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4. שיתוף פעולה עם קלינאית תקשורת:   
    האם ומתי?

המופיע	 סגר	 ליקוי	 הינו	 פתוח	 מנשך	
ישנה	 שונים.	 בגילאים	 שונה	 בשכיחות	
הילדות	 בגילאי	 פתוח	 מנשך	 של	 נטייה	
המוקדמים,	להעלם	באופן	ספונטני,	ללא	

טיפול	1,2.	
לשיפור  הנראה,  ככל  העיקרית,  הסיבה 
שינוי  היא  הגיל,  עם  המשנן  ביחסי 
בתפקוד הרקמות הרכות. אולם, התמונה 
פתוח  מנשך  לעיתים  ורודה,  תמיד  לא 
עד  אפילו  או  העשרה  לגילאי  עד  נשאר 
אורתודונטי  טיפול  ודורש  המבוגר,  הגיל 
מורכב 3,4. יתרה מכך, ישנה נטייה לנסיגה 
של  השגה  לאחר  גם  הטיפול,  מתוצאות 
רקע  על  זאת  גם  טובה,  סגרית  תוצאה 
תפקוד הרקמות הרכות5,6. לאור כל זאת, 
ניתן להציג מספר שאלות, אליהן יתייחס 
תפקוד  את  לשפר  ניתן  האם   : זה  חיבור 
יהיה  נכון  גיל  באיזה  הרכות?  הרקמות 
הרכות?  הרקמות  תרגול  עם  להתערב 
ומתי  למי  המומלצת?  ההתערבות  מהי 

להפנות?

חשוב  הרכות  הרקמות  תפקוד  באבחון 
להתייחס לתפקוד הלשון בבליעה, דיבור 
ומנוחה. מאחר והלשון רוב שעות היממה 
נמצאת במנוחה, זהו המצב שבו ההשפעה 
על יחסי המשנן היא המשמעותית ביותר 
לתרגול  התערבות  של  יעילותה    .7,8

רבים,  קלינאים  ידי  על  נתמכת  הלשון, 
של  הטווח  ארוכת  ההשפעה  עדיין  אך 

התערבות זו לא הוכחה דיו 8-11.

מציג  הילד  לחיים,  הראשונות  בשנים 
לרבות  ומורכבת  מואצת  התפתחות 
קוגניטיבית,  פיזיולוגית,  התפתחות 

תהליך   . ומוטורית  נשימתית  שפתית, 
ולכן  בילדים  "טבעי"  באופן  נעשה  זה 
מערכות  של  התפקוד  לאיכות  המודעות 
היא   לכך  דוגמא  נמוכה.  היא  האלו, 
הבליעה  בזמן  בפה  הלשון  של  התפקוד 
תקין,  במצב  השפה.  בהגיית  והשפעתה 
משקל  שיווי  ידי  על  ניתנת  הפה  סגירת 
והשיניים.  השפתיים  הלשון,  בין  עדין 
תקשורת  לקלינאי  האמריקאי  האיגוד 
מוקדם  אבחון  של  החשיבות  את  מדגיש 
 ,12 השפה  בהגיית  בתפקוד  כשלים  של 
לפני  שפתי  ראשוני  אבחון  על  וממליץ 
תקשורת  קלינאיות  בקרב  שנים.   3 גיל  
תפקוד  בדיקות  לגבי  ההנחיות   בארץ, 
הלשון מבוססות  על ההנחיות של הארגון 

האמריקני 12. 

עיכוב  בזיהוי  חשיבות  יש  בישראל, 
)סביבות  בהתפתחות הדיבור מגיל צעיר 
גיל שנתיים ומעלה( ובדיקת תפקוד הלשון 
תנועות  של  שגרתית  מבדיקה  חלק  היא 
יכולת  בדיקת  לצורך   13 ופנים  פה  אברי 
הפקת עיצורי הדיבור. לגבי תחילת טיפול 
לפני  רק  היא  ההמלצה  לשון,  בדחיקת 
כלומר  הקבוע,  המשנן  בקיעת  תחילת 
בסביבות גיל 5 או 6 שנים כמו גם מקובל 
בדחיקת  טיפול  כי  לציין  כדאי   .14 בעולם 
את  להשיג  יותר  קל  הצעיר  בגיל  לשון 
מפנים  הילד  הילד,  של  הפעולה  שיתוף 
וקלה,  טבעית  יותר  בצורה  התרגול  את 
ומצליח ליישם את התפקוד הנכון בפרק 

זמן קצר יותר ובאופן יומיומי.

טיפול קלינאית תקשורת לשיפור תפקוד 
הלשון מתחיל בפגישה ראשונה עם הילד, 

לאחר שיחת היכרות קצרה, יתבקש הילד 
נועדו  אשר  הלשון,  של  תרגילים  לבצע 
הסימטריה  הפעולה,  טווח  את  להעריך 
השרירים.  וטונוס  השרירים  תפקוד  של 
את  להוציא  יתבקש  הילד  לדוגמא, 
ולמטה.  למעלה  לצדדים,  קדימה,  הלשון 
נוספות  בעיות  לשלול  ניתן  זה  באופן 
תתבטא  אשר  נוירולוגיות,  בעיות  דוגמת 
בבריחה  כלומר  בתפקוד,  באסימטריה 
לתרגול  במקביל  אחד.  לצד  הלשון  של 
של  הערכה  הקלינאית  תבצע  הלשון, 
הצורך,  ובמידת  בנשימה,  האף  תפקוד 
הפה  של  לסגירה  המטופל  את  תכוון 

ונשימה דרך האף.

בחיוך  בכיווץ,  מוערך  השפתיים  תפקוד 
אשר  מוטורי(,  אורו-  )תפקוד  ובמנוחה 
מאפשר לבדוק טונוס שרירים, סימטריה 
של תפקוד השפתיים ולחיים. לאחר מכן, 
ויחסי  הפה  של  סגירה  הקלינאית  תעריך 
בליעה  הערכת  מלאה.  בסגירה  מנשך, 
או  רוק  בליעת  ידי  על  להתבצע  יכולה 
מזון נוזלי, כאשר הקלינאית מחזיקה את 
בתוך  התפקוד  את  ובוחנת  השפתיים 
לשון,  דחיקת  לו  שיש  ילד  הפה.  חלל 
פתוחות;  שפתיים  עם  בבליעה  יתקשה 
בזמן הבליעה תבחן הקלינאית את מידת 
ושמירה על המיקום  התזוזה של הלסת, 

המרכזי של הלסת.

שרירי  תפקוד  את  לחזק  נועד  התרגול 
תרגול  הפריאורלים.  והשרירים  הלשון, 
השליטה  את  להפריד  נועד  הלשון, 
את  הילד  את  וללמד  בודדים,  בשרירים 
יתבקש  הילד  בלשון.  הנכון  השימוש 
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שונות   בתנוחות  הלשון  את  להחזיק 
אנכית  צידית,  קדמית,  עמדה  )לדוגמא: 
מראה  מול  זה  תרגול  מבוצע  לרוב  וכו'(, 
את  בעצמה  לילד  תציג  שהקלינאית  או 
אמור  התרגול  הלשון.  של  הנכון  המיקום 
מידת  מאוד  חשובה  ולכן  בבית,  להמשך 
שיתוף הפעולה של הילד וההורים. ההורה 
מקבל  התרגול,  לפגישת  הילד  עם  מגיע 
הדרכה, ומהווה חלק אינטגראלי בתהליך 
השפתיים,  לחיזוק  תרגילים  במתן  כולו.  
תפקוד  של  הפרדה  על  להקפיד  יש 
ומתפקוד  הלסת,  מעמדת  השפתיים 
הלשון; שם המשחק הוא שליטה נפרדת 

בכל אחד מהתפקודים 14,16. 
יחדיו,  מתורגל  והשפתיים  הלחיים  טונוס 
שכן שליטה על עמדת השפתיים מושגת 

גם על ידי שרירי הלחיים. 
בתרגול  הוא  גם  מתמקד  בליעה,  תרגול 
תוך  ומבוצע  בליעה  בעת  הלשון  מנח 
שימוש במזון עם מרקמים שונים )מוצק, 
התרגול,  את  להפנים  יש  ונוזלי(.  רך  מזון 
תרגול  הביתי.  היומיומי  בתפקוד  וליישם 
הלשון יתרום גם לשיפור בתפקוד הלשון 
זאת  לתרגל  יש  הצורך  במידת  בהגייה, 
הלשון  תפקוד  של  ההערכה  בנפרד. 
בדיבור מבוצעת הן אקוסטית והן ויזואלית, 

בדיבור ספונטני, קריאה וחיקוי.  

מומלץ  תקשורת,  לקלינאית  בהפניה 
כתוב,  מכתב  עם  המתרפא  את  לשלוח 
הגייה  מתרגול  הדגש  את  מסב  אשר 
במנוחה  בבליעה,  הלשון  מנח  לתרגול 
והמוטיבציה של ההורים  ובדיבור. מאחר 
התרגול,  להצלחת  חיונית  והמתרפא 
חשיבות  את  להדגיש  האורתודונט  על 
הטיפול  ליעילות  ותרומתו  התרגול 
ליציבות  הסיכוי  ולהגדלת  האורתודונטי, 
לתרגל  יותר  קל  כי  אף  טווח.  ארוכת 
גיל  של  הגבלה  אין  הצעיר,  בגיל  וללמוד 
בגיל  תרגול  תקשורת.  קלינאית  לתרגול 
וקיימת  במידה  יעיל,  להיות  יכול  המבוגר 
נכונות של המטופל ואין הגבלה נוירולוגית 

או אנטומית.
בשיתוף  שנערך  רטרוספקטיבי,  במחקר 
ואורתודונט  תקשורת  קלינאי  של 
מידת  נמדדה  פורטלנד,  באוניברסיטת 
 .17 פתוח  מנשך  תיקון  של  היציבות 
מתרפאים   49 כללה  הביקורת  קבוצת 
בלבד,  אורתודונטי  טיפול  שעברו 

מתרפאים   27 כללה  המחקר  וקבוצת 
עם  בשילוב  אורתודונטי  טיפול  שעברו 
של  הטיפול  תקשורת.  קלינאית  טיפול 
המתרפאים  בכל  התקשורת  קלינאית 
בקבוצת המחקר הסתיים קודם להסרת 
הנסיגה  שיעור  האורתודונטי.  המכשור 
אשר   ,)Relpase( הטיפול  מתוצאות 
התבטא בהקטנה של מידת החפיפה בין 
הפתוח,  המנשך  של  והגדלה  החותכות, 
היה מינימלי בקבוצת הטיפול. ההבדלים 
הן  משמעותיים  היו  הקבוצות  שתי  בין 
המסקנה   .17 קלינית  והן  סטטיסטית 
טיפול  של  ששילוב  היא  זה  מחקר  של 
משמעותית  תורם  תקשורת  קלינאית 

ליציבות התיקון האורתודונטי. 

במנשך  בטיפול  פעולה  שיתוף  לסיכום, 
טווח.  ארוכת  להצלחה  חיוני  הוא  פתוח 
הפניה  על  ממליצים  זה  חיבור  כותבי 

לקלינאית תקשורת מוקדם ככל הניתן.
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