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שלחו להדפסה  

 מטפל בחיוך

  מוליק קורנהאוזר

לחצו כאן להגדיל 
הטקסט

 רופא השיניים שמצליח לגרום לילדים לחייך
 
ואב לילדה בעלת , מומחה ליישור שיניים ולסתות, ר מוליק קורנהאוזר מרעננה"ד

בעיר ומטפל ביישור שיניים " איזי שפירא"עובד בהתנדבות בבית , צרכים מיוחדים
 לילדים עם צרכים מיוחדים

 שלומית צור
 

את השירות החדש . יישור שיניים לילדים עם צרכים מיוחדים: ברעננה" איזי שפירא"שירות חדש בבית 
.מומחה ליישור שיניים ולסתות ואב לילדה עם צרכים מיוחדים, ר מוליק קורנהאוזר"מבצע בהתנדבות ד

  
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים התקשו למצוא רופא שיניים מתאים ליישר את השיניים של , עד עתה
הסיבה העיקרית היא שרוב רופאי השיניים אינם . עקומות במידה רבה, שבמקרים רבים, ילדיהם

. מוכנים לקבל ילדים עם לקויות לטיפול
  

בשל כך 
שם היה ניתן , נפתחה בעבר מרפאת שיניים המיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים בבית איזי שפירא

. אלא ששיניהם של הילדים נותרו עקומות, לקבל טיפולי שיניים בהרדמה מלאה
  

שלושה , המתגוררים ברעננה, מומחה ליישור שיניים ולסתות ולאישתו טלי, ר מוליק קורנהאוזר"לד
וכשהיתה בת , גם לין נולדה עם שיניים עקומות. בעלת צרכים מיוחדים, 21בת , לין, אחת מהן. ילדים

 . שיישר את שיניה, ישבה לין בכסא הטיפולים של אביה, 11
  
חמורים יותר מהליקויים אצל ילדים , בדרך כלל הליקויים הפיסיים של ילדים עם צרכים מיוחדים"

בין , ובעיות הגדילה וההתפתחות שלהם, בגלל המצב הגופני שלהם. "מסביר קורנהאוזר, "רגילים
. היתר בהתפתחות השרירים והלסתות

  
הרבה יותר רצינית מאשר בילדים , כתוצאה מכך כל בליטה בשיניים אצל ילדים עם צרכים מיוחדים"

". כך גם בעיית צפיפות השיניים, רגילים
  

כי במקרים , הורים לילדים עם לקות שכלית רוצים לשפר את המראה של הילד, לדבריו של קורנהאוזר
הבעיה היא שרבים מרופאי השיניים . רבים ניתן לזהות על פי המראה שמדובר בילד חריג

 . שכן הטיפול בהם לוקח זמן רב יותר, והאורתודנטים אינם מוכנים לקבל ילדים כאלה לטיפול
  

הרבה . "ועל כן צריך טכניקות מיוחדות על מנת לטפל בהם, הילדים לא תמיד משתפים פעולה, בנוסף
". נוצרת במרפאה אווירה לא פשוטה של אי נוחות, פעמים כשנכנס ילד כזה למרפאת שיניים

  
קורנהאוזר הוא בין רופאי השיניים הבודדים בארץ אשר קיבלו במרפאתם הפרטית ילדים עם לקות 

מבלי שנעשתה פעולת טיפול . ילדים כאלה רק מתיישבים בכסא ומתחילים לצעוק, לעיתים. "שכלית
." כלשהי

  
 " רק בהתנדבות"

,ר אודי יוגב"ד, "איזי שפירא"לפני מספר חודשים התקשר אל קורנהאוזר מנהל מרפאת השיניים בבית 
הגעתי למרפאה וכל כך התרגשתי לראות מקום שאין בו את אי . "והציע לו לעבוד כאורתודנט במרפאה
 ". הנוחות הקיימת במרפאות רגילות

  
ר "כבר מספר חודשים מגיע ד, ואכן". רק אם זה יהיה בהתנדבות, אמרתי שאני מוכן לעבוד שם"

בשבילי . "ליישר שיניים של ילדים עם צרכים מיוחדים" איזי שפירא"קורנהאוזר אחת לשבועיים לבית 
". הפגישה עם ילדים שמסוגלים להביע ולתקשר היא מרגשת בכל פעם מחדש. לבוא לשם זו חוויה

   
: קורנהאוזר מדגיש כי בעבור ההורים מדובר לעיתים בצעד שמשנה את חייהם והם מוקירים תודה

". מרגש לראות את זה. הם לא חלמו ליישר שיניים לילד שלהם. להורים הטיפול הוא סוג של מושיע"
. לחייך בפה מלאיכולים להתחיל , יש להניח, ההורים מרוצים וגם הילדים
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