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يبية لمساعدي أطباء األسنان  الدورة التد
يبيةال الدورة بتنفيذ واألسنان الفم صحة خدمات تقوم اليوم وحتى 1988 عام منذ  تد

يب إدارة مع بالتعاون األسنان أطباء لمساعدي  يةنظ دورة وهي الصحة بوزارة التد
ية باللغة تدرس مبسطة وعملية .االنجلي

يمة برعاية و  ألوليةا للصحة المساعد الوكيل – العلوي منال الدكتورة سعادة من ك
يج تم  طبيب مساعد 52 وعددهم األسنان أطباء مساعدي من السادس الفوج تخ

يخ أسنان .م2018 مايو 6 بتا

 ما هو تبيض األسنان ؟
ً  األسنان يمنح األسنان تبييض  12 – 6 بين ام تتراوح لفترة بياضا

 ً كث بين من هو التبييض .البقع إزالة ع ويساعد شهرا  عمليات رأ
 مظهر ركبي بشكل يحسن أن يمكن ألنه شيوًعا األسنان تجميل
  .أسنانك

 
 عتمدت .آلخر شخص من تختلف األسنان تبييض عملية نتائج
 راراصف ودرجة ونوع األسنان طبيعة ع التبييض نجاح درجة

 والوقت التبييض  المستخدم المحلول وتركيز ونوع األسنان
يض المتابعة وتعليمات المستخدم .للم

لميس جعفر. د  
استشاري طب األسنان
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يد أجور. د تغ
رئيس خدمات صحة الفم 

واألسنان

 حسن حميد
فني صحة الفم واألسنان

جميلة ع
منسق برامج صحة الفم واألسنان

 للفم الصحيةالحالة لتحسين واألسنان الفم صحة خدمات استراتيجية ضمن
ية الفئات بين الغذائية والعادات   واألسنان الفم صحة فنيوقام ، المختلفة العم
 ةالفئ هذه تستهدف برامج بإنشاء منسقهمإشراف وتحت الثانية الصحية المنطقة
ية  الفم اضأمر  من الوقاية وطرق تفرشيها وكيفية األسنان أهمية وتعليمهم العم

  .السيئة الغذائية العادات وتغيير واألسنان،

ية  يز صحة الفم واألسنان للفئة العم سنوات4 – 3تطبيق برنامج لتع

 فايروسعدوى
HPV 

خالل االتصال 
الجنسي 

التدخين
عامل رئيسي

االفراط  استهالك
الكحول

ماذا يمكن أن 
يحدث

فقدان الصوت
صعوبة  االكل، الشرب، 

والبلع

 الفم سرطان فحص
 سرطان فحوصات بإجراء األسنان أطباء معظم يقوم
يًا فحًصا ذلك يشمل قد .الفم  سجةلألن بسيًطا بص

 أو تغيرات أو كتل أو ظاهرة آفات أي من للتحقق الرخوة
 نأ وحده الفم لفحص يمكن ال .أخرى مرضية أعراض أي

 يبطب عثر إذا .ال أم سرطانية منطقة أي كانت إذا ما يأكد
 ييرتغ أو طبيعي غير باألنسجة تغيير ع أسنانك

 إجراء  ويرغب  االحمر أو األبيض اللون ا باألنسجة
يد  تشارياس إ بتحويلك يقوم فقد عنه، التحري من م

 صولالح أو ثانٍ  رأي ع للحصول والفكين الوجه جراحة
يد مختبر إ إلرسالها المنطقة من خزعة ع  نم لم

.والتحقق المراجعة

تشوه الوجه

األسباب


