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 الخدمات مجال في مختصة حكومية غير سورية منظمة هي :البيضاء االبتسامة منظمة
ي حدود االستجابة الصحية لسوريا ف السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية الصحية
 المعاناة وتخفيف ،بالفم الصحية العناية جودة تعزيز على تعمل البيضاء االبتسامة منظمة

 اإلنسانية. الكرامة لصون المعالجة في والمساهمة اإلنسانية
 النزاهة، ،الحيادية ،اإلنسانية" مبادئ أربع على البيضاء االبتسامة منظمة تعمل

 المحلي المجتمع لتفعيل السنية الصحية الخدمات استدامة تسعى كما ،"االستقاللية
 .أّكفاء أطباء بمساعدة الحالية القدرات وتطوير البشرية الكوادر وتدريب وتطوير

 مساحة إيجاد إلى التعاون طريق عن تتم أكثر ةالتقييمي العملية ضبط أن فيه كش ال ومما
 جميلة بروح طاءاألخ ومتابعة النقد وتقبل التعلم خالل من وذلك مزعجة، نتكو ال جيدة

 األساليب في التطوير لعدم وسيلة األشكال من بشكل النجاح أو الثناء ايجعلن ال وأن
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 عامة مقدمة
 الصـــــحية الخدمات مجال في مختصـــــة حكومية غير ســـــورية منظمة هي البيضـــــاء االبتســـــامة منظمة
 لسوريا. الصحية االستجابة حدود في السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية
 اإلنســـانية المعاناة وتخفيف بالفم، الصـــحية العناية جودة تعزيز على تعمل البيضـــاء االبتســـامة منظمة

 اإلنسانية. الكرامة لصون المعالجة في والمساهمة
 كما ،"االســـــتقاللية النزاهة، ،الحيادية اإلنســـــانية،" مبادئ أربع على البيضـــــاء االبتســـــامة منظمة تعمل

 البشــرية الكوادر وتدريب وتطوير المحلي المجتمع لتفعيل الســنية الصــحية الخدمات اســتدامة تســعى
 أّكفاء. أطباء بمساعدة الحالية القدرات يروتطو

 
 مع تزامن الذي حلب مدينة في المنظمة نشــــــاطات كافة اغالق مع صــــــعب بشــــــكل 2017 العام ابتدأ

 واألجهزة المعدات لخســارة الصــفر نقطة الى العودة وبالتالي واإلداري الطبي للكادر القســري التهجير
 المدينة. مغادرة بعد وغيرها الطبية
 من المهجرين توطين وإعادة الســــوري، للداخل مركزي مكتب تأســــيس على العام بداية العمل اقتصــــر
 عدة دعم تالها وادلب حلب محافظتي ريفي في موزعة عيادات ثالثة على العمل باإلضــــــافة كوادرنا،
 في ســــنية عيادات 10 بتأســــيس قمنا العام من الثاني النصــــف في ادلب، محافظة في موزعة عيادات

 مديريتي مع بالتنســـيق وذلك عيادة 20 الى العاملة العيادات عدد لتصـــل والشـــمالي الغربي بحل ريف
 وادلب. حلب محافظتي في الصحة

 عالجيــة خــدمــة 44 يقــارب مــا وقــدمــت وبلــدة، قريــة 250 من أكثر تخــديم من العيــادات شــــــبكــة تمكنــت
 نحو وزودنا مدرســـة 43 في صـــحية ســـنية توعية حمالت أطلقنا كما المتضـــررين. الســـكان من للمرضـــى

 على والحفاظ األسنان تفريش بأهمية التوعوية للمحاضرات إضافة فموية نظافة بمجموعة طفل 1753
  الفم. صحة
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 الجغرافي التوزع
 الجغرافية: البقع على سوريا في المنظمة عمل أماكن توزعت
 ريفي في متوزعة ســـنية عيادات 10 عبر الحالي للعام تموز شـــهر من العمل بدء حلب، محافظة •

 وشماال. غربا المحافظة
 المحافظة وريفي ادلب مدينة ضــــــمن موزعة عيادات 10 تشــــــغيل بدعم بدأنا ادلب، محافظة •

 والغربي. الجنوبي
 

 
 

 العيادات مواقع اختيار منهجية
 في االحتياج تقييم على العمل بعد أنشــــــطتنا فيها تنفيذ ســــــيتم التي والبلدات القرى اختيار يتم

 ريف في االحتياج تقييم دراســـــة على بالعمل البيضـــــاء االبتســـــامة قامت فقد المســـــتهدفة، المنطقة
 وأهمها: العوامل من مجموعة على بالتركيز حلب محافظة

 فةالمستهد والبلدات القرى في مرتفعة سكانية كثافة -
 القرية في السنية الصحية الرعاية خدمات غياب -
 العيادات تواجد أماكن الى الوصول سهولة تضمن مركزية طرق عقدة وسطي، جغرافي موقع -

 المجاورة والبلدات القرى في المرضى قبل من السنية
 يتركز التي تلك او معاناة، األكثر والثقافية واالجتماعية االقتصـــادية الحالة ذات المراكز تفضـــيل -

 النازحين مثل ضعفا األكثر السكانية الشرائح من أكبر عدد فيها
 

 مختصة منظمة مع وبالتعاون األنشطة تنفيذ مواقع اختيار في المذكورة األساسية المعايير على بناء
 مســـتخدمين حلب محافظة ريف في كاملة مســـح عملية على بالعمل قمنا البيانات وجمع التقييم في

 األســاســية االحتياجات تقييم تقرير عنها لينتج عليها والعمل النتائج بتحاليل قمنا ثم من معينة، أدوات
 واألسنان. الفم طب في
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 2018 للعام المنظمة لعمل الطبية اإلحصاءات
 توقفت التي النزاع مناطق في ســنوات 5 منذ الســنية الرعاية خدمات البيضــاء االبتســامة منظمة تقدم

 عيادة 20 إلى مجموعها وصــــل والتي العيادات من شــــبكة عبر ســــوريا في الســــنية الرعاية خدمات بها
 .2017 العام خالل سنية

 
 العام، هذا خالل عالجية خدمة 921,44 مجمله ما البيضــــاء االبتســــامة لمنظمة العمل احصــــائيات بلفت

 الســنية المواد الطبية، األجهزة تأمين على والقدرة الصــعوبة في غاية ظروف ضــمن األداء في المرونة
 كل القســـري، يرالتهج نتيجة ســـوريا داخل للمنظمة التحتية البنية فقدان بعد اللوجســـتية والمتطلبات

 الى وصـــــولها وضـــــمان العالجية الخدمات تقديم اســـــتمرارية في كبير بشـــــكل ســـــاهمت العوامل هذه
 تنفيذ مناطق ضــــمن اجورها وارتفاع الســــنية العيادات وجود وندرة العالج مجانية أن كما المســــتفيدين،

 العاملة. العيادات الى المراجعين إقبال زيادة في ساهمت األنشطة
 

 من انه اال الحالي العام حتى التدريجي العمل تطور نالحظ الماضـــية األربعة العمل ســـنوات مع ةبالمقارن
 الى البيضــاء االبتســامة عمل لتوســع وذلك 2017 ماعال خالل الضــعف الى الطبي العمل رتطو الواضــح

 العاملة. السنية العيادات عدد وازدياد وريفيهما وحلب ادلب محافظتي
 
 

             
 

 السابقة السنوات خالل الطبي العمل تطور يوضع رسم
 

 
 

 من أكثر حوالي عادة ناثاإل تشــكل ،واألعمار الشــرائح مختلف من مرضــى 2017 العام نهاية حتى عالجنا
 %،54 ملهمج ما العالجية الخدمات من المســـــتفيدات االناث عدد نســـــبة بلغ حيث العيادات، رواد نصـــــف

 المستفيدين. نسيه اجمالي من %46 الذكور من المستفيدين نسبة شملت فيما
 االبتســــــامة منظمة في المعلومات إدارة قســــــم ايضــــــا قام واناث) (ذكور الجنس توزع على باالعتماد
 الوســطى العمرية الفئة أن نجد ،العمرية والفئات الشــرائح اعتمادو البيانات تحليل على بالعمل البيضــاء

 هذه أن الى ذلك ويعزى %،69 على وشــملت المســتفيدين اجمالي من األكثر هي ســنة 49 الى 15 من
 ســـنة 14 الى 5 من العمرية الفئة تالها فيما الســـنية، لإلصـــابات تعرضـــا واألكثر األكبر هي العمرية الفئة

 %.18 على وشملت
 
 
 
 
 

• 26649
مستفید

• 44921
مستفید

• 19378
مستفید

• 21841
مستفید

2015 2014

20162017
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 العمرية الفئة حسب المستفيدين نسبة توزع يوضح رسم
 
 

 
 
 

 
 2017 للعام الطبي العمل تطور يوضح بياني رسم
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 :مشاريعنا

 العيادات في لألسنان المعالجة مشروع
 واالســنان الفم طب في عاملة عيادة 20 خالل من للمراجعين العالجية الخدمات العيادات مشــروع يقدم
 قدر الصــحية المراكز ضــمن العيادات هذه تركزت ،العام هذا منها 10 تأســيس تم حيث ،2017 العام خالل

 االدوية وتوفير ،األولية الرعاية بيئة ضــــــمن العالجية الخدمة وتقديم العمل على منا حرصـــــــا اإلمكان
  الطبية، بالوصفات المضمنة للمرضى المجانية

 
 على العاملة العيادات تشــــمل أن على حرصــــنا نموذجية عالجية خدمة على للحصــــول الســــعي ضــــمن

 النموذجية: الخدمة على للحصول األدنى الحد في المطلوبة الموجودات
 فوق باألمواج الجير إزالة جهاز الجافة، بالحرارة تعقيم جهاز ســـينية، اشـــعة جهاز ســـنية، معالجة كرســـي

 األخرى. الرئيسية جهزةاأل الى باإلضافة الذروة)، (محدد األسنان جذور طول قياس جهاز الصوتية،
 

 على: يقوم للمعالجات فعاال نظاما العاملة العيادات اعتمدت
 الطبية المتابعة أجل من للمراجعين دقيقة مرضية سجالت •
 دون المعالجة اســــــتكمال عليهم يســــــهل مما المراجعين وقت يحترم منضــــــبط مواعيد نظام •

 ازدحام
 المرضى لكافة العالج مجانية •
 محدد استطباب بوجود الحيوية الصادات وصف في الحرص •
 كبار الخاصــة، االحتياجات ذوي االســعافية، (الحاالت كأولوية المســتضــعفة الفئات على التركيز •

 األطفال) النساء، السن،
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 مختص، طبيب الى اإلحالة قســــــمين على التركيز عبر الطبية اإلحاالت نظام العاملة العيادات اعتمدت
 المزمنة االمراض يخض فيما األخرى الطبية والتخصــــــصــــــات الســــــنية العيادة بين التنســــــيق يتم حيث

 تقرير وجود دون ســــــني عالجي تــداخــل أي اجراء عــدم بهــدف وغيرهــا القلبيــة المشـــــــاكــل ومرضــــــى
 داخليةال االحاالت الثاني القســم ،بينهما المشــترك والتنســيق ةالمختصــ العيادة من طبية واســتشــارة

 المراجعين المرضى تحويل وأيضا األخرى دون عيادة على ضغط وجود دمع بهدف المشروع عيادات بين
 عالية. جودة ذات اداري نظام وضمان اقامتهم لمكان األقرب العيادات الى

 
 الجيدة العقامة وضــــــمان العالج نوعية وتوحيد المقدمة المعالجات جودة رفع أجل من العلمي التطوير

 االبتســامة قامت العاملة، العيادات مشــروع في المعتمدة جيةالعال والتوصــيات البرتوكوالت تطوير عبر
 .واألسنان الفم طب في استشاري مع بالتعاقد العام هذا خالل البيضاء

 تطوير ورشــة عمل اجل من واألســنان الفم طب اســتشــاري مع البيضــاء االبتســامة من فريق تشــكيل تم
 .والحروب االزمات بمناطق لقةالمتع العالجية التوصيات وانشاء الموجودة تالبرتوكوال

 
 اضافتها: تم التي تالبروتكوال

 االسنان طوارئ بروتوكول -
 ةاألشع من والوقاية األسنان اداتعي في السينية األشعة بروتوكول -
 االسنان بزوغ بروتوكول -
 السيئة الفموية العادات بروتوكول -
 البشري والطبيب االسنان طبيب بين العالقة بروتوكول -
 األسنان وحدة في الميكروبي والتلوث المياه أنظمة بروتوكول -
 اليد نظافة بروتوكول -
 التدخين مكافحة كولوبروت -
 الطبية النفايات من التخلص برتوكول -
 العدوى مكافحة بروتوكول -
 الثالثة االرحاء قلوعات بروتوكول -

 
 بهدف العالجية والتوصــــــيات تالبرتوكوال على العيادات في العاملة األطباء لفريق العملية التدريبات
 القدرة مدى ومعرفة تطويرها متابعة بهدف ســـــنويا التوصـــــيات هذه وتقييم العيادات داخل تطبيقها

 واألزمات. الحروب مناطق في الواقعة واالسنان الفم طب عيادات داخل تطبيقها على
 

 بهدف االســـــنان اءألطب والراحة العمل مقومات جميع لتقديم البيضـــــاء االبتســـــامة منظمة من ســـــعيا
 العلميــة القــدرات تطوير على تغفــل لم محتــاجيهــا، الى العــاليــة الجودة ذات العالجيــة الخــدمــة تقــديم

 في العلمي الفريق قام حيث االســـنان، لطبيب أســـاســـيا عامال تعتبر والتي االســـنان طبيب لمســـاعدات
 مســـاعدات وتدريب "ســـناناأل طبيب مســـاعدة " كتيب من الثانية النســـخة تطوير على بالعمل المنظمة

 تلبية على لها القدرة لتمكين المســـاعدة تأهيل بهدف اختصـــاصـــهم، ضـــمن عمل ورشـــة ضـــمن األطباء
 النظافة ضــبط في المهم ودورها واألكاديمية، العلمية األســس وفق األســنان طبيب احتياجات معظم

 واالسنان. الفم طب عيادة داخل العقامة
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 مقدمةال العالجية الخدمات أنواع
 التالية: المعالجات البيضاء االبتسامة في العاملة العيادات تقدم
 الطبية الوصفات (متضمنة التشخيصية الجلسات •
 الشعاعي التصوير •
 األطفال لدى اللبنية لألسنان المحافظة المعالجة •
 األطفال لدى اللبنية لألسنان اللب تثبيت معالجة •
 اللبنية األسنان قلع •
 الدائمة األسنان قلع •
 الثالثة) (االرحاء العقل ضرس قلع •
 لألطفال الوقائي االسنان تقويم •
 الصغرى الفموية الجراحات •
 للبالغين والترميمية المحافظة المعالجة •
 السن) عصب (معالجة اللبية االسنان مداواة •
 المتموتة االسنان مداواة •
 باألسنان المحيطة واألنسجة اللثوية المعالجات •
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 وتتضـــمن واالســـنان، الفم طب في شـــيوعا وأكثرها العالجات أهم من تعتبر والتي اللبية المعالجة -
 اجمالي من % 43 على شملت حيث والخراجات، المتموتة واألعصاب الحادة األعصاب التها عالجات

 المعالجات. نسبة
 

 نســــــبة اجمالي من %17 على وشــــــملت العقل واضــــــراس الدائمة) (اللبنية، لألســــــنان القلوع حاالت -
 قدر عليها والمحافظة االســــــنان قلع عن باالبتعاد العيادات في االســــــنان أطباء ويبتعد لمعالجات،ا

ــــــــــ الخاصــــة البروتوكوالت بتطبيق اإلمكان  على الحفاظ أهمية على المراجعين وتوعية القلوعات بـ
 فقدانها. وعدم االسنان

 
 

 نســــبة من % 17 على وشــــملت ،والخلفية األمامية األســــنان على والمحافظة الترميمية المعالجات -
 المقدمة. المعالجات اجمالي

 
 التقويمية المعالجات شملت فيما ،5 4 نسبة على شملت األطفال لدى اللب وبتر الترميمية المداوة -

 بهــدف لألطفــال فقط العيــادات في الوقــائي التقويم خــدمــة وتقــدم %، 1 نســــــبــة على الوقــائيــة
 .الكلمات حروف وإخراج النطق عملية ينتحس من وإطباقها األسنان على المحافظة

 
 العيادات أطباء الى اإلشـــــارة مع ،% 2 حول الســـــنية وحول اللثوية المعالجات حاالت نســـــبة تتراوح -

 الى األسنان حاجة حال سنيفي عالج بأي البدء عدم وضرورة أكثر أهمية اللثوية المعالجات بإعطاء
 العالج بروتوكوالت في متبع هو كما لثوي بتنظيف بجلسة القيام يجب حيث لثوي، تقليح جلسة

  السني.
 

 وغيرها) والفكية الصــــــغرى الجراحات (التعويضــــــات، اضــــــيق حدود ضــــــمن تبقى المعالجات باقي -
 %. 1 على وشملت

 
 

 
 

 
 

 2017 للعام السنية العالجات لتوزع المئوية النسب يوضح بياني رسم
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 الفموية بالصحة بالعناية التوعية وحمالت الوقائي التعليم مشروع
 

 من كل في منتشـــــرة وقرية مدرســـــة 43 في 2017 العام خالل الفموية بالصـــــحة التوعية حمالت قدمنا
 5 بين أعمارهم تتراوح طفل 1753 من أكثر السـنية التوعية حمالت من اسـتفاد وإدلب، حلب محافظتي

 سنة. 15 الى
 

 بتعليمهم دفينالمســته األطفال لدى الفموية بالصــحة الوعي مســتوى برفع الحمالت تلك في نقوم
 من اإلكثار لعدم التنبيه طريق عن الســــــني النخر من والوقاية الصــــــحيحة، بالطريقة االســــــنان تنظيف

 طبيب زيارة فكرة بزرع قمنا كما لألســــنان، والمفيدة الصــــحية باألطعمة واالهتمام والســــكاكر الحلويات
 الحاالت. ذهه تفاقم قبيل وعالجها السنية المشاكل على للوقوف الدورية االسنان

 
 الخطة ضــمن بالعمل الماضــي العام عن مختلفة الية العام هذا خالل البيضــاء االبتســامة منظمة اتبعت

 التالية:
 
 الوعي مستوى على التعرف بهدف أسئلة عدة من نموذج تصميم عبر لألطفال، القبلية االمتحانات -

 الســــنية الرعاية تدابير تطبيق نســــبة ومعرفة األطفال، لدى واالســــنان الفم بصــــحة الخاص الصــــحي
ناء لديهم،  الرعاية حول الخاطئة األفكار بتقويم التوعوية المحاضــــــرات عبر نقوم نتائجها على وب
 المستوى. زيادة على وتشجيعهم االسنان وتفريش السنية

 الخلل أسباب عن البحث ذلك من الهدف األطفال، على والمشرفين للمدرسين البعدية االستبيانات -
 الموظفين بين المشترك التعلم ثقافة نشر في والمساهمة التوعية، عملية رافقت التي خطاءواأل

 على والبحث العمل جودة على المحافظة على الحصـــــول بغية المشـــــتركة اإليجابية النقاط وإيجاد
 من األطفال الى المعلومة إيصــــــال على القدرة ومعرفة ،األداء لتطوير ونوعية مشــــــتركة اقتراحات

  والمدرسين. المشرفين نظر وجهة
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 قياس بهدف السنية، التوعية من شهرين بعد الراجعة) (التغذية التوعية لنشاط لقياس األثر تقييم -
 األطفال لدى الوعي ورفع المعلومة ثبات مدى ومعرفة والتطوير التعلم طريق عن العملية نجاح

 التوعية. عملية من المستهدفين
 فراشــــي اللثة، تنظيف خيوط أســــنان، ومعاجين (فراشــــي متضــــمنة الســــنية التوعية حقائب توزيع -

 الوعي رفع على والحث التحفيز من كنوع التعليمية)، والمناشــــــير التقويم، ةأجهز  بتنظيف خاصــــــة
 واألسنان. الفم بصحة

 
 

 المشـــــروع تنفيذ خالل عليها حصـــــلنا التي المناســـــب أكبر من والمشـــــرفين األطفال من الكبير التجاوب
 من جو خلق خالل من االســــنان أطباء مشــــاركة عبر لديهم والرهبة الخوف حاجز وكســــر العام، هذا خالل
 يتم الذي تالوق نفس في األطفال على الهدايا وتوزيع التعليمية الفيديوهات تخلله والمتعة المرح
 الوقــائي التعليم وأهميــة دور وإدراك واالســــــنــان، الفم بصــــــحــة للعنــايــة األمثــل الطرق تعليمهم فيــه

 المشــروع، تنفيذ مناطق في بذلك المختصــة الجهات غياب ظل في الفموية بالصــحة بالعناية والتوعية
 الدمار خضم في الوقائي والتعليم المرح في حصتهم على الحصول السوريون األطفال يستحق حيث

 جانب. كل من بهم يحيط الذي والموت
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 القدرات وبناء اإلداري التنظيم
 من اإلداري العمل جودة فع بهدف عملها في تنظيمية هيكلية البيضـــــاء االبتســـــامة منظمة اعتمدت

 عملهم الية االفراد معرفة من سهل العامل للكادر اإلداري التوصيف بإتقان، األهداف الى الوصول اجل
 األخرى. األقسام أفراد مع ومقاطعتها

 
 والحفاظ المقدمة، والخدمات المســــــتفيدين بيانات قاعدة بناء في ســــــاعد العمل في اإلداري التنظيم

 المنطقة في األمني الوضــع ظل في احتياطية بنســخ واالحتفاظ االلكترونية االرشــفة خالل من عليها
 فقدانها. عدم ولضمان

 
 وإيجاد العمل لتطوير وتركيا سوريا مكتبي نبي ما العاملة والكوادر األقسام بين األسبوعية االجتماعات

 لمدراء بالنســبة بعد عن اإلدارة جودة في كبير بشــكل ســاهم الفريق، وتالف والعوائق للمشــاكل الحلول
 تنفيذ في الحاصـــلة اتالتطور  تحديث المعلومات بتوفر ســـاعد مما الميدانيين موظفيهم مع األقســـام
 الموظفين. بين األنشطة
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 بها الخاصــــــة والســــــياســــــات اإلدارية النظم انشــــــاء عبر البيضــــــاء االبتســــــامة منظمة في راتالقد بناء
 بحضــــور العاملة الكوادر قامت فقد ،الداخلية للســــياســــات واألدوات النماذج انشــــاء ومتابعة وتطويرها،

 المالية البشــــــرية، (الموارد مجاالت عدة في العام مدار على العمل وورشــــــات التدريبات من ســــــلســــــلة
 بعد األخرى التدريبات الى باإلضــــافة والســــالمة) األمن واالشــــراف، المتابعة البيانات، إدارة والمشــــتريات،

 اإلداري. الفريق تدريبات على أشرفت قدرات بناء معاهد مع التعاقد
 

 الحكومية غير المنظمات عمل مجال في الممارسات أفضل لتطبيق البيضاء االبتسامة منظمة تسعى
 المشاريع إدارة أفضل، استجابة نحو مشروع اسفير، (مشروع اإلنساني العمل في دورات حضور عبر وذلك

 اإلنسانية. األعمال منفذي قبل من الترابط من المزيد لتحقيق سعيا التنمية) قطاع في
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 والمراقبة التقييم
 شقيين: له كان المقدمة الخدمة وجودة العمل ألداء والمراقبة التقييم

 
 الســـنوية، العمل خطة خالل من تنفيذها ومتابعة واألنشـــطة المشـــاريع تنفيذ ألماكن الميدانية الزيارات

 من العمل بياتوسل إيجابيات على والوقوف والتقييم المراقبة لقسم انشائها تم نماذج على باالعتماد
 البرامج. قسم مع لمشاركتها والحلول التوصيات طرح خالل

 
 تجميع على والعمل المســــتفيدين قبل من العمل جودة قياس أجل من انشــــائها تم التي االســــتبيانات

 هـذا خالل والتقييم المراقبـة فريق قـام فقـد والتقييم، المراقبـة تقـارير عبر مخرجـاتهـا وتحليـل البيـانـات
 التالية: االستبيانات على لعملبا العام

 
 

 االستبيان من الهدف النشاط االستبيان
 المستهدفين لدى الصحي الوعي قياس واالسنان الفم بصحة التوعية لألطفال القبلي االمتحان
 التوعية عملية جوة قياس واالسنان الفم بصحة التوعية للمدرسين البعدي استبيان
 التوعية عملية نتائج قياس واالسنان الفم بصحة التوعية االثر قياس استبيان
 المقدمة الخدمة جودة قياس العيادات في لألسنان المعالجة المستفيد رضا استبيان
 األداء عن الموظفين رضا قياس االداري القسم الموظفين رضا استبيان
 المواد جودة عن االســــــنان أطباء رضــــــا قياس العيادات في لألسنان المعالجة السنية المواد جودة استبيان

 المقدمة
 
 

 النتائج: وبناء التحليل عمليات في التالية سالمقايي باستخدام موالتقيي المراقبة قسم فريق قام
 
 اتجاهاتها وتحديد السؤال ضمن اإلجابات لتوزع لقياس إحصائي مقياس هو ليكارت: مقياس •
• Qal االستبيان في مشارك مستهدف لكل األجوبة متوسط مقياس 
  SPSS برنامج في حسابها يتم التي العينة في الموثوقية لقياس عامل باخ: كرون عامل •
 

 والمشاكل التحديات
 بداية مع العمل بداية واعدا الماضــــي العام نهاية مع الحاصــــل القســــري التهجير الجغرافية: الموقع -

 التأقلم تم العالي التنســــيق نتيجة ولكن واســــع وبشــــكل مختلفة جغرافية ةبقع في الحالي العام
 البيضاء. االبتسامة منظمة مشاريع أنشطة وبدء السريع

 
 الســــنية والمعدات باألجهزة رفدها عبر جديدة ســــنية عيادات 10 تأســــيس جديدة: عيادات تأســــيس -

 معالجة مشــــــروع في لالعم خطة ضــــــمن واالســــــنان الفم طب عيادات وموصــــــفات معايير لتطابق
 العيادات. في االسنان

 
 االبتســـــامة مشـــــاريع تنفيذ منطقة في واالقتتال الفوضـــــى وحاالت الحربية األعمال األمنية: الحالة -

 بتظافر العامل الفريق اســتطاع أنه اال مرة، من أكثر األنشــطة تنفيذ إيقاف الى اضــطرنا مما البيضــاء
 العمل. خطة في لها المحددة الزمنية ترةالف ضمن األنشطة جميع اغالق من جهودهم

 
 عالية، ســكانية كثافة ذات مأهولة مناطق هي المشــروع أنشــطة تنفيذ مناطق الســكانية: الكثافة -

 كبير ضــغط عامل شــكل الســوري الشــمال الى الحاصــل التهجير الى باإلضــافة اليها النزوح وموجات
نا الفم طب عيادات في العامل الطبي الفريق على  الرعاية خدمات بتقديم قمنا إنه اال ن،واالســــــ

 خالل مقدمة عالجية خدمة 100.000 المقدمة الخدمات عدد وتجاوزت الكبير العبء رغم الســــــنية
 األخيرة. الخمس السنوات
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 القادم للعام االستراتيجية الخطة
 في البرامج قســم ضــمن المشــاريع بعض تنفيذ على بالعمل ســتكون القادم للعام االســتراتيجية الخطة

 تنفيذها: اجل من لها المخطط المنح على الحصول بعد البيضاء االبتسامة
 

 والتعليم البحوث برنامج أوال:
 الفم طب في االحتياج تقييم على بالعمل البيضــاء االبتســامة ســتســعى االحتياج، تقييم مشــروع -

 ادلب. محافظة في واالسنان
 تركيا في المتواجدين السوريين لألطباء علمية يامأ عمل أجل من التنسيق األنشطة، رعاية مشروع -

 السوري. الداخل وفي
 (عربي، لغات بثالث المراجع تضــم علمية مكتبة تأســيس على العمل العلمية، الكتب ترجمة مشــروع -

  تركي). انجليزي،
 
 العيادات برنامج ثانيا:

 محافظتي في نانواالســــ الفم طب في عاملة عيادة 17 دعم األســــنان، طب عيادات دعم مشــــروع -
 وادلب. حلب

 
 التبرعات لجمع مبادرة ثالثا:

 في اإلنساني بالشأن المهتمين االسنان أطباء من العالم عبر بكةش انشاء الى يهدف مشروع وهو -
 وأهداف لعمل الترويج هدفهم البيضــــــاء، االبتســــــامة منظمة في فخريين أعضــــــاء ليكون ســــــوريا

 وخدماتنا. أنشطتنا تنفيذ أجل من التبرعات جمع بغية المنظمة
 

 السنية التوعية التعليم برنامج رابعا:
 عبر واالســــنان الفم صــــحة حول الوعي رفع بهدف واالســــنان، الفم بصــــحة التوعية حمالت مشــــروع -

 المستهدفة. المناطق مدارس في السنية التوعية بحمالت القيام
 

 التدخين: مكافحة برنامج خامسا:
 من المســتهدفة الفئة اعتماد على ويقوم التدخين، ومكافحة اعياالجتم النفســي الدعم مشــروع -

 في والمســاعدة التدخين مضــار عن والصــحية النفســية التوعوية تقديم اجل من اليافعين الشــباب
 عنه. اإلقالع

 
 
 
 
 
 
 

  التقرير نهاية
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 مختصة حكومية غير سورية منظمة هي البيضاء: االبتسامة منظمة
 السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية الصحية الخدمات مجال في

 تعمل البيضاء االبتسامة منظمةي حدود االستجابة الصحية لسوريا ف
 اإلنسانية المعاناة وتخفيف ،بالفم الصحية العناية جودة تعزيز على

 اإلنسانية. الكرامة لصون المعالجة في والمساهمة
 الحيادية، اإلنسانية،" مبادئ أربع على البيضاء االبتسامة منظمة تعمل

 السنية الصحية الخدمات استدامة تسعى كما ،“ االستقاللية النزاهة،
 وتطوير البشرية الكوادر وتدريب وتطوير المحلي المجتمع للتفعي

 أّكفاء. أطباء بمساعدة الحالية القدرات
 التعاون طريق عن تتم أكثر ةالتقييمي العملية ضبط أن فيه كالش ومما
 وتقبل التعلم  خالل من وذلك , مزعجة نتكو ال جيدة مساحة إيجاد إلى

 بشكل  النجاح أو الثناء ايجعلن ال وأن جميلة بروح األخطاء ومتابعة النقد
 األساليب في التطوير لعدم وسيلة األشكال من
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