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 פנינו לאן?" –שיח בנושא: "רפואת הפה בעידן הקורונה -רבמתוך הפתיח ל
 2020אפריל  21שהתקיים בתאריך 

עם הסיכון  תמחויות הרפואהאחת מהרפואת השיניים והפה היא 
 -במאחר שאנו עובדים  COVID-19ה  בווירוס הגבוה ביותר להידבקות

portal of spreading  וב-  portal of entry   לווירוסהעיקריים . 

כנראה תלווה אותנו חודשים שאנחנו בעיצומה וCOVID-19פנדמיית ה 
נו ראשית כבני אדם, אך גם כבני משפחה התייחסות. מהווה אתגר מקצועי

רוע מתגלגל. יעקב היות הפנדמיה אמשתנה ומתעדכנת מיום ליום  וכרופאים
מבוסס לא תמיד ו לעיתים סותרשחדש מוצפים במידע ף אנו נחשפים וא

מוטעה במדיה המפורסם מידע הטוענים שלעתים ה  ראיות. יתרה מכך, יש
עם החברים לחלוק  ראה האיגוד לרפואת הפה צורךלכן בכוונת תחילה. 

קיים "סיעור לו הנצבר עד כה של חברי הפאנל  סיון האישיימהנוהמתמחים 
 שיח זה. בתכנית רב  מוחות" על הדילמות העולות מהמצב

ברפואת ומתמחים מומחים כלהדגיש היא שלדעתי נקודה נוספת שיש 
עם מקומיות  מגוון של מחלות אוראליותנחשפים ביום יום לאנו  ,הפה

השפעה שלחלקן , שיניים הכלליהורסטיליות הרבה יותר גבוהה מרופא 
גבוהה  כדוגמת מחלות זיהומיות בעלות אינפקטיביות בריאותית משמעותית
ההתייחסות המקצועית שלנו צריכה  ולכן . COVID-19וזאת עוד לפני עידן ה 

 ידע הרובד הראשון הוא .מספר רבדים ולכלוללהיות מיטבית כמה שיותר 
 האמנם מכיל רפואת הפהב תכנית ההתמחותשל  הקוריקולום: נרחב אקדמי

פרקים  3את הבסיס ללימוד מחלות זיהומיות ודוגמא מובהקת לכך היא 
דוגמא ו ופטרייתיים, נגיפיים חיידקייםהמוקדשים בספר של נוויל לזיהומים 

.    Sexual transmitted disease  -ל פרק בספר של ליטל המוקדשנוספת היא 
מאשר רחבה ועמוקה יותר  תאקדמי עלינו לשאוף להשכלה יחד עם זאת

מנגנוני הדבקה ומחלה, מנגנוני יותר לעומק כדי להבין קוריקולום הספרות 
ותהליכי וריפוי. עלינו גם לשלוט בכלי הערכה מדעית כגון סטטיסטיקה טיפול 

בספרות המדעית  מעודכנים להיותכמובן וקריאה מדעית ביקורתית ו
משך של תוך תהליך מת .  הרובד השני הוא רכישת ניסיון קליניהעכשווית

: ולשם כך הוא שיתוף מניסיוננו האישי יהרובד השליש . ימוד לקחיםל
 התכנסנו היום. 
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