה  לגמרי  שיצאה  שן 
מחודשת הכוללת חידוש של רקמת התאחיזה ]7[. קליטה זאת 
תלויה בשני התנאים הבאים: )1( החזרת השן תיעשה במהירות, 
נוזל  )ללא  "יובש"  בתנאי  לפה  מחוץ  תשהה  לא  השן  כלומר 
שימור( למעלה מ-60 דקות. מובן שעדיף לצמצם ככל הניתן 
)2( סיבי הקולגן  את משך הזמן שבו השן שוהה מחוץ לפה; 
המצפים את שטח שורש השן )Periodontal ligaments( לא 

נפגעו מעבר לקריעתם מעצם הלסת. 

עוד  בלסת  למקומה  השן  את  להחזיר  ניתן  לא  שבו  במקרה 
ולפנות את הפצוע  באתר הפציעה, יש להניחה בנוזל שימור 
נוזלים  וקיבועה.  למקומה  השן  החזרת  לשם  שיניים  לרופא 
 Hank balanced salt הינם:  שן  לשימור  לשמש  שיכולים 
HBSS( solution(, חלב, רוק, או מים פיזיולוגיים; מי ברז אינם 
נוזל שימור מתאים. שן עשויה לשהות בנוזל שימור זמן ממושך, 
למעלה מ-60 דקות, אך בכל מקרה יש להחזירה ללסת ולקבעה 
מהר ככל הניתן. לצורך הכוונה בטיפול הראשוני, יש להיוועץ 

טבלה 1: הטיפול הראשוני וההפניה לטיפול מקצועי הנדרשים בנפגעים עם פציעה בלסתות ובשיניים הקבועות

עיתוייעד ההפניהטיפול ראשוניסוג חבלה

מיידיחדר מיוןשמירת נתיב אווירשבר בלסת

־עצירת דימום וחיטוי מקומי; אם יותר משפשוף שטחי – מומלץ לטפל באנחתך ברקמה הרכה
טיביוטיקה )Penicillin VK(. בחשד לגוף זר או לזיהום אפשרי וכן כשהחתך 

נרחב או עמוק וכשיש צורך בריפוי אסתטי – יש להפנות.

חדר מיון, מנתח 
פה ולסת

24 שעות

יציאת השן 
ממקומה )שירוש(

החזקת השן בכותרת )לא בשורש(, שטיפה במים זורמים )ללא גירוד או 
קרצוף( והשתלה חזרה באופן מיידי במכתשית המקורית בלסת. לאחר מכן 

להפנות לרופא שיניים לקיבוע השן. אם לא ניתן להשתיל חזרה את השן, יש 
להשרות ב- )Hank balanced salt solution )HBSS, חלב או תמיסת מלח 

)אך לא במי ברז( ולהפנות באופן מיידי. מומלץ לטפל באנטיביוטיקה כדוגמת 
.Tetracycline או ,Penicillin VK, Amoxicillin, Doxycycline

חדר מיון, מנתח 
פה ולסת או רופא 

שיניים

מיידי

תזוזת שן ללא 
יציאה מוחלטת 

ממקומה

רופא שיניים, עצירת דימום במידת הצורך
מנתח פה ולסת

24 שעות

־שבר שן ללא חשי
פת מוך )ללא דימום 

מכותרת השן(

48 שעותרופא שינייםשיכוך כאב במידת הצורך

שבר שן עם חשיפת 
מוך )דימום ממרכז 

כותרת השן(

24 שעותרופא שינייםשיכוך כאב במידת הצורך
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טלפונית עם רופא השיניים או להשתמש ביישומון )אפליקציה( 
'toothSOS' של האיגוד הבינלאומי לחבלה דנטלית. 

לאחר החזרת השן למקומה בלסת, רופא השיניים יקבע אותה 
לשיניים הסמוכות באמצעות חוטי מתכת גמישים )פלדת אל-
לטיפול  המיועדים  או  לכך  המיועדים  ניקל-טיטניום  או  חלד 
המיועד  באור  המוקשה  מרוכב  שרף  וחומר  שיניים(  יישור 

לשחזור שיניים בצבע השן( ]7[. 

הוראות לאחר הטיפול הראשוני
בכל מקרה של חבלה דנטלית, יש להמליץ למטופל על שמירה 
צחצוח  כולל  תקין(  לריפוי  )החיונית  הפה  גהות  של  קפדנית 
 Chlorhexidine עדין לאחר כל ארוחה, וחיטוי הפה באמצעות
gluconate )בריכוז 0.1-0.2%( פעמיים ביום למשך שבועיים. 
להימנע  יש  הפציעה  לאחר  הראשונים  השבועיים  במשך 
לפגיעה  לגרום  העלולה  אחרת  מפעילות  או  מגע  מספורט 
)וקרה(.  רכה  תזונה  ולהעדיף  מעישון,  להימנע  באיזור,  חוזרת 
במקרה של חתך בשפה, מומלץ לטפל באנטיביוטיקה )תרופת 
הבחירה היא Penicillin VK(, במיוחד במקרה של חדירת גוף 
במקרה   .)1 )תמונה   ]21,20[ אבן  וחלקי  שיניים  שברי  כגון  זר 
שן שיצאה ממקומה בעקבות חבלה,  ללסת של  של החזרה 
 Penicillin מומלץ לטפל באנטיביוטיקה )תרופת הבחירה היא
VK או Amoxicillin, ובמקרה של רגישות - Doxycycline או 
בכל   .]7[ שנים(   12 גיל  מעל  שהנפגע  בתנאי   ,Tetracycline
מקרה של חבלה באזור הפה יש להפנות את המטופל לבדיקה 
ומעקב  טיפול  ולהמשך  רנטגן,  צילומי  הכוללת  מקצועית, 

בהתאם ]18[. יש לוודא חיסון כנגד טטנוס.

תמונה 1: חבלה דנטלית. החייל, חניך בקורס חובשים, נחבל 
בפניו מנפילה תוך כדי אימון קבלת עירוי. החייל נחבל בשפה 

התחתונה (א: צילום קליני; ג: צילום רנטגן של השפה התחתונה 
המדגים גופים זרים בשפה). בעת החבלה, החותכת הצידית 

והניב העליונים מצד ימין (שיניים 12 ו-13, בהתאמה) יצאו ממקומן 
(עברו שירוש). שן הניב נמצאה, הוחזרה מיידית למקומה וקובעה 

(ב: צילום קליני; ד: צילום רנטגן; ניתן לראות את חוט הקיבוע 
המתכתי) וכתוצאה מכך נקלטה מחדש בלסת, ואילו שן 12 

אבדה. כעבור מספר חודשים, חסר השן שוקם באמצעות כתר 
חרסינה על גבי שתל טיטניום.
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