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טיפול שיניים – סיפור הצלחה
אני בחורה בת  39שסבלתי במשך שנים רבות מבעיות חמורות בשיניים כגון :מנשך
הפוך ,בעיות חניכיים חמורות ,מחסור בעצם ובשנים האחרונות החלו להתנדנד
השיניים הקדמיות.
לפני כשלש שנים החלטתי לטפל בבעיות השיניים והתחלתי מסע ארוך ,מפרך
ומתסכל .הסתובבתי כשנה אצל מספר לא מבוטל של רופאים ביניהם מנהלי
מחלקות בכירים ,כירורגים ,מומחים לשיקום הפה ועוד ...לצערי אף אחד מהם לא
הצליח למצוא פתרון לבעיה המורכבת שלי .שילמתי הון תועפות רק על יעוצים
שונים ,הפנו אותי מרופא אחד לשני ובסוף אף רופא לא היה מוכן לקבל אחריות על
הפה שלי בטענה שהבעיות חמורות מידי והפתרון היחיד הוא לעקור את השיניים
ולהישאר עם שיניים תותבות למשך כל חיי .רופא אחד שכבר הסכים לטפל בי
העלות היתה מעבר ליכולתי )כ  250,000ש"ח( בטיפול של כ  3שנים ועוד הוא טען
שהוא לא מבטיח הצלחה בסוף הטיפול.
קשה לי לתאר את גודל האכזבה והתסכול .בשלב זה כבר נכנסתי לחרדה ולדכאון,
דמיינתי את עצמי עם שיניים תותבות ,הייתי בטוחה שאכן אין פתרון לבעיה שלי
כפי שכולם טוענים .לא הייתי מסוגלת להסתכל על עצמי במראה ,הרגשתי
שמתחילים לי קמטים סביב השפתיים ,השפתיים העליונות החלו לשקוע פנימה
והרגשתי מבוגרת מגילי.
תקופה מסויימת הייתי במצב של יאוש עד שקמתי בוקר אחד והחלטתי שאני לא
מוותרת עד שאמצא רופא מקצועי שידע לטפל בבעייתי .הרי לא ייתכן שבעידן כה
מתקדם עדיין אשמע תשובות כל כך דמיוניות ולא מקצועיות.
בשונה מכל הרופאים שביקרתי עד כה דרך המלצות ,אל ד"ר ראובן שפירא הגעתי
דווקא דרך האתר שלו באינטרנט .לאחר חיפוש מעמיק היה משהו באתר כל כך
אמיתי שדיבר אלי ,משהו פשוט ולא מתנשא ,לא מסחרי ,וזה כבש אותי והחלטתי
לתאם פגישת יעוץ אצלו שאני כל כך שמחה על ההחלטה הזאת ששינתה את חיי.
כבר בפגישה הראשונה ,במרפאתו בפתח תקווה ,הבנתי שהגעתי למקום הנכון.
הייתי בטוחה שאשמע שוב את אותן התשובות – פה מורכב ,בעייתי ,לא ניתן לטיפול
וכדומה .אבל הפעם התשובה היתה שונה" :אין לך שום בעיה בפה שלא ניתנת
לטיפול" .הוא לא נלחץ מהבעיות הרבות לאור נסיון של שנים במקרים הרבה יותר
חמורים משלי ,.היה מאד בטוח בעצמו לגבי דרך הטיפול ואכן הצליח להעלים את
כל החששות שלי.הרגשתי בפעם הראשונה בטחון .בפעם הראשונה קיבלתי הסבר
מקצועי לגבי הטיפול שאני צריכה לעבור.
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הסיבה שזה היה כל כך מורכב לדעתם של הרופאים האחרים ,היא שפשוט הבעיה
שלי היא בשילוב של כמה אספקטים :שתלים ,פרוטטקה ,בעיות מנשך והשתלות
עצם ולצערי אין כמעט אף רופא בארץ שיכול להתמודד עם בעיות משולבות ולכן אף
אחד לא הצליח להגיע לפתרון.
מה שקרה החל מאותו רגע היה מדהים נבנתה תוכנית טיפול )במחיר סביר ביותר(
ונכנסתי לתהליך מהיר של טיפול מקצועי ומיומן .לאורך כל הטיפול לא נשארתי ולו
שעה אחת ללא שיניים כפי שהפחידו אותי חלק מהרופאים שאאלץ להיות מספר
חודשים ללא שיניים בכלל .לאחר השתלות העצם והשתלים הסתובבתי כ 8 -
חודשים עם שיניים זמניות
שהיו כל כך מוצלחות  ,יפות ומותאמות לפנים שלי .לא הפסקתי לקצור מחמאות,
אף אחד לא האמין שאלו הן שיניים זמניות .כל הזמן שאלתי את עצמי אם הזמניות
כל כך יפות מסקרן איך יראו הקבועות .זה שינה את פניי לחלוטין וסוף סוף יכולתי
לחייך ,חיוך כמו שתמיד חלמתי עליו.
אני חייבת לציין שמאד חששתי מהכאב של ניתוח ההשתלות והופתעתי לגלות עד
כמה הם פשוטים ולא כואבים .ד"ר שפירא עובד עם חומרים מתקדמים וחדישים
ביותר תוך הקפדה על דיוק ואיכות ללא פשרות.
היום אני עם השיניים הקבועות והחיוך שלי פשוט מושלם .אני מרגישה שיש לי את
הפה הכי יפה בעולם .אני מרגישה שהשתנתה לי התדמית ,אני מאושרת ,מלאת
בטחון ,לא מפסיקה לחייך ,מדברת בחופשיות ובגאווה וההרגשה היא פשוט נהדרת.
עד היום אני לפעמים לא מאמינה שסיוט של כל כך הרבה שנים הסתיים.
הסיבה שהחלטתי לחשוף את סיפורי היא שאני מודעת לכך שיש עוד כל כך הרבה
אנשים שחשים את מה שאני הרגשתי לאורך השנים ואני מקווה שיקראו את
הסיפור שלי ויתעודדו .צריך רק להגיע לכתובת הנכונה ומשם השמיים הם הגבול.
התמזל מזלי והגעתי אל ד"ר שפירא ,הוא שינה את חיי ונתן לי הזדמנות לחיים
חדשים והכל בצניעות ,רגישות ומקצועיות אין סופית ועל כך אני אסירת תודה לו
ולצוות הנפלא שעובד איתו.
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