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تقرير مشروع الرعاية السنية

 معلومات عامة

 

من العام الجاري ، و التي شهدت تطوراً ملحوظاً  السابعيغطي هذا التقرير فعاليات المشروع الجارية خالل الشهر 

 في عدد األطباء و المراكز الصحية المنضمة ، وذلك بدءاً منذ بداية االنطالقة الجديدة للمشروع في الشهر الخامس.

 

 اإلحصاءات الطبية لهذا الشهر

 

بتحسن  خدمة عالجية ، 6216بلغت احصائيات العمل الطبي في عيادات األسنان العاملة هذا الشهر ما مجمله 

خدمات عالجية. تمثل األلوان مساهمة كل عيادة  6001الذي بلغ عدد الخدمات العالجية فيه  عن الشهر الماضي

 في الرقم الكلي كما هو موضح في الشكل:

 

 
 

 تعزى أسباب تحسن العمل إلى كل مما يلي :

المالية السابقة و القدرة على تأمين كادر مع تأمين سداد كافة العجوزات  3عودة العمل في العيادة س -

 طبي

ة باً على اإلنجاز و درجاستمرار انتعاش العيادات و األطباء نتيجة الضخ المالي المستقر ، مما أثر ايجا -

 االلتزام

كان الشهر الماضي حزيران يتقاطع جزئياً مع رمضان ، مما يبرر اإلنخفاض النسبي للمعالجات في  -
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جلسة عالجية للمركز الواحد  100-000تعود العيادات تدريجياً إلى المعدل القياسي المقدر بحدود نتوقع أن 

بكرسيين قريباً  0بكرسي واحد و س 4خالل شهر أو شهرين بإذنه تعالى ، و مع إضافة عيادات جديدة س

 لىاخدمة عالجية إجمالية قبل نهاية العام بإذنه تع 2000سيرتفع هذا الرقم ليتجاوز 

 التوزع للمعالجات

 

 %33ما تزال المعالجات اللبية تحتل الموقع األبرز في الخدمات العالجية المقدمة بنسبة  -

تلي المعالجات اللبية جزء أشق منها من حيث عدد الحاالت هو األسنان المتموتة ) حاالت العفونة ( و  -

 من العالجات ) تشمل الترميم أو التعويض الالحق ( %61تشمل 

) تشمل الترميم أو التعويض الالحق( ، بينما تشكل قلوع  %1القلوع لألسنان الدائمة تشكل حاالت  -

 من إجمالي القلوع %3أضراس العقل ) الرحى الثالثة ( 

 %1حاالت القلوع لألسنان المؤقتة ) اللبنية ( تشكل  -

 ألمامية و الخلفيةبين األسنان ا %60حاالت المداواة الترميمية المحافظة لألسنان تشمل ما مجموعه  -

 %2يتراوح عدد حاالت العالج اللثوي حول  -

 باقي الحاالت تظل ضمن حدود أضيق خصوصاً المعالجات الجراحية أو التقويمية -
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 توزع العالج حسب الجنس و العمر

عالجنا حتى تاريخه مرضى من مختلف الشرائح و األعمار ، تشكل السيدات عادة حوالى نصف رواد 

 من المرضى ، بينما يحتل الرجال النسبة الباقية %11يشكل األطفال ما وسطيه العيادات ، و 

 

 أعمال التطوير اإلنشائي و التوسع

 

 و يتوقع البدء بالعمل في المقر الجديد اعتباراً  3اكتملت األعمال اإلنشائية في المقر الجديد للعيادة س ،

 من

 بشكل تجريبي للمشروع و ذلك بهدف دراسة كلفة المنضمة  4قمنا أيضاً بعمل مسح ميداني للعيادة س

 الصيانة االجمالية للعيادة

 جوالت التوعية السنية

 : قمنا بإجراء حمالت التوعية التالية 

 التطوير و التوقعات في الشهر المقبل

 ارتفاع مستمر في عدد المرضى 
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