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2015 أكتوبر –التقرير الشهري الدوري 

 معلومات عامة

 

 يمكن تلخيص أبرز معطياتها بارتفاع والتي ،2015من العام  تشرين األولشهر ر فعاليات المشروع الجارية خالل يغطي هذا التقري

لالستقرار االداري بعد أن أصبح عدد نظراً  ،المختلفةعلى العيادات  وزيادة توزعهم من حيث عدد المستفيدين خالل هذا الشهر

 .المحررة الشرقية أحياء مدينة حلبتغطية بقعة أوسع من أدى ذلك إلى  عيادات، 9ملة االعيادات الع

ى إال أننا ما نزال بحاجة لنقطة أخر والغربية،يضمن هذا االمتداد مزيداً من التخديم لألحياء الشرقية باإلضافة إلى األحياء الوسطى 

 .نةأفضل ألقصى الطرف الشرقي من المديلتغطية 

 

 اإلحصاءات الطبية لهذا الشهر

 
 األكثر ارتفاعا ويعد هذا الشهر عالجية،خدمة  3208بلغت احصائيات العمل الطبي في عيادات األسنان العاملة هذا الشهر ما مجمله 

 في الشهر الماضيعدد الخدمات العالجية مع بالمقارنة األفضل من حيث عدد الجلسات العالجية، مقارنة مع األشهر الماضية 

 .خدمات عالجية 1872

لتنسيق ادات واالستقرار الجيد والجغرافي للعيا إلى التباعدالجلسات العالجية المقدمة  عدداالرتفاع الكبير خالل هذ الشهر بيعود 

أيضا  ساب العيادات األخرى،دون أن يكون الضغط أكثر على عيادة على حصال بين العيادات وسائل االت المرضى بعد توفرل يحوتل

ًء من الشهر نية العالج ابتداما أن مجا، كة االقبال و زيادالى توافد المراجعين المقدمة في المشروع  العالجية الخدمةجودة أدت 

التنظيم اإلداري والتنسيق اللوجيستي للعيادات أدت الى إعطاء الطبيب ام فإن و في الخت، ينإلى تزايد في عدد المراجعالخامس أدت 

 .في العملالتركيز و صب تركيزه في تقدمة العالج راحة نفسية وبذلك ي

 

 
 

 أكتوبر وحتى شهرح توزع عدد المراجعين في كل المراكز السنية الخمسة منذ بداية العام رسم بياني يوض
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 التوزع الجغرافي للخدمات العالجية

 

 انفوغرافيك توزع المناطق المخدومة من قبل المشروع

 

 

ة تفتقر للثقافوفي المدينة المحررة  خدمات المشروع هي المناطق ذات كثافة سكانية عاليةاستفادة من األكثر ان المناطق 

، والى انعدام وجود أي عيادة سنية خاصة، اما عن المناطق في اقصى الشرق من المدينة يعزى انخفاض سبب الصحية

المستفيدين فيها الى بعد العيادات السنية عن منطقتهم وبالتالي يتوجب علينا النظر بإنشاء عيادة سنية هناك إليصال الخدمة 

 ة لهم.السني

الكالسة وبستان القصر تواجد بعض العيادات الخاصة هناك ساعد في تخفيف الضغط من هذه أما عن المناطق األخرى مثل 

 .المنطقة
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 العالجية السنية المقدمة في عياداتنا  نسب الخدمات

والتي تعتبر من أهم العالجات  %34ما تزال المعالجات اللبية تحتل الموقع األبرز في الخدمات العالجية المقدمة بنسبة  -

 وأكثرها شيوعا في طب الفم واألسنان.

من  %16وتشمل  العفونة( )حاالتتلي المعالجات اللبية جزء أشق منها من حيث عدد الحاالت هو األسنان المتموتة  -

باء في العيادات الجديدة على طعدم اعتياد األنان العفنة إلى سفاض نسبة حاالت المعالجة لأليعزى انخالعالجات، 

 وقعكما نت األشهر القادمةفي هذا األمر بالتدريج سيتم تدارك سجيلها كحاالت منفصلة ، ت

 عمو يعد هذا األمر ذا أهمية  ،  %7وأصبحت  الماضي عن الشهر %1انخفضت بنسبة حاالت القلوع لألسنان الدائمة  -

األطباء على الحفاظ على الوحدات ذلك ، يدل ذلك على وعي و انخفاض الرقم رغم  %30عدد المراجعات بنسبة دياد زا

من إجمالي  %3 الثالثة( العقل )الرحىبينما تشكل قلوع أضراس  ،أهمية ذلكوتنبيه المراجعين الى قدر اإلمكان سنية لا

 القلوع

 %7 شكلت هذا الشهر )اللبنية(حاالت القلوع لألسنان المؤقتة  -

، بينما تشكل حاالت والخلفيةبين األسنان األمامية  %7حاالت المداواة الترميمية المحافظة لألسنان تشمل ما مجموعه  -

 .%1حيث ارتفعت بنسبة  %3الترميم التجميلية نسبة

اب أجهزة التقليح في العيادات ، تعزى جزئياً إلى غيو هي أقل من المأمول  %3يتراوح عدد حاالت العالج اللثوي حول  -

 .  زة خالل الشهر القادمهيدة ، نعمل على توريد هذه األجدالج

ن المعالجة التقويمية المقدمة ، علماً أ باقي الحاالت تظل ضمن حدود أضيق خصوصاً المعالجات الجراحية أو التقويمية -

 الياً.المدينة ح شروع هي الوحيدة فيالم يف

 

 2015في شهر أيلول للعام  توزع المعالجات السنية
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 تطور العمل الطبي

 

 5س و  4س العيادات الجديدة ج المعتمدة في المشروع من قبلتطبيق برتوكوالت العالبدأ التركيز على 

المساعدين ببرتوكول  حداثة عهد بسبب وذلكالمطلوب  في العيادات الجديدة أقل منالعقامة والنظافة  تزال جودة ضبطال 

 .مر مع المراقبة و الضبط المستمرين ن هذا األوسيتحسالعقامة والنظافة المعتمد في المشروع، 

 وبعد تقيم عدة حالالت منتهية العالج فيمكننا القولالعيادات الجديدة ، في ى نجاح المعالجات مدلسبر الياً و بشكل دوري حيتم 

 طباء .من قبل األ يق بنسبة كبيرة لبرتوكوالت العملتطب إن هناك

 

من المواد المطلوبة للعيادات من حيث الخصائص الطبية والحيوية الجيدة ويعود ذلك  %90 ما مجملهتأمين هذا الشهر استطعنا 

زيعها تو مسبقا لضمان وجودها في مستودع المشروع المركزي ومن ثمورفع طلبية شراء المواد لتوفر الدعم المالي الكافي 

في  فقودةقوم بتوريد أية مواد مسنحلية ، و المئة المتبقية في السوق المنما لم تتوفر العشرة ب، بي لبعلى العيادات حسب الط

 النقص السوق عبر تركيا لسد العجز و 

 

 

 مستودع األسنان المركزيصورة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة تظهر الحجرة اللبية وتوضع االقنية فيها قبل الحشي

 



المجلس الطبي لمدينة حلب                                                                            مشروع الرعاية السنية            
                  Aleppo City Medical Council                                                                     Dental Care Project 

___________________________________________________________________ 
 

6الصفحة  من   12 

 

 

  4وس 1عيادتي س السنية،صور من عيادات مشروع الرعاية 
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 العمرتوزع العالج حسب الجنس و

العيادات، حيث يلغ عدد نصف رواد  حواليتشكل السيدات عادة  ،واألعمارعالجنا حتى تاريخه مرضى من مختلف الشرائح 

 .بينما يحتل الرجال النسبة الباقية المرضى،من  2,564 ويشكل األطفال جلسة 7,209النساء المقدم لهن العالجات السنية خالل 

 

 توزع العالج حسب الجنس والعمر

 

 في األشهر الماضية و معمع النمط السائد يتوافق  وهذا هي ثلث عدد الجلسات المقدمة  نرى أن نسبة الحالت المنتهية من العالج

 ( 3/1نتهية شهرياً هي الت المنتهية للحاالت غير المأثبتت خبرتنا أن نسبة الحا)  بالمقارنة مع الشهر الماضيسن تح

 

 نسب االنهاء الشهرية
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 التوعية السنية حمالت

  لتنسيق مواعيد اجراء الحمالت: مدارس خالل هذا الشهر 3فقد قام مسؤول الحمالت في التوعية بالتواصل مع 

 الحملة األولى:

 

   2015أكتوبر  14 – 1الحملة رقم 

  حافظ ابراهيم اسم المدرسة

  القسم الشرقي من مدينة حلب الموقع

  3 ،2صف  طالب  64 عدد المستفيدين

  هشام أبو شعرد.  مشاركة

 

الثاني طالب، الشريحة المستهدفة طالب الصف  64تقع في القسم الشرقي من مدينة حلب عدد المستفيدين حافظ إبراهيم مدرسة 

محاضرة توعية سنية تم التركيز فيها على طريقة تفريش األشنان بالطريقة الصحيحة  هشام أبو شعر، حيث ألق كال من د. والثالث

 وتطبيقها عمليا لدى بعض الطالب.

  

 

 

 

 

 

 

 

   2015أكتوبر  20 – 2الحملة رقم 

  عمر بن العاص اسم المدرسة

  حلب القديمة الموقع

  5، 4، 3صف  طالب  50 عدد المستفيدين

  جهاد عبدود.  مشاركة

الرابع الثالث، طالب، الشريحة المستهدفة طالب الصف  50عدد المستفيدين  القديم من المدينةفي القسم  عمر بن العاص تقعمدرسة  

حص والقيام يفالصحيحة وطرق الوقاية من النخر السني، حيث كان عنوانها طرق التفريش  جهاد عبدو، قام بهذه الحملة د. والخامس

 الطالب الموجودين، بعدها تم توزيع عينات من فراشي ومعجون األسنان لدى الطالب بتحفيزهم على االهتمام بصحة االسنان.

 



المجلس الطبي لمدينة حلب                                                                            مشروع الرعاية السنية            
                  Aleppo City Medical Council                                                                     Dental Care Project 

___________________________________________________________________ 
 

9الصفحة  من   12 

 

 

 

   2015أكتوبر  28 – 3الحملة رقم

  أبو الهريرة اسم المدرسة
  حلب القديمة الموقع

  4، 3، 2، 1صف  طالب  90 عدد المستفيدين

 حسام مكتبيد.  مشاركة

 

طالب، الشريحة المستهدفة هي طالب  90عدد المستفيدين مدرسة أبو هريرة تقع في احدى احياء حلب القديمة ويعد من أفقر أحيائها 

الثاني، الثالث، والرابع، قام بهذه الحملة د. حسام مكتبي، وألق فيها محاضرة عن طريق التفريش الصحيحة وبعض الصف األول، 

 التدابير لوقاية من النخر السني، كما تم توزع على الطالب فراشي ومعاجين أسنان لتحفيزهم على االهتمام بصحة األسنان.

 

 

 

 ومن المتوقع الشهر المقبل القيام أربعة حمالت توعية في المدارس التالية بعد أن يتم التنسيق معهم وهي: 

 مدرسة سهل بن سعد .1

 مدرسة نزار حاج شعبان )فئة أولى( .2

 مدرسة نزار حاج شعبان )فئة ثانية( .3

 مدرسة كرم النزهة .4
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 التطوير اإلداري 
 

منها  لوحات إعالنية في كل عيادة الهدف م العمل على تركيبيتوتفقدها بشكل شهري،  صناديق الشكاوى والمقترحات ركيبت بعد االنتهاء من

ر كادر العمل. أيضا سنقوم بتوزيع مناشيوالقرارات الصادرة عن اإلدارة ل مواعيد الدوام والتسجيل في العيادات للمراجعينلو اإلشهار اإلعالن 

ً توعوية  لمساهمة لفي غرف انتظار المراجعين وذلك  ه األيام (ذوليرا في المدينة همع خطورة انتشار وباء الك متعلقة بالصحة العامة ) خصوصا

 .الثقافة الصحية ىفي رفع مستو

 

 تم االنتهاء من استبيان رضا الموظف وقد شمل هذا االستبيان كل من الفئات: 

 اإلداريين، األطباء، المساعدات، وفني الصيانة والمسؤول اللوجيستي.

 عمل تقرير مفصل عن نتائج هذا االستبيان.سيتم وبعدها تم تفريغ محتويات االستبيان في الملف الخاص به 

تم دراسة الطلبات الواردة ومن بعدها تسمية اللجنة التي ستقوم تقة توظيف لشاغر طبيب أسنان حيث سعن مساباإلعالن أيضاً تم 

 بالمقابالت.
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 أعمال التطوير اإلنشائي والتوسع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشؤون  سيارة بين العيادات و للتواصل مع سائق تكون خط التواصل الثانيلالسلكية لاقبضات الشراء استكمال تم  -

 ةاللوجستي

ى متنها طبيبان و سبتمبر ، و كان عل 25بتاريخ  بعد تعرضها للقصف من الطيران الحربيصيانة سيارة الخدمة تمت  -

 السيارة لبعض الصيانة لكن احتاجتبخير و سالمة الجميع داري للمشروع ، المسؤول اإل

 

 التحديات والمشاكل

 

خارجي  البحث عن مصدراستوجبت التبديل لألجهزة السنية ض المواد السنية الضرورية في مستودعات الداخل وبعض قطع بعانعدام  -

 ذلك . ، و قد تم لرفد المشروع بالنواقص

كان أثره واضحا في الفترة األخيرة نتلمس بشكل مستمراً ضعفاً عاماً في الجوانب اإلدارية لدى األطباء العاملين في المشروع  -

وماتية واجراء بعض بدورات معل فقد ارتأينا الشروع ب القدراتوبناء االعمال اإلدارية في  ولرفع مستوى الكفاءة

دارة المشاريع الصغيرة وذلك يكون عن طريق اقتراح شخص من المشروع لحضور بعض الدورات المحاضرات في إ

 .في التنمية البشرية التي تقام بشكل دوري في تركيا
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 ين وإقامة المحاضراتبعض االخصائي ع من خالل استضافةهي عماد المشرو لدى األطباء والتي نرغب بعدم إغفال الثقافة الطبية -

 وطلب أخصائي تقويم الفكين لوضع برنامج محاضرات جراحة فكيةبالالتواصل مع طبيب أخصائي ب فقد بدأنا وبناًء عليهالدورية، 

 وتدريب عملي لألطباء.

نية وغيرها فمنهم من شرع بالقسم العملي في سباب أمنقطعة دراستهم خالل الثورة السورية ألتقدم للعمل لدينا كثير من الطالب الم -

 تتح له هذه الفرصة.ومنهم من لم  محدود،الكلية بشكل 

هذا االمر ان كان بتطلب هذا األمر انعقاد اجتماع بأقرب وقت بجمع كل من قائم على هذا المشروع من مشرفين وداعمين لمناقشة  -

 خالل وضع برنامج للممارسة النظرية والعملية. الطالب والبدء بتأهيلهم من ءالباإلمكان ضم هؤ

 صعوبة األمر لدي بين المتابعة اإلدارية والدوام الكامل في العيادة مما يتطلب مني جهد كبير ينتج عنه اإلرهاق البدني -

 

 الشهر المقبل والتوقعات فيالتطوير 

 

 .عقد االجتماع األول ألطباء االسنان في مناطق حلب المحررة -

 صناديق الشكاوى واالقتراحات.فتح  -

 وضع لوحة اعالن في كل عيادة. -

 البدء بأول محاضرة في الجراحة الفكية. -

موذج و قاعدة نحالياً بتجهيز النقوم و  ين ) المرضى (لمستفيدل ىرضالباستبيان  ، تتعلق يم جديدة من خارج الكار بعملية تقي البدء -

 نظرجهة وواإلدارة من م للعمل يتقيعن لى فكرة أدق الحصول عنتوقع أجل المباشرة باالستبيان ، بة من البيانات المناس

 المشروع. من خدمات ستفيدينالم

 

 

 

 نهاية التقرير


