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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

 نسانية.اإل 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 لعمليةا ضبط أن فيه كش ال ومما

 جميلة بروح األخطاء 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
 سببوريا أنحاء جميع في االحتياجات وتعقد وشببدة حجم يزال ال ، األزمة من سببنوات سبببع من يقرب ما بعد

 المنطقة الى شببخ  مليون 5.5 لجأ ،منازلهم من البالد سببكان نصببف من أكثر غادر ،المدى وبعيد عميًقا

 المسبببببباعدة إلى بحاجة زالوا ما شببببببخ  مليون 13.1 البالد، داخل نازحين شببببببخ  مليون 6.1ز ،وخارجها

 الناس من الماليين وقع حادة. إنسببببانية احتياجات شببببخ  مليون 5.6 يواجه ، هؤالء بين من اإلنسببببانية.

 مخاطر ومواجهة الضببارة المواجهة اسببتراتيجيات إلى اللجوء إلى منهم الكثير واضببطر الفقر براثن في

 المتزايدة. الحماية

 

 الصبببببحية الخدمات مجال في مختصبببببة حكومية غير سبببببورية منظمة هي البيضببببباء االبتسبببببامة منظمة

 تعزيز على تعمل حيث لسوريا. الصحية االستجابة حدود في السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية

 الكرامة لصبببببون المعالجة في والمسببببباهمة اإلنسبببببانية المعاناة وتخفيف بالفم، الصبببببحية العناية جودة

 اإلنسانية.

 

 كما ،"االسبببببتقاللية النزاهة، ،الحيادية اإلنسبببببانية،" مبادئ أربع على البيضببببباء االبتسبببببامة منظمة تعمل

 ةالبشببري الكوادر وتدريب وتطوير المحلي المجتمع لتفعيل السببنية الصببحية الخدمات اسببتدامة تسببعى

 أّكفاء. أطباء بمساعدة الحالية القدرات وتطوير

 

 

 حم  ريف الشبببرقية، الغوطة مناطق من كبيرة نزوح موجة سبببوريا غرب شبببمال شبببهد 2018 العام خالل

 الطبية، االغاثية الخدمات لتقديم االنسببببببانية المنظمات على العبئ زاد مما درعا ومحافظة الشببببببمالي

 بين موزعة عاملة عيادة 20  خالل من السببببببنية الرعاية خدمات البيضببببببباء االبتسبببببببامة منظمة قدمت

 وادلب. حلب محافظتي

 

 جيةعال خدمة ألف 81 يقارب ما وقدمت وبلدة، قرية 243 من أكثر تخديم من العيادات شبببببببكة تمكنت

 التوعية وقدمنا مدرسة 23 في صحية سنية توعية حمالت أطلقنا كما المتضررين. السكان من للمرضى

 طفلة. و طفل 818 نحو الى السنة
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 الجغرافي التوزع
 

 الجغرافية: البقع على سوريا في المنظمة عمل أماكن توزعت

 غربا المحافظة ريفي في متوزعة سببنية عيادات 10 عبر الحالي للعام  العمل بدء حلب، محافظة •

 وشماال.

 المحافظة وريفي ادلب مدينة ضببببببمن موزعة عيادات 10 تشببببببغيل بدعم بدأنا ادلب، محافظة •

 والغربي. الجنوبي
 

 

 

 في االحتياج تقييم على العمل بعد أنشببببببطتنا فيها تنفيذ سببببببيتم التي والبلدات القرى اختيار يتم 

 ريف في االحتياج تقييم دراسبببببة على بالعمل البيضببببباء االبتسبببببامة قامت فقد المسبببببتهدفة، المنطقة

 وأهمها: العوامل من مجموعة على بالتركيز حلب محافظة

 المستهدفة 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 االقتصبببادية الحالة ذات المراكز تفضبببيل -

 نازحينال مثل ضعفا األكثر السكانية الشرائح من أكبر عدد فيها

 

 

 



 السنويتقرير ال

 2018 لعام

 البرامج قسم  6 الصفحة

 2018 للعام المنظمة لعمل الطبية اإلحصاءات
 توقفت التي النزاع مناطق في سببنوات 6 منذ السببنية الرعاية خدمات البيضبباء االبتسببامة منظمة تقدم

 عيادة 20 إلى مجموعها وصببببل والتي العيادات من شبببببكة عبر سببببوريا في السببببنية الرعاية خدمات بها

 .8201 العام خالل سنية

 

 وتعتبر العام، هذا خالل عالجية خدمة 946,81 مجمله ما العاملة للعيادات العمل احصبببببببائيات بلفت

 وضبببببمان السبببببنية الرعاية خدمات تقديم الماضبببببي،ةحيث العام اجمالي ضبببببعف الخدمات هذه اجمالي

 المواد ، الطبية األجهزة تأمين على والقدرة الصعوبة في غاية ظروف ضمن المستفيدين الى وصولها

 مجانية أن ماك ، العالجية الخدمات تقديم التحتية البنية فقدان بعد اللوجسببببببتية والمتطلبات السببببببنية

 ،سبببوريا غرب شبببمال الى القسبببري التخدير وموجات سبببوريا داخل المجانية العيادات وجود وندرة العالج

 األنشبببطة تنفيذ مناطق ضببببمن اجورها وارتفاع اسببببتمرارية في كبير بشببببكل سبببباهمت العوامل هذه كل

 العاملة. العيادات الى المراجعين إقبال زيادة في ساهمت

 

 السببببببتة السببببببنوات فترة خالل عالجية خدمة 00200،0 عتبة تجاوز على قادريين كنا الحالي العام خالل

 من انه اال الحالي العام حتى التدريجي العمل تطور أدناه البياني الرسببببببم فب نالحظ كما الماضببببببية،

 البيضبباء االبتسببامة عمل لتوسببع وذلك 2017 ماعال من ابتداء الضببعف الى الطبي العمل رتطو الواضببح

 العاملة. السنية العيادات عدد وازدياد وريفيهما وحلب ادلب محافظتي الى
 

 

             
 

 السابقة السنوات خالل الطبي العمل تطور يوضع رسم

 

 

 

 من أكثر االناث نسبببة شببكلت حيث ،واألعمار الشببرائح مختلف من مرضببى 2018 العام نهاية حتى عالجنا

 %،55 مجمله ما العالجية الخدمات من المسبببببتفيدات االناث عدد نسببببببة بلغ حيث العيادات، رواد نصبببببف

 المستفيدين. نسيه اجمالي من %45 الذكور من المستفيدين نسبة شملت فيما

 

 

 االبتسببببببامة منظمة في المعلومات إدارة قسببببببم ايضببببببا قام واناث( )ذكور الجنس توزع على باالعتماد

 الوسببطى العمرية الفئة أن نجد ،العمرية والفئات الشببرائح اعتمادو البيانات تحليل على بالعمل ضبباءالبي

 هذه أن الى ذلك ويعزى %،76 على وشببملت المسببتفيدين اجمالي من األكثر هي سببنة 49 الى 15 من

 سبببنة 14 الى 5 من العمرية الفئة تالها فيما السبببنية، لإلصبببابات تعرضبببا واألكثر األكبر هي العمرية الفئة

 %.20 على وشملت
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 :مشاريعنا

 العيادات في لألسنان المعالجة مشروع
  ،واالسنان الفم طب في عاملة عيادة 20 خالل من للمراجعين العالجية الخدمات العيادات مشروع يقدم

 العالجية الخدمة وتقديم العمل على منا حرصببا اإلمكان قدر الصببحية المراكز ضببمن العيادات هذه تركزت

  الطبية، بالوصفات المضمنة للمرضى المجانية االدوية وتوفير ،األولية الرعاية بيئة ضمن

 

 من المطلوبة الموجودات ضمن للمستفيدين العالية الجودة ذات العالجية الخدمات لتقديم استمرارت

 األدنى الحد في السنية األجهزة

 

 على: يقوم للمعالجات فعاال نظاما العاملة العيادات تمدتاع

 الطبية المتابعة أجل من للمراجعين دقيقة مرضية سجالت •

 دون المعالجة اسببببببتكمال عليهم يسببببببهل مما المراجعين وقت يحترم منضبببببببط مواعيد نظام •

 ازدحام

 المرضى لكافة العالج مجانية •

 محدد استطباب بوجود الحيوية الصادات وصف في الحرص •

 كبار الخاصببة، االحتياجات ذوي االسببعافية، )الحاالت كأولوية المسببتضببعفة الفئات على التركيز •

 األطفال( النساء، السن،

 

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

 االبتسببامة قامت العاملة، العيادات مشببروع في المعتمدة العالجية والتوصببيات البرتوكوالت تطوير عبر

 مرعاة مع االسبببنان طب في التطور مع بتناسبببب بما المعتمدة البرتوكوالت تطوير على بالعمل البيضببباء

 واألزمات الحروب مناطق في العمالة السنية العبادات ضمن تطبيقها على القدرة
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 السببببببنية العيادات داخل الطبي العمل تطوير أدل من اولوية تعتبر  الكوادر لدى الطبية القدرات رفع

 لمسبباعدات الماضببي العام لتدريب تحديث على بالعمل المنظمة في العلمي الفريق قام حيث العاملة،

 األسنان طبيب احتياجات معظم تلبية على لها القدرة لتمكين المساعدة تأهيل بهدف األسنان طبيب

 الفم طب عيادة داخل العقامة النظافة ضبببببببط في المهم ودورها واألكاديمية، العلمية األسببببببس وفق

 واالسنان.

 

 

 المقدمة العالجية الخدمات أنواع
 

 

 وتتضبببمن واالسبببنان، الفم طب في شبببيوعا وأكثرها العالجات أهم من تعتبر والتي اللبية المعالجة -

 اجمالي من % 43 على شملت حيث خراجات،وال المتموتة واألعصاب الحادة األعصاب التها عالجات

 المعالجات. نسبة

 

 نسبببببببة اجمالي من %17 على وشببببببملت العقل واضببببببراس الدائمة( )اللبنية، لألسببببببنان القلوع حاالت -

 قدر عليها والمحافظة االسببببببنان قلع عن باالبتعاد العيادات في االسببببببنان أطباء ويبتعد المعالجات،

 على الحفاظ أهمية على المراجعين وتوعية القلوعات بببببببببببب صببببةالخا البروتوكوالت بتطبيق اإلمكان

 فقدانها. وعدم االسنان

 

 

 نسبببببة من % 15 على وشببببملت والخلفية، األمامية األسببببنان على والمحافظة الترميمية المعالجات -

 المقدمة. المعالجات اجمالي
 

 العيادات أطباء الى اإلشبببببارة مع ،% 3 حول السبببببنية وحول اللثوية المعالجات حاالت نسببببببة تتراوح -

 الى األسنان حاجة حال سنيفي عالج بأي البدء عدم وضرورة أكثر أهمية اللثوية المعالجات بإعطاء

 جالعال بروتوكوالت في متبع هو كما لثوي بتنظيف بجلسة القيام يجب حيث لثوي، تقليح جلسة

  السني.

 

 وغيرها( والفكية الصببببببغرى الجراحات )التعويضببببببات، اضببببببيق حدود ضببببببمن تبقى المعالجات باقي -

 %. 2 على وشملت

 

 
 

 2017 للعام السنية العالجات لتوزع المئوية النسب يوضح بياني رسم
 

المعالجات اللبية
48%

القلوع
17%

التشخيص
15%

المعالجات 
الترميمية

15%

المعالجات اللثوية
3%

التعويضات السنية
2% جراحة الفم

0%

توزع نسب المعالجات السنية المقدمة



 السنويتقرير ال

 2018 لعام

 البرامج قسم  10 الصفحة

 

 

 

 

 

  



 السنويتقرير ال

       2018لعام 

 11 الصفحة  البرامجقسم 

 

 مش

 

 

 

 

 

 

 

 الفموية بالصحة بالعناية التوعية وحمالت الوقائي التعليم روعمش
 

 من كل في منتشبببببرة وقرية مدرسبببببة 23 في 2018 العام خالل الفموية بالصبببببحة التوعية حمالت قدمنا

 15 الى 5 بين أعمارهم تتراوح طفل 818 السبببببنية التوعية حمالت من اسبببببتفاد وإدلب، حلب محافظتي

 سنة.

 

 يمهمبتعل المسببتهدفين األطفال لدى الفموية بالصببحة الوعي مسببتوى برفع الحمالت تلك في نقوم

 من اإلكثار لعدم التنبيه طريق عن السببببببني النخر من والوقاية الصببببببحيحة، بالطريقة االسببببببنان تنظيف

 طبيب زيارة فكرة بزرع قمنا كما لألسببببنان، والمفيدة الصببببحية باألطعمة واالهتمام والسببببكاكر الحلويات

 ت.الحاال هذه تفاقم قبيل وعالجها السنية المشاكل على للوقوف الدورية االسنان

 

 الخطة ضببمن بالعمل الماضببي العام عن مختلفة الية العام هذا خالل البيضبباء االبتسببامة منظمة اتبعت

 التالية:

 

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

 السببببنية الرعاية تدابير تطبيق نسبببببة ومعرفة األطفال، لدى واالسببببنان الفم بصببببحة الخاص الصببببحي

 الرعاية حول الخاطئة األفكار بتقويم التوعوية المحاضببببببرات عبر نقوم نتائجها على وبناء لديهم،

 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 واألخطاء

 على والبحث العمل جودة على المحافظة على الحصبببببول بغية المشبببببتركة اإليجابية النقاط وإيجاد

 من األطفال الى المعلومة إيصببببببال على القدرة ومعرفة ،األداء لتطوير ونوعية مشببببببتركة اقتراحات

  والمدرسين. المشرفين نظر وجهة

 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

 فراشببببي اللثة، تنظيف خيوط أسببببنان، ومعاجين )فراشببببي متضببببمنة نيةالسبببب التوعية حقائب توزيع -

 الوعي رفع على والحث التحفيز من كنوع التعليمية(، والمناشببببببير التقويم، ةأجهز  بتنظيف خاصببببببة

 واألسنان. الفم بصحة

 



 السنويتقرير ال

 2018 لعام

 البرامج قسم  12 الصفحة

 

 المشبببببروع تنفيذ خالل عليها حصبببببلنا التي المناسبببببب أكبر من والمشبببببرفين األطفال من الكبير التجاوب

 من جو خلق خالل من االسببببنان أطباء مشبببباركة عبر لديهم والرهبة الخوف حاجز وكسببببر العام، هذا خالل

 يتم الذي الوقت نفس في األطفال على الهدايا وتوزيع التعليمية الفيديوهات تخلله والمتعة المرح

 وقببائيال التعليم وأهميببة دور وإدراك واالسببببببنببان، الفم بصببببببحببة للعنببايببة األمثببل الطرق تعليمهم فيببه

 المشببروع، تنفيذ مناطق في بذلك المختصببة الجهات غياب ظل في الفموية بالصببحة بالعناية والتوعية

 الدمار خضم في الوقائي والتعليم المرح في حصتهم على الحصول السوريون األطفال يستحق حيث

 جانب. كل من بهم يحيط الذي والموت

 

 

 

 

 
 

  



 السنويتقرير ال

       2018لعام 

 13 الصفحة  البرامجقسم 
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 2018 لعام

 البرامج قسم  14 الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القدرات وبناء اإلداري التنظيم
 من اإلداري العمل جودة فع بهدف عملها في تنظيمية هيكلية البيضببببباء االبتسبببببامة منظمة اعتمدت

 عملهم الية االفراد معرفة من سهل العامل للكادر اإلداري التوصيف بإتقان، األهداف الى الوصول اجل

 األخرى. األقسام أفراد مع ومقاطعتها

 

عات عاملة والكوادر األقسبببببببام بين األسبببببببوعية االجتما  الحلول وإيجاد العمل لتطوير العيادات في ال

 األقسام لمدراء بالنسبة بعد عن اإلدارة جودة في كبير بشكل ساهم الفريق، وتالف والعوائق للمشاكل

 األنشببطة تنفيذ في الحاصببلة التطورات تحديث المعلومات بتوفر سبباعد مما الميدانيين موظفيهم مع

 الموظفين. بين

 

 

 بها الخاصببببببة والسببببببياسببببببات اإلدارية النظم انشبببببباء عبر لبيضبببببباءا االبتسببببببامة منظمة في راتالقد بناء

 بحضببببور العاملة الكوادر قامت فقد ،الداخلية للسببببياسببببات واألدوات النماذج انشبببباء ومتابعة وتطويرها،

 المالية البشببببببرية، )الموارد مجاالت عدة في العام مدار على العمل وورشببببببات التدريبات من سببببببلسببببببلة

 بعد األخرى التدريبات الى باإلضببببافة والسببببالمة( األمن واالشببببراف، المتابعة ت،البيانا إدارة والمشببببتريات،

 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 ياإلنسان العمل في دورات حضور عبر وذلك

 اإلنسانية. األعمال منفذي قبل من الترابط من المزيد لتحقيق سعيا التنمية( قطاع في
  



 السنويتقرير ال

       2018لعام 

 15 الصفحة  البرامجقسم 

 والمشاكل التحديات
 

 االبتسبببببامة مشببببباريع تنفيذ منطقة في واالقتتال الفوضبببببى وحاالت الحربية األعمال األمنية: الحالة -

 .االنساني المجال في العاملين ةوحماي البيضاء
 

 عالية، سببكانية كثافة ذات مأهولة مناطق هي المشببروع أنشببطة تنفيذ مناطق السببكانية: الكثافة -

 كبير ضببغط عامل شببكل السببوري الشببمال الى الحاصببل التهجير الى باإلضببافة اليها النزوح وموجات

نان، الفم طب عيادات في العامل الطبي الفريق على  الرعاية خدمات بتقديم قمنا إنه اال واالسبببببب

 خالل مقدمة عالجية خدمة 00.0002 المقدمة الخدمات عدد وتجاوزت الكبير العبء رغم سببببببنيةال

 األخيرة. الخمس السنوات

 

 المعالجات وضرورة بأهمية التعريف خالل من السنية، الرعاية خدمات تقديم الستمرار الدعم تبببببببأمين -

 الحروب مناطق في االسعافية السنية

 

 قادمال للعام تشغيليةال الخطة من محمال
 ، العامة يةسبببتراتيجاال الخطة مسبببار فقو االسبببتمرار فسبببيتم ، القادم للعام لتشبببغيليةا لخطةل بالنسببببة

 المنح على الحصبببببول بعد البيضببببباء االبتسبببببامة في البرامج قسبببببم ضبببببمن المشببببباريع تنفيذ على بالعمل

 التالية البرامج وفق وذلك ، تنفيذها اجل من لها المخطط

 

 والتعليم البحوث برنامج أوال:

 الفم طب في ياجاالحت تقييم على بالعمل البيضبباء االبتسببامة سببتسببعى االحتياج، تقييم مشببروع -

 ادلب. محافظة في واالسنان

 تركيا في المتواجدين السوريين لألطباء علمية أيام عمل أجل من التنسيق األنشطة، رعاية مشروع -

 السوري. الداخل وفي

 )عربي، لغات بثالث المراجع تضببم علمية مكتبة تأسببيس على العمل العلمية، الكتب ترجمة مشببروع -

  تركي(. انجليزي،
 

 العيادات برنامج ثانيا:

 محافظتي في واالسببببنان الفم طب في عاملة عيادة 17 دعم األسببببنان، طب عيادات دعم مشببببروع -

 وادلب. حلب

 
 المجتمعي الوصول برنامج :ثالثا  

 السنية التوعية

 عبر واالسببببنان الفم صببببحة حول الوعي رفع بهدف واالسببببنان، الفم بصببببحة التوعية حمالت مشببببروع -

 المستهدفة. المناطق مدارس في السنية يةالتوع بحمالت القيام

 التدخين: مكافحة

 من المسببتهدفة الفئة اعتماد على ويقوم التدخين، ومكافحة االجتماعي النفسببي الدعم مشببروع -

 في والمسبباعدة التدخين مضببار عن والصببحية النفسببية التوعوية تقديم اجل من اليافعين الشببباب

 عنه. اإلقالع

 

 المستمر والتعليم التعليم برنامج : رابعا  

 اللوجسببببببتي و المادي الدعم توفير عبر وذلك ، حلب جامعة في األسببببببنان طب كلية دعم مشببببببروع -

 لهم التمكين ضمن ناألسنا طب لطالب و للكلية والعلمي

 

 ألطباء تمكينوال اإلندماج وبرنامج ، والمناصببببببرة الحماية جبرنام لتفعيل الطامحة الخطط التز  ال بينما

 .2020 العام خالل عليها بالعمل البدء ونتوقع ، 2019 العام خطة ضمن مدرجة غير األسنان

 

 

 
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

 نسانية.اإل 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 لتفعيل

 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


