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2015 آب –التقرير الشهري الدوري 

 معلومات عامة

 

 ثارتفاعا من حي والتي شهدت الجاري،من العام  آبشهر ر فعاليات المشروع الجارية خالل يغطي هذا التقري

 بالمقارنة مع احصاءات الشهر الماضي  عدد المستفيدين خالل هذا الشهر

 

 اإلحصاءات الطبية لهذا الشهر

 

بتحسن  عالجية،خدمة  1595بلغت احصائيات العمل الطبي في عيادات األسنان العاملة هذا الشهر ما مجمله 

خدمات عالجية. تمثل األلوان مساهمة كل عيادة  1261الذي بلغ عدد الخدمات العالجية فيه  عن الشهر الماضي

 في الرقم الكلي كما هو موضح في الشكل:

 

 
 

 يلي:تعزى أسباب تحسن العمل إلى كل مما 

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

 طبي

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

janfebmaraprmayjunejulyaugust

D1 D2 D3



 المجلس الطبي لمدينة حلب             

 مشروع الرعاية السنية            
 

Page 3 of 7 

 

 

جة ودرباً على اإلنجاز مما أثر ايجا المستقر،الضخ المالي  نتيجةواألطباء استمرار انتعاش العيادات  -

 االلتزام

 عودة بعض األطباء من إجازة الزواج ساعد في ازدياد العمل  -

 

جلسة عالجية للمركز الواحد  600-500نتوقع أن تعود العيادات تدريجياً إلى المعدل القياسي المقدر بحدود 

قريباً  بكرسيين 5وسبكرسي واحد  4عيادات جديدة س ضومع إضافة تعالى،خالل شهر أو شهرين بإذنه 

 إجمالية قبل نهاية العام.خدمة عالجية  2500سيرتفع هذا الرقم ليتجاوز 

 

 التوزع للمعالجات

 

 %33ما تزال المعالجات اللبية تحتل الموقع األبرز في الخدمات العالجية المقدمة بنسبة  -
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تلي المعالجات اللبية جزء أشق منها من حيث عدد الحاالت هو األسنان المتموتة ) حاالت العفونة ( و  -

 من العالجات ) تشمل الترميم أو التعويض الالحق ( %17تشمل 

) تشمل الترميم أو التعويض الالحق( ، بينما تشكل قلوع  %8حاالت القلوع لألسنان الدائمة تشكل  -

 من إجمالي القلوع %3ى الثالثة ( أضراس العقل ) الرح

 %8حاالت القلوع لألسنان المؤقتة ) اللبنية ( تشكل  -

 والخلفيةبين األسنان األمامية  %9حاالت المداواة الترميمية المحافظة لألسنان تشمل ما مجموعه  -

 %3يتراوح عدد حاالت العالج اللثوي حول  -

 الجراحية أو التقويمية باقي الحاالت تظل ضمن حدود أضيق خصوصاً المعالجات -

 

 العمروزع العالج حسب الجنس وت

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

 من المرضى ، بينما يحتل الرجال النسبة الباقية %15العيادات ، و يشكل األطفال ما وسطيه 
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 والتوسعأعمال التطوير اإلنشائي 

 

  و اجراء عملية تدشيم من اجل حماية الكادر الطبي  3تم ترميم عيادة س 
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  لحين الوصول التفاق لضمها للمشروع  4االشراف على عمل عيادة س 

  جولة صيانة مع مهندس الصيانة األستاذ عبد المنعم على مراكز الرعاية السنية لتقييم الحالة الفنية

  واألجهزة السنية للكراسي 

 جوالت التوعية السنية

  التالية:قمنا بإجراء حمالت التوعية 

 مدرسة أبو بكر للمرحلة االبتدائية في منطقة المرجة بمشاركة الدكتور محمد شاهين 

 

 

 

 :الزيارة هدافأ

 
 األطفال عند السنية للرعاية الوعي مستوى معرفة. 

 األطفال عند السنية الرعاية تطبيق نسبة معرفة. 

 األسنان وتفريش السنية الرعاية حول الخاطئة األفكار تقويم. 

 األسنان وفراشي نيجامع عدد من تقديم طريق عن العناية مستوى زيادة على األطفال تشجيع. 

 

 :التالية باألمور الزيارة خالل الفريق قام
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 عن طريق عرض مقاطع فيديو واجراء منافسة وطرح أسئلة بين  وأوقاتها المرات وعدد الصحيحة وطريقته األسنان تفريش شرح

 الطفال 

 من تناول الحلوى وعدم االعتناء بنظافة االسنان واستبدال األطعمة بالفواكه والخضار السيئة العادات إلى التنبيه. 

 سنانوفراشي اال معجون من عدد توزيع 

 

 :يلي ما إلى الزيارة خالل من توصلنا

 
 واألسنان بالفم العناية ألهمية الوعي مستوى في ضعف. 

 المدرسين قبل من حتى باألسنان للعناية الصحيحة الطرق في جهل. 

 األطفال عناية متابعة وضرورة األطباء، من الطالب تلقي صعوبة بسبب االبتدائية المدارس في التدريسي الكادر تثقيف أهمية 
 .المعلمين خالل من

 

 الشهر المقبل والتوقعات فيالتطوير 

 بحيث يرتفع العدد اإلجمالي للكراسي العاملة  ،لكالسةاأسنان في منطقة  المزودة بكرسي 4اضم العيادة س

 كرسي فقط عن العدد اإلجمالي المخطط له في المدينة 2نبعد إذا بمعدل  المدينة،كراسي أسنان في  9إلى 

 ارتفاع مستمر في عدد المرضى 

  وضع صناديق شكاوي و مقترحات للمراجعين في كل عيادة تكون مفاتيحها مع مدير المشروع 

 ان رضى المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة اجراء استبي 

  اجراء استبيان رضى الكادر الطبي 

 


