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עלה באופן  ניכר, הטכנולוגיה )מה שכונה בעבר סי טי דנטלי (   CBCTהשימוש ב  בישראל 

 מתקדמת מהר יותר מאשר יכולת המשתמשים בה ללמוד את מגוון האפשרויות הטמונות בה. 

שורש, לשיניים  , לטיפולי לצורך תכנון שתלים ההתוייות התרבו ועקב כך גם ההפניות, באם 

במשרד  הנחיות החדשות של האגף לבריאות השן פורסמו ה  2020בינואר   כלואות , ועוד. 

, ובו מפורטות  v.il/hozer/DT02_08.pdfhttps://www.health.go  (82.נוהל  הבריאות )

קיימות הנחיות  בנוהל החדש . CBCTם בשיטת הדימות של תמשישהדרישות החדשות למ

. CBCTלהמפנים  יםוכן לרופא )רופאים בעלי מכשיר ומכונים( יהההדמ המתייחסות למבצעי

ן הנחיות קיימות הנחיות המתייחסות גם לאופן העברת המידע מהמכון לרופא המפנה וכ

  הצורך המתייחסות לצורך בפענוח המידע הקיים במלוא נפח הסריקה שבוצעה לצורך ההפניה. 

)הנהוג ברפואה הכללית ועל פי   דימות בדיקת בכל החשוב, הדגימה נפח מלוא על במעבר

  מעבר ,נוספים ממצאים וקיימים שייתכן כך על מבוסס, ( 2009המלצות מסמך הר"ש שפורסם ב 

, או טיפול. ממצאים אקראיים אלו הם בעלי   בירור המשך לדרוש שעשויים הפניהשב העניין לאזור

התוויה חשיבות רבה ל משפיעים על הצלחת הטיפול .  וכןאות המטופלים שלנו השפעה על ברי

קה ומה מהות ההפניה, כמו כן באיזה מתי יש צורך להפנות מטופל לבדי , ההפניהולסיבת 

לצורך אבחון    CBCTניתן להפנות ל פרוטוקול בדיקה יש לבצע את הסריקה?, לדוגמא 

באנדודונטיה לנפח סריקה קטן וברזולוציה גבוהה כך שנקטין את האזור אליו נחשף המטופל 

סרוק את תלים ניתן ללקרינה . ובמקרים אחרים בהם לא נדרש רזולוציה גבוהה כגון לצורך ש

( ולהקטין קרינה על ידי סריקה ברזולוציה  עם אזור קרינה נרחב יותר )במידה ונדרשהמטופל 

 נמוכה יותר.  

כדי לענות על שאלה זו   ? CBCTמחייב הפניה ל  בו קיים חשד לממצא חשוד  האם כל מקרה 

תקופתית לרופאת השיניים שלו,  הגיע לבדיקה  17.5ניכם את המקרה הבא: בחור בן אציג בפ

הרופאה ראתה את נבטי שיני  צעה בדיקה קלינית ושני צילומי נשך, ראו צילומים מצורפים, בו

ולוצנטי  ולכן הפנתה לצילום פנורמי. בצילום הפנורמי נראה אזור רדי בצילום  קיתחל הבינה

סביב השורשים והרחבה  ור רדיולוצנטיז)א 37על שורשי שן  המשפיע 38תרת שן כומזיאלית ל

.  המחשבה הראשונית היא 37בוצע על כן גם צילום פריאפיקלי לשן  (  PDLלא אחידה של ה 

, להמשך ברור בגלל אבחנה מבדלת הכוללת בעיה בעצם ועלולה   CBCTלהפנות להדמיית 

להפנות   CBCTפאת השיניים לפני הפניה ל להחשיד בממאירות.  לעומת זאת הומלץ לרו

   דיקות דם . התוצאה מפתיעה!!!המטופל לב
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לא לאנדוקרינולג היות ובבדיקות שלו  א CBCTהמטופל לא הופנה ל היתה אכן מפתיעה תשובה ה

סכה קרינה מיותרת לבחור ך נחוטופל בהתאם. כ Dות , חסר ויטמין גבוה  PTH נמצאו רמות 

מקרה זה מדגים את  על הממצא.  רלבנטי   שלא היתה מוסיפה לנו מידע CBCTצעיר של בדיקת 

 .לפי התוויה מוצדקת.  ובמקרה זה הפניה כזו לא היתה מוצדקת CBCTהפניית מטופל ל צורך בה

בל התקשורת בין מכון הצילום לבין הרופא היא בעלת חשיבות יתרה המכון המצלם חייב לק

על מנת לבצע את הבדיקה הנכונה ביותר מהרופא המפנה הפניה כתובה בעלת התוויה ספציפיצ 

שהרופא יכול עבור המטופל. כמו כן המידע המתקבל מהסריקה חייב להיות מועבר לרופא באופן 

אה ביותר. הרופא המפנה הוא לת ביותר והמלבדוק את הסריקה בצורה היעילה ביותר , המדוייק

ראי לכל הממצאים שישנם בתוך כל נפח הסריקה ולכן עליו לדרוש מהמכון שישלחו אליו את האח

בכדי שניתן יהיה לעבור כל כל נפח הסריקה.  מספר  ,  DICOM, או ב  VIEWERהסריקה בקובץ 

 נקודות חיוניות להבנה של המלצה זו: 

סף לכל נפח הסריקה ניתן לקבל גם את דוח החתכים בנו   VIEWERב  . עם קבלת הקובץ 1

 רופא המפנה רגיל לקבל מהמכון שה

כל סיבה אחרת, לדוגמא לא רוצה לבזבז מאו  יכול, אינו   רוצה,נו .  במידה והרופא המפנה אי2

או להעביר בעצמו   ו/ לםזמן כסא יקר על מעבר כל נפח הסריקה , הוא יכול לבקש מהמכון המצ
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דוח   לקבל ל מנת לעבור על כל נפח הסריקה וע CBCT את הסריקה לרופא שמבצע פענוחים ל 

פענוח מפורט ומסכם. כך יחסוך מעצמו לבצע את המעבר על כל נפח הסריקה ויתעמק באזור 

 ההפניה עצמה ויוכל לתעד בתיק המטופל את ממצאי הדוח שקיבל מהרופא המפענח. 

 

עלה מאוד בשנים האחרונות ויש צורך להתאים את ההכשרות שלנו   CBCTהשימוש ב סיכום : ל

 עדי ענק. צכרופאים לטכנולוגיה המתקדמת בזמן קצר ב

 להלן דוגמא לפענוח  



 

 



 





 


