חיוך יפה ובריא
ד"ר מלאכי דניאלי ,רופא שיניים שמטפל במבוגרים וילדים כאחד ,הינו הבעלים של מרפאת
שיניים בכפר סבא הדוגלת במקצועיות וחדשנות ,תוך מתן יחס חם וקשר בלתי-אמצעי
עם המטופלים.
מאת :חן רוטנברג
איך התחלת את דרכך בתחום ומה המומחיות שלך?
"אני בוגר אוניברסיטת תל אביב ( ,)1993מעל  23שנות נסיון.
במהלך הקריירה שלי עשיתי מספר השתלמויות באסתטיקה
ברפואת שיניים ,תוך מתן דגש על שמירת השיניים ככל שניתן.
בנוסף ,אני רנטגנאי מוסמך ( ,)1986מה שמאפשר לי להגיע
לאבחנה רנטגנית מדוייקת .צילום הרנטגן הוא כלי עיקרי באבחון
ברפואת שיניים.
אני בוגר רפואה סינית לרופאים בביה"ס לרפואה משלימה "מרב"
לפני  11שנים ( .)2005בהכשרה שלי מעבר לרפואת שיניים
כללית ,אני מטפל בבעיות של מפרקי הלסתות וכאבים שונים,
לא פעם הרפואה המערבית לא יודעת כיצד לפתור זאת ומאחר
שהוסמכתי ברפואה סינית ,אני יכול לתת את המענה.
"אני נלחם על כל שן של מטופל
ועושה כל מאמץ על מנת לחסוך
בחומר שן ,להימנע מטיפול שורש
או עקירה ,תוך שימוש בטכנולוגיות
חדישות ובחומרים מודרניים
ואסתטיים"

מה הייחודיות של מרפאתך?
"מרפאתי מצוידת היטב ומיועדת לכל המשפחה :ילדים ,מתבגרים
ובוגרים ,תוך מתן מענה לצרכים השונים בכל גיל .כבעל גישה
כוללנית ,אני רואה את האדם שנמצא בקצה השן ,אני משתדל
לדבר אל כל אדם בגובה העיניים ,מה שנותן לי אפשרות להגיע
ללבם של ילדים ,מתבגרים ובוגרים .במרפאה שלי יש אוירה
מחויכת ,לא רשמית ,אבל תמיד במלוא המקצועיות .זו מרפאה
של רופא אחד ,סייעת ושיננית ,כלומר מרפאה "משפחתית",
קטנה ואינטימית עם יחס אישי לכל מטופל .אני מטפל גם
באנשים חרדתיים ,שעברו טראומה בטיפולי שיניים ועושה להם
חוויה מתקנת .אני זמין  24/7ובמידת הצורך פותח את המרפאה
למקרי חירום ,בשישי שבת ,אמצע הלילה ובחגים .אני בקשר
עם המטופלים שלי באופן בלתי אמצעי ,במקום שהמטופל ירים
טלפון וידבר עם פקידה ,הוא מדבר ישירות איתי .המתרפאים
שלי יכולים לשלוח לי מסרון בכל עת ולהתייעץ איתי בכל נושא
שקשור לרפואת שיניים ,ואני משתדל לתת מענה מהיר ואיכותי
לכל בעיה".
מה הטיפולים הניתנים במרפאה?
"במרפאה ניתנים כל טיפולי השיניים לילדים ומבוגרים ,החל
מטיפולי שיניים ושחזורים אסתטיים (סתימות לבנות ,מילואות,
חזיתות חרסינה) ועד טיפולי שיקום הפה ע"י כתרים וגשרים,
שורש ,שיקום על גבי שתלים ,הלבנת שיניים ,טיפולי שיננית
וחניכיים ,טיפול בילדים עם גז צחוק ,יישור שיניים מינורי בשיטת
 ,MTMטיפול בדיקור סיני בבעיות מפרקי הלסת ,פציאליס,
טריג‘מינל נאורלגיה ועוד".

טיפים חשובים לקוראים:
"לפני שבוחרים רופא שיניים ,חשוב להתייעץ עם בני משפחה ,חברים ומכרים
ולשאול אותם האם היו מרוצים מהטיפול עצמו ,מהיחס של הרופא ומתנאי
המרפאה .למדו על הרופא לפני שאתם מגיעים ,חפשו אותו באינטרנט ,בדקו
שהוא חבר בהסתדרות לרפואת שיניים ושיש לו רישיון על הקיר ואל תתפתו
למבצעים ומחירים זולים ,מאחר שהעלויות של אחזקת מרפאת שיניים גבוהות,
ומחירים נמוכים מאוד עלולים להתבטא בחיסכון באיכות החומרים או המעבדה.
חשוב מאוד לברר את מידת הזמינות של הרופא לאחר שעות פעילות המרפאה
ומה קורה בשעת חירום .בדקו את חדר ההמתנה וחדר הטיפולים ,האם הם
אסתטיים ונקיים ,בדקו שיש במרפאה מכשיר לעיקור הציוד הרב פעמי והרופא,
הסייעת והשיננית עובדים עם כפפות ומסכת פנים .וודאו שהרופא מעודכן
בשיטות החדשות והחומרים החדשים ועקבו אחר מהלך הבדיקה הראשונית
וודאו שהרופא בודק ביסודיות את חלל הפה ,מתעניין בהיסטוריה הרפואית
שלכם ,מבצע צילומי רנטגן או מבקש מכם לבצע צילומים במכון רנטגן
להשלמת המידע ושהוא מכין לכם תוכנית טיפולים והצעת מחיר מפורטת .חשוב
שהרופא יהיה מטפל טוב ,אך גם סבלני וקשוב לבעיותיכם .

ד"ר מלאכי דניאלי
כתובת המרפאה :ויצמן  ,54כפר סבא
09-7404164 ,050-8802236

