כל האמת על כאבי ראש,
מיגרנות ,וכאבי מפרק הלסת.

איך להיפטר מהכאב אחת ולתמיד!
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מכתב פתיחה
שלום לך.
אנו מודים לך על שפנית אלינו לקבל את חוברת ההסברה בנושא :איך להיפטר
מכאבי מיגרנות ,כאבי ראש כרוניים וכאבי מפרק הלסת .נכון ,אנחנו רופאי
שיניים ,ובמבט ראשון לא נראה שיש קשר בין מה שאנחנו עושים למיגרנות
וכאבי ראש ,נכון? עם זאת ,אני מבטיח לך שיש לנו קשר ישיר וחשוב לעניין,
ואני אוכיח זאת אם תקראי* עד סוף החוברת .למעשה ,בזמן הלימודים שלנו

דר’ מאיר אבירם

(כל הרופאים במרפאה שלנו הם בוגרי הארץ' ,הדסה' ואוניברסיטת תל אביב בלבד) אנו לומדים
את כל מה שקשור לראש וצוואר .רק אחר כך אנחנו מתמקדים בשיניים .היה מי שאמר כבר שיש
סיבה טובה למה הביטוי" :רפואת שיניים" מתחיל ברפואה ורק אז מסתיים בשיניים .אנחנו קודם כל
רופאים.
התפישה שלפיה הכאב שלך צריך להיות מטופל על ידי רופא כללי ,ושרופא השיניים
לא יידע איך לעזור לך ,לא לגמרי מוטעית .רוב רופאי השיניים שהכרתי באמת
מתמקדים בלמכור לך סתימות וכתרים .במרפאות השיניים שלנו הנקראות:
"טיפול בחיוך" ,החלטנו לקחת את רופאי השיניים שלנו צעד אחד קדימה ,וללמד
אותם לפתור בעיות מורכבות וייחודיות.
פתרונות כמו איך להיפטר מחיוכים לא יפים תוך שעה (כן ,זה אפשרי ומדהים!),

דר’ ליבי שרם

ושיניים קבועות במקום תותבות נשלפות תוך שבוע ,הם רק חלק מהדברים
הייחודים שאנחנו עושים .ספציפית יותר למקרה שלך ,הכשרנו את הרופאים
שלנו גם לאבחן ולפתור את הכאב שלך.
במרפאתנו בראשון לציון ניתן לפגוש את דר' ליבי שרם ,שסיימה לימודים בהצטיינות
באוניברסיטת תל אביב לפני מספר שנים ,והדריכה סטודנטים ב'הדסה' ,או את
דר' רבקה אבנד ,שסיימה לימודים באוניברסיטת תל אביב ,ויש לה ותק של מעל
 20שנה בתחום .היא אחת מרופאות השיניים הותיקות והמוערכות בראשל"צ.

דר’ רבקה אבנר

שתיהן עברו הכשרה מיוחדת כדי לעזור לך .במרפאתנו ברמת גן כדאי לך להתייעץ
עם דר' הילה לין ,שגם היא סיימה לימודים באוניברסיטת
תל-אביב ,ומאז הספיקה להיות מנהלת מרפאות שיניים גם בקופת חולים מכבי,
וגם בקופת חולים כללית .אני יודע שאחרי טיפול במרפאתנו ,תרגישי טוב יותר,
אבל בינתיים עד שתחליטי לקבל את העזרה שמגיעה לך ולחיות חיים טובים יותר
ללא כאבים ,אני מאחל לך קריאה נעימה.

בברכה:
דר’ מאיר אבירם
מנהל רפואי

דר’ הילה לין

* החוברת נכתבה בלשון נקבה משום שעל פי המחקרים ,יש הרבה יותר נשים הסובלות מכאבי ראש מאשר גברים .אם אתה
גבר ,הנתונים בחוברת מתייחסים גם אליך באותה מידה .וחוץ מזה ,תמיד כותבים בלשון זכר ,אז מה רע בקצת אפליה מתקנת?
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האם יש עוד אנשים שסובלים כמוך?
לא להאמין ,אבל לפי המחקרים 12% ,מהגברים ו 35%-מהנשים סובלים ממיגרנות .כאבי ראש יהיו
ל 90%-מהאוכלוסייה ,אם כי לא כולם יהיו חוזרים ,או חזקים כמו מה שאת חשה .בקיצור ,לא .את
ממש לא לבד.
תני לי לספר לך סיפור לדוגמא .אסור לנו לפי חוק למסור פרטים שיחשפו את זהות המטופלים שלנו
(אפילו אם הם מסכימים )...אז נקרא לה טלי לצורך העניין .הרבה פעמים כשאדם נכנס למרפאה
ניתן מייד לראות שהוא סובל מכאבים .במקרה של טלי ניתן היה לראות שמדובר ביום ממש גרוע.
מסוג הימים שבו את מתפללת שתהיה איזו הקלה ,ולא משנה איך .בעלה היה איתה ,אבל גם הוא
לא יכול היה ממש לעזור .שניהם ישבו בחדר הקבלה ,מרגישים אבודים וחסרי אונים.
הם כבר ניסו ללכת לרופא ,והוא רשם לה תרופות ,אבל הן השפיעו תמיד רק לכמה שעות ולא יותר.
כשהם חזרו אליו הוא אמר" :טוב ,בואי ננסה תרופה אחרת ".טלי כבר הבינה בשלב זה ,שאם היא
לא רוצה לחיות על תרופות כל החיים היא צריכה למצוא פתרון אחר שלא יגיע מרופא המשפחה
שלה.
היא פנתה לכירופרקט ,ניסתה תוספי תזונה ,מדיטציה ,עיסויים ,ופחות או יותר כל דבר שניתן היה
להציע לה .אחרי כל כך הרבה ניסיונות ,היא כבר הייתה די מיואשת .היא גם לא ידעה על מי עוד
אפשר לסמוך.

כאבי הראש משבשים את חייך!
אנשים שסובלים מכאבי ראש סיפרו לנו את הדברים הבאים:

א
א "כשאני הולכת לאירועים משפחתיים עם פרצוף סובל הם בטח חושבים שאני
"אף אחד לא מבין עם מה אני מתמודדת .הכאב פשוט לא מרפה!"

מחפשת תשומת לב .זה מעצבן אותי ,אבל אין לי טעם לנסות לענות להם .אם
אתרגז זה רק יחמיר את כאב הראש שלי".

א

"הכאב מפריע לי להיות עם הילדים שלי ,ובעלי כל הזמן צריך לדאוג לי .אפילו האור
מפריע לי ואני נועלת את עצמי בחדר חשוך ומחכה שהכאב יעבור"...

א

"פעם ננעלה לי הלסת ולא הצלחתי לפתוח את הפה! היתי צריכה להשתמש בכפית
בשביל לפתוח אותו .מזל שזה לא קרה לי ליד אנשים ,אחרת הייתי מתה מבושה".

א

"כבר הייתי אצל כל הרופאים ,עשו לי סי טי לראש ,מיפוי לסינוסים ,בדיקות אלרגיה...
פגשתי כירופרקטים ,מומחים לרפואה סינית ולקחתי כל מיני תרופות .כלום לא עזר!
אני ממש מיואשת".

זה עצוב מאד כי רוב האנשים לא יודעים על האפשרויות לפתרון הכאב .חלק מהן ממש מהירות!
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עוצמת הכאב יכולה להיות קלה ,כזו שמפריעה רק לפעמים ,או ממש עוצמתית .במקרה זה הכאב
ממש משבש את החיים ,ואז אנשים מתחילים לחשוב:

מה המקור לכאבי הראש?
אם אדע מאיפה הוא בא ,האם
ניתן יהיה למצוא לו פתרון?
הבעיה העיקרית היא שרוב האנשים לא שואלים את השאלות האלו מספיק מוקדם ,וסובלים במשך
שנים .הייתכן כי הכאב נגרם מבעיות שיניים? בהחלט יתכן .הרבה פעמים כאבי ראש ,שרירים
תפוסים וכאבים בפנים ובלסתות הם בעיות של שיניים.
קיים קשר מורכב בין הדרך בה השיניים נסגרות זו מול זו (מנשך) ,לבין השרירים והעצבים של
מפרק הלסת .קיים איזון עדין בדרך שבה המערכת מתפקדת .איזון המאפשר לה לעבוד בצורה
אופטימאלית ,הרמונית ויציבה .כאשר האיזון הזה מופר ,מתחילות לצוץ בעיות.
לפני שאמשיך ואספר לך על בעיות מפרק הלסת ( ,)TMJועל איך להיפטר מכאבי ראש ,מיגרנות
וכאבי שרירים במהירות ,חשוב לי שתקראי על:

 6הנחות מוטעות בנוגע
לטיפול בכאבי ראש:
 .1תרופות מרשם מטפלות במקור לכאב -
זה לא יאומן שחברות התרופות לא מדגישות בפני הציבור את האמת :התרופות לא מטפלות במקור
לכאב .האמת המרה :התרופות פשוט מספרות למח שלך שהכאב לא שם .הן משכנעות אותו
שהכאב חלף בינתיים ,אבל הן לא מטפלות במקור לכאב .זו הסיבה שלאחר שהשפעת התרופות
עוברת ...הכאב חוזר! נחשי למה? כי הלסת שלך עדיין לא מאוזנת .בואי נדמיין
לרגע שיצאנו לשוט בסירת משוטים בנחל הירקון .באמצע הדרך מתחילה נזילה
מחור בקרקעית .זו רק דליפה קטנה ,אבל הסירה מתחילה להתמלא במים .אם
ניקח איתנו ספל ,נוכל להוציא את המים ולשפוך אותם בחזרה לנחל .נכון ,אנחנו
לא נטבע ,אבל ברגע שנפסיק לשאוב שוב יהיו מים בסירה .אנחנו יכולים להביא
אפילו כד ,או דלי ,אבל המים ימשיכו להיכנס לסירה .ולמה? כי לא טיפלנו במקור לבעיה  -לא סתמנו
את החור בקרקעית .כאבי הראש שלך מאד דומים .התרופות לא מטפלות במקור הבעיה ,ולכן לא
יעבור זמן רב עד שכאב הראש יחזור .עד שלא תטפלי במקור לבעיה  -לא תיפטרי מהכאב.
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 .2התרופות שאת לוקחת לא מסבות לך נזק -
זה משהוא שהרבה אנשים לא יודעים  -התרופות לא בטוחות ב .100% -למעשה ,יש להן
לעיתים תופעות לוואי שעשויות להיות גרועות בהרבה מהעזרה שהן נותנות בהרגעת כאבי
הראש שלך (לכמה שעות .)...את מבינה ,הגלולות מסייעות להפחתת כאבי הראש על ידי כך
שהן מנטרלות הורמון בגופך שתפקידו ליידע את המח שלך שקיימת בעיה .העניין הוא ,שכשאת
מונעת ממנו לבצע את תפקידו ,את מונעת ממנו לבצע תפקידים אחרים שיש לו בגוף .תופעות
הלוואי של תרופות יכולות להתבטא לדוגמא בפריחה קלה .מינון גבוה של התרופות יכול להיות
הרסני יותר ועשוי לפגוע בתפקודי הכבד והכליה שלך (כן ,כן! אפילו אקמול ואדוויל .)...יש אפילו
תרופות להקלת כאבים שעשויות במינון גבוה להוביל לדימום פנימי (כמו אספירין לדוגמא) .ואת
יודעת מה? ככל שאת לוקחת תרופות לתקופה ארוכה יותר ,את מעלה את הסיכון לפגיעה.
זה לא שאנחנו נגד תרופות ,נהפוך הוא ,כל דבר שעוזר
הוא טוב .אבל ברור לך כבר שזה לא הכיוון? לסיכום נציין
שנטילת תרופות לא ממש תורמת ליכולתו של הגוף שלך
להתמודד מול חיידקים ומחלות .לא מאמינה? תשאלי את
הרופא שלך .התשובה עשויה להפתיע אותך.
 .3הכאב נובע ממתח נפשי ,עצבים ורגשות -
כן ,בהחלט יתכן שאת מסוג האנשים שתולשים שערות
מרוב עצבים על בסיס יומיומי ,ואת חושבת שזה מה
שיוצר לך את כאב הראש .אין מה לעשות ,לחץ הוא חלק
מהחיים ,וחלק ממגוון הרגשות הנורמאלי שיש לכל אדם.
אני מוכן להמר על כך שחלק מהמתח הנפשי שלך נגרם
דווקא בגלל שאת סובלת מהכאב ,וזה רק מחמיר אותו.
 .4כאבי הראש שלי הם תופעה חולפת והם ייעלמו עם הזמן -
"אני לא מפונקת ,ואני אסתדר עם זה!" את אומרת לעצמך ,וכל יום את מחכה שמשהוא ישתנה
והכאב יעלם .בינינו ,זה לא קצת טיפשי לחכות שמשהוא ישתנה אם את לא עושה שום דבר
כדי לשנות אותו? אם את רוצה שהכאב יעלם ,תצטרכי לתפוס יוזמה ,ולנסות משהוא חדש .אני
מציע שתחפשי משהוא מוכח ,בדוק ,שעובד על המקור לכאב ולא רק איזה כיבוי שריפות לאחר
שהכאב חוזר .מן הסתם לא היית מבקשת את החוברת הזו אם לא היית מוטרדת מכאבי הראש
הללו .אז קחי יוזמה ובואי להיבדק אצלנו .מה יש להפסיד? הבדיקה והייעוץ אצלנו ממילא חינם.
אנחנו לא נלחץ עליך ,ואין לך שום התחייבות.
 .5רופא המשפחה שלי יודע איך לטפל בכאבי ראש -
יש פתגם באנגלית שאומר" :אם אתה פטיש ,כל מה שאתה רואה זה מסמרים" .פטישים מכים
במסמרים ,רופאים כלליים רושמים תרופות .למעשה ,מכיוון שבהכשרתם הם רגילים לטפל בכאבי
ראש באמצעות תרופות ,הם ימשיכו לטפל בכאב ,אבל לא במקור לכאב .זה כשלעצמו מהווה
בעיה משום שכל עוד שלא מאבחנים מה המקור לכאב ,איך אפשר לטפל בו? למה שהכאב
יעלם? כל מה שיקרה זה שיתנו לך תרופות יותר חזקות .אדגיש שאנחנו לא נגד רופאים (כמה
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מידידינו הקרובים ביותר )...ושחשוב להיבדק גם אצל הרופא הכללי .אבל אם הוא לא פתר לך את
הבעייה ואת מוצאת את עצמך נוטלת תרופות בתדירות גבוהה ,היגיע הזמן שתגיעי אלינו.
 .6מקור הבעיה חייב להיות במקום בו מורגש הכאב -
למרות שהכאבים שלך עשויים להופיע באזור הראש ,ברקות ,בצוואר ,בפנים ,בסינוסים ואפילו
בקצה הקודקוד ,זה לא אומר שהמקור לכאב נמצא שם ,רק לדוגמא ,אם עצב נלחץ על ידי
החוליות של עמוד השדרה ,ברוב המקרים הכאב יופיע בכלל ברגל ,זאת למרות שהמקור לבעיה
הוא בכלל בגב.
אחת הסיבות השכיחות ביותר לכאבי ראש ,לאו דווקא מגיעה מהראש ,אלא ממפרק הלסת
( .)TMJזו לא מחלה אלא הצטברות של כמה גורמים הקשורים ללסתות ,עצבים ושרירי הלעיסה.
למעשה ,אם הצלחנו לאבחן את הבעיה במפרק ,ניתן להעניק לך הקלה ב 95%-מהזמן  -עם
קשת רחבה של אפשרויות טיפול.

בחני את עצמך

?

 .1האם את שומעת "קליקים ליד האוזן כשאת פותחת את הפה?
סיבה אפשרית :בעיות בסחוס של מפרק הלסת בחלקו האחורי.
 .2האם את שומעת "חריקות" בזמן פעולת הלסת?
סיבה אפשרית :עצם לא חלקה לאורך המפרק
 .3האם יש לך כאבי ראש ומיגרנות?

סיבה אפשרית :לחץ של ראש המפרק על עצם הגולגולת ומתח שרירים גבוה
 .4האם את חווה סחרחורות?

סיבה אפשרית :כאשר הלחץ על המפרק גדל ,יש היצרות של כלי הדם באזור ,מה
שעשוי להשפיע על האוזן התיכונה

 .5האם את שומעת צפצוף באוזניים ,או שיש לך כאבי אוזניים?
סיבה אפשרית :לחץ על תעלת האוזן

 .6האם את חשה כאב חזק בכל הראש ,כאבים בלסת או כאבים בפנים?
סיבה אפשרית :לחץ של המפרק על קצות העצבים הקשורים לאזור
 .7האם את חשה כאבים בצוואר?
הסיבה :לא ברור למה ,אבל להרבה אנשים עם בעיות מפרק יש את התופעה הזו.
אם ענית כן אפילו על שאלה אחת ,אז בהחלט יתכן שמקור הכאב שלך הוא במפרק הלסת  -ויש לנו
בשורה טובה בשבילך! יש לנו טיפול פשוט ,ללא תרופות ,ללא ניתוחים וללא כאבים שיכול לעזור לך .אולי
לא תאמיני ,אבל מחקרים הראו שהדרך הבטוחה והמהירה ביותר לטפל בבעיות מפרק היא:

טיפול שיניים מהיר לאיזון המנשך ,נטול לחץ ונטול כאב!
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אנחנו לא מדברים כאן רק על סתימות או טיפולי שיניים רגילים אחרים .רופא שיניים טוב צריך
להתייחס גם לגבה המנשך שלך .יתכן ויש לך חוסר גדול של שיניים באזור האחורי של הלסת ,או
שחיקה שגרמה לשיניים שלך לאבד מהגבה שלהם .במקרים כאלו ,הפה נסגר עכשיו יותר לעומק
מאשר בזמן בו השיניים היו שלימות וגבוהות יותר .כאשר הפה נסגר יותר מדיי ,הלחץ על מפרק
הלסת הולך וגדל ,ומתח השרירים שמסביבו אינו תקין .צפי בתמונה הבאה כדי להבין איך מפרק
הלסת עובד ,ואיך הוא יוצא מאיזון.
מצבי מפרק הלסת

מפרק הלסת בעמדה נורמאלית .עצם הלסת מופרדת
מהגולגולת עם סחוס בצורת דיסק .הדיסק פועל כבולם
זעזועים כאשר את לועסת ,מדברת או בולעת ,ומחליק את
המפרק קדימה אחורה ולצדדים בצורה חלקה.

כך נראה המפרק במנח נורמאלי בזמן שאת פותחת את
הפה .הדיסק נשאר במקום הנכון בין הלסת לגולגולת
כאשר הלסת בתנועה.

בעיה במפרק  -הדיסק נשחק ,וכאשר הלסת בתנועה,
הדבר גורם לעצמות לחרוק זו מול זו .כאשר תסגרי את
הפה הדיסק יקפוץ חזרה למקום וישמיע ‘קליק’.
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יש לנו פתרונות מהירים להציע לך ,אבל חשוב שתגיעי אלינו להערכה של המצב כמה שיותר מהר.
ככל שאנשים מחכים יותר זמן ,הנזק המצטבר הולך וגדל ,והסיכוי שלנו לעזור לך הולך ויורד .במצבים
שהוזנחו הרבה זמן ,יתכן ויהיה צורך גם ב:

זריקות וניתוחים
כדי לשחרר שרירים תפוסים ונעולים ,יהיה צורך בהזרקה לתוכם ,ולעיתים ,אם התפתחה במפרק
דלקת ,יהיה צורך בהזרקת תרופות לתוכו (זה כבר עניין למומחים בבתי חולים).
במקרים ממש חמורים יהיה צורך לנתח על מנת לשקם את הסחוס של המפרק ,או לצרוב קצות
עצבים מהאזור ששולחים אותות כאב לפנים ולצוואר.

אבל הנה החדשות הטובות:
למרות שאנשים רבים שמאובחנים עם בעיות במפרק הלסת סובלים מכאבי ראש ,גם אנשים שאין
להם בעיות במפרק ,אבל יש להם כאבי ראש כרוניים או מיגרנות ,מגיבים לאותו הטיפול בדיוק! נכון,
יש כאבי ראש שלא מגיבים לטיפול שיניים מדויק כמו זה שאנו מציעים ,בניהם כאבי ראש הנובעים
מלחץ דם ,סוכרת ,שינויים הורמונאליים ,בעיות כירופרקטיות ועוד.
העניין הוא שהסיבות האלו הן רק אחוז קטן מכלל המקרים ,וברוב המקרים מדובר בכאב שמקורו
מאיזון לא נכון של הלסתות ,לחץ על המפרק ,וזרימת דם לא מספקת למח.

אולי מספיק עם התרופות?
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?

בואי נדבר על מיגרנות...

מכשיר קטן ,שנקרא  N.T.Iמצליח למנוע מיגרנות.
הייתכן?
מה היא בכלל מיגרנה?

מיגרנה היא כאב ראש הנמשך בין  4ל 72-שעות .מדובר בכאב פועם ,שמחמיר בעת ביצוע פעולות
שגרתיות .הוא עשוי להיות מלווה ברגישות מוגברת לאור או קולות חזקים .לפעמים יש גם בחילות
ואפילו הקאות ,כל זאת ללא מחלה אחרת ברקע.

מה הסיבה להתפתחות מיגרנה?

המיגרנה מתפתחת כתוצאה מהפרעה בקלט של המח .המח קולט מסרים מעצבים בעיניים
ובלסתות .כאשר יש הפרעה בקלט הזה ,פעילות המח משתבשת ,ויש עליה בלחץ של הנוזל שמקיף
את המח .לחץ זה נתפס כפעימות של כאב.

איך מטפלים במיגרנה?
המטרה צריכה להיות הפחתת כמות הגירויים הנקלטים
במח ,ובמיוחד אלו הנקלטים בעצב הטריגמינלי (ראי
תמונה משמאל) .אפשר לראות בתמונה כי סעיפי
העצב השונים מגיעים למקומות רבים בראש ובפנים,
ומתרכזים לסיב מרכזי אחד ממש ליד מפרק הלסת.
מתח שרירים חזק ,או תנועות רבות של הלסת ,מזיזות
הרבה את המפרק וגורמות לחץ באזור .את אפילו לא
שמה לב שאת מפעילה את הלסת ואת השרירים שלה
חזק .לפעמים את עושה זאת מתוך שינה ,חורקת שיניים
או פשוט מהדקת אותן .אין לך שליטה על זה .הפעילות
העודפת הזו מפגיזה את העצב בתחושות שנקלטות לא

פריסת העצב הטריגמינלי

נכון במח ,וכך מתפתח כאב ראש כרוני או מיגרנה.
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איך נראה המכשיר?

המכשיר הוא בסך הכול אביזר פלסטיק קטן המותאם לשיניים הקדמיות התחתונות שלך על ידי
רופא השיניים במרפאתנו .לאחר שבדקנו גם את היחס שלו לשיניים העליונות שלך ואת התאמתו
לתנועות הפה ,תוכלי לישון איתו בלילה .כל לילה.

*המדגימה איננה מטופלת

מה בדיוק עושה המכשיר?
בעזרת מניעה של המגע בין השיניים האחוריות למעלה ולמטה ,המכשיר מונע ממך להדק את
השיניים לכל אורך הלסת .כך השרירים לא מתכווצים ,ונמנעת ההפגזה של העצב בתחושות .זה
מוביל לירידה בפעילות השרירים ובעוצמת סגירת הפה.
אם כבר ניסית פעם סד לילה למניעת שחיקה ,אז דעי לך שהמכשיר הנ"ל שונה מהם לחלוטין .סד
לילה המתלבש על השיניים לכל האורך יוצר משטח לעיסה אידיאלי ,מה שרק יוצר מטרה נוספת
להידוק השיניים וליותר מיגרנות.
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מה האפקטיביות של המכשיר?
למעשה ,הוכח במחקרים ,ש 80% -מהאנשים שהשתמשו במכשיר ,חוו ירידה ממוצעת של 77%
(!!!) בתדירות המיגרנות ,וזאת לאחר שימוש של  8שבועות בלבד במכשיר .מה זה אומר? זה אומר
שיש לך סיכוי מצוין להיפטר מהכאב אם תקפידי להשתמש במכשיר .אולי הכאבים לא ייעלמו
לחלוטין ,אבל לפי המספרים של המחקר ,סביר שאם היו לך  10פעמים בחודש מיגרנות ,יהיו לך
מעכשיו רק פעמיים בחודש .אם היה לך כאב רק  10פעמים בשנה ,יהיו לך רק פעמיים בשנה .יתכן
והפתרון לא יהיה של  ,100%אבל הרגע שיפרת את מצבך לאין ערוך.

האם יש למכשיר תופעות לוואי?
בניגוד לחלק מהתרופות שירשמו לך הרופאים ,למכשיר אין תופעות לוואי .לוקח כמה ימים להתרגל
לישון איתו בפה ,אבל בזה זה מסתכם .אחת לתקופה צריך לבא ולהיבדק אצל רופא השיניים כדי
לוודא שאיזון השיניים נשמר.

זהו רק אחד מהטיפולים החדשניים
והמדהימים שביכולתנו להציע לך! רוב
הסובלים מכאבי ראש ששמעו על הפתרונות
החדשניים האלו ,תוהים...

איך אני יכול למצוא רופא שיניים שהוכשר
לטפל בבעיה שלי?
הכי פשוט זה לשאול את רופא השיניים שלך" :האם אתה מטפל בכאבי ראש?"  -רופאי שיניים
מסוימים לא מתרכזים בנושא ספציפי ,כמו כאבי ראש ,ויעדיפו לא להתעסק עם זה .הם יטפלו
לך בשיניים ,אבל לא יוכלו לעזור לך עם הכאב .לחלופין ,את יכולה פשוט להתקשר אלינו ,ולהגיע
להערכה של המצב ,בדיקת שיניים וצילומים במרפאה חינם וללא התחייבות.
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שאלות נפוצות
בסדר ,אני מבינה שהגיע הזמן לטפל בבעיה
שלי,מה אני עושה?
זה הכי פשוט! התקשרי למרפאה .יענו לך שם עדנה ,מירב או דליה ,שהן בין האנשים הכי נחמדים
שאני מכיר .תבקשי לקבוע תור אל דר' לין ברמת גן ,או דר' ליבי או דר' אבנד ) (Abendבראשון לציון

לפגישת ייעוץ חינם ,בנושא כאבי ראש בשעה שנוחה לך ,וזה הכול.

מה מצפה לי בפגישת יעוץ החינם שלי?

אחרי שתמלאי שאלון רפואי קצר ,תוכלי להיכנס לרופאה שתעזור לך .בהתחלה היא תעשה אבחון
של הסיבה לכאבי הראש שלך  -יש לה שאלות ספציפיות לשאול אותך ,שבאמצעותן היא תנסה
להבין מאיפה מגיע הכאב ,ולא פחות חשוב ,להבין בדיוק עם מה את מתמודדת.
אחר כך תתבצע בדיקה כוללת של מצב השיניים והמנשך  -מה מצב השחיקה שלך ,האם תנועות
הלסת שלך מאוזנות ,הפרעות לתנועה ,חורים בשיניים ,בעיות איזון ועוד.

האם יש צורך בביצוע צילומים?
רוב הסיכויים שיהיה לנו צורך גם בצילום פנוראמי דיגיטאלי המראה את מפרקי הלסת שלך .מכשיר
צילום כזה אין בכל מכון צילומים ,ובטח לא בכל מרפאה .צילום זה יאפשר לנו לקבל יותר מידע,
והאבחון יהיה מהיר ומדויק יותר .לנוחותך ,יש מכשיר חדיש במרפאתנו ואנו נשמח לבצע את הצילום
הנ”ל למענך חינם ,וללא התחייבות.

האם אתם בטוחים שתוכלו לעזור לי?
לצערנו ,מכיוון שאיננו מכירים אותך או את פרטי הכאב שאת חשה ,נוכל להגיד לך איך אנחנו יכולים
לעזור לך רק אחרי שתבדקי במרפאה .גם אם לא ,לא תצאי מאוכזבת .יש סיכוי גדול שנדע למי
להפנות אותך להמשך אבחון וטיפול.
ברגע שנדע מה צריך לעשות כדי לעזור לך ,תוכלי לקבוע תורים לטיפול כבר באותו יום ,או ללכת
הביתה ולחשוב על כל הדברים שסיפרנו לך .מקוים שלא תכעסי ,אבל מכיוון שמרפאתנו בדרך כלל
עמוסה ,לעיתים צריך להמתין שבועיים שלשה לתור אצלנו ,אז עדיף שתתקשרי כבר עכשיו .ככל
שתקבעי לעצמך תור מהר יותר ,כך תוכלי להיפטר מהכאב ומהתסכול מהר יותר.
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כמה יעלה לי הטיפול?
קשה לנקוב במחיר מדויק מפני שלכל אדם יש פה שונה ,רצונות שונים ,ורף ציפיות שונה .המחירים
במרפאתנו אינם מהיקרים באזור ,אך גם לא מהזולים בו .אנו מאמינים כי ניתן לספק שירותי רפואת
שיניים מצוינים במחיר סביר.

האם אתם עובדים עם חברות ביטוח?
כשאת מתקשרת לקבוע פגישת יעוץ חינם ,ספרי למזכירה שלנו אם יש לך ביטוח שיניים .אנחנו
עובדים בהסכם עם חברות הביטוח ‘הראל' ו’כלל' .אנו נמלא ברצון את הטפסים גם לשאר החברות,
(מגדל ,איילון ,דקלה ,הפניקס ,ומנורה) נשלח בשבילך בקשות לאישור התכנית ,ותביעות להחזר
כספי בסיום הטיפולים .המזכירה שלנו מיומנת מאד בעבודה מול חברות הביטוח .עם זאת חשוב
לדעת ,כי מרבית הטיפולים בבעיות מפרק אינם מכוסים על ידי הפוליסה שלך .מכשיר הNTI-

למשל ,וכך גם הפגישות לאיזון המנשך הם טיפולים שאינם מכוסים כלל.

האם אפשר לשלם בתשלומים?
בודאי .אנו מקבלים מזומן ,המחאות וכרטיסי אשראי .ניתן לשלם באשראי עד  24תשלומים ללא
ריבית והצמדה ,ואפילו לקבל מימון חוץ בנקאי ,בהוראת קבע בכרטיס אשראי ,עד  72תשלומים
בכפוף לאישור חברת המימון .

האם יש אחריות על הטיפולים?
במרפאת טיפול בחיוך אנו מקפידים על איכות גבוהה :למעשה בבדיקות סטטיסטיות שעשינו ,אחוז
העבודות שאנו נאלצים לחזור
של הטיפולים שלנו גבוהה
שמעניקות

המרפאות

לשנה אחת בלבד ,אנו ניתן
חתומה

ובה

התחייבות

עליהן בתוך  8שנים הוא כל כך נמוך ,ורמת הגימור
עד כדי כך ,שבניגוד למרבית
אחריות בעל פה
לך תעודת אחריות
לטיפול חוזר במשך

 3שנים .אנו יכולים להיות

נדיבים משום שאנו

יודעים כי הסיכוי שתהיי

זקוקה לטיפול החוזר

הוא אפסי.

מרפאת “טיפול בחיוך” סניף ראשון לציון 03-9678778
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איפה נמצאת המרפאה?
ל" -טיפול בחיוך" שתי מרפאות.
האחת בגבול רמת גן  -גבעתיים,
ברחוב כצנלסון  156פינת בן-גוריון
 ,182קצה שדרות ירושלים .המרפאה
החדישה ממוקמת במגדלי "שקל"
(השקם הישן) בקומה  .3בבנין יש
חניה ללקוחות המרפאה ,שהכניסה
אליה מרחוב כצנלסון.
למרפאה נגישות מצוינת לנכים ובעלי
מוגבלויות ,ומעלית רחבה תעביר אותך
מקומת הרחוב אל קומת המרפאה.

רמת גן  -גבעתיים

למגיעים בתחבורה ציבורית ,קוים:
 63,52,60,61,65,67ו 463-עוברים
בסמיכות למרפאה.
המרפאה השנייה היא בראשון לציון.
המרפאה ממוקמת במרכז העיר

A

הוותיק ,בסמוך לקצהו העליון של
המדרחוב ו  -2דקות הליכה בלבד
מהתחנה המרכזית הישנה  .קווי
אגד  85ו  -14עוברים במרחק הליכה

מדרחוב

קצר מהמרפאה .מיקומה האידיאלי
בקומת הקרקע מאפשר לנכים ולבעלי

ראשון לציון

מוגבלויות להגיע עד לכסא הטיפולים
אפילו עם קלנועית .בסמוך למרפאה
מגרשי חניה ,ביניהם חניון זד”ל התת-קרקעי וחניון עובדי העירייה הפתוח חינם לציבור בשעות אחר
הצהריים וערבי חג .מאחורי אורוות הברון שממול המרפאה קיים מגרש חול שבו שפע מקומות
חניה .כתובת המרפאה המדויקת היא :אשר לוין  1פינת מוהליבר  5ראשון לציון.

איך ארגיש בסיום הטיפול?
דמייני לעצמך שתוך זמן קצר תוכלי להרגיש כמו בן אדם אחר לגמרי .הכאבים יחלפו ותוכלי לחזור
וליהנות מהחיים .אני רציני לחלוטין! כשאת בוחרת במרפאה שלנו את רואה תוצאות מהירות .אני
דואג שהצוות שלי ואני ,לא נהיה רק מנוסים ומקצועיים ,אלא גם נחמדים ומתחשבים בצרכים
שלך.

מרפאת “טיפול בחיוך” סניף ר”ג  -גבעתיים 03-6703349
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?

מלאי את השאלון לפני הגעה למרפאה
 .1בסולם של  ,1-10כאשר  10זה הכאב הכי חזק שיכול להיות מעל גבה

הכתפיים ,ו 1-הכי חלש ,כמה בקרים בשבוע את קמה ללא כאב כלל?

 .2בסולם של  ,1-10מה דרגת הכאב הממוצעת שאיתה את קמה בדרך כלל?
 .3מה האחוז מתוך הזמן שבו את ערה ,שאת חשה בכאב?

 .4מה האחוז מהזמן שבו את ערה ,שבו אין כאב ואת לא לוקחת תרופות?
 .5באיזו דרגה יש לך כאב ראש במהלך היום (בסולם של ?)1-10
 .6בסולם של  ,1-10מה כאב הראש החזק ביותר שהרגשת?

 .7באיזו שעה של היום בדרך כלל יש לך את רמת הכאב הגרועה ביותר?
 .8כמה פעמים בשבוע (או חודש) את סובלת מכאבם חזקים?
 .9מאיזה אזור לדעתך מגיע הכאב שאת חשה? פרטי:

 .10איך היית מתארת את הכאב שלך? (לוחץ ,פועם ,עמום ,דקירה ,גלים ,מתגבר וכו)
 .11אנא הקיפי בעיגול את אנשי המקצוע שכבר ראית בנוגע לכאב שלך:
א.
ב.
ג.
ד.

רופא כללי
אלרגולוג
כירופרקט
מעסה

ה .נוירולוג
ו .פנימאי
ז .אף/אוזן/גרון
ח .רופ”ש

ט .רפואה משלימה
י .הומאופט

 .12אילו בדיקות כבר עברת לאבחון הכאב?
אCT .
ב .בדיקות דם

גMRI .
ד .צילומי רנטגן

ה .בדיקת מערות האף

 .13אילו טיפולים (כולל טיפולי שיניים) כבר עברת בנוגע לכאב שלך? פרטי:
 .14אילו תרופות את נוטלת כרגע כדי למנוע מראש את כאבי הראש?
 .15אילו תרופות ניסית כבר בעבר?
 .16אילו תרופות את נוטלת ,ובאיזה מינון ,כדי להרגיע את הכאב לאחר שהוא מופיע?

סמני את האזור
בו את חשה את הכאב:

מרפאת “טיפול בחיוך” סניף ראשון לציון 03-9678778

לשים את הכאב מאחוריך. .

ראשון לציון 03-9678778
ר”ג-גבעתיים 03-6703349

קראו עלינו באתר" :מרפאות שיניים מומלצות בישראל"
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