מאמרים מקצועיים

השפעת סוג השיקום הפרותטי
על שביעות הרצון של מתרפאים
מחוסרי שיניים
תהליך העלייה בתוחלת החיים בעשורים האחרונים בא לביטוי
בין השאר גם במספר הולך וגדל של מתרפאים מחוסרי שיניים.
למצב זה קיימת השפעה ניכרת על חיי בני אדם אלה ,דבר שהוביל
לביצוע מחקרים רבים המנתחים את היחס בין בריאות הפה
ואיכות החיים .מערכות שונות משמשות כיום להערכת שביעות
רצון של מתרפאים .פרופיל השפעת בריאות הפה ( )OHIPהוא
כלי למדידת התפיסה של המתרפא את ההשלכות החברתיות של
בעיות הקשורות לבריאות הפה.
הערכה של תוצאות שהתקבלו בעקבות טיפול חייבת לכלול הערכה
קלינית אוביקטיבית יחד עם דעתו הסוביקטיבית של המטופל.
לטענת מחברי המאמר ,חוקרים רבים משתמשים בסקאלות
ושאלונים למדידת שביעות הרצון של מתרפאים עם תותבות
קונבנציונליות שלמות שטופלו בתותבות על נתמכות שתלים.
עם זאת ,לא נמצא בספרות המדעית מחקר שערך השוואה של
שביעות רצון ושבוצע במתרפאים להם סוגים שונים של תותבות
על גבי שתלים.

מטרה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון ולהעריך את שביעות רצונם
של מתרפאים מחוסרי שיניים לחלוטין שטופלו בתותבות קבועות
נתמכות שתלים .בדרך זו ביקשו החוקרים להעריך את השפעת
סוג התותבת על איכות החיים.
מחקר פרוספקטיבי זה כלל  40מתרפאים  18 -גברים ו22-
נשים מחוסרי שיניים לחלוטין להם תותבות קונבנציונליות .הם
חולקו לשתי קבוצות :קבוצה של  20מתרפאים בהם בוצע שיקום
קבוע נתמך שתלים ,וקבוצה שכללה  20מתרפאים עם תותבות
על .תהליך השיקום של  40המתרפאים כלל החדרת  328מערכת
שתלים מסוג  .Astra Techמתוך קונצנסוס בין המנתח והרופא

המשקם הונחו בלסת העליונה ארבעה שתלים כדי לתמוך בכל
אחת מתותבות העל ושמונה שתלים כדי לתמוך בשיקום הקבוע.
בלסת התחתונה לעומת זאת ,הונחו שני שתלים על מנת לתמוך
כל תותבת על ושישה שתלים כדי לתמוך בכל תותבת קבועה.
הנבדקים הוערכו ,באמצעות שאלון שחובר במיוחד למחקר זה,
לפני הטיפול וכעבור שנה ,שלוש וחמש שנים .השאלון הכיל 19
שאלות 14 .השאלות הראשונות נלקחו משאלון פרופיל השפעת
בריאות הפה המקורי מכיוון שנמצאו יעילות להשגת מידע הנוגע
להשלכות החברתיות של טיפול שיקומי נתמך שתל (סיפוק כללי
בחיים ,בעיות במקום העבודה ,שכיחות של מצבים מביכים) ועבור
הערכת תפקוד (יכולת דיבור ,שינויים בחוש הטעם) .עם זאת,
המבחן אינו מעריך דרישות בסיסיות אחרות של שיקום באמצעות
תותבות ,כגון היגיינה אורלית ואסתטיקה .מסיבה זו נוצרו חמש
שאלות נוספות שהרחיבו את השאלון לשטחים שאינם מכוסים
על ידי שאלון פרופיל השפעת בריאות הפה.
הקבוצה הראשונה ,בה בוצע שיקום קבוע נתמך שתלים ,הציגה
תוצאות טובות יותר במונחים של אסתטיקה ,תפקוד וסיפוק
אישי ,אם כי ללא הבדלים סטטיסטיים משמעותיים .עם זאת,
נמצאו הבדלים משמעותיים מבחינה סטטיסטית בפרמטרים של
היגיינת פה לאחר השנה הראשונה לטובת הקבוצה השנייה ,של
המתרפאים עם תותבות על .לדברי החוקרים נראתה עלייה כללית
בשביעות הרצון בעקבות שיקום המבוסס על שתלים ,ללא קשר
לסוג התותבת שהייתה בשימוש.
מסקנת החוקרים ממחקר זה היא ,ששביעות הרצון של מתרפאים
מחוסרי שיניים משתנה בהתאם לסוג התותבת .במתרפאים
המשוקמים עם תותבות קבועות ניתן להשיג בדרך כלל רמת
שביעות רצון גבוהה יותר מאשר במתרפאים המשתמשים
בתותבות על.
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