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حر�صاً على حت�سني اخلدمات التوعوية والوقائية والعالجية املقدمة للمراجعني
وتنظيماً ل�سري العمل بعيادات طب الأ�سنان ،تقوم �إدارة طب الأ�سنان من خالل هذا
الإ�صدار اجلديد بتوثيق الإجراءات الإدارية والفنية و�سيا�سات الت�شغيل املطبقة بعيادات
طب الأ�سنان مبختلف قطاعاتها حتى يكون �أطباء الأ�سنان والعاملني بهذه القطاعات على
ب�صرية بالواجبات الوظيفية املوكلة �إليهم مبا يتفق مع القوانني واللوائح العامة للوزارة.
كما ن�ؤكد حر�ص �إدارة طب الأ�سنان على بث روح التعاون بني جميع العاملني باملجال
ال�صحي من �أجل تقدمي خدمة راقية ومتميزة وذلك وفقاً لل�ضوابط املدرجة بهذا الدليل.
ون�س�أل اهلل التوفيق للجميع من �أجل ال�صالح العام،،،

د  /يــو�سف الدويــــــــري
وكيل الوزارة امل�ساعد ل�شئون طب الأ�سنان
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ا�سرتاتيجية �إدارة طب الأ�سنـان
ت�سعى �إدارة طب الأ�سنان �إىل تطوير �آلية تقدمي خدمات طب الأ�سنان يف خمتلف عياداتها
وا�ستثمار كافة الإمكانيات والطاقات املتاحة وتطويرها ،واالرتقاء بخدمات طب الأ�سنان
الوقائية والعالجية ورفع م�ستوى الوعي ب�صحة الفم والأ�سنان جلميع �شرائح املجتمع.
املهمة:
•تقييم اخلدمات املقدمة ودرا�سة جوانب القوة وال�ضعف واملعوقات وفر�ص التقدم.
•و�ضع اخلطط والأولويات وبرامج التطوير للتغلب على جوانب ال�ضعف و�إزالة
املعوقات ودعم فر�ص التقدم ،وا�ستغالل الإمكانيات املتاحة ب�شكل ي�ضمن تنظيم
العمل وفق معايري ثابتة ونظام وا�ضح.
•رفع كفاءة القوى العاملة وحت�سني البيئة العلمية والعملية واملادية لهم ،واالهتمام
بتطلعات اجليل اجلديد من الأطباء والعاملني وخلق روح املناف�سة ال�شريفة بينهم
لتحقيق �أف�ضل اخلدمات.

•تطوير خدمات �صحة الفم والأ�سنان املقدمة حالياً ورفع كفاءة املن�شئات واملعدات
والتو�سع يف اخلدمات العالجية والوقائية ب�أحدث املتطلبات وب�شكل ي�ضمن التوزيع
املتوازن للخدمات بني مناطق دولة الكويت.
•املراقبة واملتابعة للأداء الطبي والإداري جلميع القطاعات التابعة لإدارة طب
الأ�سنان والقطاع اخلا�ص ل�ضمان االلتزام وجودة اخلدمات املقدمة.
•التعاون املثمر بني �إدارة طب الأ�سنان ومعهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية وكلية
طب الأ�سنان وجمعية �أطباء الأ�سنان الكويتية وجميع القطاعات املعاونة لدعم
ثوابت العمل الطبي و�أخالقيات املهنة.
الر�ؤية امل�ستقبلية:
•الو�صول �إىل جيل يتمتع ب�أف�ضل درجات �صحة الفم والأ�سنان.
•حت�سني خدمات �صحة الفم والأ�سنان العالجية والوقائية بحيث تتما�شى مع
املعدالت العاملية.
•ن�شر الوعي ال�صحي الفموي جلميع �أفراد املجتمع.
16
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•امل�شاركة العلمية الفاعلة باملحافل العلمية الدولية وربط اخلدمات املقدمة
مب�ستجدات الع�صر.
•و�ضع دولة الكويت على قائمة الدول املتقدمة مبجال طب الأ�سنان.
القـــيم:
هذه القيم هي مقيا�س لتقدير التوقعات عن مدى جودة اخلدمات املقدمة ور�ضاء
الفئات امل�ستفيدة من هذه اخلدمات:
•الفاعلية :تقدمي اخلدمات مبهارة وجدية واحرتام ملتلقي اخلدمات.
•العمل اجلماعي :خلق اجلو الالزم للعمل اجلماعي و�إتاحة الفر�صة لكل �شخ�ص
ب�أداء مهامه.
•ال�شفافية :و�ضوح املهام و�شرح التوجهات وال�سيا�سات املتعلقة للقائمني على هذه
اخلدمات.
•املبادرة :املبادرة بتحمل امل�سئوليات وت�شجيع الآخرين على حتمل ما يخ�صهم منها
ليكونوا عنا�صر فاعلة نحو حتقيق الأهداف املطلوبة.
•االلتزام :االلتزام الب�صري بالثوابت الطبية والإدارية وفق النظم والقواعد املتبعة.
•النوعية :ا�ستيعاب جميع احلاالت امل�ستفيدة من اخلدمة مع بذل اجلهد للعمل على
جعل اخلدمة املقدمة خدمة نوعية تتوافق و�أرقى اخلدمات والن�سب العاملية.
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الباب الأول
اخلدمـات التي تقدمهـا �إدارة طب الأ�سنـان
تقدم �إدارة طب الأ�سنان خدماتها التوعوية والوقائية والعالجية الأولية والتخ�ص�صية
عرب قطاعاتها املختلفة على النحو التايل:
� ً
أوال  -خدمات �صحة الفـم والأ�س ــنان:
تقدم لطلبة املدار�س وذوي االحتياجات اخلا�صة عرب الربامج املدر�سية ل�صحة الفم
والأ�سنان بكل حمافظة وعياداتها العاملة باملدار�س احلكومية واملعاهد اخلا�صة ومراكز
�صحة الفم والأ�سنان التابعة ملراقبة �صحة الفم والأ�سنان وكذلك اخلدمات املقدمة بربنامج
امل�سنني وبرنامج الأمومة ل�صحة الفم والأ�سنان.
ً
ثانيا  -خدمات الرعاية ال�صحية الأولية لطب الأ�سنان (العـالج العـام):
تقدم عرب عيادات طب الأ�سنان العاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية والتابعة
لوحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية حتت �إ�شراف مراقبة التن�سيق واملتابعة.
ً
ثالثا  -خدمات العالج بعيادات طب الأ�سنان ال�شاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية
لطب الأ�سنان:
تقدم عرب عيادات طب الأ�سنان التخ�ص�صية ال�شاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية.
ً
رابعا  -خدمات طب الأ�سنان التخ�ص�صي:
تقدم عرب مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية املوزعة على خمتلف حمافظات الدولة.
ً
خام�سا  -خدمـات حوادث وطوارئ ط ــب الأ�سـنان:
تقدم من خالل منظومة عالجية متكاملة تعمل على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع
عرب عيادات حوادث طب الأ�سنان بامل�ست�شفيات العامة ومراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
وعيادات خفارات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية ومراكز الربامج املدر�سية
ل�صحة الفم والأ�سنان.
الدليل االرشادي للعاملين

بقطاع طب األسنان  -اإلصدار الثالث 2017

21

� ً
أوال
خدمات �صحة الفم والأ�سنان
اخلدمات الوقائية لطب الأ�سنان
•مت �إطالق ا�سم (الربنامج الوطني ل�صحة الفم والأ�سنان) يف العام  2002على
الربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان.
•تقدم خدمات طب الأ�سنان يف الربامج املدر�سية حتت �إ�شراف مراقبة �صحة الفم.
•للمزيد من املعلومات ميكن متابعة املوقع الإلكرتوين ملراقبة �صحة الفم على املوقع
اخلا�ص بها على الرابط التايل (.)www.smile-mohkw.com
•ملتابعة بروتوكوالت العمل الفنية والإكلينيكية ملراقبة �صحة الفم ميكن الرجوع
للكتيب ( )Operational Guide for School Oral Health Programال�صادر عن مراقبة
�صحة الفم �أو مطالعته على رابط املوقع الإلكرتوين للمراقبة.
•يخ�ضع الأطباء والعاملني املعينني واملتعاقدين مع وزارة ال�صحة لقوانني وزارة
ال�صحة كما يخ�ضع �أطباء الأ�سنان والعاملني باملراقبة املتعاقدين مع الربامج
املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان لقوانني وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل.

22
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مراقبة �صحة الفم
الربنامج الوطني
ل�صحة الفم والأ�سنان

التدريب والتعليم
امل�ستمر

امل�سوح
والدرا�سات

الربامج املدر�سية
ل�صحة الفم والأ�سنان

برنامج الأمومة
ل�صحة الفم والأ�سنان

مراكز اخلدمة

برنامج امل�سنني
ل�صحة الفم والأ�سنان

الإعالم والتثقيف
ال�صحي

العيادات املدر�سية
املتنقلة

العيادات املدر�سية
الثابتة

�سنة
الت�أ�سي�س

ا�سم الربنامج

برنامج العا�صمة املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان

1983

برنامج الأحمدي املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان

1986

برنامج حويل املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان

1994

برنامج الفروانية املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان

1994

برنامج اجلهراء املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان

1994

برنامج الكويت املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان لذوي االحتياجات اخلا�صة

2002

برنامج مبارك الكبري املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان

2004
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الربنامج الوطني ل�صحة الفم والأ�سنان
ويتكون من الربامج التالية:
.1

1الربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان.

.2

2برنامج الأمومة ل�صحة الفم والأ�سنان.

.3

3برنامج امل�سنني ل�صحة الفم والأ�سنان.

.4

4الإعالم والتثقيف ال�صحي.

.5

5امل�سوح والدرا�سات.

.6

6التدريب والتعليم امل�ستمر.

1 .1الربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان
�أهداف الربامج املدر�سية
العمل على تعزيز �صحة الفم والأ�سنان للأطفال امل�سجلني باملدار�س احلكومية بدولة
الكويت عرب ن�شر الوعي والثقافة ال�صحية مبجال �صحة الفم والأ�سنان وتقدمي الربامج
الوقائية والعالجية لهم.
مراكز اخلدمة
•تقدم خدمات الربنامج يف �سبعة مراكز موزعة يف حمافظات دولة الكويت ،والتي
حتتوي على  80عيادة.
•يحتوي كل مركز على عيادات يرتاوح عددها ما بني  19-4عيادة وتعمل على فرتتني
مت�صلتني �صباحية وم�سائية من ال�ساعة ال�سابعة �صباحا حتى التا�سعة م�ساء.
•خالل العام الدرا�سي يتم ا�ستقدام طلبة املدار�س �صباحا ملراكز الربنامج الوطني
بالتعاون مع وزارة الرتبية من �أجل تقدمي اخلدمات الوقائية.
•تقدم اخلدمات الوقائية والعالجية للفرتتني ال�صباحية وامل�سائية ،مع وجود خدمة
24
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الطوارئ وكذلك عيادات لعالج �أقنية اجلذور.
•تقدم خدمات الطوارئ (اخلفارة) من خالل املراكز بخفارات اجلمعة وال�سبت
والعطل الر�سمية بالفرتتني ال�صباحية وامل�سائية وتقدم من خالل املواقع التالية:
.1

1مركز برنامج العا�صمة املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان� :ضاحية عبد اهلل ال�سامل
قطعة (� )4شارع �سيد علي �سليمان مقابل م�سجد ال�سهول.

.2

2مركز برنامج حويل املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان :منطقة ال�ساملية خلف جمعية
ال�ساملية التعاونية قطع (� )5شارع حمد املبارك.

.3

3مركز برنامج الأحمدي املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان :منطقة الفحيحيل قطعة
( )4مركز الفحيحيل التخ�ص�صي بجوار املعهد الديني الدور الثاين.

العيادات املدر�سية الثابتة
وهي عيادات مت �إن�شائها داخل املدار�س جمهزة جتهيزا كامال وتقع معظمها يف املدار�س
الإبتدائية ويبلغ عددها  92عيادة ،تقدم هذه العيادات خدمات التوعية ال�صحية واخلدمات
الوقائية بالإ�ضافة �إىل اخلدمات العالجية للطلبة طوال العام الدرا�سي من خالل فريق
طبي مكون من طبيب �أ�سنان وم�ساعدتي عيادة.
كما تقدم اخلدمات للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة من خالل  3عيادات مدر�سية
ثابتة وواحدة متنقلة تقع جميعها داخل مباين مدار�س الرتبية اخلا�صة.
العيادات املدر�سية املتنقلة
هي تلك العيادات التي تقدم من خاللها اخلدمات للطلبة يف املدار�س وذلك من خالل
فرق متنقلة مكونة من طبيب �أ�سنان �أو فنية �صحة فم بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات ،وتتنقل
هذه الفرق من مدر�سة �إىل �أخرى لتطبيق طالء الفلورايد املو�ضعي وتطبيق احل�شوات
الوقائية على الأ�سنان الدائمة.
الفئات امل�شمولة بخدمات الربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان
•يتم تقدمي كافة اخلدمات م�شروطة باملوافقة اخلطية من ويل �أمر الطالب.
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•طلبة احل�ضانة املدر�سية (حتت عمر � 4سنوات) :تقدم لهم خدمات التوعية
ال�صحية.
•طلبة ريا�ض الأطفال ( )5-4تقدم لهم التوعية ال�صحية والإجراءات الوقائية (طالء
الفلورايد).
•طلبة املدار�س االبتدائية( :خم�س مراحل درا�سية من عمر  )11-6تقدم لهم التوعية
ال�صحية واخلدمات الوقائية والعالجية ،وهذه الفئة هي حمور اهتمامنا الرئي�سي.
•طلبة املدار�س املتو�سطة�( :أربع مراحل من عمر  )15-12تقدم لهم �أي�ضا التوعية
ال�صحية واخلدمات الوقائية والعالجية.
•طلبة املدار�س الثانوية 3( :مراحل من عمر  )18-16تقدم لهم التوعية ال�صحية.
 .2برنامج الأمومة ل�صحة الفم والأ�سنان
�أهداف الربنامج:
•العمل على متتع الأمهات والر�ضع ب�صحة فم �سليمة ك�إحدى الو�سائل الهامة يف
�سبيل تعزيز �صحة الفم للمجتمع.
اخلدمات املقدمة:
•مت تفعيل برنامج توعوي ي�ستهدف الن�ساء يف مرحلة احلمل والأمهات ،لرفع الوعي
ال�صحي الفموي لديهن وتعريفهن ب�أهمية التمتع ب�صحة فم �سليمة و�أثر ذلك على
ال�صحة العامة وعلى نتائج احلمل وت�شجيعهن على مراجعة طبيب الأ�سنان قبل
التخطيط للحمل لالطمئنان على �سالمة الأ�سنان واللثة وعالج ما يلزم قبل احلمل
و�إزالة الرت�سبات اجلريية �إن وجدت.
•التعريف بالأعرا�ض �أو التغريات الفموية التي قد ت�صاحب احلمل والوقاية منها،
وكذلك �أهمية العناية املنزلية ب�صحة الفم قبل و�أثناء وبعد احلمل و�أهمية مراجعة
طبيب الأ�سنان ب�صفة دورية و�ضرورة تناول العنا�صر الغذائية التي متد اجلنني مبا
يحتاج لتكوين بنية �سليمة ونبذ املعتقدات اخلاطئة لدى البع�ض مثل «فقد �سن مع
كل حمل».

•تقدمي ن�صائح و�إر�شادات للعناية ب�صحة فم الطفل منذ الوالدة والت�شجيع على
الر�ضاعة الطبيعية.
26
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•يتم تنفيذ هذا الربنامج من خالل زيارات لعيادات الأمومة بالتن�سيق بني مراقبة
�صحة الفم و�إدارة الرعاية ال�صحية الأولية ،وكذلك يف م�ست�شفى الوالدة بالتعاون
مع �إدارة امل�ست�شفى .كما يتم تقدمي حما�ضرات توعوية للأمهات يف املدار�س وريا�ض
الأطفال ولطالبات اجلامعة واملرحلة الثانوية باعتبارهن �أمهات امل�ستقبل.
 .3برنامج امل�سنني ل�صحة الفم والأ�سنان
�أهداف الربنامج:
.1

1تخفيف العبء ال�صحي لأمرا�ض الفم والأ�سنان على املجتمع.

.2

2تخفيف عبء �أمرا�ض الفم والأ�سنان على جودة احلياة نتيجة الأمل �أو فقد الأ�سنان
وعدم القدرة على امل�ضغ �أو الكالم.

.3

3تي�سري ح�صول الرعيل الأول على اخلدمات.

.4

4عمل امل�سوح ال�صحية حتى يت�سنى للعاملني تقدير الو�ضع ال�صحي احلايل لإيجاد
قاعدة بيانات عن م�شاكل كبار ال�سن املتعلقة ب�صحة الفم والأ�سنان يف دولة
الكويت.

.5

5الت�شخي�ص والعالج املبكر للم�شاكل ال�شائعة.

.6

6ت�شكيل فرق عمل توعوية وقائية عالجية لتقدمي اخلدمات الالزمة.

.7

�7إعداد برامج تدريبية لت�أهيل العاملني وتعريفهم باحتياجات فئة امل�سنني والتعامل
معهم.

.8

8عالج احلاالت الطارئة فقط للمر�ضى طريحي الفرا�ش يف املنزل ك�صرف �أدوية
االلتهابات والتقرحات.

.9

9تطبيق برنامج توعوي موجه �إىل امل�سنني والقائمني على رعايتهم ي�شمل �إعداد
و�سائل توعوية للتعريف مبا يلي:
	-التغريات الفموية امل�صاحبة للتقدم بالعمر.
	-التعريف بالعالقة بني الأمرا�ض الفموية وبع�ض الأمرا�ض املزمنة و�أثر كل
منهما على الأخر.
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	-التعريف باالحتياطات الواجب اتخاذها عند زيارة بع�ض املر�ضى لطبيب الأ�سنان.
	-التعريف بكيفية العناية بالأ�سنان ال�صناعية الثابتة واملتحركة.
	-الأثار اجلانبية لبع�ض الأدوية على �صحة الفم.
	-عوامل خطورة الإ�صابة ب�سرطان الفم والأعرا�ض التحذيرية.
 .4الإعالم والتثقيف ال�صحي
ويهدف �إىل حتقيق الغايات التالية:
•عقد حما�ضرات وندوات التوعية ال�صحية باملدار�س وريا�ض الأطفال واملراكز
ال�صحية.
•التن�سيق مع الوزارات والهيئات احلكومية واخلا�صة واملعنية من �أجل العمل على
�إي�صال الر�سالة ال�صحية للعامة.
•التن�سيق مع الوزارات والهيئات احلكومية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
•ن�شر املقاالت ال�صحية التي تُعنى ب�صحة الفم والأ�سنان بالإ�ضافة �إىل املطويات
واملطبوعات املختلفة.
•�إ�صدار جملة �صحة الفم والتي ت�صدر بواقع عددين �سنويا.
•التوا�صل مع �أفراد املجتمع من خالل �إقامة ملتقيات توعوية يف املجمعات التجارية
واملتنزهات واحلدائق العامة.
•التغطية الإعالمية لفعاليات وخدمات الربامج املدر�سية لتعريف �أفراد املجتمع
بكيفية اال�ستفادة من تلك اخلدمات.
•التوا�صل مع فئات املجتمع من خالل الر�سائل الن�صية للهواتف النقالة وو�سائل
التوا�صل االجتماعي.
•متابعة موقع الربنامج الوطني ل�صحة الفم والأ�سنان على �شبكة الإنرتنت الذي
�أن�ش�أ يف العام  2001ويعترب موقعا �شامال يف تغطيته لكافة الفعاليات واخلدمات يف
الربنامج الوطني وباللغتني العربية والإجنليزية.
www.smile-mohkw.com
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 .5امل�سوح والدرا�سات
ويهدف �إىل حتقيق الغايات التالية:
•جمع املواد العلمية والبيانات من �أجل ر�سم اخلطط امل�ستقبلية.
•�إعداد النماذج اخلا�صة بتنفيذ امل�سوح والدرا�سات.
•تدريب وت�أهيل املجموعات املكلفة بالقيام ب�إجراء امل�سوح والدرا�سات البحثية.
•تقدمي الأوراق والأبحاث يف امل�ؤمترات الدولية واملحلية والإقليمية.
•ن�شر املقاالت العلمية والأبحاث يف الدوريات واملجالت العلمية.
•توفري الدعم واال�ست�شارة الفنية للقائمني على الربامج املدر�سية.
•ا�ستحداث قنوات لزيادة التعاون مع كلية طب الأ�سنان وكلية العلوم ال�صحية،
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإ�ضافة �إىل الدول املجاورة (دول
جمل�س التعاون والدول ال�صديقة).
 .6التدريب والتعليم امل�ستمر
ويهدف �إىل حتقيق الغايات التالية:
•تدريب املنت�سبني اجلدد للربنامج من �أطباء �أ�سنان وفنيات �صحة الفم والهيئة
التمري�ضية.
•مت �إعداد منهج تدريبي خا�ص لكل فئة من فئات املتدربني اجلدد ،والذي يخ�ضع
لعملية التطوير ب�شكل م�ستمر.
ينق�سم املنهج التدريبي لأربعة �أجزاء:
	-املحا�ضرات النظرية.
	-التدريب العملي يف املخترب.
	-التدريب العملي يف العيادات.
	-التدريب على نظام امللف الإلكرتوين للمري�ض.
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•التعليم امل�ستمر :وتتم هذه املنظومة من خالل التن�سيق مع معهد الكويت للتخ�ص�صات
الطبية للدورات التن�شيطية واملحا�ضرات وور�ش العمل والتي تعقد عادة يف قاعة
الدكتورة فاطمة الزعابي يف مقر مراقبة �صحة الفم.
وتعقد بع�ض هذه املحا�ضرات بالتن�سيق مع كلية طب الأ�سنان يف جامعة الكويت والعديد
من اجلامعات العاملية ومب�شاركة نخبة من املحا�ضرين من داخل وخارج دولة الكويت.
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ثاني ًا
خدمـات العـالج العـام لطب الأ�سنان باملناطق ال�صحية
(مراقبة التن�سيق واملتابعة)
تتبع وزارة ال�صحة ممثلة يف �إدارة طب الأ�سنان �سيا�سة علمية ومنهجية وا�ضحة يف
�سبيل ت�أ�سي�س نظام طبي متكامل يف تخ�ص�صات طب الفم والأ�سنان الذي يعد من �أكرث
التخ�ص�صات الطبية كلفة من الناحية املالية والب�شرية.
ت�شرف مراقبة التن�سيق واملتابعة ب�إدارة طب الأ�سنان فنياً على خدمات العالج العام يف
عيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملناطق ال�صحية.
يقوم بهذه املهمة �أطباء الأ�سنان والفنيني و�أفراد الهيئة التمري�ضية العاملني بعيادات
طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملناطق ال�صحية لتقدمي اخلدمات العالجية
الأولية والطارئة وحتويل املر�ضى الذين يحتاجون لعناية طبية تخ�ص�صية �إىل مراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية.
وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية:
تقدم خدمات العالج العام لطب الأ�سنان من خالل �ست وحدات خدمات طب �أ�سنان
عاملة باملناطق ال�صحية ويقوم على �إدارتها ر�ؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان موزعني
ح�سب املناطق ال�صحية كالتايل- :
•وحدة خدمات طب الأ�سنان  -منطقة العا�صمة ال�صحيـة
•وحدة خدمات طب الأ�سنان  -منطقة حولـــي ال�صحيـة
•وحدة خدمات طب الأ�سنان  -منطقة الأحمدي ال�صحيـة
•وحدة خدمات طب الأ�سنان  -منطقة الفروانية ال�صحية
•وحدة خدمات طب الأ�سنان  -منطقة اجلهراء ال�صحيـة
•وحدة خدمات طب الأ�سنان  -منطقة مبارك الكبري ال�صحية
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اخت�صا�صات رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية:
وفقاً للقرار الوزاري رقم ( )310ل�سنة  - 1998الئحة تنظيم العمل باملناطق ال�صحية:
مادة  :12تقع هذه الوظيفة على ر�أ�س خدمات طب الأ�سنان باملنطقة وي�صدر بتعينه قرار
من الوزير ،وهو امل�سئول الأول عن خدمات طب الأ�سنان �أمام مدير املنطقة.
مادة  :13حددت املهام وامل�سئوليات على النحو التايل:
.1

1تنفيذ �سيا�سة الوزارة وخطة املنطقة فيما يتعلق باخلدمة ال�صحية املنوطة به.

.2

2العمل على �إيجاد �أجنح ال�سبل لتقدمي �أف�ضل اخلدمات و�إيجاد طرق الت�شغيل
ودرا�سة تفا�صيل الطرق املثلى لذلك.

.3

3تقييم كفاءة العاملني يف جمال اخلدمة والعمل على رفع م�ستوى كفاءتهم املهنية.

.4

4املتابعة اليومية لتقدمي اخلدمة للتحقق من �سالمة الأداء و�إي�صالها ب�شكل ُمر�ضي
وجيد للمر�ضى.

.5

5تقدير االحتياجات ال�سنوية للخدمة من القوى العاملة والأدوية والأجهزة والأدوات
واملواد العالجية واملن�ش�آت ال�صحية واخلدمات امل�ساندة الأخرى والأعمال
الهند�سية ورفعها ملدير املنطقة.

.6

6اقرتاح تنقالت العاملني وعر�ضها على مدير املنطقة.

.7

7اعتماد �إجازات العاملني بعد �أخذ ر�أي امل�سئولني.

.8

8اقرتاح احلوافز املادية والأدبية للعاملني يف جمال اخلدمة.

.9

9الإ�شراف على الأن�شطة العلمية والتدريبية يف جمال اخلدمة ،وامل�شاركة الفعالة
يف الندوات واملحا�ضرات العلمية وبرامج التعليم امل�ستمر.

1010حل ما قد يعرت�ض العمل من م�شاكل تتعلق بكيفية الأداء وا�ستقبال املراجعني وحل
م�شاكلهم مع الت�أكيد على م�ؤ�شرات ر�ضا املواطن عن اخلدمات ال�صحية.
1111العمل على تن�شيط برامج التوعية ال�صحية يف جمال اخلدمة بهدف ن�شر الوعي
ال�صحي بني �سكان املنطقة.
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1212امل�شاركة يف تنظيم خطة الطوارئ ال�صحية مبا تتطلبها من خدمات �صحية عاجلة
تدخل يف اخت�صا�صه.
املجل�س التن�سيقي لإدارة طب الأ�سنان:
وفقا للمادة الثالثة للقرار الوزاري رقم  206ل�سنة  -1987ي�شكل املجل�س التن�سيقي
خلدمات طب الأ�سنان برئا�سة مدير الإدارة وع�ضوية نائبه ،واملراقبني ور�ؤ�ساء مكاتب طب
الأ�سنان يف املناطق ال�صحية والأع�ضاء الآخرين الذي يرى الوزير �ضمهم للمجل�س ويخت�ص
املجل�س التن�سيقي باالخت�صا�صات الواردة يف املادة ال�سابعة من القرار الوزاري رقم 166
ل�سنة  1985والقرارات املعدلة له على النحو التايل:
.1

1اقرتاح اخلطة العامة التي تكفل رفع م�ستوى اخلدمات املنوطة بالإدارة.

.2

2تن�سيق العمل بني املراقبات والأق�سام التابعة للإدارة واملناطق ال�صحية ومركز
ال�صباح العام لالخت�صا�صات الطبية.

.3

3بحث امل�شكالت التي تعرت�ض امل�سئولني باملراقبة والأق�سام التابعة للإدارة واملناطق
ال�صحية وو�ضع احللول الناجحة لها.

.4

4درا�سة االحتياجات ال�سنوية للإدارة من القوى الب�شرية والأجهزة والأدوات الطبية
والتجهيزات.

.5

5درا�سة امل�شروعات الإن�شائية ال�سنوية اجلديدة يف �ضوء اخلطة العامة للوزارة
واحتياجات الإدارة من تو�سعات يف اخلدمات والإن�شاءات.

.6

6درا�سة احتياجات الإدارة يف جمال التدريب والبحوث املتعلقة باخلدمات املناطة
بالإدارة بالتعاون مع اجلهات املعنية بالوزارة.

.7

7درا�سة االقرتاحات املتعلقة بتنقالت وندب العاملني يف املناطق ال�صحية يف �ضوء
اقرتاحات مدراء هذه املناطق.

.8

8درا�سة االقرتاحات املقدمة من �أع�ضاء املجل�س �أو املوظفني الفنيني والإداريني
التابعني للإدارة.
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.9

9مناق�شة التقارير الدورية وال�سنوية عن �أن�شطة الإدارة و�إقرارها.

�1010أي اخت�صا�صات �أخرى يعهد بها الوزير �إىل جمال�س الإدارات.
�أعمال ومهام التن�سيق بوحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية
مت حتديث نظام جديد بتكليف بع�ض �أطباء الأ�سنان مبهام التن�سيق باملنطقة �إ�ضافة
للمهام الأ�صلية لهم ك�أطباء �أ�سنان وذلك لزيادة التوا�صل واملتابعة بني �أق�سام طب الأ�سنان
العاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية ووحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة و�إدارة طب
الأ�سنان والعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة للم�شاكل الفنية والإدارية املتعلقة بالعمل،
على �أن يتم عقد اجتماعات دورية ولقاءات �شهرية ملجل�س ق�سم الأ�سنان باملنطقة ال�صحية
وتكون هذه االجتماعات برئا�سة رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان وع�ضوية املن�سقني
وم�سئول ال�صيانة باملنطقة ،وتر�سل املحا�ضر لل�سيد مدير املنطقة وال�سيد مدير �إدارة طب
الأ�سنان وال�سيد مراقب التن�سيق واملتابعة ب�إدارة طب الأ�سنان.
مت تكليف بع�ض �أطباء الأ�سنان ب�أعمال التن�سيق بكل منطقة �صحية على النحو التايل:
•من�سقي فرق �أطباء الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية.
•من�سق متابعة الأجهزة والأدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان.
•من�سق التعقيم ومنع العدوى (�أنظر باب مراقبة �ضبط اجلودة ومنع العدوى).
•من�سق التدريب (�أنظر باب مراقبة التخطيط والتدريب).
مالحظة :مهام وواجبات �أي من�سق قابلة للتعديل ح�سب حاجة العمل.
مهام من�سق فريق �أطباء الأ�سنان باملركز ال�صحي:
•ميثل حلقة الو�صل بني رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة والعاملني
باملركز ال�صحي.
•متابعة تنفيذ جميع القرارات والتعاميم واخلفارات والأنظمة ال�صادرة عن مكتب
خدمات طب الأ�سنان باملنطقة وم�س�ؤولية توزيعها على �أطباء الأ�سنان والفنيني
باملركز ال�صحي.
34
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• تن�سيق الإجازات الدورية بني �أطباء الأ�سنان والفنيني العاملني بق�سم طب الأ�سنان
باملركز ل�ضمان �سري العمل وبخا�صة خالل فرتات الإجازات املو�سمية.
•�إعداد جدول الدوام الأ�سبوعي بالتن�سيق مع العاملني و�إر�ساله لرئي�س وحدة
خدمات طب الأ�سنان لإبداء الر�أي واالعتماد.
•�إخطار رئي�س املركز ال�صحي بالأمور املتعلقة مبتابعة دوام العاملني بق�سم الأ�سنان
من جدول الدوام الأ�سبوعي والإجازات ب�أنواعها واال�ستئذانات واملبا�شرات وكذلك
�إبالغ �أمني املركز لطلب احلاجة لتدخل ق�سم ال�شئون الهند�سية باملنطقة لأعمال
ال�صيانة العامة للق�سم.
•الإ�شراف على الإح�صائيات ال�شهرية اخلا�صة بق�سم طب الأ�سنان وجتميعها من
�أطباء الأ�سنان والفنيني باملركز وت�سليمها باملوعد املحدد ملكتب خدمات طب الأ�سنان.
•متابعة ت�شغيل �أجهزة احلا�سب الآيل بالعيادات ببداية الدوام ل�ضمان فاعلية الربط
مع الت�سجيل ال�صحي وال�صيدلية والإبالغ عن �أي �أعطال �أو �سوء ا�ستخدام لها.
•�إعداد الطلبيات الدورية والطارئة اخلا�صة مبواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان
ومتابعة احتياجات الق�سم منها مع �إ�شراك �أطباء الأ�سنان وتدريب الأطباء اجلدد
على حتريرها و�إعدادها ،والإ�شراف على ت�سلم هذه الطلبيات �أو من ينوب عنه من
الأطباء عند ال�ضرورة كذلك متابعة نوعيات وكميات املواد وامل�ستهلكات وتواريخ
�صالحيتها ومتطلبات التخزين املثلى.
•ح�صر احتياجات ق�سم طب الأ�سنان من الأدوات والإ�شراف على �أعمال اجلرد
واال�ستبدال الدورية مب�شاركة الأطباء وبالتن�سيق مع من�سقي الأدوات باملنطقة.
•�إبالغ رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان عن احتياجات الق�سم من �أجهزة طب
الأ�سنان والأعطال املتكررة التي قد تت�سبب يف توقف اخلدمة ومتابعة �أعمال
ال�صيانة الدورية و�أعمال الإ�صالح بالق�سم وحفظ امل�ستندات اخلا�صة بها.
•تقدمي تقرير �شهري خمت�صر عن �سري العمل واالقرتاحات املطروحة لتح�سني
الأداء.
الدليل االرشادي للعاملين

بقطاع طب األسنان  -اإلصدار الثالث 2017

35

مهام من�سق مواد و�أدوات و�أجهزة طب الأ�سنان باملنطقة ال�صحية:
•ميثل حلقة الو�صل بني رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ومن�سقي فرق
�أطباء الأ�سنان باملراكز ال�صحية ومن�سق املواد ب�إدارة طب الأ�سنان وم�سئول خمازن
طب الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية.
•متابعة مناذج الكود ( )Code No.للمواد وامل�ستهلكات من حيث حتديث بياناتها
بالتن�سيق مع من�سق املواد وامل�ستهلكات ب�إدارة طب الأ�سنان وم�سئول خمزن طب
الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية وتعميم ذلك على �أطباء الأ�سنان.
•متابعة مناذج الطلبيات الدورية لأق�سام طب الأ�سنان باملراكز ال�صحية و�إجراءات
�إدخالها بربنامج الطلبيات بال�صيدليات املركزية باملراكز ال�صحية قبل رفعها
للجهات املخت�صة وكذلك متابعة �إجراءات ا�ستالمها من قبل �أطباء الأ�سنان باملراكز
ال�صحية.
•متابعة كميات ونوعيات املواد وامل�ستهلكات ب�أق�سام الأ�سنان باملراكز وتواريخ
�صالحيتها و�إعادة توزيع الزوائد على �أق�سام طب الأ�سنان باملراكز ال�صحية �أو ردها
ملخازن طب الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية وتقدمي االقرتاحات ب�ش�أنها لتح�سني
الأداء وتفادى نقاط ال�ضعف وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
•تفقد �إجراءات التخزين ال�صحيحة ملواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان باملخازن ب�أق�سام
الأ�سنان باملراكز ال�صحية ومتابعة �صالحيتها.
•تكوين ومراجعة قاعدة البيانات وحفظ امللفات اخلا�صة مبواد وم�ستهلكات و�أدوات
طب الأ�سنان باملنطقة.
•الإ�شراف واملتابعة خلطة اجلرد واال�ستبدال الدورية لأدوات طب الأ�سنان لأق�سام
طب الأ�سنان باملراكز ال�صحية والعمل على توفري النق�ص احلادث بها ومتابعة
�شكاوى العاملني بهذا ال�ش�أن وذلك بالتن�سيق مع مكتب �أدوات طب الأ�سنان.
•متابعة �إجراءات جتهيز طلبيات املواد وامل�ستهلكات و�أدوات طب الأ�سنان لالفتتاحات
اجلديدة.
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•متابعة حالة �أجهزة طب الأ�سنان باملنطقة و�إجراءات ال�صيانة الدورية ومدى تلبية
نداءات الأعطال ورفع املالحظات اخلا�صة بها لرئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان
لإجراء الالزم.
�إمكانية احل�صول على مناذج الكود ( )Code No.ومناذج الطلب ( )Formsمن املوقع
االلكرتوين لإدارة طب الأ�سنان.
http://www.damoh.gov.kw
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بع�ض نظم العمل مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية
(العالج العام للأ�سنان)
1 .1نظام الت�سجيل ال�صحي للمراجعني مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية
•يتم الت�سجيل للمراجعني يف املراكز ال�صحية من خالل كتبة الت�سجيل ال�صحي
باملركز حيث يعطى املري�ض رقماً للعالج وي�ستخرج ملفه ال�صحي (الورقي �أو
الإلكرتوين عند توفره لقطاع طب الأ�سنان) من خالل رقمه املدين �أو رقم ال�سجل
الطبي له ويحتوي امللف على جميع املالحظات اخلا�صة بحالته ال�صحية العامة
وما لديه من �أمرا�ض والأدوية امل�ستخدمة كما يحتوي على كرت خا�ص بالأ�سنان
لتدوين كافة املعلومات اخلا�صة بالعالج وتاريخ املراجعة وبيان الطبيب املعالج.
•املراكز التي ال يوجد بها ملفات ت�سجيل �صحي ويحتاج املري�ض للعالج يفتح
للمري�ض ملف م�ؤقت لتدوين الت�شخي�ص والعالج حلني جتهيز امللفات من قبل ق�سم
الت�سجيل ال�صحي بالوزارة.
•جارى العمل حالياً على تعميم نظام احلجز باحلا�سب الآيل لقطاع طب الأ�سنان
و�إدراج بيانات ملفات املر�ضى به.
•ا�ستقبال احلاالت وتقدمي اخلدمة م�ستمر طوال فرتة العمل الر�سمية بجميع عيادات
الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية يف جميع املناطق ال�صحية وي�ستثنى من
ذلك بع�ض العيادات والتي حتددها وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ال�صحية
ال�ستقبال عدد معني من املر�ضى يتم حتديده من قبلها �أي�ضاً.
•يتم مناداة املراجعني كل ح�سب دوره امل�سجل على الو�صفة الطبية وال ي�سمح بتخطي
الدور حتى حلاالت طلب التحويل وي�ستثنى من ذلك احلاالت الطارئة وكبار ال�سن
وذوي االحتياجات اخلا�صة.
•يف حالة تخلف املراجع عن الدور امل�سجل ،يتم مناداته بعد ثالث �أرقام بعد �إبالغه
الطبيب بح�ضوره.
•يطلب �إبراز البطاقة املدنية الأ�صلية للمراجع عند احلاجة لتحويل املراجع ملركز
38
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طب الأ�سنان التخ�ص�صي �أو عند التو�صية ب�إجازة مر�ضية وخالفه....
•ي�سجل الطبيب املعالج الت�شخي�ص والعالج وبيانات الإجازة املر�ضية يف ملف املري�ض
ويف �سجل العيادة اليومي.
ً
وتنظيما حل�سن �سري العمل يف عيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية ،يتم
ً
طبقا لل�ضوابط التالية:
التقيد بنظام احلجز اليومي للمراجعني
•يجب �إبالغ كتبة ال�سجالت بت�سجيل �أعداداً �إ�ضافية يف حالة تغيب بع�ض املراجعني.
•يتوقع �أن ي�ستهلك كامل وقت الدوام يف عالج العدد املحدد لكل عيادة ويف حالة
االنتهاء من عالج العدد املحدد بوقت مبكر يلتزم الطبيب بعدم رف�ض ا�ستقبال
�أي حالة جديدة بالوقت املتبقي والكايف لعالج احلاالت اجلديدة وال يجوز التعلل
بانتهاء الأرقام.
•ال يجوز تدخل الأطباء �أو العاملني بق�سم الأ�سنان يف �أعمال الت�سجيل ال�صحي
ووقف الت�سجيل قبل ا�ستكمال الأعداد املقررة من املراجعني وبخا�صة عند توفر
الوقت الكايف ال�ستقبال املراجعني.
•على كتبة الت�سجيل ال�صحي التعاون مع �أطباء الأ�سنان ب�ش�أن مراعاة �أعداد
املراجعني الراغبني يف الت�سجيل يف الفرتة الأخرية من الدوام وتنا�سبها مع الوقت
املتبقي من الدوام وكذلك مراعاة الوقت املخ�ص�ص لإجراءات التعقيم.
•يف حالة الإجازات املر�ضية �أو الطارئة للأطباء والفنيني ،يجب على الطبيب �أو
الفني �إبالغ �إدارة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة بال�سرعة املمكنة ،لتوفري البديل
�إن �أمكن وكذلك �إبالغ من�سق فريق العمل باملركز و�إخطار رئي�س املركز ال�صحي
بوقت مبكر التخاذ الالزم ب�ش�أن عدم ت�سجيل املراجعني على عيادته يف حالة عدم
التمكن من توفري البديل.
•يجب على الأطباء والفنيني التقيد بجدول الدوام الأ�سبوعي منعاً حلدوث �إرباك
يف العمل ويتم التبديل كتابياً عند ال�ضرورة الق�صوى مبعرفة من�سق فريق العمل
باملركز وموافقة رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة.
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2 .2الأعمـال الفنيـة والعالجيـة يف عيـادات طب الأ�سنـان باملراكـز ال�صحيـة
1 .1م�سئولية الطبيب املعالج:
•توكل هذه الإجراءات �إىل الطبيب املعالج الذي يعترب هو امل�سئول الأول والأخري عن
الإجراءات الفنية والعالجية املقدمة للمري�ض وهو املنوط بها �ضمن الثوابت الطبية
املتعارف عليها ،وما �آلت �إليه الثقة بقيامه بهذه املهنة و�أداء ر�سالته عرب ح�صوله
على ال�شهادات العلمية امل�ؤهلة لأداء وظيفته واخلربات املكت�سبة من �أدائه العملي
واالعرتاف ب�أنه م�ؤهل لأداء هذه املهام مبا يحمله من ت�صريح ملزاولة هذه املهنة.
2 .2الأخطاء الطبية:
•عند التخا�صم بحدوث خط�أ فني يرفع الأمر للجنة خمت�صة مكلفة من �إدارة طب
الأ�سنان لتحديد �صحة �إجراءات العمل الطبي املقدم للمري�ض من عدمه �أو �إهماله
يف �أداء عمله ومدى م�سئولية الطبيب املعالج والتو�صية بتوقيع اجلزاء على الطبيب
املعالج يف حال ثبوت اخلط�أ املهني.
3 .3تبعيـة عـالج املـري�ض:
•يتم فح�ص �أو عمل الأ�شعة الالزمة وعالج املري�ض و�إعطائه الإر�شادات الالزمة
وا�ستكمال العالج عند نف�س الطبيب لنف�س ال�سن املعالج� ،أما يف حالة عدم تواجد
الطبيب املعالج �أو يف حالة احلاجة لعالج الأ�سنان الباقية الغري م�سبوقة بالعالج
ف�إنه يلزم عالجها من قبل �أي طبيب باملركز عند ح�صول املري�ض على رقم دخول
للعالج وال يجوز رف�ض احلالة.

وهذه بع�ض الإجراءات املتبعة عند عالج املري�ض على �سبيل املثال ال احل�صر:
�4 .4إجراءات فح�ص املري�ض:
.1

1بعد ت�سجيل بيانات املري�ض يف �سجل العيادة يقوم الطبيب ب�س�ؤال املري�ض عن
التاريخ املر�ضي وي�سجل املالحظات على امللف اخلا�ص به ،ويتم اتخاذ االحتياطات
الالزمة يف حالة �شكوى املري�ض من مر�ض مزمن ك�أمرا�ض الدم �أو القلب  ....الخ.

.2

2يقوم الطبيب بفح�ص املري�ض على كر�سي الأ�سنان بالعيادة ب�أدوات الفح�ص املعقمة
وطلب �صور �أ�شعة الأ�سنان املنا�سبة � -إذا لزم  -وفح�صها وحتديد الت�شخي�ص
الطبي للحالة وخطة العالج الالزمة.
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5 .5الإجراءات العالجية:
 خلـع الأ�سـنان (:)Extractionت�شمل خلع الأ�سنان اللبنية والدائمة واخللع اجلراحي ويتم �إجراء الفح�ص على املري�ض
كما يف ( )2-1من �إجراءات الفح�ص ثم:
.3

3ي�ستخدم التخدير املو�ضعي ح�سب احلالة.

.4

4بعد �إجراء اخللع توجه عناية املري�ض لن�صائح ما بعد اخللع �إ�ضافة �إىل ت�سليمه
منوذج مدون عليه هذه الن�صائح.

.5

5يف حالة احلاجة ال�ست�شارة الأخ�صائي يتم تدوين كامل بيانات منوذج التحويل
الر�سمي ويحول املري�ض مع �صور الأ�شعة �إىل وحدة اجلراحة مبركز طب الأ�سنان
التخ�ص�صي املخت�ص با�ستقبال حتويالت املنطقة.

.6

6ي�سجل الت�شخي�ص والعالج يف ملف املري�ض ويف �سجل العيادة اليومي �أو امللف
االلكرتوين.

.7

7ت�سجل الإجازات املر�ضية يف ملف املري�ض وحتفظ ن�سخة يف ملف الإجازات يف
العيادة للرجوع �إليها عند اللزوم.
 ح�شـوات الأ�سـنان (:)Dental Fillings•ت�شمل احل�شوات امل�ؤقتة والدائمة والتجميلية وتتبع نف�س الإجراءات يف البنود (.)6-3-2-1
•ال ت�ستخدم احل�شوات امل�ؤقتة �إال يف �أ�ضيق احلدود كاحلاالت التي حتتاج فنياً لهذا
النوع من احل�شوات كحاالت احلفر العميق وتغطية الع�صب.
•يقوم الدكتور باتباع الطريقة الإكلينيكية يف جتهيز ال�ضر�س للح�شوات الدائمة
وي�ستخدم نوع املادة ح�سب ما يراه الطبيب منا�سبا للحالة مثل ح�شوات ()Amalgam
�أو (.)Composite
•ي�ستخدم العازل املطاطي ( )Rubber Damكلما �أمكن.
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 تنظيـف الأ�سـنان (:)Scaling•تتبع نف�س الإجراءات يف البنود (.)6-3-2-1
•يتم عمل تنظيف الأ�سنان يف العيادة وال يحول �إال احلاالت التي حتتاج �إىل تنظيف
عميق ( )Deep Scalingلعيادة �صحة الفم.
•ي�ستخدم منوذج التحويل على �أن يراجع املري�ض بعد ذلك طبيبه ال�ستكمال العالج.
�	.3أمثلة على بع�ض الأدوية ال�شائعة اال�ستخدام يف عالج طب الأ�سنان للبالغني
(انظر للملحق).
 .4خدمات عالج الأطفال
الفئة العمرية :من الوالدة �إىل عمر � 6سنوات
الكويتيني

غري الكويتيني

يتم عالج الأطفال دون � 6سنوات كلما �أمكن يف عيادات مراكز الرعاية الأولية ويتم حتويل
احلاالت التي حتتاج تدخل الطبيب االخت�صا�صي �إىل وحدة طب �أ�سنان الأطفال مبركز طب
الأ�سنان التخ�ص�صي التابع للمنطقة.
الفئة العمرية :من عمر � 6سنوات �إىل عمر � 15سنة
الكويتيني طلبة املدار�س احلكومية

غري الكويتيني طلبة املدار�س احلكومية

تقدم لهم اخلدمات العالجية يف العيادات تقدم لهم اخلدمات العالجية يف العيادات
املدر�سية ومراكز اخلدمة التابعة للربامج املدر�سية ومراكز اخلدمة التابعة للربامج
املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان.
املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان.
الكويتيني طلبة املدار�س اخلا�صة

غري الكويتيني طلبة املدار�س اخلا�صة

تقدم لهم اخلدمات العالجية مبراكز الرعاية
ال�صحية الأولية ،وقد مت ا�ستحداث عيادات
تقدم لهم اخلدمات العالجية يف العيادات طب �أ�سنان �أطفال يف بع�ض املناطق ال�صحية
املدر�سية ومراكز اخلدمة التابعة للربامج ال�ستقبال فئة الغري م�شمولني بالعالج من
املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان.
قبل الربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان
وجاري تعميمها على باقي املناطق ال�صحية.
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عيادات طب �أ�سنان �أطفال م�ستحدثة يف بع�ض املناطق ال�صحية
تتوفر يف بع�ض املناطق ال�صحية عيادات طب �أ�سنان �أطفال م�ستحدثة ال�ستقبال الأطفال
التابعني لبع�ض املراكز ال�صحية املحددة بكل منطقة �صحية والغري م�شمولني بالعالج من قبل
الربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان وجاري العمل على تعميم هذه اخلدمة لكافة املناطق
ال�صحية.
منطقة حويل ال�صحية  -مركز ال�ساملية الغربي ي�ستقبل ال�ساملية  -حويل  -اجلابرية
ال�صحي
منطقة الأحمدي ال�صحية  -مركز فهد الأحمد ي�ستقبل جميع املناطق التابعة ملنطقة
الأحمدي ال�صحية
ال�صحي
منطقة الفروانية ال�صحية  -مركز خيطان ي�ستقبل جليب ال�شيوخ  -الفروانية  -خيطان
اجلنوبي
منطقة اجلهراء ال�صحية  -مركز �سعد ي�ستقبل جميع املناطق التابعة ملنطقة اجلهراء
ال�صحية
العبداهلل ق 10

� .5أمثل�������ة عل�������ى بع��������ض الأدوي�������ة ال�شائع�������ة اال�ستخ�������دام يف ع���ل���اج ط�������ب الأ�سن�������ان للأطف�������ال
(انظر للملحق).
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 .6خدمات العالج لذوي االحتياجات اخلا�صة
�سعياً لالرتقاء بخدمات طب الأ�سنان وتقدمي خدمة �صحية لفئة ذوي االحتياجات
اخلا�صة (�أ�صحاب الإعاقات اجل�سدية والذهنية) ،يتم العمل على ا�ستقبال وفح�ص وعالج
هذه احلاالت على ح�سب اجلدول التايل:
الفئة العمرية
الوالدة � 12-سنة
� 12سنه فما فوق

العيادة املعاجلة

املناطق امل�شمولة

مالحظات

عيــــ���ادات الأطــــفال
جميع حمـــــافظـــات
ح�سب البطاقة املدنية
التخ�ص�صي���ة مبراكز
الكويت ح�سب العنوان
طب الأ�سنان التخ�ص�صية

عيادات االحتياجات
العيـــ���ادات ت�ستقب���ل
اخلا�ص���ة مبركز طب جميع مناطق الكويت
جميع مناطق الكويت
الأ�سنان (الأمريي)
عيادات عالجية يف:

تقدمي خدمات وقائية
 مدر�س���ة الرتبي���ةمنت�سبــــ�ي�ن مدار����س وعالجية على ح�سب
تالمــــي���ذ مــــدار����س الفكرية بنني
�إمكانيـــــ���ات العي���ادة
الرتبية اخلا�صة
الرتبية اخلا�صة
 مدر�س���ة الت�أهي���لوالتحويــــ���ل للعـــــالج
املهني بنات
التخ�ص�صـــــ���ي عنــــد
احلاجة
 مبنى �إدارة مدار�سالرتبية اخلا�صة

نظام التحويل �إىل عيادات طب الأ�سنان لذوي االحتياجات اخلا�صة مبركز طب
الأ�سنان (الأمريي)
•يتم حتويل املراجعني (ذوي االحتياجات اخلا�صة � 12 -سنة فما فوق) بعد ا�ستكمال
بياناتهم بنماذج التحويل اخلا�صة من خالل عيادات عالج طب الأ�سنان العام
العاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملناطق ال�صحية وعيادات طب الأ�سنان
لدور الرعاية بال�شئون االجتماعية �إىل عيادات طب الأ�سنان لذوي االحتياجات
مبركز طب الأ�سنان الأمريي.
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الإجراءات العالجية:
•يقوم طبيب الأ�سنان با�ستقبال وفح�ص املراجعني (مع مراعاة تواجد ويل الأمر
حلاالت الإعاقة التي تتطلب �ضرورة وجوده) وطلب الفحو�صات املخربية و�صور
الأ�شعة وطلب ا�ست�شارة �أطباء الطب الب�شري عند احلاجة وحتديد خطط العالج
وتقدمي اخلدمة العالجية والوقائية والتوعية ال�صحية و�إجراءات املتابعة وفقاً
للثوابت الطبية وتدوين ال�سجل الطبي وكتابة التقارير الالزمة للمري�ض.
•يقوم على م�ساعدة الطبيب املعالج �أحد �أفراد الهيئة التمري�ضية املدربني وامل�ؤهلني
للتعامل مع احلاالت املعاجلة ف�ض ً
ال عن املهام الوظيفية الفنية والتنظيمية املوكلة
�إليه بالعيادة.
•احلاالت التي حتتاج فرتات زمنية طويلة �أو �إجراءات عالجية خا�صة يتم حتديد
موعد ال�ستكمال عالجها وفقا لنظام املواعيد امل�سبقة املطبق للعيادة.
الإجراءات العالجية حتت املخدر العام:
يقوم طبيب الأ�سنان بتحديد احلاالت التي حتتاج عمل الإجراءات العالجية لها حتت
املخدر العام ويتم عالجها وفقاً للنظام االتي:
.1

1يقوم طبيب الأ�سنان بالتن�سيق مع �أطباء ق�سم جراحة الفم والأ�سنان و�أطباء
التخدير العام مب�ست�شفى الأمريي املعنيني بعمل الفحو�صات الالزمة لإجراءات
وم�ستندات الدخول واخلروج والتخدير العام واملرور ومتابعة احلالة ال�صحية
العامة للحاالت املعاجلة وفقاً للأ�سرة املتاحة وجدول العمليات و�أيام التخدير
و�أولوية العالج للحاالت.

.2

2يقوم طبيب الأ�سنان بعمل الإجراءات العالجية الالزمة مبجال طب الأ�سنان
حتت املخدر العام من خلع عادي وجراحي والتعامل مع م�ضاعفات اخللع وعمل
احل�شوات وحاالت عالج الع�صب وح�شوات �أقنية اجلذور الغري متقدمة والعالجات
اجلراحية مل�شاكل اللثة والأن�سجة الداعمة للأ�سنان وعمل التيجان واجل�سور
والرتكيبات املتحركة الب�سيطة والتعامل مع اجلروح وك�سور الأ�سنان الناجتة عن
احلوادث و�إجراءات املتابعة وتدوين البيانات ال�صحية والتقارير اخلا�صة بطب
الأ�سنان مبلف املري�ض والإجراءات الأخرى املتاحة وفقاً لقدراته العلمية والعملية
وذلك مب�ساعدة �أفراد الهيئة التمري�ضية لعيادة طب الأ�سنان لذوي االحتياجات
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اخلا�صة وح�ضور ممر�ض غرفة العمليات بامل�ست�شفى.
.3

3احلاالت التي حتتاج تدخل طبيب �أ�سنان اخت�صا�صي حتت املخدر العام يقوم
طبيب الأ�سنان بالتن�سيق مع �أطباء طب الأ�سنان االخت�صا�صيون مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية للم�شاركة ب�إجراءات العالج.

 .7الإجراءات املتبعة ال�ستقبال املراجعني املحولني ملراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
يجب مراعاة حتقيق املتطلبات التالية يف عيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية
الأولية (العالج العام) قبل التحويل للعالج التخ�ص�صي:
•يتم فح�ص املري�ض بدقة وعمل �صور الأ�شعة الالزمة ومراعاة �ضرورة الت�شخي�ص
ال�صحيح وت�سكني الأمل.
• عمل احل�شوات والرتميمات الالزمة للأ�سنان وقلع جذور الأ�سنان التالفة التي ال
ميكن عالجها.
• �إزالة الرت�سبات اجلريية وتنظيف الأ�سنان.
•يجب �أن تكون حالة الأ�سنان املحولة للعالج التحفظي �صاحلة و�أن تكون عالقتها
بالأ�سنان املجاورة واملقابلة وحالة اللثة وعظام الفك الداعمة لها يف حالة جيدة و�أن
يكون لها وظيفة بالفم ،ودرجة عناية املري�ض بال�صحة الفموية جيدة.
•يكون التحويل على منوذج التحويل الر�سمي مع ا�ستيفاء كل البيانات املذكورة بخط
وا�ضح وخمتوم بختم الطبيب القائم بالتحويل وختم مركز الرعاية ال�صحية الأولية
باملنطقة ال�صحية مرفق مع �صور الأ�شعة الالزمة.
• التنبيه على املري�ض ب�أن التحويل للمركز التخ�ص�صي يكون للفح�ص واال�ست�شارة
�أوالً وا�ستبيان احتماالت خطط العالج التي يحددها طبيب الوحدة التخ�ص�صية
وحتديد موعد للعالج.
•يحول املري�ض للمركز التخ�ص�صي التابع له وفق العنوان امل�سجل ببطاقته املدنية
حتى لو كان العالج الأويل مت مبنطقة �صحية خمتلفة.
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التحويل لعالج اقنية اجلذور:
•يف حالة التحويل لعالج �أقنية اجلذور يتم حت�ضري ال�ضر�س املراد عالجه ونزع
الع�صب كلياً ( )Pulpectomyوعمل �صور �أ�شعة (.)P.A & B.W
التحويل لعالج حاالت التقومي:
•يقت�صر التحويل لعالج حاالت التقومي على الكويتيني فقط.
•يقت�صر عالج حاالت التقومي على حاالت التزاحم ال�شديد امل�شوه للأ�سنان الذي
يوثر �سلباً على �صحة الفم والأ�سنان �أو على مظهر الوجه ،وكذلك حاالت عدم
�صحة تطابق الفكني امل�ؤثر على وظيفة الفم والأ�سنان.
•�أولوية العالج للحاالت ال�صعبة والطارئة ويراعى عدم حتويل احلاالت التالية:
(Mild Crowding - Generalized Spacing - Midline Diastema - Primary
)Dentition

التحويل لق�سم الرتكيبات الثابتة:
•يقت�صر التحويل للعالج لق�سم الرتكيبات الثابتة على الكويتيني فقط.
•حاالت اال�ست�شارة لزراعة الأ�سنان يتم حتويلها �إىل وحدة التيجان واجل�سور.
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ثالثا
خدمات العالج بعيادات طب الأ�سنان ال�شاملة
�سـعياً لالرتقاء باخلـدمات ال�صحية املقـدمة يف عيادات طـب الأ�سنان مبـراكز الرعـاية
ال�صـحية الأولية وتطويراً للخدمات العالجية احلالية ب�صورة �شمولية مت ا�ستحداث عيادات
تخ�ص�صية �شاملة تقوم بتقدمي خدمات توعوية ووقائية وعالجية وذلك لتحقيق اال�ستفادة
الق�صوى من القدرات العلمية والعملية ملخرجات الربامج املحلية من الأطـباء.
وقد بد�أ العمل يف هذه العيادات على النحو التايل:
•�أكتوبر  2013مبنطقة الريموك (مركز عبد اهلل العبد الهادي ال�صحي).
•اكتوبر  2014مبنطقة اخلالدية (مركز عبد اهلل و�شريفة املحري ال�صحي).
•�أكتوبر  2015مبنطقة ال�شهداء (مركز ال�شهداء ال�صحي).
•�أكتوبر  2016مبنطقة العقيلة (مركز العقيلة ال�صحي).
ن�أمل �أن ت�ساهم هذه العيادات يف تقليل الوقت واجلهد للمراجعني وتخـفيف ال�ضغط
علـى مراكـز طـب الأ�سـنان التخـ�ص�صية و�أن حتقـق هذه العيـادات الهـدف املـرجو مـنها يف
تقـدمي خدمـة عـالجية مـتكاملة واالرتقاء باخلدمات املقدمة نحو مزيد من ر�ضى متلقي
اخلدمة ،وجاري التو�سع يف مفهوم عيادات طب الأ�سنان ال�شاملة وذلك بافتتاحها مبنطقة
الزهراء ،الرابية وال�صليبيخات خالل العام  2017مع اال�ستمرار باالفتتاحات اجلديدة يف
الأعوام القادمة.
نظام العمل و�سيا�سة الت�شغيل
الأطباء املكلفني بالعمل يف هذه العيادات:
•يقوم بتنفيذ هذا النظام �أطباء الأ�سنان الكويتيني احلا�صلني على �شهادة البورد
الكويتي يف طب الأ�سنان العام و�شهادة زمالة كليه اجلراحني امللكية الأيرلندية
( )MGDSRCSIوكذلك احلا�صلني على �شهادات �أخرى م�شابهة من الواليات
املتحـدة واملمـلكة املتحدة.
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املهام الفنية:
•يقوم طبيب العيادة ال�شاملة با�ستقبال احلاالت وعالجها وفقا لقدراته العلمية
والعملية ويكون نطاق العمل للحاالت املحولة للعيادات التخ�ص�صية ال�شاملة كالتايل:
	-اخللع العادي واجلراحي وم�ضاعفاتها.
	-عمل احل�شوات املختلفة.
	-عالج الع�صب وح�شوات �أقنية اجلذور.
	-العالجات اجلراحية مل�شاكل اللثة والأن�سجة الداعمة للأ�سنان.
	-عمل التيجان واجل�سور الب�سيطة (من وحدة �إىل ثالث وحدات).
	-عمل الرتكيبات املتحركة الكاملة واجلزئية.
	-التعامل مع ك�سور الأ�سنان الناجتة عن احلوادث.
	-ا�ستقبال وت�شخي�ص حاالت العيوب اخللقية واجلينية والأمرا�ض ذات العالقة
بطب الأ�سنان.
•يقوم طبيب العيادة التخ�ص�صية ال�شاملة با�ستقبال وفح�ص املراجعني وطلب
الفحو�صات املخربية و�صور الأ�شعة وحتديد خطط العالج وتقدمي اخلدمة
العالجية والوقائية والتوعية ال�صـحية وفقا للثـوابت الطبية وتقدمي اال�ست�شارات
وتدوين ال�سجل الطبي وكتابة التقارير الالزمة للمري�ض.
•احلاالت التي حتتاج ال�ست�شارة الأخ�صائيني �أو التي تتجاوز القدرات العلمية
للعيادات ال�شاملة يتم حتويلها على منوذج التحويل الر�سمي من قبل الأطبـاء
املمار�سني �أو طبيب العـيادة ال�شاملة �إىل الـعيادات التخ�ص�صيـة التابعة ملركز طب
الأ�سنان التخ�ص�صي التابع للمنطقة لـطلب اال�ست�شارة الطبية �أو العالج وفقا لنظام
التحويالت باملنطقة.
•يحق لطبيب العيادة ال�شاملة العمل بنظام املواعيد يوم �إىل يومني بالأ�سبوع وتقت�صر
املواعيد على الكويتيني فقط.
•يتم ت�سجيل �إ�سم املري�ض ،رقم الهاتف ،رقم البطاقة املدنية ،والت�أكيد قبل يوم عن
طريق املمر�ضة.
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•يف حال تخلف املري�ض عن املوعد ثالث مرات متتالية يعاد املري�ض لعيادة الفح�ص.
•يف حال ت�أخر املري�ض ملدة  10دقائق �أو تخلف املري�ض عن ح�ضور املوعد يقوم
الطبيب با�ستقبال مر�ضى عيادات العالج العام.
•�آلية التحويل للمخترب :لعمل الرتكيبات الثابتة �أو املتحركة يتم التحويل �إىل خمترب
خا�ص �أو خمترب مركز طب الأ�سنان (الأمريي) بناء على رغبة املري�ض وح�سب
النظم املتبعة.
•االحتفاظ ب�أ�شعات املري�ض الأولية والنهائية للتمكن من مراجعتها عند حدوث �أي
طارئ �أو للرجوع �إليها لتقييم كفاءة اخلدمة.
اخلفارات:
يتم تكليف �أطباء العيادات ال�شاملة باخلفارة �أيام اجلمع والعطل الر�سمية �ضمن جدول
اخلفارات ال�شهري لأطباء الأ�سنان باملناطق ال�صحية التابعني لها.
املتابعة الإدارية:
الإ�شراف واملتابعة:
الإ�شـراف الإداري والفـني على الـعيادة من م�سئوليات من�سق عيادات طب الأ�سنان
ال�شاملة بالتعاون من رئي�س خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ويت�ضمن التقييم ال�سنوي
للأطباء ،متابعة الإح�صائية ال�شهرية ،تن�سيق الإجازات والأذونات.
املهام الوظيفية ملن�سق عيادات طب الأ�سنان ال�شاملة:
.1

1يكون حلقة الو�صل بني �أطباء الأ�سنان العاملني بالعيادات ال�شاملة ورئي�س وحدة
خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ال�صحية ومراقب التن�سيق واملتابعة ب�إدارة طب
الأ�سنان فيما يتعلق باخلدمات املقدمة.

.2

2التن�سيق مع مراقب التن�سيق واملتابعة ب�ش�أن املتطلبات التجهيزية الالزمة للعيادات
العاملة �أو املقرتحة لالفتتاح.

.3

3متابعة �إح�صائيات العيادات ال�شهرية و�إر�سالها �إىل مراقب التن�سيق واملتابعة.
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.4

4تن�سيق �إجازات الأطباء وو�ضع خطط التغطية الالزمة وثم اعتمادها من مراقب
التن�سيق واملتابعة.

.5

5اعتماد �إ�ستئذانات الأطباء.

.6

6الإ�شراف ومتابعة �سري العمل بعيادات طب الأ�سنان ال�شاملة والت�أكد من تطبيق
برامج العمل والنظم واللوائح الفنية ومتابعة تنفيذها.

.7

7امل�شاركة والتعاون مع رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان ومراقب التن�سيق واملتابعة
يف �إجراءات التقييم ال�سنوي.

.8

�8إعداد تقارير ربع �سنوية عن العيادات ال�شاملة مت�ضمنة الإيجابيات وال�سلبيات
والتو�صيات املقرتحة لتطوير الأداء املهني ورفعها �إىل مراقب التن�سيق واملتابعة.
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رابع ًا
خدمـــات العـالج التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
تقدم مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية خدمات طب الأ�سنان العالجية التخ�ص�صية
ل�سكان املحافظة التابع لها كل مركز وفقا لنظام الت�سجيل ال�صحي وطبقا للبطاقات املدنية
للمراجعني ،وتتبع مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية �إدارة طب الأ�سنان فنيا و�إداريا ،وتقدم
هذه اخلدمات من خالل �سبع مراكز تخ�ص�صية لطب الأ�سنان موزعني ح�سب املحافظات
كالتايل-:
•مركز طب الأ�سنان (الأمريي)  -حمافظة العا�صمة.
•مركز بنيد القار التخ�ص�صي لطب الأ�سنان  -حمافظة العا�صمة.
•املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان  -حمافظة حولـي
•مركز الفروانية التخ�ص�صي لطب الأ�سنان  -حمافظة الفروانية.
•مركز العدان التخ�ص�صي لطب الأ�سنان  -حمافظة الأحمــدي.
•مركز اجلهراء التخ�ص�صي لطب الأ�سنان  -حمافظة اجلهـراء.
•مركز جابر الأحمد التخ�ص�صي لطب الأ�سنان  -حمافظة مبارك الكبري.
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 - 1الهيكل الإداري والفني ملراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية

مالحظة� :ضمن م�سئوليات ر�ؤ�ساء الأق�سام التخ�ص�صية ور�ؤ�ساء اخلدمات الطبية
امل�ساندة ر�سم ال�سيا�سات الفنية والت�شغيلية وو�ضع اخلطط ويراعى التن�سيق مع ر�ؤ�ساء
املراكز التخ�ص�صية عند التطبيق.
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 - 2االخت�صا�صات الواردة بالقرار الوزاري رقم  202ل�سنة 2010
اخت�صا�صات رئي�س املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان:
.1

1الإ�شراف العام على نظم �سري العمل باملركز (الطبية والفنية والإدارية) والت�أكد
من تطبيق هذه النظم ومتابعة تنفيذها.

.2

2تطبيق برامج العمل يف كافة الوحدات الطبية والفنية والإدارية.

.3

3تن�سيق العمل بني �أجهزة املركز الطبية والفنية ل�ضمان ح�سن �سري العمل و�إزالة
العقبات التي تعرت�ضه.

.4

4تقييم اخلدمات التي يقدمها املركز والعمل على ت�صحيح م�سارها لتطويرها
وحت�سني جودتها.

.5

5درا�سة االقرتاحات املقدمة من العاملني ورفع التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها.

.6

6التفتي�ش الدوري املفاجئ على وحدات املركز املتنوعة.

.7

7درا�سة ال�شكاوي التي تقدم من املراجعني والعمل على حلها.

.8

8امل�شاركة يف �إعداد وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية مع اجلهات املعنية بهدف االرتقاء
بامل�ستوى املهني والعملي للعاملني باملركز.

.9

9التعاون واملتابعة مع اجلهات املعنية من �أجل ن�شر الوعي ال�صحي بني املواطنني.

1010اعتماد التقارير ال�سنوية والربع ال�سنوية للعاملني باملركز.
�1111إعداد امليزانية ال�سنوية باحتياجات املركز الفنية وغري الفنية.
1212امل�شاركة يف الإ�شراف على خفارات نهاية الأ�سبوع والإجازات والعطل الر�سمية.
1313ما يوكل �إليه من �أعمال �أخرى.
ي�ؤدي رئي�س املركز عمله الأ�صلي يف فرتة الدوام ال�صباحية ويقوم بالزيارات املفاجئة يف
الفرتة امل�سائية .كما ي�شارك يف الإ�شراف على خفارات نهاية الأ�سبوع والعطالت الر�سمية.
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يت�ضمن املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان الوحدات التخ�ص�صية التالية:
1 .1وحدة جراحة الفم والوجه والفكني.
2 .2وحدة عالج �أقنيـة اجلذور.
3 .3وحدة تقـومي الأ�سنان.
4 .4وحدة عالج طب �أ�سنان الأطفال.
5 .5وحدة اال�ستعا�ضة ال�صناعية.
6 .6وحدة عالج اللثة وطب الفم.
7 .7وحدة عالج ذوي الإحتياجات اخلا�صة.
اخت�صا�صات ر�ؤ�ساء وحدات طب الأ�سنان التخ�ص�صية:
يبا�شر رئي�س الوحدة عمله الأ�صلي بالوحدة بحيث يتفرغ للعمل يف عيادته ثالث �أيام
�أ�سبوعياً على الأقل لعالج املر�ضى ،ويومني للعمل الإداري منها تنظيم يوم الفح�ص ،ويخت�ص
رئي�س الوحدة التخ�ص�صية بالأعمال واملهام الإدارية والفنية التالية:
.1

1متابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل بالعيادات طبقاً ل�سيا�سات الت�شغيل والنظم
املعتمدة من جمل�س الأق�سام التخ�ص�صية والقرارات واللوائح ال�صادرة من الوزارة
وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املركز ورئي�س الق�سم املخت�ص.

.2

�2أداء ومتابعة �إجراءات الفح�ص وتوزيع العمل على الأطباء العاملني بالوحدة وكذلك
متابعة احلاالت الطارئة و�أي م�شاكل تتعلق باملر�ضى.

.3

3العمل على رفع امل�ستوى العلمي واملهني للعاملني بالوحدة.

.4

4التقييم امل�ستمر لأداء الوحدة من الناحية املهنية وبحث طرق حت�سني الأداء
واالرتقاء باخلدمة.

.5

5القيام بالتدريب وامل�شاركة يف و�ضع خطط وبرامج التدريب مع اجلهات املعنية
الأخرى والإ�شراف على تنفيذها بالوحدة.
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.6

6التعاون والتن�سيق مع الوحدات الأخرى باملركز.

.7

�7إجراء البحوث الطبية التي تدخل يف جمال تخ�ص�صه وامل�شاركة يف الأبحاث
الأخرى التي تتعلق بذات التخ�ص�ص.

.8

�8إعداد التقارير ال�شهرية وال�سنوية عن �سري العمل بالوحدة والعاملني فيها ورفعها
�إىل رئي�س املركز.

.9

�9إعداد بيانات ومتطلبات الوحدة من قوى عاملة و�أجهزة و�أدوات ورفعها لرئي�س
املركز.

1010تنظيم �إجازات العاملني بالوحدة واعتمادها من قبل رئي�س املركز.
اجتماعات الوحدة الطبية التخ�ص�صية
يجتمع �أع�ضاء الوحدة التخ�ص�صية الواحدة مرة كل ثالثة �شهور على الأقل بدعوة
من رئي�سها �أو كلما دعت احلاجة لذلك لبحث �أمور الوحدة ون�شاطاتها العلمية والثقافية
وبغر�ض التن�سيق مع الوحدات التخ�ص�صية الأخرى وترفع حما�ضر جل�سات الوحدة لرئي�س
الق�سم ورئي�س املركز.
اخت�صا�صات �أمني املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان:
�أمني املركز لل�شئون الإدارية م�سئوالً �أمام رئي�س املركز ويخت�ص بالأعمال التالية:
.1

1الإ�شراف والقيام مبتابعة جميع الأعمال والأن�شطة الإدارية واملالية املختلفة
باملركز.

.2

2الإ�شراف على تنظيم وحفظ وا�ستخراج ال�سجالت وامللفات املتعلقة بالأعمال
الإدارية.

.3

3الإ�شراف على تنظيم وحفظ وا�ستخراج ال�سجالت وامللفات اخلا�صة باملراجعني.

.4

4ترتيب الإجراءات اخلا�صة بدخول املراجعني للعيادات املختلفة باملركز وتنفيذها.

.5

5الإ�شراف على تطبيق نظام الت�سجيل ال�صحي وفقاً للقواعد املنظمة له.
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.6

6ت�أمني احتياجات املركز من متطلبات مثل خدمات القرطا�سية والأدوات الكهربائية
و�أدوات النظافة وغريها.

.7

7الإ�شراف على حفظ العهدة غري الطبية اخلا�صة باملركز وت�سجيلها و�صرف
الطلبات اليومية طبقاً للقواعد والتعليمات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن.

.8

8الإ�شراف على حت�صيل الر�سوم ال�صحية و�صرف امل�صروفات النرثية.

.9

9تنظيم الإجازات الدورية للعاملني الإداريني باملركز واعتمادها من رئي�س املركز
وامل�شاركة يف و�ضع التقارير ال�سنوية والربع �سنوية عن العاملني الإداريني باملركز
ورفعها لرئي�س املركز.

1010الإ�شراف على �أعمال اخلدمات الفندقية وتنفيذ اللوائح املنظمة لهذه الأعمال.
1111ت�أمني خدمة ال�سيارات باملركز مبا يكفل ح�سن ا�ستعمالها وا�ستدعاء �سيارات
الإ�سعاف عند احلاجة.
1212الإ�شراف على �أعمال ال�صيانة العامة للمركز ومتابعة ذلك مع اجلهات املعنية.
1313متابعة �إجراءات الأمن وال�سالمة ب�صفة خا�صة.
1414االت�صال باجلهات الر�سمية الأخرى ح�سب ما تقت�ضيه م�صلحة العمل وخا�صة
ب�أجهزة الأمن املخت�صة فيما يتعلق بال�شكاوي.
1515امل�شاركة يف �إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال املركز.
1616مراقبة دوام العاملني باملركز من الفنيني والإداريني ورفع تقارير يومية بذلك �إىل
رئي�س املركز.
�1717إ�ضافة لبع�ض املهام الإدارية الواردة بالقرار الوزاري رقم  560ل�سنة  1989وهي:
•�إمتام �إجراءات الإجازات الدورية للموظفني الإداريني والفنيني طبقاً لقوائم
الإجازات الدورية املعتمدة من رئي�س املركز.
•اعتماد الإجازات الطارئة للموظفني الإداريني.
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•�إمتام �إجراءات طلبات الإجازات الدرا�سية للموظفني الإداريني.
•التوقيع على ال�شهادات ال�صادرة عن املركز ملن يهمه الأمر للموظفني الإداريني
والفنيني.
•طلب اال�ستف�سار عن الراتب ملوظفي املركز.
•طلب هوية ملوظفي املركز الإداريني والفنيني.
•طلب العالوة االجتماعية للموظفني الإداريني والفنيني.
•اعتماد فواتري الر�سوم ال�صحية وامل�صروفات النرثية.
اخت�صا�صات امل�شرف الإداري باملركز:
امل�شرف الإداري م�سئوالً �أمام �أمني املركز ويخت�ص بالأعمال التالية:
.1

1متابعة �أعمال القيد بال�سجالت ،ا�ستخراج ملفات املر�ضى وا�ستخراج البطاقات
لغري امل�سجلني على املركز يف احلاالت الطارئة.

.2

2متابعة وتنفيذ املهام التي يكلف بها �أمني املركز ويحل حمل �أمني املركز يف حالة
غيابه.

املجل�س التن�سيقي للمركز:
ي�شكل باملركز جمل�س تن�سيقي برئا�سة رئي�س املركز وع�ضوية كل من ر�ؤ�ساء الوحدات
الطبية التخ�ص�صية و�أمني املركز ويخت�ص باملهام التالية:
.1

1متابعة تنفيذ خطة عمل الإدارة املركزية وتطبيق �سيا�سات الت�شغيل والربامج
املعتمدة من قبل املجل�س التخ�ص�صي لأق�سام طب الأ�سنان.

.2

2تن�سيق العمل بني الوحدات الطبية التخ�ص�صية والفنية والإدارية باملركز ل�ضمان
ح�سن �سري العمل ورفع جودة اخلدمة.

.3

3درا�سة احتياجات املركز من القوى العاملة ،الأجهزة واملعدات الطبية ومتطلبات
واحتياجات املركز.
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.4

4مناق�شة التقارير الدورية وال�سنوية عن �أن�شطة املركز ومناق�شة �أي مهام �أخرى
تناط �إليه من قبل الإدارة.

.5

5يختار املجل�س من بني �أع�ضائه مقرراً له يقوم بتحرير اجلل�سات ومتابعة تنفيذ
القرارات والتو�صيات و�إعداد املذكرات لعر�ضها على ال�سلطة املخت�صة بالإدارة
املركزية بعد اعتمادها من رئي�س املركز.

.6

6يجتمع املجل�س مرة كل �شهر على الأقل وكلما دعت احلاجة لذلك بناء على
دعوة من رئي�س املركز وال تكون اجتماعات املجل�س �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية
الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو املقرر ،وت�صدر قرارات وتو�صيات
املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،وت�سري على اجتماعات املجل�س �أحكام القرار
الوزاري رقم  56ل�سنة .1984

.7

7للمجل�س �أن ي�ستعني يف �أعماله بغري �أع�ضائه من �أهل اخلربة واالخت�صا�ص
لال�ستئنا�س بر�أيه دون �أن يكون له احلق يف الت�صويت.

اخت�صا�صات م�سئويل اخلدمات الطبية امل�ساندة باملركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان:
.1

1من�سق عن التعقيم املركزي.

.2

2من�سق عن خمترب �صناعة الأ�سنان.

.3

3من�سق عن الهيئة التمري�ضية.

.4

4من�سق عن خدمات ت�صوير �أ�شعة طب الأ�سنان باملركز.

يخت�ص من�سقي اخلدمات الطبية امل�ساندة باملركز بالآتي:
1 .1متابعة تنفيذ نظم وا�سرتاتيجيات العمل يف جمال عمله طبقا ل�سيا�سات الت�شغيل
املعتمدة من جمل�س الأق�سام التخ�ص�صية وللقرارات واللوائح املعمول بها بالوزارة
وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املركز ورئي�س الق�سم املخت�ص.
.2

2الإ�شراف الفني على �أعمال الوحدة الفنية امل�ساعدة والعاملني بها.

.3

3توزيع العمل على العاملني بالوحدة.

.4

4تقييم �أداء العاملني بالوحدة ب�صفـة دورية.
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.5

5متابعة تدريب العاملني بالوحدة.

.6

6تنظيم �إجازات العاملني بالوحدة واعتمادها من قبل رئي�س املركز.

.7

7التوا�صل مع العاملني بالوحدة من �أجل تطوير وحت�سني اخلدمة املقدمة.

.8

8حل ال�صعوبات وامل�شاكل التي تواجه �سري العمل وحتويل ما ي�صعب منها لرئي�س
املركز.

.9

9امل�شاركة يف �إعداد احتياجات الوحدة املختلفة من الأجهزة واملعدات وقوى العمل
ورفعها لرئي�س الق�سم.

�1010أي مهام �أو �أعمال يكلف بها من قبل رئي�س املركز.
 - 3تنظيم وتوزيع الأعمال الإدارية باملركز حتت �إ�شراف ومتابعة �أمني املركز
التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
•�أعمال ال�سكرتارية.
•�أعمال ال�سجالت الطبية والإح�صاء.
•�أعمال اخلدمات الإدارية.
� ً
أوال� :أعمال ال�سكرتارية:
.1

1متابعة الكتب ال�صادرة والواردة للمركز مع و�ضع نظام و�أ�سا�س �إداري لذلك.

.2

2القيام ب�أعمال ال�سجل والطباعة وت�صوير امل�ستندات وحفظها وكافة �أعمال
ال�سكرتارية يف جميع وحدات املركز.

.3

3و�ضع نظام ثابت حلفظ ملفات العاملني ونظام تداولها و�إدخال املعلومات بها
وا�ستخراجها منها.

.4

4فرز الر�سائل والقرارات والتعاميم ال�صادرة.

.5

5توزيع الر�سائل والقرارات والتعاميم على كافة وحدات وقطاعات املركز كل فيما
يخ�صه.
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.6

6مراقبة دوام العاملني.

.7

7ما ي�ستجد من �أعمال بتكليف من قبل رئي�س املركز �أو �أمني املركز.

ً
ثانيا� :أعمال ال�سجالت الطبية والإح�صاء:
•�أعمال الت�سجيل املركزي.
•�أعمال اال�ستقبال واملواعيد.
•�أعمال حفظ ملفات املر�ضى.
•�أعمال الإح�صـاء.
(�أ) طبيعة �أعمال الت�سجيل املركزي:
.1

1ا�ستقبال املراجعني اجلدد للمركز وجتهيز و�إ�صدار ملفات جديدة وفقاً ليوم
الفح�ص ملن لي�س لديهم ملفات بعد الت�أكد من جميع الإجراءات اخلا�صة بفتح
امللف (التحويل ،توقيع الطبيب بفتح ملف ،البطاقة املدنية للمري�ض ،الر�سوم،
ال�ضمان ال�صحي ،التعهد يف حالة عدم توفر �صورة للمري�ض يف البطاقة املدنية)
وذلك وفق القوانني املنظمة لذلك.

.2

2تدوين البيانات التعريفية والإدارية يف �سجل فهر�س �أ�سماء املر�ضى وبطاقة
الفهر�س.
(ب) طبيعة �أعمال اال�ستقبال واملواعيد:

.1

1ا�ستقبال املراجعني اجلدد واملرتددين وتوجيههم للعيادات كل ح�سب التخ�ص�ص
املحول �إليه وفقا للنظم واللوائح.

.2

2ت�سجيل مواعيد املراجعات للمر�ضى من قبل العيادات.

.3

3االت�صال باملراجعني �أ�صحاب املواعيد يف حال �أي تغيري طارئ عليها �أو لت�أكيدها.

.4

�4إعداد قوائم يومية ب�أ�سماء املر�ضى طبقا ملواعيد العيادات و�إر�سالها �إىل مكتبة
حفظ امللفات قبل املوعد بوقت كايف ليتم ا�ستخراج ملفاتهم.
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.5

5ا�ستالم وت�سليم ومتابعة حركة ملفات املر�ضى بني العيادات ومكتبة حفظ امللفات.

.6

6ما ي�ستجد من �أعمال بتكليف من قبل رئي�س املركز �أو �أمني املركز.
(ج) طبيعة �أعمال حفظ ملفات املر�ضى:

.1

1يتم حفظ امللفات يف الأماكن املخ�ص�صة لها وح�سب الرتتيب الرقمي الت�سل�سلي
مع االلتزام بالتدقيق الدوري على خزائن احلفظ للت�أكد من �سالمة الإجراءات.

.2

�2إ�صالح وا�ستبدال امللفات التالفة.

.3

3دمج حمتويات وبيانات امللفات املكررة لنف�س املراجع.

.4

 4ا�ستخراج ملفات املر�ضى :يتم ا�ستخراج ملفات املراجعني والت�أكد منها وفقاً
لقوائم املواعيد املر�سلة من العيادات قبل املوعد بيوم.

.5

5متابعة حركة ملفات املر�ضى :يتم و�ضع بطاقات متابعة امللفات ( )OUTمكان
امللفات امل�ستخرجة بعد تدوين بيانات املتابعة الالزمة مثل (تاريخ ا�ستخراج امللف،
اجلهة الطالبة للملف ،ا�سم املراجع ،رقم امللف).

.6

6الت�أكد من ا�ستالم جميع امللفات بعد انتهاء العيادات وعلى �أفراد الهيئة التمري�ضية
�إبالغ مكتب احلفظ يف حال احتفاظ الطبيب املعالج ب�أي ملف مع تعبئة النموذج
املخ�ص�ص لذلك.

.7

7ترتيب حمتوى امللف الطبي والتدقيق على البيانات التعريفية والإدارية للمراجع.

.8

8ما ي�ستجد من �أعمال بتكليف من قبل رئي�س املركز �أو �أمني املركز.
(د) طبيعة �أعمال الإح�صاء:

.1

1القيام بجميع �أعمال الإح�صاء اخلا�صة باملركز ،بالإ�ضافة للتقارير الربع �سنوية
وال�سنوية عن كافة الأعمال التي تتم باملركز.

.2

2متابعة مناذج الإح�صاءات ال�شهرية لعمل جميع وحدات املركز واعتمادها من
رئي�س املركز ورفعها للإدارة.

.3

3ما ي�ستجد من �أعمال بتكليف من قبل رئي�س املركز �أو �أمني املركز.
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ً
ثالثا� :أعمال اخلدمـات الإداريـة:
.1

1الإ�شراف على جميع اخلدمات العامة باملركز مثل البدالة والأمن والنظافة وغ�سيل
البيا�ضات والنقليات والزراعة ،ومتابعة وتقييم تنفيذ العقود اخلا�صة باملتعهدين
ورفع التقارير والتو�صيات لأمني املركز.

.2

2الإ�شراف على كافة �أعمال ال�صيانة جلميع الأجهزة الغري طبية امل�ستخدمة يف
جمال عمله.
طبيعة �أعمال اخلدمات الإدارية:

.1

1توفري جميع احتياجات املركز من القرطا�سية والنماذج الإدارية والفنية امل�ستخدمة
يف العمل.

.2

2توفري الأثاث والأجهزة الغري طبية مثل �أجهزة احلا�سب الآيل والبدالة وخالفه
ومتابعة طلباتها والإ�شراف على توزيعها وتطويرها و�صيانتها.

.3

�3إعداد الطلبية ال�سنوية باحتياجات املركز من النماذج الإدارية والفنية امل�ستخدمة
يف العمل ،وكذلك الأثاث والأجهزة الغري طبية مثل �أجهزة احلا�سب الآيل والبدالة
واعتمادها من رئي�س املركز.

.4

4حت�صيل الر�سوم من املر�ضى ،و�إ�صدار �إي�صال حت�صيل بذلك.

.5

�5إعداد ك�شوفات توريد النقود للإدارة املالية كل �أ�سبوع.

.6

6توريد الر�سوم املح�صلة للإدارة املالية كل �أ�سبوع.

.7

7تدوين جميع القيود املحا�سبية واملالية بدفرت اليومية.

.8

�8إعداد ومراجعة جميع الك�شوف والبيانات التي تتعلق بالأمور املالية.

.9

�9إعداد ك�شوف ال�سلفة النرثية والتدقيق عليها.

�1010إعداد تقارير للمعلومات التي حتتاجها الإدارة.
1111ما ي�ستجد من �أعمال بتكليف من قبل رئي�س املركز �أو �أمني املركز.
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 -4امله��ام الإ�شرافي��ة الفني��ة عل��ى اخلدم��ات املقدم��ة مبراك��ز ط��ب الأ�سن��ان
التخ�ص�صية
ر�ؤ�ساء الأق�سام التخ�ص�صية:
•وفقاً للقرار الوزاري رقم ( )123ل�سنة  ،1999ين�ش�أ لكل تخ�ص�ص من تخ�ص�صات طب
الأ�سنان الإكلينيكية ق�سم ي�ضم الأطباء ور�ؤ�ساء وحدات التخ�ص�ص يف مراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية ير�أ�سه رئي�س الق�سم.
•تقع وظيفة (طبيب رئي�س ق�سم طب الأ�سنان) على ر�أ�س �أحد �أق�سام طب الأ�سنان
التخ�ص�صية ،وهي وظيفة �إ�شرافية �إدارية �صحية بالإ�ضافة �إىل مهامه الوظيفية
الإكلينيكية ،ي�شغلها �أحد الأطباء بدرجة ا�ست�شاري �أو اخت�صا�صي �أول �أو اخت�صا�صي
على الأقل ملدة �سنتني قابلة للتجديد بقرار من الوزير.
يخت�ص رئي�س الق�سم بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات الطبية الإكلينيكية املحددة له بالقرار
الوزاري رقم  356ل�سنة  1995بامل�سئوليات الآتية:
.1

1و�ضع نظم وا�سرتاجتيات العمل بالق�سم طبقاً للقرارات واللوائح املعمول بها
بالوزارة.

.2

2حتديد االحتياجات التي يطلبها الق�سم من �أجهزة ومعدات طبية و�أدوات وغريها.

.3

3بحث م�شاكل الق�سم الإدارية والفنية وكذلك الأمور املرتبطة بالأق�سام الأخرى.

.4

4و�ضع وتنفيذ خطط التطوير والتدريب بالق�سم.

.5

5التقييم امل�ستمر لأداء الق�سم من الناحية الفنية وبحث طرق حت�سني الأداء ورفع
امل�ستوى.

.6

6بحث ترقيات الأطباء للوظائف وتر�شيحها طبقاً للنظم املعمول بها بالوزارة.

.7

7دعوة الق�سم لالجتماع الدوري مرة واحدة �شهرياً على الأقل ملناق�شة الأمور
الطبية والفنية.

.8

8درا�سة التقارير الدورية عن الق�سم.
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.9

9درا�سة جميع حاالت امل�ضاعفات ومناق�شتها مع الأطباء.

1010و�ضع برامج الفحو�صات والأبحاث والعالجات الدقيقة م�شفوعة بالر�أي.
1111الإ�شراف والت�أكد من تنفيذ برامج التدريب للأطباء والعاملني بالق�سم وت�شكيل
جلان البحث العلمي وغريها داخل الق�سم.
1212امل�ساهمة يف الأن�شطة العلمية بالق�سم.
1313ما يوكل �إليه من �أعمال �أخرى من الوزارة.
املجل�س التخ�ص�صي لطب الأ�سنان:
يتكون من ر�ؤ�ساء �أق�سام طب الأ�سنان وهو �أعلى مرجع طبي ل�شئون طب الأ�سنان
بالوزارة ،ووفقاً للقرار الوزاري رقم ( )123ل�سنة  1999يخت�ص بالتايل:
.1

1امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات املهنية والعلمية للخدمات الطبية التي ت�ضعها الوزارة.

.2

2العمل على التن�سيق بني الأق�سام املختلفة مبا يحقق تكامل اخلدمات املقدمة من
كل ق�سم ،ومبا ي�ضمن امل�ستوى الطبي الرفيع.

.3

3امل�شاركة يف م�شاريع القوانني والنظم والقرارات املتعلقة باملهنة الطبية والقائمني
عليها.

.4

4النظر يف �أ�س�س التعاون الطبي بني امل�ؤ�س�سات الطبية والتعليمية يف اخلارج.

.5

5ما يوكل �إليه من �أعمال �أخرى بالوزارة.

الإ�شراف الفني على التعقيم املركزي:
تقوم مراقبة �ضبط اجلودة ومنع العدوى ب�إدارة طب الأ�سنان بالإ�شراف العام ومتابعة
ال�سيا�سات و�إجراءات التعقيم املتبعة يف وحدات التعقيم املركزي مبراكز طب الأ�سنان
التخ�ص�صية.
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الإ�شراف الفني على خمتربات طب الأ�سنان:
يقوم رئي�س ق�سم املختربات الطبية ب�إدارة طب الأ�سنان بالإ�شراف العام ومتابعة
ال�سيا�سات و�أعمال خمتربات طب الأ�سنان املتبعة يف خمتربات طب الأ�سنان مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية.
الإ�شراف الفني على خدمات ت�صوير �أ�شعة طب الأ�سنان:
تقوم رئي�سة ق�سم �أ�شعة طب الأ�سنان ب�إدارة طب الأ�سنان بالإ�شراف العام ومتابعة
ال�سيا�سات و�أعمال ت�صوير �أ�شعة طب الأ�سنان املتبعة يف عيادات �أ�شعة طب الأ�سنان
مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية.
الإ�شراف الفني على �أعمال الهيئة التمري�ضية:
تقوم رئي�سة ق�سم الهيئة التمري�ضية ب�إدارة طب الأ�سنان بالإ�شراف العام ومتابعة
ال�سيا�سات و�أعمال الهيئة التمري�ضية املتبعة يف عيادات طب الأ�سنان مبراكز طب الأ�سنان
التخ�ص�صية.
الإ�شراف الفني على �أعمال �صيانة الأجهزة الطبية:
يقوم رئي�س ق�سم �صيانة �أجهزة ومعدات طب الأ�سنان بالإ�شراف العام على كفاءة �أجهزة
طب الأ�سنان العاملة مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية ومتابعة ال�سيا�سات و�أعمال ال�صيانة
اخلا�صة بها.
 -5بع�ض نظم العمـل مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
فرتات دوام تقدمي اخلدمات مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية:
تعمل مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية من الأحد �إىل اخلمي�س من كل �أ�سبوع على فرتتني:
.1

1الفرتة ال�صباحية :من ال�ساعة � 7صباحاً �إىل  2ظهراً.

.2

2الفرتة امل�سائية (نظام الدوام الإ�ضايف لبع�ض مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
ح�سب احلاجة) :من ال�ساعة  5ع�صراً �إىل ال�ساعة  9م�سا ًء (علماً �أن �أوقات العمل
قد تتغري �أو يتم تعديلها ح�سب الظروف).
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خدمات طب الأ�سنان مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية والفئات امل�ستفيدة منها:
خدمة طب الأ�سنان التخ�ص�صي املقدمة
الرتكيبات الثابتة (التيجان واجل�سور)
تقومي الأ�سنان

الفئات امل�ستفيدة
للمواطنني فقط

جراحة الفم والأ�سنان
عالج �أقنيــــــة اجلذور
طب �أ�سنان الأطفال
الرتكيبات املتحركة (اال�ستعا�ضة ال�صناعية)
عالج وجراحة اللثة
حوادث طب الأ�سنان
خدمة ت�صوير �أ�شعة الأ�سنان

مواطنني
+
غري مواطنني

مالحظة:
ي�ستثنى من اخلدمات العالجية الآتية خدمة تقومي الأ�سنان الغري جتميلية والتي
تقدم لغري املواطنني امل�شمولني بقرارات الإعفاء من ر�سوم اخلدمات ال�صحية بالوزارة
والذين يتم معاملتهم معاملة املواطنني وهي:
1 .1حاالت ال�شفة الأرنبيـة.
2 .2حاالت عدم تطابق الفكني ب�شكل �صحيح والذي ي�ؤثر �سلباً على م�ضغ الطعام.
3 .3حاالت التزاحم ال�شديد امل�شوه للأ�سنان والذي ي�ؤثر �سلباً على منظر الوجه.

الدليل االرشادي للعاملين

بقطاع طب األسنان  -اإلصدار الثالث 2017

67

الر�ســوم ال�صحـية واملتطلبات امل�ستندية لفتح ملف وا�ستقبال املراجعني التابعني للمركز
الف ـ ــئة

املتطلبات

الر�سوم
ال�صحية

الكويتيني

البطاقة املدنية الأ�صلية  +التحويل

ال يوجد

�أبن���اء الكويتي�ي�ن �أق���ل م���ن ( ) 6
�سنوات

املقيم���ون م���ن مواطن���ي دول
جمل�س التعاون اخلليجي
الغري كويتيني (العرب  +الأجانب)
زوجة الكويتي (�أجانب)

البطاقة املدنية الأ�صلية للطفل
 +هوية ويل الأمر

ال يوجد

البطاقة املدنية الأ�صلية  +التحويل

ال يوجد

البطاقة املدنية الأ�صلية  +التحويل

طابع بدينارين

البطاقة املدنية الأ�صلية  +التحويل +
البطاقة املدنية للزوج � +صورة عقدالزواج

ال يوجد

البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية �أو
ال�ضمان ال�صحي  +التحويل  +البطاقة
املدنية للزوج � +صورة عقد الزواج

ال يوجد

�أبناء الكويتية (�أجانب)

البطاقة املدنية الأ�صلية �أو ال�ضمان
ال�صحي  +التحويل � +شهادة ميالد
الطفل  +البطاقة املدنية للأم

ال يوجد

�أبن���اء الكويتي���ة (غ�ي�ر حمددي
اجلن�سية) حتى بلوغ �سن الر�شد

البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية +
التحويل � +صورة �شهادة امليالد +
البطاقة املدنية للأم

ال يوجد

البطاقة املدنية الأ�صلية �أو ال�ضمان
ال�صحي  +التحويل  +البطاقة املدنية
و�شهادة امليالد لأحد الأبناء

ال يوجد

زوج���ة الكويتي (غ�ي�ر حمددي
اجلن�سية)

�أم الكويتي (�أجانب)
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الف ـ ــئة

املتطلبات

الر�سوم
ال�صحية

�أم الكويت����ي (غ��ي�ر حم����ددي
اجلن�سية)

البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية +
التحويل � +صورة �شهادة امليالد لأحد
الأبناء  +البطاقة املدنية لالبن

ال يوجد

�أفراد قوات �إالتفاقية الأمنية
وقوات درع اجلزيرة وموظفيها

الهوية الع�سكرية  +التحويل

ال يوجد

البطاقة املدنية الأ�صلية �أو البطاقة
الأمنية للجنة التنفيذية  +التحويل +
�شهادة امليالد  +هوية مكتب ال�شهيد

ال يوجد

البطاقة املدنية الأ�صلية �أو ال�ضمان
ال�صحي  +التحويل  +الهوية الع�سكرية
 +عقد الزواج � +شهادة امليالد

ال يوجد

هوية اجلامعة  +التحويل

ال يوجد

غ�ي�ر الكويتي�ي�ن م���ن عائ�ل�ات
الأ�س���رى وال�شه���داء (الزوج���ة
والوالدين والأبناء فقط)

�أف���راد اجلي����ش وال�شرط���ة
باخلدم���ة م���ن غ�ي�ر الكويتيني
وعائالتهم (الزوج���ة والوالدين
والأبناء فقط)

طلبة املن���ح الدرا�سي���ة التابعني
لوزارة الرتبية

فئ���ة املقيمني ب�صورة غري ر�سمية
حاملي بطاقات �سارية ال�صالحية
م���ن اللجن���ة التنفيذي���ة ل�شئ���ون
املقيمني ب�صورة غري قانونية

فئة املقيمني ب�صورة غري ر�سمية
من غري حاملي بطاقات �سارية
ال�صالحية من اللجنة التنفيذية
ل�شئ���ون املقيم�ي�ن ب�ص���ورة غري
قانونية ولديهم بطاقة ال�ضمان
ال�صحي �سارية املفعول

البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية
 +التحويل

البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية
 +التحويل
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الر�سوم
ال�صحية

الف ـ ــئة

املتطلبات

فئة املقيمني ب�صورة غري ر�سمية
من غري حاملي بطاقات �سارية
ال�صالحية من اللجنة التنفيذية
ل�شئ���ون املقيم�ي�ن ب�ص���ورة غري
قانوني���ة ولي����س لديه���م بطاقة
ال�ضمان ال�صحي �سارية املفعول

يعامل معاملة الزائرين
�أي هوية لال�ستدالل على �شخ�صيته
+التحويل

 5دنانري
حلوادث
الأ�سنان
 10دنانري
للعيادات
التخ�ص�صية
� +أجور العالج

�أبن���اء املقيم�ي�ن ب�ص���ورة غ�ي�ر
ر�سمية �أقل من ( � ) 6سنوات

�شهادة امليالد  +البطاقة الأمنية للأب

ال يوجد

الزائـــرون

التحويل للعالج التخ�ص�صي

 5دنانري
حلوادث
الأ�سنان
 10دنانري
للعيادات
التخ�ص�صية
� +أجور العالج

احلاالت الطارئة :هي التي حتتاج لتدخل طبي ع�أجل و�أي ت�أخري يف
ت�شخي�صها �أو عالجها �أو رعايتها �صحياً ي�ؤدي �إىل تفاقم احلالة �أو �إ�صابة
املراجع بعاهة م�ستدمية �أو الوفاة.

ال يوجد

مالحظات:
•ي�شرتط �أن تكون الأوراق الثبوتية وبطاقة ال�ضمان ال�صحي �سارية املفعول.
•ال تقبل ن�سخة م�صورة للبطاقة املدنية �أو �صورة طبق الأ�صل منها.
•يف حالة عدم وجود �صورة �شخ�صية للمراجع بالبطاقة املدنية عليه تقدمي �أي هوية
ر�سمية حتمل �صورته ال�شخ�صية مثل (جواز ال�سفر � -إجازة القيادة).
•يف حالة عدم وجود بطاقة مدنية للمراجع يتم �إح�ضار �شهادة من يهمه الأمر من
الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
•ال تقبل �شهادة امليالد ك�إثبات لل�شخ�صية بدي ً
ال عن البطاقة املدنية.
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�أجور العالج الواردة بالقرار الوزاري (رقم  )2001/406للزائرين ومن يف حكمهم:
� ً
أوال :خدمات طب الأ�سنان
م

نوعية اخلدمة

ً
ثانيا :عمليات طب الأ�سنان
التكلفة
د.ك

م

نوعية العملية

التكلفة
د .ك

 1خلع �سن دائم

10

8

عمليات اللثـة

25

خلع جراحي
2
�أو حتت املخدر العام

25

9

جراحة �أكيا�س الفم

25

 3عالج خـراج

10

10

عالج ك�سور الوجه والفكني

35

 4ح�شو م�ؤقت

10

 5ح�شو دائـم

20

 6عالج التهـــاب اللثـة

10

�إزالة الع�صب وح�شو
7
اجلذور لل�سن الواحد

50

مالحظــة:
هذه الر�سوم ال ت�شمل:
 الأ�شعــة الأدويـة -الفحو�صات املخربية  -الإقامة بامل�ست�شفى
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�أجور املواد امل�ستعملة يف �صناعة الأ�سنان الواردة بالقرارات الوزارية:
يتم حت�صيل الأجور التالية من املراجعني (كويتي وغري كويتي) وذلك نظري املواد
امل�ستعملة يف �صناعة الأ�سنان على النحو التايل:
للكويتيني
املواد امل�ستخدمة
دينار
فل�س
�أوال :املواد امل�ستخدمة يف الرتكيبات الثابتة
تاج ذهبي (�ضر�س واحد)

تاج بور�سلني (�ضر�س واحد)
ثانيا :املواد امل�ستخدمة يف الرتكيبات
املتحركة – الأطقم الكاملة الإكريلية)
طقم �أ�سنان كامل (علوي و�سفلي)
طقم �أ�سنان كامل (علوي)

طقم �أ�سنان كامل (�سفلي)
ثالث�������ا :املواد امل�ستخدم�������ة يف الرتكيبات
املتحركة – الأطقم اجلزئية ( الإكريلية )
طقم جزئي من �سن واحد �إىل خم�سة �أ�سنان

طقم جزئي (�ستة �أ�سنان)

طقم جزئي (ثماين �أ�سنان) ف�أكرث

-

2

-

2

2
للكويتيني وغري حمددي
اجلن�سية
-

1

1
للكويتيني وغري حمددي
اجلن�سية
-

-

لغري الكويتيني
دينار
فل�س
غري متمتع باخلدمة
لغري الكويتيني
-

500

500

1

200
400

يف حالة تركيب �أ�سنان �صناعية على
املعادن ت�ضاف قيمة املعدن امل�ستعمل
ً
رابعا :املواد امل�ستخدمة يف الرتكيبات املتحركة للقواعد املعدنية
طقم جزئي �سن واحد(  12جرام )

طقم جزئي عدد � 2إىل � 3أ�سنان جهة
واحدة (  12جرام )

طقم جزئي عدد � 2إىل � 3أ�سنان جهتني (  18جرام )
طقم جزئي عدد � 4إىل � 8أ�سنان (  12جرام )

طقم كامل علوي �أو �سفلي (  36جرام )
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2
2

لغري الكويتيني

 200فل�س لكل �سن
1

5

 400فل�س للجرام الواحد
للكويتيني وغري الكويتيني

1
1

 - 6ا�ستقبال وعالج املراجعني باملراكز التخ�ص�صية لطب الأ�سنان:
نظام ا�ستقبال املراجعني:
يتم ا�ستقبال املر�ضى املحولني من مراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملناطق ال�صحية
تبعاً لنظام متفق عليه بني وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية ومراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية لأيام الفح�ص املقررة على النحو التايل:
املراكز التخ�ص�صية لطب الأ�سنان
الوحدة
املركز
طب
بنيد
التخ�ص�صية
العدان اجلهراء الفرو�إنية جابر التخ�ص�صي
الأ�سنان
الأحمد
القار
أمريي)
ل
(ا
(ال�ساملية)
يومياً
يومياً
يومياً الأحد يومياً
عالج �أقنية اجلذور يومياً
يومياً
يومياً
يومياً يومياً يومياً
جراحة الفم والفكني يومياً
االثنني اخلمي�س الثالثاء الأربعاء الأربعاء يومياً
تقومي الأ�سنان
يومياً
يومياً
عالج �أمرا�ض اللثة
يومياً االثنني االثنني االثنني
يومياً
يومياً
يومياً يومياً يومياً
يومياً
طب �أ�سنان �أطفال
يومياً
يومياً
يومياً
يومياً االثنني يومياً
التيجان واجل�سور
تركيبات متحركة

يومياً

االثنني

يومياً

يومياً

يومياً

مالحظة :هذا اجلدول قابل للتغري ح�سب متطلبات العمل ويراعى متابعة التعميمات
احلديثة.
•يتم ا�ستقبال جميع التحويالت اجلديدة للفح�ص وت�سجيل املواعيد خالل الفرتة
ال�صباحية فقط ح�سب �أيام الفح�ص لكل وحدة تخ�ص�صية باملركز.
•يجب ح�ضور املري�ض �شخ�صياً لإجراء الفح�ص الالزم.
•يتم ا�ستقبال احلاالت التابعة للمركز وفقاً لعنوان ال�سكن الوارد بالبطاقة املدنية
للمراجع.
•وجود ملف للمراجع باملركز ال يعطيه احلق باملراجعة بدون حتويل يف �أي وقت �شاء.
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•يتم الت�سجيل للمر�ضى من خالل كتبة ال�سجالت وبالتايل يعطى املري�ض رقماً
للعالج �أو بنف�سه عن طريق ماكينة �سحب الأرقام وي�ستخرج ملفه ال�صحي (الورقي
�أو الإلكرتوين عند توفره لقطاع طب الأ�سنان) من خالل رقمه املدين �أو رقم
ال�سجل الطبي له ويتم �إر�سال امللفات لرئي�س الوحدة املعني بتوزيع احلاالت على
العيادات العاملة بالوحدة.
•ت�ستقبل عيادات الأطفال املحولني للمركز دون �سن � 6سنوات ب�شرط �أن يكون
م�صاحباً لأحد والديه.
•يجب �أخذ رقم عن كل طفل حمول للعالج.
•يتم مناداة املراجعني كل ح�سب دوره امل�سجل وال ي�سمح بتخطي الدور حتت �أي
ظرف وي�ستثنى من ذلك حاالت كبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة واحلاالت
الطارئة احلرجة التي يحددها الطبيب.
•يف حالة تخلف املراجع عن الدور امل�سجل ،يتم مناداته بعد ثالث �أرقام بعد �إبالغه
الطبيب بح�ضوره.
•ال يتم ا�ستقبال وعمل �إجراءات الفح�ص بخالف �أيام الفح�ص املعتمدة لكل وحدة
�إال للحاالت الطارئة احلرجة عن طريق موافقة الإدارة �أو رئي�س الوحدة املعني
فقط.
•ت�ستوفى املتطلبات امل�ستندية الالزمة لفتح ملف جديد للمراجعني (ب�شرط �أن تكون
�سارية ال�صالحية).
�إجراءات الفح�ص والت�شخي�ص بعيادات طب الأ�سنان التخ�ص�صية:
•يقوم رئي�س الوحدة التخ�ص�صية با�ستقبال احلاالت امل�سجلة وتوزيعها على عيادات
الوحدة التخ�ص�صية.
•يقوم طبيب الأ�سنان بالوحدة با�ستقبال احلاالت املحولة على عيادته والإطالع على
منوذج التحويل و�صور الأ�شعة والفحو�صات املرفقة وطلب عمل �صورة �أ�شعة جديدة
�إن لزم ومبا�شرة �إجراء الفح�ص والت�شخي�ص وتقييم احلالة ال�صحية العامة واحلالة
ال�صحية الفموية للمراجع ومدى �صالحيتها للإجراءات العالجية وحتديد خطط
العالج وت�سجيل املواعيد للمراجعني على منوذج املواعيد.
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•للطبيب بالوحدة بعد تقييم احلالة وحتديد مدى مطابقتها للمتطلبات الفنية �أن
يقرر �ضمن اخلطط العالجية املقرتحة التايل:
	-قبول احلالة والبدء يف الإجراءات العالجية �أو ت�سجيل احلالة وفقاً لنظام
املواعيد.
	-حتويل احلالة للطبيب الب�شري املخت�ص لال�ست�شارة �أو ت�أهيل احلالة ال�صحية
العامة للمري�ض يف حالة وجود �أي عوار�ض �صحية ت�شكل تداخل �أو خطورة عند
مبا�شرة الإجراءات العالجية لطب الأ�سنان.
	-رد احلالة �إىل طبيب الأ�سنان العام (القائم بالتحويل) ال�ستكمال بع�ض الإجراءات
العالجية الأولية الغري م�ستكملة �أو املطلوبة للبدء يف الإجراءات العالجية
التخ�ص�صية �أو للخلع يف حالة عدم �صالحية الأ�سنان للعالج التحفظي على �أن
يتم ذلك كتابياً على النماذج املخ�ص�صة ومراعاة �أ�سلوب اخلطاب الأمثل بني
الأطباء.
	-يف حالة احلاجة لإجراء عالج تخ�ص�صي �ضروري لت�أهيل احلالة قبل البدء يف
الإجراءات العالجية املحولة ب�ش�أنها �أو عدم �صالحية احلالة للإجراء العالجي
التخ�ص�صي املحول من �أجله للوحدة التخ�ص�صية وتقدير الطبيب احلاجة
لإجراء عالجي تخ�ص�صي �أخر ،يتم حتويل احلالة �إىل وحدة طب الأ�سنان
املعنية باملركز وذلك لال�ست�شارة �أو لطلب الإجراء العالجي التخ�ص�صي الالزم
على �أن يتم ذلك كتابياً وبعد موافقة رئي�س الوحدة.
نظام مواعيد املراجعة:
•ت�سجل مواعيد املراجعات للمراجعني من قبل العيادات وتقوم كل وحدة تخ�ص�صية
ب�إعداد قوائم يومية ب�أ�سماء املراجعني طبقاً ملواعيد العيادات و�إر�سالها �إىل مكتب
حفظ امللفات لإدخال جميع البيانات باحلا�سب الآيل على �أن يتم ذلك قبل املوعد
بوقت كاف ليتم ا�ستخراج ملفاتهم قبل املوعد بيوم.
•يقت�صر العمل بالفرتة امل�سائية على املراجعني احلا�صلني على مواعيد م�سبقة
بالعيادات.
•يجب �شراء الذهب �أو املواد املكلف بها املراجع قبل �إعطاء مواعيد الرتكيبات
والتقومي.
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•يكون �إعطاء املوعد للمراجع عند نف�س الطبيب القائم بالفح�ص وال يتم حتويل
املراجع من عيادة �إىل �أخرى بنف�س الوحدة �إال بعد موافقة رئي�س الوحدة املعني
فقط.
•ي��راع��ى �أن ت��ك��ون م��واع��ي��د امل��ر���ض��ى امل�صابني ب���أم��را���ض عالية ال��ع��دوى مثل
( )AIDS - Hepatitisبالفرتة املت�أخرة من الدوام.
•يقوم مكتب املواعيد باملركز باالت�صال باملراجعني للت�أكد من ح�ضورهم للموعد من
عدمه.
•يف حال تخلف املراجع عن احل�ضور يف املوعد املحدد ملدة ( )10دقائق يتم �إلغاء
املوعد ويراجع طبيب الوحدة لتحديد موعد جديد.
•يف حال تخلف املراجع عن املوعد املحدد له ملدة تزيد عن � 3أ�شهر يلتزم ب�إح�ضار
حتويل جديد ودخول الفح�ص من جديد ح�سب �أيام الفح�ص املحددة لكل وحدة.
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وتنظيماً حل�سن �سري العمل يف عيادات طب الأ�سنان مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية،
يتم التقيد بنظام املواعيد للمراجعني طبقاً لل�ضوابط التالية:
•يتم اال�سرت�شاد بعدد املواعيد املقررة عالجها واحلد الأدنى للإنتاجية املطلوبة
بكل عيادة ح�سب طبيعة عمل كل وحدة تخ�ص�صية باملركز واملبينة باجلدول التايل:
م
1

الوحدة

املعدل
اليومي

ال يقل عن
اال�ستعا�ضة ال�صناعية
 2-3قيا�س

2

التقومي

3

اللثة

4

الع�صب

 3حاالت
جراحية
5-4
حاالت

املعدل
الأ�سبوعي

املعدل
ال�شهري

مالحظات

12 - 10
قيا�س

50 - 40
قيا�س

بالإ�ضافة �إىل الأعمال
الفنية الأخرى

 4حاالت
جديدة
 12حالة
جراحية

20 - 16
حالة

 12حالة
جديدة

 120حالة
جديدة �سنوياً

 50 - 40بالإ�ضافة �إىل الأعمال
الفنية الأخرى
حالة جراحية
80 - 66
حالة

5

الأطفال

12 - 10
حالة

 3خلع  3 -ح�شو  3 -ع�صب  3 -تاج �ستيل

6

اجلراحة

 20حالة
فح�ص

 3خلع ب�سيط  3 -خلع غري جراحي ل�ضر�س
منطمر 3 -خلع جراحي ل�ضر�س منطمر 3 -متنوع

•يتم مبا�شرة الإجراءات العالجية للمري�ض وفقاً للموعد املحدد له ،ويف حال
احتياج املري�ض للزيارات املتكررة ال�ستكمال العالج عند نف�س الطبيب يتم حتديد
موعد الزيارة املقبلة على منوذج املواعيد وال ي�ستلزم حتويل املري�ض لإجراءات
يوم الفح�ص مرة �أخرى �إال عند التحويل لوحدة تخ�ص�صية �أخرى لطلب �إجراء
ا�ست�شاري �أو عالجي جديد.
•يف حال اعتذار بع�ض املراجعني عن املواعيد املقررة لهم ،يتم االت�صال باملراجعني
بقوائم االنتظار مللئ الوقت ال�شاغر بدي ً
ال عن املواعيد املعتذر عنها.
•يتوقع �أن ي�ستهلك كامل وقت الدوام يف عالج العدد املحدد لكل عيادة ويف حالة
االنتهاء من عالج العدد املحدد بوقت مبكر يلتزم الطبيب بعدم رف�ض ا�ستقبال �أي
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حالة جديدة قرر رئي�س الوحدة ا�ستقبالها بالوقت املتبقي والكايف ملبا�شرة عالجها
وال يجوز التعلل بانتهاء الأرقام.
•ال يجوز تدخل الأطباء باملركز يف �أعمال الت�سجيل ال�صحي يوم الفح�ص ووقف
الت�سجيل قبل ا�ستكمال الأعداد املقررة من املراجعني وبخا�صة عند توفر الوقت
الكايف ال�ستقبال املراجعني.
•يف حالة الإجازات املر�ضية �أو الطارئة للأطباء ،يجب على الطبيب �إبالغ �إدارة
املركز بال�سرعة املمكنة لتوفري البديل �إن �أمكن �أو تعديل املواعيد املقررة على
عيادته �أو اتخاذ الالزم ب�ش�أن عدم ت�سجيل مراجعني على عيادته �إذا �صادف يوم
الفح�ص املقرر للوحدة.
•يجب على الأطباء والفنيني التقيد بجدول الدوام الأ�سبوعي للفرتة امل�سائية (الدوام
الإ�ضايف) منعاً حلدوث �إرباك يف العمل ويتم التبديل كتابياً عند ال�ضرورة الق�صوى
مبعرفة رئي�س املركز وموافقة رئي�س الوحدة لتوفري البديل �إن �أمكن �أو تعديل
املواعيد املقررة على عيادته.
الإجراءات العالجيـة يف وحدات طب الأ�سنان مبراكـز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
يقوم الأطباء والفنيني العاملني بوحدات طب الأ�سنان التخ�ص�صية باتباع بروتوكوالت
العمل الفنية والإكلينيكية املعتمدة لأق�سام طب الأ�سنان التخ�ص�صية كل يف جمال عمله.
•توكل هذه الإجراءات الفنية والعالجية �إىل الطبيب املعالج الذي يعترب هو امل�سئول
الأول والأخري عن هذه الإجراءات املقدمة للمري�ض وهو املنوط بها �ضمن الثوابت
الطبية املتعارف عليها ،وما �آلت �إليه الثقة بقيامه بهذه املهنة و�أداء ر�سالته عرب
ح�صوله على ال�شهادات العلمية امل�ؤهلة لأداء وظيفته واخلربات املكت�سبة من �أدائه
العملي واالعرتاف ب�أنه م�ؤهل لأداء هذه املهام مبا يحمله من ت�صريح ملزاولة هذه
املهنة.
•عند التخا�صم بحدوث خط�أ طبي �أو فني يرفع الأمر للجنة خمت�صة مكلفة من
�إدارة طب الأ�سنان لتحديد �صحة �إجراءات العمل الطبي املقدم للمري�ض من عدمه
�أو �إهماله يف �أداء عمله ومدى م�سئولية الطبيب املعالج والتو�صية بتوقيع اجلزاء
على الطبيب املعالج يف حالة ثبوت اخلط�أ املهني.
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 - 7بع�ض اخلدمات التخ�ص�صية املقدمة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية
نظراً للحاجة للتو�سع يف بع�ض الإجراءات التخ�ص�صية مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية
فقد مت التن�سيق مع ر�ؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية با�ستحداث
بع�ض العيادات مثل عيادات عالج �أقنية اجلذور وطب �أ�سنان الأطفال والرتكيبات املتحركة
وتقدمي هذه اخلدمات للمراجعني فئة غري كويتي وقد مت تكليف بع�ض �أطباء الأ�سنان
كمن�سقني للإ�شراف على هذه العيادات املوزعة على جميع املناطق ال�صحية والتن�سيق مع
ر�ؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان ور�ؤ�ساء الأق�سام التخ�ص�صية.
مهام من�سقي عيادات طب الأ�سنان التخ�ص�صية العاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية:
•يتم ت�سمية من�سق عيادات طب الأ�سنان التخ�ص�صية وذلك لكل تخ�ص�ص من
التخ�ص�صات املقدمة حالياً مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملناطق ال�صحية �أو
التي يتم ا�ستحداثها.
•ت�سري �صالحيات املهام الوظيفية التالية الذكر للمن�سق على �أطباء الأ�سنان العاملني
بعيادات طب الأ�سنان التخ�ص�صية مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية �أيا كان تبعيتهم
الإدارية �سواء لر�ؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية �أو لر�ؤ�ساء
الأق�سام التخ�ص�صية ب�إدارة طب الأ�سنان.
•ميثل حلقة الو�صل بني �أطباء الأ�سنان العاملني بعيادات طب الأ�سنان التخ�ص�صية
ورئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ال�صحية ورئي�س الق�سم التخ�ص�صي
ب�إدارة طب الأ�سنان فيما يخ�ص اخلدمات التخ�ص�صية املقدمة.
•التن�سيق مع رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان ب�شان املتطلبات التجهيزية الالزمة
للعيادات العاملة �أو املقرتحة للت�أهيل ،وخماطبة اجلهات املعنية بالتعاون مع
من�سقي �أدوات ومواد طب الأ�سنان باملنطقة ب�شان �إمكانية تنفيذ هذه املتطلبات.
•التن�سيق مع رئي�س الق�سم ورئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ب�شان توزيع
�أطباء الأ�سنان املعنيني على عيادات طب الأ�سنان التخ�ص�صية باملنطقة.
•الإ�شراف ومتابعة �سري العمل بعيادات طب الأ�سنان التخ�ص�صية العاملة باملنطقة
ال�صحية والت�أكد من تطبيق برامج العمل والنظم واللوائح الفنية ومتابعة تنفيذها
وكذلك التفتي�ش الدوري على العيادات املعنية وتقييم اخلدمات املقدمة والعمل
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على تطويرها وحت�سني جودتها كذلك درا�سة االقرتاحات املقدمة من العاملني
بالعيادات املعنية ورفع التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها لرئي�س الق�سم ورئي�س وحدة
خدمات طب الأ�سنان.
•التن�سيق مع رئي�س الق�سم ورئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ب�شان تنظيم
الإجازات الدورية وخطط التغطية للأطباء املعنيني.
•متابعة الإح�صائيات ال�شهرية للعيادات وكذلك اال�ستئذانات للأطباء املعنيني بعد
ا�ستكمال الإجراءات الإدارية من الرئي�س املبا�شر وا�ستالم ن�سخة عنها.
•امل�شاركة والتعاون مع رئي�س الق�سم ورئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان يف �إجراءات
تقييمات الكفاءة ال�سنوي للأطباء املعنيني.
•امل�شاركة والتعاون مع رئي�س الق�سم ورئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان يف تر�شيح
الأطباء املعنيني املتميزين لالمتيازات الوظيفية مثل الرتقية باالختيار ومكاف�آت
الأعمال املمتازة وفقاً للقوانني واللوائح املتبعة وكذلك تر�شيح الأطباء املعنيني
للدورات التدريبية وامل�ؤمترات العملية.
•درا�س���ة ال�ش���كاوي الت���ي تق���دم م���ن املراجع�ي�ن والعمل عل���ى حله���ا ورفعها جلهة
االخت�صا�ص الفنية (رئي�س الق�سم) �أو الإدارية (رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان)
ح�سب حمتوى ال�شكوى.
•�إعداد تقارير ربع �سنوية و�سنوية عن �أعمال العيادات املعنية مت�ضمناً الإيجابيات
وال�سلبيات والتو�صيات املقرتحة لتطوير الأداء بالعيادات املذكورة ورفعه لرئي�س
الق�سم ولرئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة.
•امل�شاركة يف �إعداد وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية مع اجلهات املعنية بهدف االرتقاء
بامل�ستوى املهني والعملي للأطباء املعنيني واخلدمة املقدمة.
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خام�س ًا
خدمات الطوارئ وحوادث طب الأ�سنان
� ً
أوال :عالج الطوارئ بعيادات خفارات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية:
•يتم تكليف �أطباء الأ�سنان باملناطق ال�صحية وفنيي الأ�شعة بخفارات اجلمعة
وال�سبت والعطل الر�سمية للعمل بعيادات خفارات املنطقة �صباحاً وم�سا ًء ،ويتم
�إر�سال وتوزيع جدول اخلفارات ب�صورة دورية وم�ؤكدة على عيادات طب الأ�سنان
باملراكز ال�صحية قبل بداية كل �شهر بوقت كاف.
•يتعني على كافة �أطباء الأ�سنان وفنيي الأ�شعة ا�ستالم ك�شوف اخلفارات يف الأ�سبوع
الأخري من ال�شهر ال�سابق للخفارة ،ويلتزم الطبيب وفني الأ�شعة الذي مل يت�سلم
ك�شوف اخلفارة مبراجعة �إدارة وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ال�ستالم
الك�شوف على �أن يكون ذلك قبل بداية ال�شهر اجلديد منعاً حلدوث �أي �إرباك
للعمل خالل اخلفارات.
•يف حالة ا�ستبدال اخلفارة بني طبيبني �أو فنيي �أ�شعة يتم ذلك باالتفاق بينهما على
�أن ير�سل طلب ا�ستبدال اخلفارة موقع من كالهما لطلب موافقة رئي�س وحدة
خدمات طب الأ�سنان باملنطقة.
•ال يتم املوافقة على القيام ب�أي �إجازة طارئة �أو دورية تت�ضمن فرتتها تكليف الطبيب
باخلفارة �إال بعد تن�سيقه مع الزمالء با�ستبدال خفارته و�إر�ساله منوذج موقع من
كليهما لطلب املوافقة من رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة على ذلك.
•يف حالة تخلف �أي مكلف عن اخلفارة ،يتم �إعادة تكليفه بها مرة �أخرى �إ�ضافة
�إىل خفارة ال�شهر املقبل ،وذلك �إذا قدم ما يثبت العذر القهري ل�سبب تخلفه عنها،
�أما يف حال عدم تقدميه ما يثبت هذا العذر ،يتم لفت نظره �أو �إحالته لل�ش�ؤون
القانونية التخاذ الالزم.
•يقع واجب وم�س�ؤولية اخلفارة �أ�سا�ساً على الطبيب �أو الفني املكلف بها وي�سال عنها
�أدبياً و�إدارياً وال يجوز له التهاون يف �أدائها �أو االعتماد على وجود جدول للأطباء
والفنيني االحتياط للقيام بها �إال عند ال�ضرورة الق�صوى.

الدليل االرشادي للعاملين

بقطاع طب األسنان  -اإلصدار الثالث 2017

81

•على الأطباء والفنيني االحتياط فتح الهواتف �أو الإعالم عن مكان تواجدهم وتلبية
النداء للقيام باخلفارة عند ال�ضرورة حيث �أن جدول االحتياط يعد تكليفاً ملزماً
عند ال�ضرورة.
•يجب على جميع �أطباء الأ�سنان والفنيني ت�سجيل �أرقام هواتفهم لدى �إدارة املنطقة
لتي�سري التوا�صل معهم.
الإجراءات العالجية بعيادات خفارات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية:
•خلع الأ�سنان الدائمة واللبنية.
•عمل احل�شوات امل�ؤقتة.
•وقف النزيف الناجت بعد اخللع.
•نزع الع�صب كلي �أو جزئي وحت�ضري ال�ضر�س لعالج الع�صب.
•العالج الأويل لإ�صابات احلوادث املنزلية وحوادث الطرق واحلاالت الطارئة مثل:
(خياطة اجلروح وخلع الأ�سنان املك�سورة ووقف النزيف وفتح وتنظيف اخلراجات
الفموية والتحويل �إىل وحدة اجلراحة �أو ا�ستدعاء اجلراح املناوب لعمل الالزم
وا�ستكمال العالج).
•املحافظة على �أدوات العيادة ومراقبة نظام التعقيم والإ�شراف عليه مع الإقالل من
و�صف الأدوية وجعلها يف �أ�ضيق احلدود.
•يتم عمل �صور الأ�شعة ال�ضرورية لعالج احلاالت بوقت اخلفارة وال يجوز طلب
عمل الأ�شعة دون مبا�شرة العالج الفني الالزم �أو التحويل للعالج التخ�ص�صي �إال
عند احلاجة املا�سة.
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ثاني ًا :عيادات حوادث طب الأ�سنان:
بيانات عيادات حوادث طب الأ�سنان
عدد
العيادات

�أوقات الدوام

مالحظات

2

� 24ساعة يومياً

-

2

مركز العدان التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
(منطقة الأحمدي ال�صحية)

2

ال � 6 -صباحاً
 10لي ً

-

3

م�ست�شفى مبارك الكبري
(منطقة حويل ال�صحية)

1

4

م�ست�شفى اجلهراء العام
(منطقة اجلهراء ال�صحية)

2

5

م�ست�شفى الفروانية العام
(منطقة الفروانية ال�صحية)

1

م
1

املوقع
مركز طب الأ�سنان ( الأمريي )
(منطقة العا�صمة ال�صحية)

مركز جابر الأحمد التخ�ص�صي لطب
 6الأ�سنان
(منطقة مبارك الكبري)

2

عيادة
من  2 - 7ظهرا
�صباحية
ال � 6 -صباحاً
 10لي ً
عيادة ليلية
عيادة
من  2 - 7ظهرا
�صباحية
ال � 6 -صباحاً
 10لي ً
 2عيادة ليلية
ال � 6 -صباحاً
 10لي ً
-

املجمــــــوع

-

 10عيادات

الإجراءات العالجية بعيادات حوادث طب الأ�سنان:
•خلع الأ�سنان الدائمة واللبنية.
•عمل احل�شوات امل�ؤقتة.
•عالج ومتابعة حاالت النزيف وم�ضاعفات اخللع اجلراحي.

•نزع الع�صب كلي �أو جزئي وحت�ضري ال�ضر�س لعالج الع�صب.
•العالج الأويل لإ�صابات احلوادث املنزلية وحوادث الطرق واحلاالت الطارئة مثل:
(خياطة اجلروح وخلع الأ�سنان املك�سورة ووقف النزيف وفتح وتنظيف اخلراجات
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الفموية والتحويل �إىل وحدة اجلراحة �أو ا�ستدعاء اجلراح املناوب لعمل الالزم
وا�ستكمال العالج).
•املحافظة على �أدوات العيادة ومراقبة نظام التعقيم والإ�شراف عليه مع الإقالل من
و�صف الأدوية وجعلها يف �أ�ضيق احلدود.
•يتم عمل �صور الأ�شعة ال�ضرورية لعالج احلاالت بوقت اخلفارة وال يجوز طلب
عمل الأ�شعة دون مبا�شرة العالج الفني الالزم �أو التحويل للعالج التخ�ص�صي �إال
عند احلاجة املا�سة.
يوجد قائمة بخفارات الأطباء حتت االت�صال لأخ�صائيي طب الفم والوجه والفكني
لتلبية النداءات للحاالت التي حتتاج التدخل اجلراحي التخ�ص�صي.
ثالث ًا� :إجراءات ا�ستقبال احلاالت الطارئة مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية:
•احلاالت التي حتتاج لتدخل طبي عاجل و�أي ت�أخري يف ت�شخي�صها �أو عالجها
�أو رعايتها �صحياً ي�ؤدي �إىل تفاقم احلالة �أو �إ�صابة املري�ض بعاهة م�ستدمية �أو
الوفاة (مثل حاالت اجلروح الفموية  -ك�سور الأ�سنان �أو الفك �أو الوجه  -حوادث
الطرق  -النزيف الفموي  -حاالت اخلراجات الفموية ال�شديدة امل�ؤدية لالختناق
 ).....يتم ا�ستقبالها بوحدة جراحة الوجه والفم والفكني �سواء كانت بدون حتويل
�أو حمولة من عيادات الأ�سنان العاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية �أو عيادات
حوادث طب الأ�سنان �أو العيادات اخلارجية و�أجنحة امل�ست�شفيات �أو بني وحدات
طب الأ�سنان بنف�س املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان.
•احلاالت التي خ�ضعت للعالج بوحدة من وحدات طب الأ�سنان التخ�ص�صية باملركز
وتعاين من �أي م�ضاعفات فموية �أو �أي �سلبيات من املواد �أو الأجهزة امل�ستخدمة يف
فم املري�ض والتي ي�ستلزم �سرعة متابعتها �أو تعديلها �أو عالجها ،يتم ا�ستقبالها من
قبل طبيب الوحدة املعالج �أو طبيب الوحدة املكلف مبتابعة حاالت الطوارئ بالوحدة.
•يتم ا�ستقبال جميع احلاالت الطارئة من قبل رئي�س الوحدة املعني �أو من ينوب عنه
ويتم توزيعها على العيادة املخت�صة.
•تقدم خدمة الطوارئ للمري�ض ويتم ت�سجيل موعد له �إن لزم.

•يجب توفري �أرقام وو�سائل االت�صال للحاالت التي حتتاج لتدخل الطوارئ الطبية
للطب الب�شري �أو ا�ستدعاء الإ�سعاف الطبي.
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رابع ًا :عالج الطوارئ (اخلفارة) يف الربامج املدر�سية ل�صحة الفم واال�سنان:
تقدم خدمات الطوارئ (اخلفارة) من خالل املراكز بخفارات اجلمعة وال�سبت والعطل
الر�سمية بالفرتتني ال�صباحية وامل�سائية وتقدم من خالل املواقع التالية:
.1

1مركز برنامج العا�صمة املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان� :ضاحية عبداهلل ال�سامل
قطعة (� )4شارع �سيد علي �سليمان مقابل م�سجد ال�سهول.

.2

2مركز برنامج حويل املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان :منطقة ال�ساملية خلف جمعية
ال�ساملية التعاونية قطع (� )5شارع حمد املبارك.

.3

3مركز برنامج الأحمدي املدر�سي ل�صحة الفم والأ�سنان :منطقة الفحيحيل قطعة
( )4مركز الفحيحيل التخ�ص�صي بجوار املعهد الديني الدور الثاين.
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الباب الثاين
قطاعات طب الأ�سنان امل�ساندة
� ً
أوال :اخلدمات التمري�ضية
يف عيـادات طـب الأ�سنـان
يتم القيام مبهام التمري�ض يف عيادات طب الأ�سنان من خالل �أفراد الهيئة التمري�ضية
�أو م�ساعدة طبيب الأ�سنان ويكون دورهم مكمل للطبيب يف العيادة ويتم تدريبهم على
املهارات الفنية الالزمة بحيث يكونوا على دراية كاملة ب�سرعة جتهيز الأدوات واملواد
والدقة با�ستخدام وتركيب اخللطات وامل�ساعدة الالزمة ،مما يوفر الكثري من الوقت
واجلهد للطبيب.
ر�سالة الهيئة التمري�ضية (:)Mission
هدف التمري�ض هو تقدمي خدمة متري�ضية �شاملة مبجال طب الأ�سنان للمراجعني تلبي
احتياجاتهم وت�ؤدي �إىل ك�سب ثقتهم و�أن تكون م�سايرة للخدمات ال�صحية املتميزة ومواكبة
للتطور العلمي.
الر�ؤية امل�ستقبلية (:)Vision
�أن يكون كادر التمري�ض على �أعلى م�ستوى من الناحية اخللقية والعلمية والإبداعية
وقادر على التوا�صل مع كافة فئات املجتمع وحري�ص على معرفة م�شاكل جمتمعه متلم�س
الحتياجاته مدرك لدوره التمري�ضي متم�سك باجلودة يف �أدائه لعمله.
املهام الفنية للتمري�ض:
•حت�ضري وت�شغيل جميع �أجهـزة العيادة.
•حت�ضري وترتيب �أدوات العيادة ،وذلك بو�ضعها يف الأماكن املنا�سبة ،وحت�ضري
الكميات الالزمة ال�ستخدامها �أثناء العمل بعدد املر�ضى املتوقع ح�ضورهم.
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•ا�ستقبال املراجعني وا�ستالم امللفات منهم ومناداة املراجعني كل ح�سب دوره،
و�إر�شادهم للجلو�س على كر�سي الأ�سنان بالطريقة ال�صحيحة ،ثم و�ضع ال�صدرية
وك�أ�س امل�ضم�ضة وما�صة اللعاب اجلدد �أمام املري�ض.
•م�ساعدة طبيب الأ�سنان �أثناء �أداء العمل الالزم لكل حالة على حده ،مثل �سحب
اللعاب وتوفري القطن وال�شا�ش ،وخلط وجتهيز احل�شوات ....
•العناية باملري�ض بعد انتهاء الطبيب من عمله ب�إعطائه �شا�ش �أو م�ساعدته للو�صول
�إىل ك�أ�س املاء ،واال�ستماع لطلبه ،و�إعطاء التعليمات التي يجب على املري�ض �إتباعها
بعد العالج ح�سب التعليمات.
•تنظيف اجلهاز وحو�ض املياه التابع له بعد االنتهاء من العمل كل حالة على حده
وتغري الالزم من الأدوات.
•ت�سليم الأدوات امل�ستخدمة بعد عدها وكتابتها يف دفرت الت�سليم واال�ستالم �إىل
ق�سم التعقيم ومن ثم ا�ستالمها بعد االنتهاء من تعقيمها والت�أكد من عددها و�صحة
تعقيمها.
•ترتيب املواد امل�ستخدمة يف العيادة وكذلك الأدوات املعقمة يف الأدراج املعدة لذلك.
•ت�سليم القوالب ( )Impressionsواملوديالت (� )Modelsأو الأطقم �أو �أجهزة التقومي
املراد �إ�صالحها ( )Orthodontic Appliances and Denturesوالذهب...
للمخترب بعد ت�سجيلها بدفرت املخترب.
•الإ�شراف على عامل التنظيف لتنظيف �أر�ضية العيادة والآثار املتبقية وفقاً
للتو�صيات والإر�شادات ال�صحية وبحيث ال يحق لعامل التنظيف �أن يقوم ب�أي
تنظيف �أو ترتيب للأدوات اخلا�صة بالعمل يف العيادة.
•قيا�س النب�ض وم�ستوى �ضغط الدم وم�ستوى ال�سكر �إن لزم وكذلك امل�ساعدة يف
احلاالت الطارئة.
•الت�أكد بعد نهاية الدوام من �إغالق الإنارة بالعيادة وكذلك التيار الكهربائي للأجهزة
والتي ال حتتاج لإعادة ال�شحن.
•تطبيق مبادئ وقواعد �ضبط اجلودة ومنع العدوى وال�سالمة العامة �أثناء العمل.
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بع�ض املالحظات الإدارية والأدبية للتمري�ض:
•االلتزام مبواعيد الدوام الر�سمي ومالزمة الطبيب �أثناء �أداءه ملهام عمله وعدم
ترك العيادة �إال للأمور ال�ضرورية ويف �أ�ضيق احلدود ويف حال عدم وجود مراجع
داخل العيادة.
•�إتباع وتنفيذ التعاميم والأنظمة والقوانني اخلا�صة بالعمل.
•االهتمام واحلر�ص على ا�ستقبال املراجع ب�شكل الئق ومريح والتخاطب معه
بكل احرتام وتقدير ومراعاة حالته النف�سية ،وااللتزام ب�سلوكيات املهنة واحرتام
خ�صو�صية املر�ضى واعتبارها �سراً ال يجوز لأحد االطالع عليه.
•�إتباع الإر�شادات ال�صادرة من قبل طبيب العيادة واحرتام طريقته اخلا�صة يف
الأداء ،وعدم التدخل املبا�شر �أثناء �إعطائه التعليمات للمري�ض.
•اال�ستمرار وعدم االعرتا�ض على �سري العمل حتى لو كان وقت العمل �أطول من
املعتاد عن بقية �أيام العمل.
•�إجناز العمل املطلوب �إمتامه بدقة وحر�ص وطلب املعاونة يف احلاالت التي ال
ي�ستطيع املمر�ض �أو املمر�ضة القيام بها وم�ساعدة زمالء املهنة وغريهم من العاملني
يف املجال ال�صحي والتحلي بالعمل بروح الفريق الواحد.
•احلر�ص على ح�ضور الدورات التدريبية وتنمية املهارات الذاتية والكفاءة املهنية.
•عدم املبالغة يف ا�ستخدام الهاتف �أثناء العمل وق�صره على الأمور ال�ضرورية فقط
ويف �أ�ضيق احلدود.
•االلتزام باملظهر النظيف والالئق مبكانة العمل ومراعاة عدم التربج واملاكياج املبالغ
فيه.
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ثاني ًا
خدمات الت�صوير بالأ�شعة يف طب الأ�سنان
نظام التحويل خلدمات �أ�شعة طب الأ�سنان-:
•يتم حتويل املري�ض لإجراء الفح�ص بالأ�شعة بوا�سطة النماذج املعتمدة لطلب
الفح�ص بالأ�شعة والنماذج اخلا�صة بطلب الفح�ص للأ�شعة املقطعية امل�ستحدثة
بطب الأ�سنان مع التوقيع عليها من قبل الطبيب املعالج.
•�ضرورة مراعاة عدم املبالغة يف كمية الأ�شعة املطلوبة جلميع �أنواع فحو�صات
الأ�سنان بحيث تفي بالأغرا�ض الت�شخي�صية الالزمة للحالة وقت عالجها مع عدم
طلب العديد من �صور الأ�شعة للمري�ض بوقت واحد دون حاجة فنية �أو خلطط
العالج املطولة حتى ال يت�سبب يف تراكم العمل �أو قدم الأ�شعة واحلاجة �إىل �إعادتها
وقت العالج ف�ضال عن تعري�ض املري�ض جلرعات �إ�شعاعية زائدة مع اجلهد والوقت
الزائد على فني الأ�شعة وا�ستهالك كمية كبرية من م�ستلزمات الأ�شعة بدون داعي.
•مراعاة عدم حتويل حاالت عادية لفح�ص �أ�شعة البانوراما ( )O.P.Gحيث �أنها
خم�ص�صة لت�صوير حاالت (الك�سور الفكية  -انطمار �أ�ضرا�س العقل  -حاالت
احلوادث) من �أجل اال�ستخدام الأمثل لتلك الو�سيلة الهامة للت�شخي�ص بطب الأ�سنان.
•الطبيب ملزم �أدبيا وفنيا مبتابعة ا�ستكمال عالج املري�ض الذي قام بتحويله لإجراء
الفح�ص بالأ�شعة وذلك بال�سرعة املمكنة بنف�س اليوم �أو ح�سب جدوله الأ�سبوعي ما
مل يطر�أ ظرف ا�ضطراري يحول دون ذلك مثل قيام الطبيب ب�إجازة �أو يف حاالت
املراجعة الطارئة حيث يتم ا�ستقبال املري�ض من قبل الأطباء املتواجدون بالدوام.
واجبات وم�س�ؤوليات فنيي �أ�شعة الأ�سنان-:
•ا�ستقبال املر�ضى املحولني من �أطباء الأ�سنان مع الت�أكد من عدم وجود �أي موانع
للتعر�ض للأ�شعة ال�سينية امل�ستخدمة.
•تطبيق تعليمات الوقاية من الإ�شعاع واتخاذ الإجراءات واالحتياطات الالزمة
للحماية من الأخطار الإ�شعاعية لنف�سه وجميع املتعر�ضني واملحيطني مبجال
الأ�شعة.
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•تطبيق مبادئ وقواعد �ضبط اجلودة ومنع العدوى وال�سالمة العامة �أثناء العمل.
•�إنتاج �صور الأ�شعة �سواء بتقنية الت�صوير العادية �أو الت�صوير الرقمي امل�ستحدث
بطب الأ�سنان مع مراعاة اجلودة النوعية ل�صور الأ�شعة الناجتة.
•مواكبة التحديثات لنظم الت�صوير الإ�شعاعي بطب الأ�سنان من �أنظمة الت�صوير
الرقمية والتدريب على برامج الت�شغيل والتطبيقات اخلا�صة ب�أجهزة الت�صوير
الرقمي.
املا�سح الرقمي لل�شريحة الف�سفورية
�أجهزة البانوراما الرقمية ثنائية الأبعاد
�أجهزة الأ�شعة املقطعية ثالثية الأبعاد

PSP Automatic Digital Scanners
2D Digital Panoramic plus Ceph.
3D Cone Beam Computerized Tomography CBCT

•ا�ستخدام مقيا�س اجلرعة الإ�شعاعية اجليبي ( )TLDواحلر�ص على تبديله دوريا
طبقا لتعليمات �إدارة الوقاية من الإ�شعاع.
•ح�صر امل�ستلزمات واملواد امل�ستخدمة يف الت�صوير والت�أكد من �صالحيتها وعمل
الطلبيات اخلا�صة بها وتخزينها بالأ�سلوب الأمثل وفقاً للنظم املتبعة مع متابعة
ال�صيانة الدورية للأجهزة والتبليغ عن الأعطال.
•تدوين بيانات املر�ضى بال�سجالت اخلا�صة طبقا لطرق وتقنيات الت�صوير
امل�ستخدمة.
•عمل الإح�صائيات ال�شهرية اخلا�صة بخدمات الت�صوير بالأ�شعة لطب الأ�سنان مع
�إر�سالها لرئي�س ق�سم الأ�شعة وباقي اجلهات املخت�صة.
•ح�ضور الدورات التدريبية املقررة من ق�سم �أ�شعة الأ�سنان ومراقبة التخطيط
والتدريب.
•القيام ب�أية مهام �أخرى يكلف بها �ضمن اخت�صا�صه.
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ثالث ًا
خدمـات خمتبـرات طب الأ�سنـان
يخت�ص هذا الق�سم بجميع الأعمال وال�ش�ؤون الفنية املخربية يف جماالت طب الأ�سنان
املختلفة وعلى الأخ�ص فيما يلي:
•و�ضع اخلطة الالزمة لإن�شاء خمتربات جديدة لطب الأ�سنان يف مراكز طب الأ�سنان
التي حتتاج �إليها وتطوير املختربات املوجودة ومتابعة تنفيذ هذه اخلطة وبراجمها.
•جتهيز الق�سم باحتياجاته الت�شغيلية من �أجهزة ومعدات وم�ستهلكات خمربية
وتوفري القوى العاملة الالزمة له.
•الإ�شراف على برامج التدريب للكوادر الفنية والعمل على رفع م�ستوى �أدائها
وكفاءتها الفنية واملهنية بالتن�سيق مع مراقبة التخطيط والتدريب بالإدارة.
•و�ضع برامج تطوير وحتديث الأجهزة وو�ضع متطلبات ال�صيانة الدورية والإ�صالح
ومتابعتها.
•الإ�شراف الفني على جميع خمتربات طب الأ�سنان يف كافة مراكز طب الأ�سنان
التخ�ص�صية وتن�سيق العمل املخربي فيما بينها.
•�إعداد الإح�صاءات ال�شهرية و�إعداد التقارير ال�سنوية اخلا�صة ب�أن�شطة خمتربات
طب الأ�سنان ومقرتحات تطوير نظم العمل.
واجبات وم�س�ؤوليات فنيي خمتربات طب الأ�سنان
•يقوم فنيي خمتربات �صناعة الأ�سنان ب�إجراء املتطلبات املعملية �أو التجهيزية الالزمة
�أو �إجراءات الإ�صالحات اخلا�صة بها وبعد الت�أكد من �سداد املراجع للر�سوم املقررة
ووفقاً لنماذج �أمر العمل املحولة من وحدات طب الأ�سنان التخ�ص�صية باملركز
وح�سب تعليمات الطبيب املعالج واال�سرت�شاد بر�أيه يف املجاالت الآتية على �سبيل
املثال ال احل�صر:
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	�-صناعة التيجان واجل�سور (التيجان واجل�سور املعدنية والبور�سلني  -ال�سراميك
 البو�ست  -الزركونيوم).	�-صناعة الرتكيبات املتحركة من الأطقم املتحركة اجلزئية والكاملة والفورية
و�أعمال الإ�صالح والتبطني و�إ�ضافة الأ�سنان وامل�شابك.
	�-صناعة �أجهزة تقومي الأ�سنان املتحركة والواقيات الليلية.
	�-صناعة الأجهزة اجلراحية للفم والأ�سنان.
	�-صناعة حافظات امل�سافات اخلا�صة بطب �أ�سنان الأطفال.
	�-صناعة موديالت الدرا�سة.
•تطبيق مبادئ وقواعد �ضبط اجلودة ومنع العدوى وال�سالمة العامة �أثناء العمل.
•ا�ستدعاء فنيو �صيانة الأجهزة عند وجود �أي �أعطال بالأجهزة امل�ستخدمة يف
املخترب.
•تدوين الإجراءات املعملية يف ال�سجالت اخلا�صة بالق�سم وعمل الإح�صاءات
ال�شهرية ورفعها لرئي�س املخترب املخت�ص.
•ح�ضور الدورات التدريبية املقررة من ق�سم خمتربات طب الأ�سنان ومراقبة
التخطيط والتدريب.
•القيام ب�أية مهام �أخرى يكلف بها �ضمن اخت�صا�صه.
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رابع ًا
خدمـات �صحــة الفــم والأ�سنان
يتبع فن ّيو وفنيات �صحة الفم والأ�سنان مراقبة التخطيط والتدريب ولفن ّيي �صحة الفم
والأ�سنان دور فعال و�إيجابي يف معاجلة �أمرا�ض اللثة وم�ساعدة املر�ضى يف املحافظة على
�صحة الفم والأ�سنان وال�صحة العامة ب�صورة جيدة عن طريق توعيتهم و�إر�شادهم �إىل
�أحدث ال�سبل الوقائية وعلى العناية ال�صحية لتجنيبهم �أمرا�ض الفم والأ�سنان.
•يقوم فن ّيو وفن ّيات �صحة الفم والأ�سنان با�ستقبال وفح�ص الفم والأ�سنان واللثة
للحاالت املحولة من قبل طبيب الأ�سنان وعمل الإجراءات العالجية املطلوبة ح�سب
�إر�شادات الطبيب املحول.
•�إعطاء املري�ض الو�صف الدقيق حلالته ال�صحية الفموية مع الطرق الواجب �إتباعها
لتح�سينها ومنع تطورها.
•�إزالة الرت�سبات اجلريية املختلفة ال�صلبة منها والرقيقة من على �أ�سطح الأ�سنان
(تنظيف ،تلميع ،تنعيم).
•تطبيق احل�شوات الوقائية ال�سادة للأ�سنان الدائمة.
•ال يحق لفنيي �صحة الفم والأ�سنان حترير الو�صفات الدوائية �أو التوقيع عليها
واعتمادها.
•امل�شاركة الفعالة يف جمال التوعية ال�صحية واملحا�ضرات العلمية.
•تطبيق مبادئ وقواعد �ضبط اجلودة ومنع العدوى وال�سالمة العامة �أثناء العمل.
•املحافظة على العهدة اخلا�صة و�أجهزة و�أدوات العيادة ومتابعة نظافتها وتعقيمها
و�صيانتها.
•عمل الإح�صائيات ال�شهرية اخلا�صة بخدمات �صحة الفم والأ�سنان املقدمة
و�إر�سالها للرئي�س املبا�شر.
•ح�ضور الدورات التدريبية املقررة من مراقبة التخطيط والتدريب.
•القيام ب�أي مهام �أخرى يكلف بها �ضمن اخت�صا�صه.
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خام�س ًا
خدمـــات التعقيـــم ومنــع العــدوى
•يقوم العاملني القائمني على �إجراءات التعقيم بتنفيذ �إجراءات الت�شغيل لأجهزة
التعقيم ح�سب تعليمات ال�شركة امل�صنعة للأجهزة (ويكون عادة بتعبئة املياه وت�شغيل
اجلهاز ونظافته) والت�أكد من �صالحية وكفاءة الأجهزة.
•عمل اختبارات الكفاءة لأجهزة التعقيم وتعبئة النماذج اخلا�صة بها.
•ا�ستدعاء فنيو �صيانة الأجهزة عند وجود �أي �أعطال بالأجهزة امل�ستخدمة يف غرفة
التعقيم.
•ا�ستخدام �صواين بغطاء جلميع الأدوات امللوثة.
•حتليل املادة املطهرة للأ�سطح وا�ستخدامها لتطهري الأ�سطح.
•تنظيف الأدوات امل�ستخدمة تنظيفا جيداً باملاء وال�صابون واملواد املطهرة ويف�ضل
غ�سل الأدوات با�ستخدام جهاز املوجات فوق ال�صوتية �أو الغ�سالة اخلا�صة بغ�سيل
الأدوات ثم القيام بفح�ص الأدوات وجتفيفها وو�ضعها يف �أكيا�س التعقيم وغلقها
بجهاز ( )Sealing Machineو�صفها يف جهاز التعقيم واختيار برنامج التعقيم
املنا�سب وت�شغيل اجلهاز لإمتام دورة كاملة ،ثم ا�ستخراج الأدوات منه واالنتظار
حتى تربد الأدوات.
•�إتباع بروتوكوالت العمل الفنية وتعليمات مراقبة �ضبط اجلودة ومنع العدوى ب�ش�أن
�إجراءات التعقيم.
•ت�سليم الأدوات بعد تعقيمها لأفراد الهيئة التمري�ضية وفقاً لنموذج الت�سليم
واال�ستالم.
•ح�ضور الدورات التدريبية املقررة من مراقبة �ضبط اجلودة ومنع العدوى.
•القيام ب�أي مهام �أخرى يكلف بها �ضمن اخت�صا�صه.
للمزيد من التفا�صيل �أنظر باب مراقبة �ضبط اجلودة ومنع العدوى.

الدليل االرشادي للعاملين

بقطاع طب األسنان  -اإلصدار الثالث 2017

97

الباب الثالث
مراقبة الجودة ومنع العدوى مفاهيم
أساسية في مجال التعقيم ومنع العدوى

الدليل االرشادي للعاملين

بقطاع طب األسنان  -اإلصدار الثالث 2017

99

الباب الثالث
مراقبة اجلودة ومنع العدوى
مفاهيم �أ�سا�سية يف جمال التعقيم ومنع العدوى
تقوم مراقبة اجلودة ومنع العدوى بالإ�شراف املبا�شر على تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات
اخلا�صة مبجال اجلودة ومنع العدوى على عيادات الأ�سنان يف الرعاية ال�صحية الأولية
ومراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية.
الر�سـالة:
ت�سعى مراقبة اجلودة ومنع العدوى على �أداء ر�سالتها نحو التح�سني امل�ستمر جلميع
اخلدمات ال�صحية باجلودة ومنع العدوى مبجال طب الأ�سنان من خالل البحث الدائم عن
فر�ص التح�سني والتطوير واالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة والت�أكد من اال�ستخدام الأمثل
للموارد املتاحة لتقدمي خدمات ذات جودة عالية وفقاً للمعايري القيا�سية وبطريقة �آمنة
و�سهلة وبتكلفة معقولة ومبا يتفق وتطلعات جميع امل�ستفيدين من هذه اخلدمات.
الر�ؤية امل�ستقبلية:
•الو�صول �إىل �أعلى م�ستويات �إر�ضاء املر�ضى.
•تر�سيخ مفهوم اجلودة لدى العاملني يف احلقل الطبي.
•التقليل من خماطر انتقال العدوى بني املر�ضى وبني املر�ضى والعاملني.
•تقليل املخاطر وال�صعوبات عرب توفري الرعاية ال�صحية ال�سليمة.
مهام من�سق التعقيم ومنع العدوى:
مت ا�ستحداث نظام من�سقي التعقيم ومنع العدوى باملناطق ال�صحية بالتعاون مع ال�سادة
ر�ؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان ومت تكليف بع�ض �أطباء الأ�سنان باملناطق ال�صحية من
�أجل القيام مبهمة التن�سيق مع املراقبة فيما يخ�ص جمال اجلودة ومنع العدوى.
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•ميثل حلقة الو�صل بني وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ال�صحية ومراقبة
اجلودة ومنع العدوى ب�إدارة طب الأ�سنان فيما يخ�ص �شئون التعقيم ومنع العدوى.
•العمل على تطبيق ومتابعة ال�سيا�سات اخلا�صة بالتعقيم ومنع العدوى بعيادات
طب الأ�سنان ووحدات التعقيم وامل�شاركة بتقدمي االقرتاحات التي من �ش�أنها رفع
م�ستوى اخلدمة.
•الإملام العلمي والعملي بنوعيات الأجهزة والأدوات واملواد واملطهرات امل�ستخدمة
وكافة الإجراءات املتبعة واملتعلقة ب�شئون التعقيم ومنع العدوى.
•الإ�شراف على �أداء فنيات التعقيم و�أفراد الهيئة التمري�ضية العاملني بغرف التعقيم
والت�أكد من �إملامهن بكافة املعلومات والأ�ساليب املتبعة يف التعقيم و�سالمة تطبيق
�سيا�سة املناولة للأدوات امللوثة والنظيفة من و�إىل عيادة طب الأ�سنان.
•متابعة �إجراءات و�سالمة ومعايرة الأجهزة امل�ستخدمة واختبارات التعقيم اخلا�صة
بها.
•متابعة �صالحية املواد املطهرة امل�ستخدمة يف التعقيم والطلبيات اخلا�صة بها.
•املتابعة مع م�سئول ال�صيانة يف �ضمان جاهزية الأجهزة بغرف التعقيم.
•متابعة اختبارات تلوث املياه والتعاون على حل م�شكالتها مع اجلهات املخت�صة
بالتن�سيق مع رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة.
•تن�سيق اجلهود مع ال�صحة الوقائية باملنطقة ومتابعة الإجراءات الواجب �إتباعها
عند الوخز بالإبر �أو الآالت احلادة.
•الإر�شاد والتوعية جلميع العاملني من خالل املحا�ضرات والدورات مبجال منع
العدوى.
•رفع التقارير الدورية لرئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان ومراقبة اجلودة ومنع
العدوى عن �سري العمل وجودة التعقيم و�أهم املعوقات واحللول املقرتحة.
تعريف عدوى املن�ش�آت ال�صحية:
وتعرف كذلك بالعدوى املرتبطة مبن�ش�آت الرعاية ال�صحية �أو العدوى املرتبطة
بامل�ست�شفيات  ،وهي عبارة عن العدوى التي مل تكن موجودة لدى املري�ض عند دخوله �إىل
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املن�ش�أة ال�صحية �أو امل�ست�شفى ولكنها حتدث �أثناء �إقامته يف امل�ست�شفى ،وقد تظهر هذه
العدوى بعد خروج املري�ض من امل�ست�شفى وتعترب العدوى التي حتدث ل�شخ�ص نتيجة عمله
يف امل�ست�شفى من عدوى امل�ست�شفيات.
تعريف منع العدوى:
هي االحتياطات الواجب اتخاذها ملنع انتقال العدوى يف املن�ش�آت ال�صحية بالطرق
املختلفة �سواء املبا�شرة �أو الغري مبا�شرة.
طرق انتقال العدوى:
•تلوث الغ�شاء املخاطي للعني والأنف والفم بالرذاذ.
•ا�ستن�شاق امليكروبات املحمولة جواً.
•اللم�س املبا�شر للدم و�سوائل اجل�سم.
•اللم�س غري املبا�شر للأ�سطح امللوثة.
االحتياطات القيا�سية (:)Standard Precautions
هي احلد الأدنى من املمار�سات العملية (االجراءات االحرتازية) التى يتم تطبيقها مع
كافة املر�ضى بغ�ض النظر عن احتمال �أو ت�أكيد حملهم للعدوى وهذه االحتياطات ت�ساعد
على تقليل التعر�ض للمواد املعدية مثل الدم و�سوائل اجل�سم وذلك حلماية العامل واملري�ض،
وت�ساعد االحتياطات القيا�سية على ك�سر حلقة نقل العدوى يف مرحلة االنتقال.
•اجللد الغري �سليم.
•الغ�شاء املخاطي.
•الدم.
•�سوائل اجل�سم ،الإفرازات ماعدا العرق.
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نظافة اليدين (:)Hand Hygiene
مبا �أن اليدين يعتربان من �أكرث الطرق �شيوعاً لنقل امليكروبات .فيعترب االهتمام بنظافة
اليدين من �أهم و�سائل منع انتقال العدوى يف جمال الرعاية ال�صحية.
متى يجب غ�سيل الأيدي:
•قبل وبعد عالج املر�ضى.
•قبل وبعد ا�ستخدام القفازات.
•عندما تكون ملوثة.
•بعد مالم�سة الأج�سام امللوثة.
�أنواع نظافة الأيدي:
•دعك الأيدي با�ستخدام مادة حتتوي على الكحول يف مكوناتها.
•غ�سيل وتطهري الأيدي قبل العمليات اجلراحية.
•غ�سيل الأيدي بال�صابون واملاء.
•غ�سيل الأيدي بال�صابون الذي يحتوي على مادة مطهرة.
خطوات غ�سيل الأيدي:
•نزع كل �أنواع احللي.
•بلل الأيدي باملاء.
•ا�ستخدام املادة املطهرة.
•غ�سيل راحة اليد باملادة املطهرة.
•غ�سيل ظهر اليد باملادة املطهرة.
•غ�سيل بني الأ�صابع باملادة املطهرة.
•غ�سيل حافة الأ�صابع باملادة املطهرة.
•�شطف الأيدي باملاء.
•جتفيف الأيدي (منا�شف ذات اال�ستخدام الواحد).
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املحافظة على الأيدي من املواد احلادة امللوثة:
•يجب التخل�ص من املواد احلادة امللوثة يف احلاوية اخلا�صة بها (.)Sharp Container
•التعامل مع املواد احلادة امللوثة بحر�ص.
•جتنب ثني �أو ك�سر الإبر.
•ا�ستخدام تقنية تناول الإبرة بيد واحدة.
معدات الوقاية ال�شخ�صية:
�أوال :القفازات (:)Gloves
 �أهميتــها:•تقلل من خماطر انتقال العدوى من املر�ضى.
•تقلل من خماطر انتقال العدوى من العاملني يف العيادات �إىل املر�ضى.
•تقلل تلوث �أيدي العاملني يف املجال الطبي.
 يج ــب:•يجب تغيري القفاز عندما يالحظ �أنه مثقوب �أو ممزق.
•يجب عدم غ�سل القفازات �أو تطهريها.
•لب�س القفازات عند مالم�سة الدم ،اللعاب والغ�شاء املخاطي.
• يجب تغري القفاز بني املري�ض واملري�ض.
•يجب التخل�ص من القفاز بعد معاجلة املري�ض.
 �أنواعـ ـ ــها:•قفازات معقمة (.)Sterile Gloves
•قفازات خا�صة لغ�سيل الأدوات (.)Heavy Duty Gloves
•قفازات ذات اال�ستخدام الواحد (.)Single Use Gloves
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ثـ ً
ـانيا :واقيات العيون (:)Eye Protectors
•يجب ا�ستخدامها عند معاجلة املر�ضى حلماية الغ�شاء املخاطي للعيون ويف�ضل �أن
يكون لها حماية جانبية ويجب تطهريها عند تلوثها.
ثـ ـ ً
ـالثا :الكمامات (:)Mask
•ي�ستخدم حلماية الغ�شاء املخاطي لكل من الأنف والفم ويجب تغيريه عند تلوثه.
رابعـ ـ ـ ـ ًـا :املالب�س الواقية (:)Protective Clothing
•يجب �أن تكون ذات �أكمام طويلة تغطي اجللد واملالب�س العادية وحتميها من الدم
واللعاب والرذاذ.
مالحظة :يجب خلع معدات الوقاية ال�شخ�صية قبل مغادرة العيادة.
قائمة االحتياطات املتبعة للعمل بعيادات طب الأ�سنان:
التطعيمات:
•يجب على العاملني يف املجال الطبي �أخذ التطعيمات الالزمة مثل اخلا�صة بالتهاب
الكبدي الوبائي ( Bبالتعاون مع ال�صحة الوقائية) (انظر للملحق).
•يجب معاجلة جميع املر�ضى على �أنهم حاملني للمر�ض.
االحتياطات الالزمة قبل بداية العالج:
•�إمتام عملية غ�سيل اليدين.
•تطهري الأ�سطح �أو ا�ستخدام الأغطية ذات اال�ستخدام الواحد.
•عملية تدفق املياه من الأنابيب قبل اال�ستعمال مهمة جدا ملنع ركودها ولذلك يجب
فتح �أنابيب املياه يف العيادة لعدة دقائق يف بداية كل دوام وخا�صة بعد عطله نهاية
الأ�سبوع للتقليل من تراكم ال�شرائح اجلرثومية.
•حت�ضري الأدوات ح�سب نوع العالج.
•ا�ستدعاء املري�ض والت�أكد من التاريخ الطبي وال�سني مبراجعة ملفه.
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•لب�س واقي العينني ( )Eye Protectionوالقناع الواقي (.)Mask
•�إعادة عملية غ�سيل الأيدي ولب�س القفازات ( )Glovesقبل العالج مبا�شرة.
االحتياطات الالزمة خالل العالج:
•لب�س معدات الوقاية ال�شخ�صية وعدم مل�س الأ�سطح بعد لب�س القفازات.
•تفريغ الهواء من املقاب�ض وحقنة املاء والهواء (.)Air & Water Syringe
•التخل�ص من الإبر يف احلاوية اخلا�صة باملواد احلادة امللوثة.
•تطهري ( )Suction + All Water Linesبني املري�ض والآخر.
•ا�ستخدام املحاليل املعقمة يف حالة العمليات اجلراحية.
•ا�ستخدام ( )Rubber Damح�سب نوع العالج.
•ا�ستخدام  Suctionعايل ال�سرعة.
االحتياطات الالزمة بعد العالج:
•التخل�ص من املريلة والتخل�ص من القفازات امللوثة بعد االنتهاء من عالج املري�ض.
•بعد مغادرة املري�ض لب�س قفازات جديدة للتخل�ص من الأغطية ذات اال�ستخدام
الواحد �أو تطهري الأ�سطح.
•التخل�ص من النفايات.
•يجب على الطبيب التخل�ص من املاء والهواء املتبقي يف �آلة احلفر ال�سريعة بعد كل
مري�ض قبل تعقيمها وذلك بت�شغيل �آلة احلفر ملدة  30-20ثانية حتى يتم التخل�ص
من ال�شوائب العالقة يف خطوط املياه حر�صا على �سالمة املر�ضى.
•تعقيم الأدوات.
•غ�سيل الأيدي.
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�أمام املري�ض:
•لب�س املالب�س الوقائية ال�شخ�صية.
•�إمتام عملية غ�سيل الأيدي.
•و�ضع ك�أ�س املاء النظيف.
•و�ضع مريلة نظيفة.
•و�ضع ما�ص اللعاب.
•فتح الأدوات.
مالحظات هامة:
•يجب الت�أكد من �سالمة �أكيا�س التعقيم.
•يجب الت�أكد من تغري امل�ؤ�شر على �أكيا�س التعقيم.
•احلر�ص على فتح �أكيا�س التعقيم بطريقة �صحية.
•يجب ا�ستخدام تقنية تناول الإبر بيد واحدة.
•يجب التخل�ص من املاء املتبقي يف حاوية املياه اخلا�صة باجلهاز بنهاية الدوام.
التعــقيـم:
�أنواع عمليات التطهري املختلفة( :التنظيف  -التطهري  -التعقيم)
� ًأوال :التنظيف:
هي عملية التخل�ص من والبقايا ( )Debrisوامليكروبات على الأ�سطح والأدوات ،وعملية
التنظيف هي العملية الأ�سا�سية قبل كل من عملية التطهري �أو التعقيم.
ً
ثانيا :التطهري:
هي العملية التي يتم فيها قتل امليكروبات ولي�س البكرتيا املتحو�صلة.
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ً
ثالثا :التعقيم:
هي العملية التي يتم فيها قتل جميع امليكروبات والبكرتيا املتحو�صلة.
طرق غ�سيل وتغليف �أدوات طب الأ�سنان:
 يدويـ ًـا:•لب�س معدات الوقاية ال�شخ�صية.
•يتم غ�سيل الأدوات حتت املاء با�ستخدام فر�ش خا�صة و�صابون (يتم ا�ستخدامه
ح�سب �إر�شادات ال�شركة امل�صنعة) وذلك ملنع انت�شار الرذاذ.
•ت�ستخدم (�أداة الر�شا�ش املائي  )Spray Gun -للأدوات ذات التجويف.
•يجب تغري املاء وال�صابون لكل ا�ستخدام.
 جهاز املوجات فوق �صوتية (:)Ultrasonic Cleaner Machine•لب�س معدات الوقاية ال�شخ�صية.
• ا�ستخدام املادة ال�صابونية ح�سب تعليمات ال�شركة.
• ي�ستخدم ماء مقطر.
• ميلأ اجلهاز باملاء وال�صابون.
•يجب و�ضع الأدوات قبل ت�شغيل اجلهاز.
•يجب و�ضع الغطاء وقت عملية الغ�سيل.
• يتم ت�شغيل اجلهاز ح�سب التعليمات لإمتام عملية الغ�سيل.
• بعدها يتم �شطف الأدوات وجتفيفها.
• يجب غ�سل اجلهاز وجتفيفه �آخر الدوام.
• يجب ا�ستخدام الكماليات اخلا�صة باجلهاز.
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 الغ�سالة (:)Automated Washer Machine•يجب لب�س معدات الوقاية ال�شخ�صية.
•يجب ترتيب الأدوات بدون تكدي�س وترك الأدوات املف�صلية مفتوحة.
•�إتباع تعليمات ال�شركة امل�صنعة للمادة ال�صابونية.
•اختيار الربنامج املنا�سب.
•بعد االنتهاء يجب رفع الأدوات.
 فح�ص الأدوات:•يجب الت�أكد من نظافة الأدوات قبل تغليفها.
 جتفيف الأدوات:•يتم يدويا با�ستخدام املنا�شف اخلا�صة.
•�أو ا�ستخدام املجفف الكهربائي.
•�أو الغ�سالة التي حتتوي على دورة جتفيف.
 تغليف الأدوات:•با�ستخدام الأكيا�س اخلا�صة بالتعقيم ويجب اختيار احلجم املنا�سب.
•ا�ستخدام ال�صواين.
•ي�ستخدم جهاز ( )Cutterلتقطيع �أكيا�س التعقيم.
•ي�ستخدم جهاز ( )Sealing Machineلغلق الأكيا�س حرارياً بعد تعبئتها بالأدوات.
ت ـ ـعـ ــقيـ ــم الأدوات:
ي�ستخدم البخار حتت ال�ضغط العايل لتعقيم الأدوات التي ت�ستخدم يف طب الأ�سنان.
 الطريقة:•الت�أكد من نظافة اجلهاز.
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•ملء خزان اجلهاز باملاء املقطر.
•ت�شغيل اجلهاز دورة ت�سخني ( )Warm Up Cycleيف بدايه اليوم.
•الت�أكد من (�ضغط ودرجه حرارة اجلهاز).
•عمل االختبار اليومي.
•ترتيب الأدوات باجلهاز بطريقة �صحية.
• الت�أكد من اختيار دورة الت�شغيل املنا�سبه للأدوات املراد تعقيمها.
•بعد انتهاء الدورة يتم رفع الأدوات من اجلهاز وو�ضعها يف مكان للتربيد قبل
التخزين �أو توزيعها على العيادات.
•يجب عمل االختبار البيولوجي.
 التخزين:•يجب تخزين الأدوات يف �أماكن جافة ونظيفة وذات حرارة منا�سبة للمحافظة على
�صالحية تعقيمها.
املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف غرف التعقيم:
يجب �إتباع �إر�شادات ال�شركة امل�صنعة عند حتليل املواد الكيميائية بدقة.
 املواد الكيميائية:•�صابون الغ�ساالت ومواد معادلة (.)Zero Spot
•ال�صابون امل�ستخدم عند غ�سيل الأدوات يدوياً.
•ال�صابون امل�ستخدم عند غ�سيل الأدوات يف جهاز املوجات فوق ال�صوتية.
•املادة املطهرة للأ�سطح.
•املواد امل�ستخدمة لغ�سيل وتطهري الأيدي.
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مناذج املراقبة املتوفرة بغرف التعقيم:
•مناذج االختبارات الدورية واحليوية لأجهزة التعقيم:
�1 .1أجهزة التعقيم - :االختبار اليومي (.)B&D Test
 االختبار البيولوجي (.)Biological Test2 .2الغ�سـاالت :االختبار اليومي والأ�سبوعي (.)Soil Test
3 .3جهاز املوجات فوق ال�صوتية.)Foil Test( :
•منوذج جدول تق�سيم مهام الفنيات داخل ق�سم التعقيم.
•النموذج اخلا�ص ب (.)Hand Piece
•منوذج متابعة عطل وت�صليح الأجهزة اخلا�صة بغرف التعقيم.
•منوذج عدد مرات جمع الأدوات امللوثة وتوزيع الأدوات النظيفة.
•منوذج متابعة الأحوال اليومية لغرفة التعقيم.
�إجراءات منع العدوى يف جمال �أ�شعة الأ�سنان:
•لب�س معدات الوقاية ال�شخ�صية.
•تغطية الأ�سطح اخلا�صة بالأ�شعة بالأغطية ذات اال�ستخدام الواحد �أو تطهريها
بني املر�ضى.
•و�ضع فيلم الأ�شعة يف ك�أ�س ذات اال�ستخدام الواحد وتغطيته بعد االنتهاء من
ت�صوير الأ�شعة ونقله �إىل غرفة التحمي�ض.
•التخل�ص من الك�أ�س والغطاء يف حاوية النفايات امللوثة وكذلك القفازات امل�ستخدمة.
•تغطية مكان حتمي�ض الفيلم بغطاء ذات اال�ستخدام الواحد وا�ستخدام قفاز جديد
لإمتام العملية.
•يتم فتح الأفالم والتخل�ص من القفازات امل�ستخدمة وغ�سل الأيدي قبل و�ضع
الأفالم يف جهاز التحمي�ض.
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•حامل الأفالم ذات اال�ستخدام الواحد يتم التخل�ص منه يف حاوية املواد امللوثة
والنوع املقاوم للحرارة يعاد تعقيمه.
التخل�ص من النفايات:
اتباع الإجراءات الآتية ح�سب قانون وزارة ال�صحة:
•املواد الغري ملوثة تو�ضع يف الأكيا�س الزرقاء �أو احلمراء.
•املواد امللوثة تو�ضع يف الأكيا�س ال�صفراء وعليها عالمة املواد امللوثة.
•املواد احلادة امللوثة تو�ضع يف احلاوية املخ�ص�صة لذلك ( )Sharp Containerويتم
التخل�ص منها عندما ت�صل مكوناتها �إىل  3/4احلاوية.
�إجراءات ما بعد التعر�ض للوخز:
يت���م اتب���اع الإج���راءات كم���ا ورد يف الدلي���ل الإر�شادي ملن���ع العدوى يف ط���ب الأ�سنان
(�أنظر يف امللحق)
املراجع:
Infection Control Guidelines In Dental Practice
Decontamination process manual in dental practices
www.sicq-kw.com
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الباب الرابع
الربامج التدريبية للعاملني بقطاع طب الأ�سنان
(مراقبة التخطيط والتدريب)
تهدف مراقبة التخطيط والتدريب �إىل االرتقاء بالأداء العلمي والعملي لكل العاملني
بقطاع طب الأ�سنان من خالل و�ضع خطط وبرامج التدريب يف جمال خدمات طب الأ�سنان
بالتعاون مع اجلهات املعنية و�إعداد اخلطط امل�ستقبلية الالزمة لتح�سني الأداء واالرتقاء
والتطوير جلميع العنا�صر الداعمة للخدمات املقدمة يف طب الأ�سنان ومتابعة تنفيذها.
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الهيكل الإداري القائم 
على �أعمال التدريب باملراقبة
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ثاني ًا
�أعمال ومهام املن�سقني
من�سقي التدريب باملناطق ال�صحية ومراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية:
مت ا�ستحداث نظام من�سقي التدريب باملناطق ال�صحية ومراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
بالتعاون مع ال�سادة ر�ؤ�ساء وحدات الأ�سنان ور�ؤ�ساء املراكز التخ�ص�صية ومت تكليف بع�ض
�أطباء الأ�سنان باملناطق ال�صحية ومراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية من �أجل القيام مبهمة
التن�سيق مع املراقبة فيما يخ�ص جمال التدريب.
مهام من�سق التدريب:
•ميثل حلقة الو�صل بني رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ورئي�س املركز
التخ�ص�صي لطب الأ�سنان ومراقبة التخطيط والتدريب ب�إدارة طب الأ�سنان فيما
يخ�ص جمال التدريب لأطباء الأ�سنان والفنيني وطلبة كلية طب الأ�سنان املتدربني
بعيادات الأ�سنان باملناطق ال�صحية ومراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية.
•ا�ستقبال املتدربني وتعريفهم ببيئة و�سيا�سات العمل واللوائح والقوانني املتبعة وموقع
التدريب وامل�شرفني على التدريب و�أخالقيات املهنة الواجب مراعاتها والعمل على
حل امل�شكالت والعقبات التي تواجههم يف �إطار القوانني والنظم املتبعة.
•العمل على تطبيق بروتوكول العمل املنظم لأعمال التدريب اخلا�صة باملراقبة ومتابعة
�أعمال التدريب الفاعل على الأداء املهني الناجح وخطط التدوير للمتدربني.
•التن�سيق مع رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ومراقبة التخطيط والتدريب
ب�ش�أن اختيار مواقع التدريب املنا�سبة باملنطقة ال�صحية والأطباء امل�شرفني على
التدريب وعدد املراجعني املنا�سب ليت�سنى للمتدرب العمل واال�ستفادة دون �أي
�ضغوطات �إدارية �أو فنية.
•تن�سيق اجلهود مع الأطباء امل�شرفني على التدريب باملنطقة ال�صحية ومراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية.
•الت�أكيد على التعريف ب�أخالقيات املهنة الطبية والقيم املتبعة باملجال ال�صحي.
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•املرور الدوري للمتابعة والرقابة على �أعمال التدريب وعلى احل�ضور واالن�صراف
واال�ستئذانات والإجازات ب�أنواعها للمتدربني.
•متابعة التقارير اخلا�صة باملتدربني ال�صادرة من امل�شرفني على التدريب ورفعها
ملراقبة التخطيط والتدريب.
•رفع التقارير الدورية لرئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان �أو رئي�س املركز
التخ�ص�صي ومراقبة التخطيط والتدريب عن �سري �أعمال التدريب واملقرتحات
الالزمة لتح�سني الأداء.
اللجنة العلمية ملراقبة التخطيط والتدريب:
مت ت�شكيل اللجنة العلمية ملراقبة التخطيط والتدريب حيث مت اال�ستعانة ب�أخ�صائيني
وا�ست�شاريني من وزارة ال�صحة وجامعة الكويت للإ�شراف على و�ضع االختبارات وتنظيم
دورات تدريبية علمية للأطباء املقيمني وكذلك اال�ستعانة باللجنة يف �إعادة تقييم وتدريب
بع�ض الأطباء املقيمني ذوي الأداء ال�ضعيف علمياً وعملياً وامل�شاركة بو�ضع اخلطط
والربوتوكوالت والت�صورات التي ت�ساهم بتطوير العملية التدريبية.
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ثالث ًا
تدريب الأطباء املقيمني (االمتياز)
الو�ضع الوظيفي لطبيب الأ�سنان املقيم (االمتياز)
تقع وظيفة طبيب �أ�سنان مقيم (امتياز) يف �أول ال�سلم الوظيفي لأطباء الأ�سنان ،وهي
وظيفة فنية يتدرب �شاغلها على الأعمال الطبية يف الأق�سام املختلفة حتت الأ�شراف
املبا�شر ملراقبة التخطيط والتدريب ومن�سقي التدريب باملناطق ال�صحية واملراكز
التخ�ص�صية و�أطباء الأ�سنان والأخ�صائيني امل�شرفني على عملية التدريب املتواجدين يف
املناطق ال�صحية واملراكز التخ�ص�صية املختلفة.
متطلبات الت�سجيل يف الدورة:
يتم ت�سليم العمل مبراقبة التخطيط والتدريب لأطباء الأ�سنان املقيمني (االمتياز)
املعينني بوزارة ال�صحة � -إدارة طب الأ�سنان وفقاً لكتاب ال�سيد وكيل الوزارة امل�ساعد
ل�شئون طب الأ�سنان ويتم تكليف طبيب االمتياز ب�أعمال اخلفارة اعتباراً من ال�شهر التايل
ملبا�شرته للعمل باملراقبة.
يقوم طبيب االمتياز بتقدمي الأوراق الالزمة لفتح امللف الفرعي للطبيب باملراقبة وهي
كالتايل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
122

�1صورة البطاقة املدنية.
�2صورة من �شهادة اجلن�سية (كويتي).
�3صورة من �شهادة الثانوية العامة.
�4صورة من �شهادة التخرج.
�5صورة من �شهادة الدرجات.
�6صورة من ترخي�ص مزاولة املهنة.
�7شهادة من يهمه الأمر مبعادلة �شهادة التخرج من �إدارة التعليم العايل (لغري الكويتي).
�8صورتني �شخ�صيتني.
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الإجراءات التدريبية بالدورة:
يخ�ضع كل طبيب مقيم متدرب لدورة تدريبية مكثفة ملدة (� )12شهراً لإعطاء الأطباء
فر�ص العمل والتدريب واال�ستفادة حتت �إ�شراف �أطباء الأ�سنان م�شريف التدريب مبراكز
الرعاية ال�صحية الأولية باملناطق ال�صحية وم�شريف التدريب االخت�صا�صيني مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية ،ويتم توزيعهم على الأق�سام املختلفة.
�أدوات الدورة:
•جدول الوحدات.
•الالئحة الداخلية للمراقبة.
•�سجل الطبيب املقيم.
•كتيب اجلودة ومنع العدوى.
� ً
أوال :التدريب مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية (الفرتة  -التوزيع  -الإ�شراف -
الأهداف  -التقييم).
يتم توزيع �أطباء الأ�سنان املقيمني على وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية
ملبا�شرة العمل وااللتحاق بالدورة التدريبية املقررة بعيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية
ال�صحية الأولية حتت �إ�شراف جمموعة خمتارة من �أطباء الأ�سنان العاملني ومتابعة من�سقي
التدريب باملناطق ال�صحية.
يق�ضي طبيب االمتياز فرتة تدريبية ملدة (� )6أ�شهر مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية،
ويتم التدوير على عدد من املراكز كل ثالثة �أ�شهر لإتاحة الفر�صة لال�ستفادة الق�صوى
من خربات م�شريف التدريب والتعرف على ظروف العمل املختلفة ،كما يتم تقييم الطبيب
كل ثالثة �أ�شهر للوقوف على مدى تقدم الطبيب املقيم وا�ستفادته من التدريب وانعكا�س
ذلك على م�ستوى �أدائه العلمي والعملي ،وميكن تعديل الربنامج يف حالة ال�ضرورة ح�سب
متطلبات العمل.
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املهارات امل�ستهدفة لربنامج التدريب بعيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية
الأولية:
.1

1التعرف على الأجهزة والأدوات واملواد امل�ستخدمة يف عيادات طب الأ�سنان وبيئة
العمل داخل عيادات طب الأ�سنان والتعريف بامل�سئوليات الوظيفية للطبيب.

.2

�2إر�ساء �أخالقيات املهنة و�آداب التعامل مع الر�ؤ�ساء والزمالء والعاملني واملراجعني.

.3

�3إجراءات الفح�ص والت�شخي�ص لأمرا�ض الفم والأ�سنان.

.4

4طلب وطريقة عمل وحتمي�ض وفح�ص �صور �أ�شعة طب الأ�سنان ب�أنواعها.

.5

5التدريب على املهارات الفنية بعيادات طب الأ�سنان مثل( :اخللع  -اخللع
اجلراحي  -احل�شوات ب�أنواعها  -تغطية و�سحب و�إزالة ع�صب ال�سن  -االلتهابات
واخلراجات و�أمرا�ض الفم واللثة  -تنظيف وتلميع الأ�سنان).

.6

6التعرف على الأدوية امل�ستخدمة يف عالج �أمرا�ض الفم والأ�سنان وطرق كتابتها.

.7

�7إجراءات التعقيم ومنع العدوى ب�أق�سام طب الأ�سنان.

.8

8اكت�ساب املهارات الإدارية الالزمة للعمل مثل�( :سجل الت�سجيل ال�صحي وامللفات
للمراجعني  -الإح�صائيات ال�شهرية للمراجعني  -طلبيات املواد وامل�ستهلكات
من امل�ستودعات الطبية � -إجراءات ال�صيانة الدورية والإ�صالح واجلرد لأجهزة
و�أدوات طب الأ�سنان).

الدورة العلمية (الت�سجيل  -املحا�ضرات  -االختبار).
يخ�ضع طبيب االمتياز لدورة علمية ملراجعة الثوابت العملية املطبقة بعيادات طب
الأ�سنان يف �شكل حما�ضرات علمية تعقد �أ�سبوعيا كل يوم خمي�س بقاعة (د -فاطمة
الزعابي) مبقر مراقبة ال�صحة الفم والأ�سنان  -برنامج حويل املدر�سي وهي م�سجلة �ضمن
برنامج نقاط التعليم امل�ستمر ملعهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية ،ويقوم على حت�ضريها
وتقدميها نخبة من �أطباء الأ�سنان االخت�صا�صيني واال�ست�شاريني بالتعاون مع كلية طب
الأ�سنان جامعة الكويت حتت �إ�شراف املراقبة.
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يخ�ضع طبيب االمتياز الختبار نظري لقيا�س اال�ستفادة العلمية للمحا�ضرات املقدمة
لتقييم الأداء بالدورة:
•منوذج التقييم مل�ستوى الأداء بعيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية.
تقييم الأداء بالدورة التدريبية مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية:
يتم تقيم الطبيب املقيم كل ثالثة �أ�شهر لقيا�س م�ستوى �أدائه بالدورة التدريبية دورياً من
قبل �أطباء الأ�سنان والأخ�صائيني امل�شرفني على التدريب بحيث ي�شمل اجلوانب الإدارية
والفنية والعلمية وعدد ونوعية احلاالت التي مت عالجها من قبله وال�سلوك العام للطبيب
املتدرب من خالل مناذج التقييم الدورية.
الطبيب الذي يجتاز عدد ( )2من م�ستويات التقييم املذكورة يتم التحاقه مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية ال�ستكمال الدورة التدريبية املقررة ل�سنة االمتياز.
ثاني ًا :التدريب مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية (الفرتة  -التوزيع  -الإ�شراف-
الأهداف  -التقييم).
يتم توزيع �أطباء الأ�سنان املقيمني على الوحدات التخ�ص�صية مبراكز طب الأ�سنان
التخ�ص�صية ملبا�شرة العمل وااللتحاق بالدورة التدريبية املقررة باملراكز التخ�ص�صية حتت
�إ�شراف جمموعة خمتارة من �أطباء الأ�سنان االخت�صا�صيني ومتابعة من�سقي التدريب
مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية.
ويتم التدوير على الوحدات التخ�ص�صية باملراكز التخ�ص�صية (مركز خمتلف لكل
وحدة) لإتاحة الفر�صة لال�ستفادة الق�صوى من خربات م�شريف التدريب والتعرف على
ظروف العمل املختلفة ،كما يتم تقييم الطبيب عن كل فرتة تدريب بالوحدة للوقوف على
مدى تقدم الطبيب املقيم وا�ستفادته من التدريب وانعكا�س ذلك على م�ستوى �أدائه العلمي
والعملي على النحو التايل:
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الوحدات

م

مدة التدريب

1

وحدة جراحة الفم والفكني

� 2شهر

2

وحدة عالج الع�صب

� 1شهر

3

وحدة الرتكيبات الثابتة

� 1شهر

4

الربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان

� 1شهر

5

اختيار وحدة من الوحدات التالية:
(عالج اللثة  -الرتكيبات املتحركة  -التقومي  -طب �أ�سنان �أطفال)

� 1شهر

نظام اخلفارات لأطباء االمتياز:
•تتوىل املراقبة مهمة �إعداد وتوزيع ك�شوفات خفارات الأطباء املقيمني خالل
فرتة االمتياز حيث مت حتديد مركز حمد ال�صقر التخ�ص�صي ومركز الإحقاقي
التخ�ص�صي للعمل كمراكز خفارة للطبيبات مبنطقة العا�صمة ال�صحية ومركز
الفحيحيل التخ�ص�صي ومركز العدان التخ�ص�صي (القرين التخ�ص�صي �سابقاً)
كمراكز خفارة للأطباء مبنطقة الأحمدي ال�صحية.
•يتم تكليف �أطباء الأ�سنان االمتياز بخفارات اجلمعة وال�سبت والعطل الر�سمية
للعمل بعيادات اخلفارات املذكورة �صباحاً وم�سا ًء وذلك للتدريب على �أعمال اخلفارة
حتت �إ�شراف �أطباء الأ�سنان املكلفني من قبل جهة عملهم باملناطق ال�صحية ،ويتم
�إخطار و�إر�سال جدول اخلفارات لأطباء االمتياز ب�صورة دورية وم�ؤكدة قبل بداية
كل �شهر بوقت كاف.
•يتعني على كافة �أطباء الأ�سنان االمتياز ا�ستالم ك�شوف اخلفارات يف الأ�سبوع
الأخري من ال�شهر ال�سابق للخفارة ،ويلتزم الطبيب الذي مل يت�سلم ك�شوف اخلفارة
مبراجعة مراقبة التخطيط والتدريب ال�ستالم الك�شوف على �أن يكون ذلك قبل
بداية ال�شهر اجلديد منعاً حلدوث �أي �إرباك للعمل خالل اخلفارات.
•يف حالة ا�ستبدال اخلفارة بني طبيبني يتم ذلك باالتفاق بينهما على �أن ير�سل
طلب ا�ستبدال اخلفارة موقع من كالهما لطلب موافقة من�سق الربامج التدريبية
باملراقبة.
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•ال يتم املوافقة بالقيام ب�أي �إجازة طارئة �أو دورية تت�ضمن فرتتها تكليف الطبيب
باخلفارة �إال بعد تن�سيقه مع الزمالء با�ستبدال خفارته و�إر�ساله منوذج موقع من
كليهما لطلب املوافقة من من�سق الربامج التدريبية باملراقبة على ذلك.
•يف حالة تخلف �أي مكلف عن اخلفارة ،يتم �إعادة تكليفه بها مرة �أخرى �إ�ضافة
�إىل خفارة ال�شهر املقبل ،وذلك �إذا قدم ما يثبت العذر القهري ل�سبب تخلفه عنها،
�أما يف حال عدم تقدميه ما يثبت هذا العذر ،يتم لفت نظره �أو �إحالته لل�ش�ؤون
القانونية التخاذ الالزم.
•يقع واجب وم�س�ؤولية االلتزام بح�ضور اخلفارة على طبيب االمتياز املكلف بها
وي�سال عنها �أدبياً و�إدارياً وال يجوز التهاون يف �أدائها �أو االعتماد على وجود طبيب
الأ�سنان امل�شرف على اخلفارة للقيام بها.
•يجب على جميع �أطباء الأ�سنان ت�سجيل �أرقام هواتفهم لدى مراقبة التخطيط
والتدريب لتي�سري التوا�صل معهم.
•ميكن مراجعة الإجراءات العالجية بخفارات طب الأ�سنان (باب طوارئ وحوادث
طب الأ�سنان).
تقدير الكفاءة الربع �سنوي وال�سنوي:
•طبيب الأ�سنان املقيم (االمتياز) هو موظف حكومي معني يف وزارة ال�صحة من قبل
الدولة ،ويخ�ضع كموظف لتقدير الكفاءة لل�سنة الأوىل عند التعني (كموظف حتت
االختبار) بواقع  4مرات كتقدير ربع �سنوي يجمع كتقدير �سنوي بنهاية العام ويتم
على �أ�سا�سه تقيمه ال�سنوي وفقاً للوائح وقوانني اخلدمة املدنية و�إدارة القيا�س
والتطوير.
انتهاء الدورة والنقل للعمل باملناطق ال�صحية:
•عند اجتياز طبيب االمتياز للدورة التدريبية املقررة للعام التدريبي تتم �إجراءات
�إ�صدار قرار النقل للطبيب من �إدارة طب الأ�سنان للعمل باملناطق ال�صحية وفيها
يتم توزيع الطبيب ملبا�شرة العمل بعيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية
الأولية التابعة لوحدات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية.
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الباب اخلام�س
بع�ض الأعمـال الكتابيـة والتنظيميـة يف عيـادات الأ�سنـان
بع�ض الإجراءات التنظيمية اخلا�صة بالر�ســوم ال�صحـية
مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية:
املر�ضى الذين يحتاجون �إىل زيارتني لعالج ال�سن الواحد:
يتم دفع الر�سوم املقررة يف كل زيارة� ،إال يف حالة حدوث طارئ �أثناء العالج ولي�س
للمري�ض �أو الطبيب يد فيه كانقطاع الكهرباء بالعيادة مث ً
ال �أو حدوث عطل باجلهاز ،يقوم
الطبيب ب�إرجاع نف�س الورقة التي عليها الطابع للمري�ض ليتم ا�ستكمال عالج �ضر�سه مرة
ثانية بنف�س الر�سم عند نف�س الطبيب.
العاملني بوزارة ال�صحة من غري الكويتيني:
غري معفيني من دفع الر�سوم ال�صحية املقررة.
�آليـة حت�صيل الر�سوم املقررة:
يتم حت�صيل الر�سوم املقررة يف �صورة الطوابع ال�صادرة من وزارة املالية ح�سب الفئة
املالية املطلوبة وتو�ضع على منوذج التحويل الطبي بالزيارة الأوىل مع مراعاة ثقب الطابع
منعاً لإعادة �أو �سوء اال�ستخدام� ،أما الزيارات املتتالية فيتم ل�صق الطوابع املقررة مبلف
املراجع.
م�شكلة نفاذ كمية الطوابع باملركز �أو غياب ال�شخ�ص امل�سئول عن �صرف الطوابع:
يف هذه احلالة يتم ختم الو�صفة بختم (مدفوع) وعند �إمتام العالج يحتفظ الطبيب
بالو�صفة ويتم ت�سليمها لأمني املركز �أو امل�شرف الإداري ،ليتم الت�أكد من و�ضع الطابع عليها
عند توفره قبل �إتالف الو�صفة ،وال داعي لكتابة دواء على الو�صفة دون احلاجة �إليه.
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�إتالف الطوابع بعد العــالج:
يف نهاية الدوام يت�أكد الطبيب من �إتالف جميع الو�صفات التي عليها الطوابع ومت عالج
املر�ضى من خاللها وذلك بنهاية الدوام حتى ال ي�ساء ا�ستخدامها مرة �أخرى.

 .1ر�سوم العالج للمراجعني
املواطنون ومواطني جمل�س التعاون اخلليجي ومن يف حكمهم:
تقدم اخلدمة جمانية.
املقيمني ب�صورة قانونية:
ي�ستعمل طابع قيمته ديناراً واحداً لكل زيارة لعيادة طب الأ�سنان مبراكز الرعاية
ال�صحية الأولية وطابع قيمته دينارين لكل زيارة لعيادات طب الأ�سنان مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية ،وتوجد تعليمات لبع�ض اخل�صو�صيات ملراجعي ق�سم الأ�سنان من
املقيمني باملراكز ال�صحية وهي:
املر�ضى الذين يحتاجون �إىل عمل �صورة �أ�شعة:
عند حتويل املري�ض لعمل �صورة �أ�شعة مبركز �آخر وال يعود بنف�س اليوم ،يتم كتابة طلب
�صورة �أ�شعة الأ�سنان على النموذج املخ�ص�ص ،ويتم كتابة مالحظة على الو�صفة املل�صق
عليها الطابع ب�أنه يحق للمري�ض املراجعة على نف�س الو�صفة (�سواء بنف�س اليوم �أو بيوم
�آخر) ال�ستكمال العالج وال يدفع طابعا جديدا مرة �أخرى على �أن يراجع املري�ض نف�س
الطبيب خالل � 48ساعة.
الــزوار:
املراجعني الزوار �أو الذين انتهت �إقامتهم �أو املقيمني ب�صورة غري قانونية من غري حاملي
بطاقة �سارية املفعول من اللجنة التنفيذية ل�شئون املقيمني ب�صورة غري قانونية ولي�س لديهم
بطاقة �ضمان �صحي �سارية املفعول ،يتم عالجهم يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
مبوجب و�صفة طبية بكل زيارة مل�صق بها طابع فئة خم�سة دنانري لتقدمي خدمات العالج
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العام لطب الأ�سنان وو�صفة طبية مل�صق بها طابع فئة ع�شرة دنانري مبراكز طب الأ�سنان
التخ�ص�صية لتقدمي خدمات طب الأ�سنان التخ�ص�صية �إ�ضافة لأجور العالج املقررة.

� .2سجل العيادة اليومي
يوجد يف كل عيادة �سج ً
ال لتدوين العمل اليومي للطبيب ويف ر�أ�س ال�صفحة يو�ضح ا�سم
الطبيب وا�سم املمر�ضة والتاريخ وفرتة الدوام �صباحا �أو م�سا ًء ويتم ت�سجيل ا�سم املري�ض
ورقمه ال�صحي وجن�سيته وجن�سه وبعد انتهاء العالج يكتب الت�شخي�ص ونوع العالج كذلك
ي�ستخدم امللف الإلكرتوين للمري�ض من خالل �شبكة احلا�سب الآيل وبرنامج الت�سجيل
ال�صحي اخلا�ص به.

 .3الو�صفات الطبية
تدون الأدوية على منوذج الو�صفة الطبية البي�ضاء اخلا�صة باملركز ال�صحي وبالن�سبة
للم�ست�شفى تدون على الو�صفة اخلا�صة بامل�ست�شفى �أما الأدوية التي حتتوي على كورتيزون
فتدون على الو�صفة ال�صفراء اللون اخلا�صة بالكورتيزون ،كذلك امل�سكنات القوية فتدرج
بو�صفة خمدرات خا�صة حمراء اللون وحتت ظروف خا�صة وت�سجل فيها البيانات
ال�شخ�صية املف�صلة عن الطبيب املعالج واملري�ض وحالته ال�صحية.

�( .4أ) � -سجل الإح�صاء ال�شهري
من واقع �سجل العيادة اليومي يتم كتابة �إجمايل �أعداد املراجعني واملعاجلني واجلن�سية
واجلن�س وتفا�صيل نوعية العالج ح�سب النموذج املعتمد من �إدارة طب الأ�سنان ويتم �إح�صاء
جمموعها يف نهاية ال�شهر وتر�سل الإح�صائية �إىل الرئي�س املبا�شر يف موعد ال يتجاوز
الأ�سبوع الأول من ال�شهر التايل مع االحتفاظ بن�سخة من الإح�صائية يف ملف العيادة ومن
ثم �إر�سال جميع الإح�صائيات ال�شهرية للمركز �إىل �إدارة طب الأ�سنان.
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ً
وفقا لل�ضوابط التالية:
يتم عمل �إح�صائية املراجعني ال�شهرية
•تر�سل �إح�صائية ال�شهر مبا ال يتعدى الأ�سبوع الأول من ال�شهر الالحق له.
•�إح�صاء املراجعني هو �إح�صاء خا�ص بالعيادة ولي�س الطبيب فيتم حترير منوذج
�إح�صاء واحد لكل عيادة عاملة من قبل طبيب العيادة حتى لو ا�شرتك �أكرث من
طبيب بالعمل بنف�س العيادة مع �أهمية �إدراج ختم وتوقيع الطبيب �أو الأطباء
العاملني بالعيادة.
•يف حالة �إجازات طبيب العيادة ،يرتك طبيب العيادة منوذج الإح�صاء وذلك
ال�ستكمال الإح�صاء على نف�س النموذج من قبل الطبيب البديل ويحدد �أيام العمل
اخلا�صة به ويتم �إدراج اخلتم والتوقيع اخلا�ص به.
•كل طبيب م�سئول عن �إر�سال الإح�صاء اخلا�ص به �سواء ب�صفة �شخ�صية �أو عن
طريق جتميعها من خالل رئي�س الوحدة �أو من�سق فريق العمل لإر�سالها باملوعد
املقرر.
•يجب عدم �إغفال �أهمية املحافظة على دفرت الت�سجيل اليومي اخلا�ص بالعيادة.

( .4ب) � -سجل الإح�صاء ال�سنوي
يقوم كل مركز تخ�ص�صي لطب الأ�سنان وكذلك كل وحدة خدمات طب الأ�سنان باملناطق
ال�صحية بتجميع الإح�صاءات ال�شهرية وذلك بالنماذج اخلا�صة وبرامج الإح�صاء املعتمدة
من �إدارة طب الأ�سنان تو�ضح املجموع ال�سنوي للمراجعني ح�سب اجلن�س واجلن�سية ونوعية
العالج املقدمة لهم.
 .5التعريف باملوظف ()Name Tag

يتم عمل كرت التعريف اخلا�ص بالعاملني من �أطباء وفنيني وهيئة متري�ضية مو�ضح
به �صورة املوظف وا�سمه وبيانات وظيفته وتخ�ص�صه ومكان عمله وذلك من خالل رئي�س
املركز ،ويتم تعليقه على ال�صدر ب�شكل ظاهر طوال فرتة العمل.
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 .6الـزي الر�سمي
يلتزم العاملون بارتداء الزى الر�سمي اخلا�ص بالعمل لكل فئة مع احلر�ص على نظافته
والظهور باملظهر الالئق وعدم تعري�ضه مل�سببات العدوى.
 .7بـادج الأ�شعـة ()TDA

يلتزم فنيو الأ�شعة والأطباء القائمني بعمل �صور �أ�شعة الأ�سنان با�ستالم وتبديل البادج
وتعليقه على ال�صدر ب�شكل ظاهر وفقاً ملتطلبات �إدارة الوقاية من الإ�شعاع.

 - 8التقـارير الطبيـة
ال يجوز لأطباء الأ�سنان �إ�صدار التقارير الطبية اخلا�صة باملراجعني واملطلوبة جلهات
�أخرى مثل (�إدارة العالج باخلارج  -الأدلة اجلنائية  -املحاكم � -إدارة ال�صحة املهنية -
�إدارة الرتاخي�ص الطبية )...وعليهم �إر�شاد املراجع بالتوجه لإدارة طب الأ�سنان التخاذ
الإجراءات القانونية والفنية املنظمة لهذا ال�ش�أن ،وال مانع �أن يعطي الطبيب املخت�ص تقرير
حالة عن الإجراءات العالجية املنفذة ح�سب طلب املراجع ال�ستكمال عالجه على �أن يتم
اعتمادها ر�سمياً من قبل رئي�س املركز.

 .9الأختـــــام
•حتتوي عيادات طب الأ�سنان على اخلتم اخلا�ص بها مدون عليه مركز العمل
والوحدة التخ�ص�صية ،كما يحتفظ كل طبيب باخلتم اخلا�ص به مدون به ا�سم
الطبيب وم�سماه الوظيفي وجمال تخ�ص�صه �أو ال�شهادات العلمية احلا�صل عليها
وال يجوز تدوين �أي بيانات على الأختام خمالفة للواقع.
•الغر�ض من ختم الطبيب هو توثيق امل�س�ؤولية الأدبية والفنية للطبيب عن الوثيقة
التي مت توقيعه عليها وعدم االكتفاء بنموذج توقيع الطبيب فقط منعاً لاللتبا�س.
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•يعترب اخلتم اخلا�ص بالطبيب عهدة �شخ�صية ،وي�س�أل عنه �إدارياً وعليه نن�صح بعدم
ترك اخلتم ب�شكل يعر�ضه للفقد �أو ال�سرقة درءاً لال�ستخدام ال�سيئ الغري قانوين.

 .10القرطا�سية
كافة القرطا�سية تطلب عن طريق �أمني املركز مبا�شرة على منوذج طلب مواد طبية من
املخازن العامة بالوزارة ويف كل الأحوال يحتفظ يف العيادة مبلف خا�ص حتفظ فيه ن�سخ
لكل �أنواع الطلبات.
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الباب السادس
مكتب متابعة أجهزة وأدوات ومواد
ومستهلكات طب األسنان
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الباب ال�ساد�س
مكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان

�ضمن �إطار ال�سعي الدائم للتطوير واحلر�ص على �إدخال �أحدث الأجهزة والأدوات واملواد
املطورة ب�أف�ضل تقنيات وتكنولوجيا ال�صناعة الطبية احلديثة للخدمة يف جميع قطاعات
طب الأ�سنان العاملة وملواكبة متطلبات املرحلة بعد الإجنازات والتو�سعات الكبرية التي
حققها قطاع طب الأ�سنان بالإ�ضافة �إىل امل�شاريع الإن�شائية امل�ستقبلية ال�ضخمة واجلاري
متابعتها يف الوقت احلايل متهيدا الفتتاحها وت�شغيلها ولتنظيم �ألية العمل يف قطاع طب
الأ�سنان مت ا�ستحداث مكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان والذي
يخت�ص بكافة الأعمال والأمور املتعلقة ب�أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان،
ويتبع مبا�شرة للوكيل امل�ساعد ل�شئون طب الأ�سنان.
ي�ضم املكتب:
.1

1من�سق �أدوات طب الأ�سنان.

.2

2من�سق مواد طب الأ�سنان.

.3

3من�سق امل�ستهلكات وال�شراء املوحد.

.4

4من�سق �أجهزة طب الأ�سنان و�صيانتها.

يتم اختيار رئي�س املكتب من �أحد املن�سقني وذلك بالإ�ضافة �إىل عمله كمن�سق ويكون
التكليف ملدة �سنتني.
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اخت�صا�صات املكتب:
.1

1التن�سيق مع �إدارة امل�ستودعات الطبية و�إدارة التجهيزات الطبية ب�ش�أن احتياجات
�إدارة طب الأ�سنان من �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات.

.2

2تنظيم ا�ستالم وتوزيع الأجهزة والأدوات على عيادات طب الأ�سنان املختلفة ح�سب
االحتياجات والتخ�ص�صات ومتطلبات كل عيادة.

.3

3املتابعة والتن�سيق مع ق�سم �صبانة الأجهزة والأدوات يف حالة ا�ستالم وتركيب
الأجهزة ومتابعة العقود ال�سنوية للأجهزة.

.4

4التن�سيق مع �إدارة التجهيزات الطبية و�إدارة امل�ستودعات الطبية يف �أعمال اجلرد
ال�سنوي للأجهزة والأدوات اخلا�صة بطب الأ�سنان.

.5

�5إعداد التقارير والدرا�سات الالزمة ال�سنوية والربع �سنوية عن خمتلف الأعمال
التي متت ،وتقدمي �أي مقرتحات من �ش�أنها تطوير العمل.

.6

6امل�شاركة يف متابعة امل�شاريع واالفتتاحات اجلديدة.

.7

7عقد اجتماعات �أ�سبوعية بني رئي�س املكتب واملن�سقني لبحث �آخر التطورات
وخا�صة املتعلقة بالرت�سيات.

.8

8عقد اجتماع �شهري مع ال�سيد الوكيل امل�ساعد ل�شئون طب الأ�سنان و�أع�ضاء
املكتب ملناق�شة التقارير ومقرتحات العمل.

.9

9ما يكلف به من �أعمال �أخرى.

اخت�صا�صات رئي�س املكتب (وذلك بالإ�ضافة �إىل عمله كمن�سق):
.1

1متابعة �إجراءات �صرف وجتهيز العيادات اجلديدة.

.2

2متابعة امل�شاريع والتو�سعات اجلديدة يف اخلدمة و�إعداد الدرا�سات الالزمة.

.3

3متابعة درا�سة املناق�صات وتر�سيتها بالتعاون مع �إدارة التجهيزات الطبية
وامل�ستودعات الطبية ومعرفة حالة امللفات.
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.4

4متابعة جلان اجلرد ال�سنوي.

.5

5امل�شاركة يف �إعداد املوا�صفات الفنية للمواد والأدوات والأجهزة ومراجعتها ب�شكل
�سنوي بهدف تطويرها يف جمال طب الأ�سنان بالتن�سيق مع باقي املن�سقني.

.6

�6إعداد الطلبات ال�سنوية واخلا�صة بالإدارة بالتن�سيق مع باقي املن�سقني و�إعداد
خطة املكتب ال�سنوية.

.7

�7إعداد تقارير ربع �سنوية و�سنوية ورفعها للوكيل امل�ساعد ل�شئون طب الأ�سنان.

.8

8التن�سيق مع اجلهات الأخرى ذات ال�صلة ( مراقبة �صحة الفم والأ�سنان – وزارة
الدفاع – وزارة الداخلية – احلر�س الوطني  ...الخ).

.9

9متابعة وتنظيم العمل اليومي باملكتب مع جميع املن�سقني من حيث:

1010توزيع امللفات على املن�سقني ح�سب تخ�ص�صهم.
1111تنظيم اال�ستئذانات والإجازات الدورية.
1212التعاون مع جميع العاملني باملكتب.
�1313إعداد وتنظيم جداول الأعمال اخلا�صة باالجتماعات ويكون مقررا للجل�سات.
1414ما يكلف به من �أعمال �أخرى.

� ً
أوال
�أدوات طب الأ�سنان
اخت�صا�صات من�سق �أدوات طب الأ�سنان
.1

1التن�سيق مع ر�ؤ�ساء الأق�سام واجلهات الأخرى لتحديد �أنواع الأدوات املراد �إدخالها
�أو �إلغائها ودرا�سة العرو�ض املقدمة للمناق�صات اخلا�صة بالأدوات من خالل طلب
العينات وتقييمها.
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.2

2درا�سة وتقييم الأدوات اجلديدة و�إعداد الدرا�سات واملوا�صفات اخلا�صة بها
ومراجعتها �سنويا.

.3

3و�ضع خطة �سنوية ال�ستبدال الأدوات التالفة والطارئة بالتن�سيق مع من�سقي املناطق
ال�صحية واملراكز التخ�ص�صية وق�سم متابعة العهد الطبية ب�إدارة التجهيزات
الطبية.

.4

4جتهيز العيادات واملراكز اجلديدة بالأدوات الالزمة بالتن�سيق مع من�سقي املناطق
ال�صحية واملراكز التخ�ص�صية.

.5

5متابعة عمل املن�سقني باملراكز التخ�ص�صية ومراكز الرعاية الأولية والقيام بزيارات
دورية.

.6

6امل�شاركة ب�أعمال اجلرد ال�سنوي اخلا�ص بالأدوات بالتعاون مع �إدارة التجهيزات
الطبية.

.7

7تقدمي �أي مقرتحات لتطوير العمل والتن�سيق والتعاون مع جميع العاملني باملكتب.

.8

8ما يكلف به من �أعمال �أخرى.

مهام من�سقي الأدوات باملناطق ال�صحية
•التن�سيق بني �إدارة املنطقة ومكتب متابعة �أدوات طب الأ�سنان.
•�أعداد اخلطة ال�سنوية ال�ستبدال الأدوات باملنطقة.
•متابعة �أعمال اجلرد للأدوات باملنطقة.
•امل�شاركة يف �أعمال اجلرد ال�سنوي لإدارة التجهيزات الطبية اخلا�ص ب�أدوات طب
الأ�سنان.
•متابعة �شكاوى ومقرتحات املنطقة اخلا�صة ب�أدوات طب الأ�سنان.
•توجيه العاملني ومتابعة التعليمات والإر�شادات اخلا�صة ب�أدوات طب الأ�سنان.
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�آلية طلب �أدوات طب الأ�سنان
مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
•يتم تبديل الأدوات وفقا خلطة �سنوية معدة من قبل من�سقني املنطقة ومعتمدة من
مكتب متابعة الأدوات.
•يتم تخ�صي�ص موعد لتبديل الأدوات وعلى فريق العمل جرد العيادة وفقاً للنموذج
املعتمد ح�سب تخ�ص�ص العيادة.
•يجب ت�سليم الأدوات التالفة بعد تعقيمها �إىل مكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد
وم�ستهلكات طب الأ�سنان.
•يقوم من�سق املنطقة بت�سليم الأدوات التالفة وا�ستالم الأدوات اجلديدة من مكتب
متابعة الأدوات وت�سليمها للعيادات.
•للتبديل يف احلاالت الطارئة يجب �إبالغ من�سق املنطقة لعمل الالزم.
•للعيادات اجلديدة يجب تقدمي كتاب من رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة
�إىل مكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان لعمل الالزم مع
ذكر رقم العيادة ونوع التخ�ص�ص.
مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
•لتبديل الأدوات التالفة يتم عمل جرد لأدوات العيادة وفقا للنموذج املعتمد.
•مطلوب موافقة رئي�س الوحدة واعتماد منوذج اجلرد.
•يجب ت�سليم الأدوات التالفة بعد تعقيمها �إىل مكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد
وم�ستهلكات طب الأ�سنان.
•للعيادات اجلديدة يجب تقدمي كتاب من رئي�س مركز طب الأ�سنان التخ�ص�صي �إىل
مكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان لعمل الالزم مع ذكر
رقم العيادة ونوع التخ�ص�ص.
•للطلبات اخلا�صة يجب مراجعة رئي�س الق�سم لعمل كتاب طلب مع ذكر ا�سم الأداة
وموا�صفاتها والكمية املطلوبة.
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مناذج طلب مواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان من املوقع االلكرتوين:
http://www.damoh.gov.kw/staff/202/

ثاني ًا
مواد طب الأ�سنان
اخت�صا�صات من�سق مواد طب الأ�سنان
.1

1التن�سيق مع ر�ؤ�ساء الأق�سام واجلهات الأخرى لتحديد �أنواع املواد املراد �إدخالها
�أو �إلغائها ودرا�سة العرو�ض املقدمة للمناق�صات اخلا�صة باملواد من خالل طلب
العينات وتقييمها.

.2

2درا�سة وتقييم املواد اجلديدة و�إعداد الدرا�سات واملوا�صفات اخلا�صة بها
ومراجعتها �سنويا.

.3

3متابعة طلبات �صرف املواد واملالحظات اخلا�صة بها بالتن�سيق مع من�سقي املناطق
ال�صحية واملراكز التخ�ص�صية وق�سم الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية.

.4

4جتهيز العيادات واملراكز اجلديدة باملواد الالزمة بالتن�سيق مع ق�سم الأ�سنان
بامل�ستودعات الطبية.

.5

5الإ�شراف على خمازن طب الأ�سنان باملراكز التخ�ص�صية ومراكز الرعاية الأولية
ودرا�سة معدالت اال�ستهالك ومتابعة عمل املن�سقني بها والقيام بزيارات دورية.

.6

6امل�شاركة ب�أعمال اجلرد ال�سنوي اخلا�ص باملواد بالتعاون مع �إدارة امل�ستودعات
الطبية.

.7

7تقدمي �أي مقرتحات لتطوير العمل والتن�سيق والتعاون مع جميع العاملني باملكتب.

.8

8ما يكلف به من �أعمال �أخرى.
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مهام من�سقي املواد وامل�ستهلكات باملناطق ال�صحية
•التن�سيق بني �إدارة املنطقة ومكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات طب
الأ�سنان.
•التن�سيق بني املنطقة وامل�ستودعات الطبية ملتابعة الطلبيات الدورية.
•تفقد �إجراءات التخزين ال�صحيحة ملواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان مبخازن �أق�سام
طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية.
•امل�شاركة يف �أعمال اجلرد ال�سنوي لإدارة امل�ستودعات الطبية اخلا�ص مبواد
وم�ستهلكات طب الأ�سنان.
•متابعة �شكاوى ومقرتحات املنطقة.
•متابعة كميات املواد و�سحب الزائد منها وتوفري �أي نواق�ص بعيادات طب الأ�سنان.
�آلية طلب مواد طب الأ�سنان
مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
•يتم طلب املواد ب�شكل دوري بالتعاون مع �صيدلية املركز ووفقا للنظم الداخلية
وح�سب املوعد املحدد لكل مركز.
•يتم الطلب ح�سب ارقام املواد املحددة ( )Item Codeمن قبل امل�ستودعات الطبية
والتابعة ملخزن (.)25
•يقوم ب�إدخال الطلبات يف احلا�سب الآيل ووفقا لل�شبكة الرابطة مع امل�ستودعات
الطبية.
•للطلبات الطارئة يجب �إبالغ من�سق املنطقة لعمل الالزم.
مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
•يتم طلب املواد عن طريق م�سئول املخزن باملركز.
•يقوم املخزن بطلب املواد ب�شكل دوري عن طريق تعبئة النماذج و�إر�سالها �إىل
امل�ستودعات الطبية.
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•للطلبات اخلا�صة يجب مراجعة رئي�س الق�سم لعمل كتاب طلب مع ذكر ا�سم املادة
وموا�صفاتها والكمية املطلوبة.
وم�ستهلكات طب
أدوات ومواد
متابعة �
يجب �إبالغ
•للطلبات
االلكرتوين:
أجهزةمنو�املوقع
أ�سنان
مكتبطب ال
وم�ستهلكات
الطارئةمواد
مناذج طلب
الأ�سنان لعمل الالزم.
http://www.damoh.gov.kw/staff/202/

ثالث ًا
م�ستهلكات طب الأ�سنان
اخت�صا�صات من�سق امل�ستهلكات وال�شراء املوحد
.1

1التن�سيق مع ر�ؤ�ساء الأق�سام واجلهات الأخرى لتحديد �أنواع امل�ستهلكات املراد
�إدخالها �أو �إلغائها ودرا�سة العرو�ض املقدمة للمناق�صات اخلا�صة بامل�ستهلكات من
خالل طلب العينات وتقييمها.

.2

2درا�سة وتقييم امل�ستهلكات اجلديدة و�إعداد الدرا�سات واملوا�صفات اخلا�صة بها
ومراجعتها �سنويا.

.3

3متابعة طلبات �صرف امل�ستهلكات واملالحظات اخلا�صة بها بالتن�سيق مع من�سقي
املناطق ال�صحية واملراكز التخ�ص�صية وق�سم الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية.

.4

4جتهيز العيادات واملراكز اجلديدة بامل�ستهلكات الالزمة بالتن�سيق مع ق�سم الأ�سنان
بامل�ستودعات الطبية.

.5

5الإ�شراف على خمازن طب الأ�سنان باملراكز التخ�ص�صية ومراكز الرعاية الأولية
ودرا�سة معدالت اال�ستهالك ومتابعة عمل املن�سقني بها والقيام بزيارات دورية.

.6

6امل�شاركة ب�أعمال اجلرد ال�سنوي اخلا�ص بامل�ستهلكات بالتعاون مع �إدارة امل�ستودعات
الطبية.

.7

7متابعة نظام ال�شراء املوحد اخلا�ص للوازم رعاية الفم والأ�سنان من خالل ح�ضور
االجتماعات و�إعداد الدرا�سات والردود املطلوبة من املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء
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ال�صحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي وجتديد الكميات االبتدائية والنهائية
للمناق�صات ال�سنوية.
.8

8تقدمي �أي مقرتحات لتطوير العمل والتن�سيق والتعاون مع جميع العاملني باملكتب.

.9

9ما يكلف به من �أعمال �أخرى.

مهام من�سقي امل�ستهلكات باملناطق ال�صحية
•التن�سيق بني �إدارة املنطقة ومكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات طب
الأ�سنان.
•التن�سيق بني املنطقة وامل�ستودعات الطبية ملتابعة الطلبيات الدورية.
•تفقد �إجراءات التخزين ال�صحيحة ملواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان مبخازن �أق�سام
طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية.
•امل�شاركة يف �أعمال اجلرد ال�سنوي لإدارة امل�ستودعات الطبية اخلا�ص مب�ستهلكات
طب الأ�سنان.
•متابعة �شكاوى ومقرتحات املنطقة.
•متابعة كميات امل�ستهلكات و�سحب الزائد منها وتوفري �أي نواق�ص بعيادات طب
الأ�سنان.
�آلية طلب م�ستهلكات طب الأ�سنان
مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
•يتم طلب امل�ستهلكات ب�شكل دوري بالتعاون مع �صيدلية املركز ووفقا للنظم الداخلية
وح�سب املوعد املحدد لكل مركز.
•يتم الطلب ح�سب ارقام امل�ستهلكات املحددة ( )Item Codeمن قبل امل�ستودعات
الطبية والتابعة ملخزن (.)25
•يقوم ب�إدخال الطلبات يف احلا�سب الآيل ووفقا لل�شبكة الرابطة مع امل�ستودعات الطبية.
•للطلبات الطارئة يجب �إبالغ من�سق املنطقة لعمل الالزم.
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مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
•يتم طلب امل�ستهلكات عن طريق م�سئول املخزن باملركز.
•يقوم املخزن بطلب امل�ستهلكات ب�شكل دوري عن طريق تعبئة النماذج و�إر�سالها �إىل
امل�ستودعات الطبية.
•للطلبات اخلا�صة يجب مراجعة رئي�س الق�سم لعمل كتاب طلب مع ذكر ا�سم
امل�ستهلكة وموا�صفاتها والكمية املطلوبة.
•للطلبات الطارئة يجب �إبالغ مكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات طب
الأ�سنان لعمل الالزم.
مناذج طلب مواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان من املوقع االلكرتوين:
http://www.damoh.gov.kw/staff/202/

رابع ًا
�أجهزة طب الأ�سنان و�صيانتها
ادراكاً من �إدارة طب الأ�سنان ب�أهمية التجهيزات الطبية و�أثرها على خدمات طب
الأ�سنان املقدمة ف�إنها تعمل دوماً لدعم قطاعاتها ب�أحدث الأجهزة ف�ض ً
ال عن متابعتها
لال�ستخدام الأمثل للأجهزة املتاحة و�صيانتها ب�صورة دورية من خالل فريق عمل خمت�ص
وم�ؤهل.
يقوم على املهام اخلا�صة بالأجهزة والأدوات و�صيانتها:
•من�سق �أجهزة طب الأ�سنان و�صيانتها.
•ق�سم �صيانة �أجهزة طب الأ�سنان.
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اخت�صا�صات من�سق �أجهزة طب الأ�سنان و�صيانتها
.1

1التن�سيق مع ر�ؤ�ساء الأق�سام واجلهات الأخرى ليتم �إعداد الطلبات الالزمة
من الأجهزة �سنويا مع حتديد املوا�صفات الفنية لها ودرا�سة العرو�ض املقدمة
للمناق�صات اخلا�صة بالأجهزة من خالل طلب العينات وتقييمها.

.2

2متابعة طلبات �صرف الأجهزة الروتينية (الدورية) بالتن�سيق مع ق�سم ال�صيانة.

.3

3متابعة جتهيز العيادات واملراكز اجلديدة بالأجهزة واملعدات الالزمة.

.4

4متابعة عمل املن�سقني باملراكز التخ�ص�صية ومراكز الرعاية الأولية والقيام بزيارات
دورية.

.5

5امل�شاركة ب�أعمال اجلرد ال�سنوي اخلا�ص بالأجهزة بالتن�سيق مع �إدارة التجهيزات
الطبية.

.6

6الإ�شراف العام على جميع �أعمال ال�صيانة من خالل:
	-املوافقة على �صرف الأجهزة اخلا�صة مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية.
	-متابعة طلبات �صرف الأجهزة وتركيبها.
	-اعتماد مناذج ا�ستالم الأجهزة وقطع الغيار بعد اعتمادها من ق�سم ال�صيانة.
	-متابعة �أعمال ال�صيانة الدورية للأجهزة والأعطال واملالحظات.
	-متابعة �أعمال مركز ( )call centerاخلا�ص بالأعطال والت�أكد من �إ�صالح
جميع الأعطال بال�شكل املطلوب وبالوقت الالزم.
	-متابعة عقود ال�صيانة الدورية واعتمادها.
	�-إعداد تقارير دورية لأر�صدة الأجهزة املخزنية.

.7

7تقدمي �أي مقرتحات لتطوير العمل والتن�سيق والتعاون مع جميع العاملني باملكتب.

.8

8ما يكلف به من �أعمال �أخرى.
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�ألية �صرف �أجهزة طب الأ�سنان:
•يقوم ر�ؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية ور�ؤ�ساء مراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية بتقدمي طلبات الأجهزة اجلديدة لزوم التو�سع يف اخلدمة
ملن�سق �أجهزة طب الأ�سنان ب�إدارة طب الأ�سنان.
•تقدم طلبات اال�ستبدال (مرفقة مع تقارير عن حالة الأجهزة القدمية املراد
ا�ستبدالها من خالل مهند�س ال�صيانة �أو ال�شركة املخت�صة) ملن�سق �أجهزة طب
الأ�سنان ب�إدارة طب الأ�سنان.
•يقوم رئي�س اخلدمة باملتابعة والتن�سيق مع ر�ؤ�ساء �أق�سام طب الأ�سنان التخ�ص�صية
عند تقدمي طلبات الأجهزة واملعـدات امل�ستحدثة املطلوب �إدخالها باخلدمات
التخ�ص�صية مع من�سق �أجهزة طب الأ�سنان.

�صيانة و�إ�صالح �أجهزة طب الأ�سنان-
ق�سم �صيانة و�إ�صالح �أجهزة طب الأ�سنان:
يقوم على الق�سم مهند�سو وم�شرفو وفنيو ال�صيانة والإ�صالح وقد مت التعاقد مع بع�ض
ال�شركات لتنفيذ �أعمال ال�صيانة والإ�صالح حتت �إ�شراف الق�سم.
املهام:
•�إجراء االختبارات للأجهزة املقرتح �إدخالها باخلدمة.
•الإ�شراف واملتابعة لأعمال الرتكيب املنفذة للأجهزة من قبل ال�شركات.
•متابعة عقود ال�صيانة املربمة مع ال�شركات.
•الإ�شراف واملتابعة على �أعمال ال�صيانة والإ�صالح لأجهزة طب الأ�سنان املنفذة من
قبل ال�شركات.
•الإ�شراف واملتابعة على �أعمال املخزن للأجهزة وقطع الغيار للأجهزة.
•�صيانة و�إ�صالح الأجهزة الغري خا�ضعة لعقود ال�صيانة مع ال�شركات.
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�إجراءات ال�صيانة اليومية:
•تتم هذه الإجراءات بوا�سطة الهيئة التمري�ضية حتت �إ�شراف طبيب العيادة.
•�إبعاد جهاز التحكم عن جمال حركة الكر�سي منعا لإتالفه ،و�إغالق مفاتيح الكهرباء
جلميع الأجهزة عند نهاية الدوام.
•الت�أكد من ت�شغيل مفتاح الكهرباء للأجهزة ذات طابع ال�شحن حر�صا على �سالمة
البطاريات.
•تقوم املمر�ضة بتنظيف ورفع كر�سي الأ�سنان �إىل الو�ضع العلوي يف نهاية كل دوام.
•يتم تنظيف فلرت املاء اخلا�ص باجلهاز بعد كل فرتة دوام.
•يتم تنظيف جهاز ال�شفط (.)Suction

•يتم تعبئة خزان املاء يف جهاز التعقيم ويف جهاز الأ�سنان باملاء املقطر وعدم
ا�ستخدام املاء من الفلرت مبا�شرة.
•عدم ال�سماح لعمال النظافة بلم�س الأجهزة وتنظيفها.

•يراعى ا�ستخدام وتنظيف �أجهزة تقطري املياه وتخزين املياه بال�شكل ال�صحيح وفقاً
لتعليمات اجلهة امل�صنعة للأجهزة وتوجيهات ال�صحة الوقائية وذلك لتاليف تلوث
املياه ومنو البكرتيا بها.
�إجراءات ال�صيانة الدورية للعيادات:
يقوم ق�سم ال�صيانة مبتابعة �إجراءات ال�صيانة الدورية للأجهزة العاملة ب�أق�سام طب الأ�سنان
ب�صورة دورية ل�ضمان ح�سن �آلية ت�شغيلها وتبعا لعقود ال�صيانة املربمة مع ال�شركات املوردة
للأجهزة �أو املتعاقدة على �صيانتها كما يتم متابعتها من خالل طبيب العيادة واعتماد تقارير
ال�صيانة وله احلق يف تدوين �أي مالحظات خا�صة ب�أعمال ال�صيانة الدورية بهذه التقارير.
�إجراءات الإ�صالح:
•�إن من م�س�ؤوليات الطبيب املحافظة على �أجهزة العيادات والأدوات بحالة جيدة
و�سليمة وكذلك الإبالغ عن الأعطال يف �أجهزة العيادة.
•يقوم طبيب العيادة �أو م�سئويل اخلدمات باالت�صال على �أرقام الور�شة املركزية
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(اخلط ال�ساخن اخلا�ص بال�صيانة) املعممة من �إدارة طب الأ�سنان للإبالغ عن �أي
�أعطال يف الأجهزة ومن ثم يقوم امل�س�ؤول عن تلقى هذه البالغات مبخاطبة ال�شركة
املعنية وت�سجيل بيانات هذه البالغ.
•اذا مل يتم الإ�صالح خالل � 24ساعه يبلغ الرئي�س املبا�شر التخاذ االجراءات الالزمة
ومتابعة الأمر.
•�إذا مل يتم الإ�صالح خالل (� )24ساعة يبلغ الرئي�س املبا�شر التخاذ الإجراءات
الالزمة ومتابعة الأمر.
�أرقام اخلط ال�ساخن اخلا�ص بال�صيانة
)(66339912 - 25620485
ا�ستمارة طلب �أجهزة طب �أ�سنان للعيادات من املوقع االلكرتوين:
http://www.damoh.gov.kw/staff/147/
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التعليم المستمر والمسوح والدراسات
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الباب ال�سابع
التعليم امل�ستمر وامل�سوح والدرا�سات
مكتب التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان
ت�سعى �إدارة طب الأ�سنان من خالل ا�سرتاتيجيتها الطموحة وبراجمها التطويرية
لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة �إىل �أف�ضل امل�ستويات العاملية ،وتعمل �إدارة طب الأ�سنان
ب�شكل م�ستمر على تنمية القوى العاملة بقطاع طب الأ�سنان من خالل توفري الدعم
العلمي ومتابعة �أحدث امل�ستجدات الطبية ،ورفع الأداء الفني والتقني لأطباء الأ�سنان
وفرق خدمات طب الأ�سنان امل�ساندة يف كافة القطاعات ،ومت م�ؤخرا ا�ستحداث مكتب
التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان مببنى املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان مبنطقة ال�ساملية
حيث مت تزويده بقاعات للمحا�ضرات وور�ش العمل واملحاكاة جمهزة ب�أحدث التقنيات
الب�صرية وال�سمعية.
الأهداف
التن�سيق بني مقدمي خدمات التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان ومعهد الكويت لالخت�صا�صات
الطبية.
املهام
.1

1تكوين حلقة و�صل بني مقدمي التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان يف دولة الكويت
ومعهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية.

.2

2ت�سهيل مهمة مقدمي التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان مبا ي�ضمن ان�سيابية عملية
التعليم امل�ستمر.

.3

3تنظيم دورات التعليم امل�ستمر اخلا�صة بقطاع طب الأ�سنان.
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الفئات امل�ستهدفة
جميع اجلهات التابعة لقطاع طب الأ�سنان  -وزارة ال�صحة.
خدمات املكتب
تنظيم فعاليات التعليم الطبي امل�ستمر مثل:
.1

1م�ؤمترات.

.2

2ندوات.

.3

3دورات تدريبية (حما�ضرات نظرية).

.4

4ور�ش العمل (متخ�ص�صة وعامة).

.5

5املن�شورات العلمية واملراجعات.

.6

6الأن�شطة الداخلية (مناق�شات حول احلاالت ال�سريرية ،ا�ستعرا�ض املقاالت العلمية
واملحا�ضرات الأ�سبوعية �أو ال�شهرية  ...،الخ).

�شروط تنظيم دورة /ور�شة عمل يف املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان:
.1

1تقدمي كتاب ر�سمي موجه للمكتب قبل �شهر من تاريخ تنظيم الفعالية.

.2

2بعد املوافقة املبدئية على تنظيم الفعالية ،يقوم مكتب التعليم امل�ستمر لطب
الأ�سنان مبخاطبة مكتب التعليم والتطوير املهني امل�ستمر التابع ملعهد الكويت
للتخ�ص�صات الطبية ( ) KIMSللح�صول على نقاط التعليم امل�ستمر.

.3

3يتم �إعالم مقدم اخلدمة بقبول /رف�ض مكتب التعليم والتطوير املهني امل�ستمر
التابع ملعهد الكويت للتخ�ص�صات الطبية للفعالية.

.4

4تقدم اجلهة املنظمة (املقدمة للخدمة) قائمة باحتياجاتها من التجهيزات الفنية
واخلا�صة بالفعالية والبوفيه.

.5

5ي�شرتط تواجد فني من اجلهة املنظمة ملتابعة عمل الأجهزة قبل و�أثناء الفعالية (جهاز
الكمبيوتر املراد ا�ستخدامه ،امليكروفون ،ال�سماعات ،جهاز الربوجكتور� ...،إلخ) .
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.6

6ي�شرتط تواجد �شخ�ص ميثل ال�شركة للإ�شراف ومتابعة احل�ضور وح�سن �سري
الفعالية.

.7

7تتقدم اجلهة املنظمة بالإ�شراف الكامل على البوفيه (والذي مت االتفاق امل�سبق
عليه) وت�سليم املكان نظيفاً كما مت ا�ستالمه.

.8

8توفري القرطا�سية وامل�ستلزمات املكتبية الالزمة مبا يتالءم مع عدد احل�ضور
املتوقع.

.9

�9أهمية احلفاظ على نظافة القاعات �أثناء وبعد ا�ستخدامها.

�1010أهمية احلر�ص �أثناء نقل طاوالت البوفيه وم�ستلزماته والت�أكد من عدم ت�ضرر
الأبواب واجلدران.
1111مينع منعاً باتاً ا�ستعمال امل�صعد يف نقل املعدات.
1212عند �إقامة الفعالية �أثناء �أوقات الدوام الر�سمي (من � 7صباحاً حتى  7م�سا ًء)،
يراعى االلتزام بالهدوء �أثناء ترتيب و�إعداد البوفيه وخالل فرتات اال�سرتاحة.
1313يقوم مقدم اخلدمة بت�صميم بو�سرت /مطوية للفعالية ،وعليه احل�صول على موافقة
مكتب التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان قبل توزيعه على مراكز اخلدمة ،علماً ب�أنه
طباعة وتوزيع ما يتعلق بالفعالية هي من مهام مقدم اخلدمة بالكامل.
 1414يقوم مكتب التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان بطباعة ال�شهادات للأطباء امل�شاركني
بالفعالية وت�سليمها لهم.
�ضوابط ا�ستخدام قاعات املحا�ضرات وور�ش العمل:
•يحظر �إدخال امل�أكوالت وامل�شروبات داخل القاعة و�ضرورة التنويه للح�ضور بذلك.
•املحافظة على �سالمة الأدوات والتجهيزات واملعدات والتقنيات داخل القاعة.
•عدم ا�ستخدام امل�سامري والدبابي�س على امل�سرح �أو �إل�صاق املل�صقات والأوراق على
الأبواب واجلدران.
•عدم ترك �أي �أثاث خارج القاعة بعد االنتهاء من الفعالية.
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•مينع �إخراج �أي من حمتويات املبنى �أو القاعات التابعة ملكتب التعليم امل�ستمر لطب
الأ�سنان.
•�ضرورة غلق جميع الأجهزة بعد االنتهاء منها.
•�أهمية احلفاظ على نظافة القاعة �أثناء وبعد ا�ستخدامها.
•ي�سمح بو�ضع لوحة �إعالنية على �أن يتم �إزالتها بعد االنتهاء من الفعالية.
•ال ي�سمح برتويج برامج تت�ضمن بيع ال�سلع والإعالنات التجارية �أو عر�ض املواد
الدعائية والإعالنية.
•يف حالة �إلغاء الفعالية لأي ظرف يجب على اجلهة �إخطار مكتب التعليم امل�ستمر
لطب الأ�سنان قبل ذلك بوقت كاف.
• تلتزم اجلهة بالتقيد بال�ضوابط العامة التابعة ملكتب التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان.
املزيد من املعلومات متوفرة على املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص مبكتب التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان
http://www.cdeokuwait.com/
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وحدة امل�سوح والدرا�سات
يف اطار تنفيذ خطة �إدارة طب الأ�سنان لتطوير الأداء وتنظيم العمل بقطاع طب
الأ�سنان وحر�صا على تنمية القوى العاملة واحلث على عملية البحث العلمي وعمل امل�سوح
والدرا�سات البحثية وامليدانية وامل�شاركة الفعالة يف امل�ؤمترات العلمية املحلية والدولية
والإقليمية  ،بالإ�ضافة �إىل تكوين مواد علمية وقواعد بيانية و�إح�صائية للم�ساهمة بر�سم
اخلطط امل�ستقبلية لقطاع طب الأ�سنان ،قامت �إدارة طب الأ�سنان با�ستحداث وحدة امل�سوح
والدرا�سات.
اخت�صا�صات وحدة امل�سوح والدرا�سات
.1

1جمع املواد العلمية والبيانات من �أجل امل�شاركة بو�ضع اخلطط امل�ستقبلية للإدارة.

.2

�2إعداد النماذج اخلا�صة بتنفيذ امل�سوح والدرا�سات.

.3

3متابعة �إعداد وتوفري البيانات الإح�صائية الالزمة واملختلفة باملراكز التخ�ص�صية
لطب الأ�سنان وكذلك بوحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية املختلفة.

.4

4تدريب وت�أهيل املجموعات التي �ستقوم ب�إجراء امل�سوح والدرا�سات البحثية.

.5

5امل�شاركة يف حت�ضري الأوراق والأبحاث العلمية يف امل�ؤمترات الدولية واملحلية
والإقليمية والتي تقدم من قبل �أطباء الأ�سنان العاملني بالإدارة.

.6

6امل�ساعدة يف ن�شر املقاالت العلمية والأبحاث يف الدوريات واملجالت العلمية.
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الباب الثامن
بعـ�ض القوانيـن واللوائـح التنظيميـة
� ً
أوال
واجبـات املـوظف
ن�صت املواد �أرقام  26 ،25 ،24من مر�سوم قانون اخلدمة املدنية على جملة من الواجبات
وااللتزامات التي يتوجب على املوظف القيام بها مبنا�سبة قيامه ب�أعباء وظيفية وهي
كالتايل:
•�أن يقوم بنف�سه بالعمل املنوط به ،و�أن ي�ؤديه ب�أمانة و�إتقان و�أن يعامل املواطن
معاملة الئقة.
•�أن يخ�ص�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجباته الوظيفية.
•�أن ينفذ ما ي�صدر �إليه من �أوامر بدقة و�أمانة يف حدود القوانني واللوائح «طاعة
الر�ؤ�ساء».
•�أن يلتزم ب�أحكام القوانني واللوائح و�أن يحافظ على ممتلكات الدولة و�أن يتقيد يف
�إنفاق �أموالها مبا تفر�ضه الأمانة واحلر�ص عليها.
•�أن يحافظ على كرامة الوظيفة و�أن ي�سلك يف ت�صرفاته م�سلكاً يتفق واالحرتام
الواجب ،ويالحظ �أن امل�شرع مل يح�صر الواجبات الوظيفية �إذ جعل من هذا االلتزام
الأخري التزاماً عاماً يتوجب على املوظف دائماً احلر�ص على اعتبارات الوظيفة
التي ينتمي �إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق العمل.
حظر امل�شرع على املوظف القيام بالتايل:
•�أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر بالذات �أو الوا�سطة عقارات �أو منقوالت من اجلهة احلكومية
التي يعمل بها �أو �أن يبيع �أو ي�ؤجر لها �شيئاً من ذلك.
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•�أن تكون له م�صلحة بالذات �أو الوا�سطة يف �أعمال املقاوالت �أو املناق�صات �أو عقود
تت�صل ب�أعمال �أية جهة حكومية.
•�أن ي�ؤدي �أعمال للغري مبرتب �أو مكاف�أة �أو بدونهما ولو يف غري �أوقات الدوام
الر�سمي �إال ب�إذن من الوزير.
•�أن ي�ستغل وظيفته لأي غر�ض كان �أو �أن يتو�سط لأحد يف �ش�أن من �شئون وظيفته.
•�أن يديل ب�أية معلومات عن الأعمال التي ينبغي �أن تظل �سرية بطبيعتها �أو وفقاً
لتعليمات خا�صة و�أن ين�شر ذلك ب�أي و�سيلة �إال ب�إذن كتابي من الوزير ،وي�ستمر هذا
احلظر حتى بعد انتهاء خدمته.
•�أن يحتفظ لنف�سه ب�أ�صول �أية وثائق ر�سمية �أو �صور منها �أياً كانت فيما يتعلق
باجلهة التي يعمل بها.
•�أن يزاول الأعمال التجارية �أو ال�صناعية �أو املهنية فيما عدا احلاالت التي يحددها
جمل�س اخلدمة املدنية.
•�أن يكون ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة م�ساهمة جتارية �أو �صناعية �إال �إذا كان
ممث ً
ال للحكومة فيها.

ثاني ًا
�ساعـات الـدوام الر�سـمي
االلتزام بالدوام الر�سمي من الأمور الهامة ل�ضمان ح�سن �أداء العمل و�إعطاء اخلدمة
حقها وهي موزعة كالتايل:
•الفرتة ال�صباحية :من ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً �إىل ال�ساعة الثانية ظهراً.
•الفرتة امل�سائية :من ال�ساعة الثانية ظهراً �إىل ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء.
•يتم تغطية الفرتة الليلية من قبل �أطباء حوادث طب الأ�سنان :من ال�ساعة التا�سعة
م�سا ًء �إىل ال�ساعة ال�سابعة من �صباح اليوم التايل وذلك بعيادات الطوارئ الليلية
العاملة بامل�ست�شفيات ومراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية التابعة لق�سم احلوادث
ب�إدارة طب الأ�سنان.
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•على املوظف االلتزام باحل�ضور واالن�صراف يف املواعيد املحددة والتواجد يف
مكان العمل (ق�سم الأ�سنان) طوال فرتة الدوام حتى ال يتعر�ض املخالف للم�سائلة
الت�أديبية مع مراعاة الت�سليم واال�ستالم وفقاً لل�ساعات املقررة.
•ي�سمح للموظفني �إثبات احل�ضور خالل (ثالثون) دقيقة بعد بداية الوقت املحدد
للعمل كفرتة �سماح وخالل ( )15دقيقة فقط خالل دوام �شهر رم�ضان ،ويجوز
للموظف مزاولة العمل خالل الفرتة املتبقية من هذا اليوم وحت�سب مدة الت�أخري
من نهاية فرتة ال�سماح وي�سمح للموظفات باالن�صراف قبل املوعد املحدد بربع
�ساعة مبا فيها �أيام العمل خالل �شهر رم�ضان.
•يتم جتميع مدد الت�أخري يف نهاية كل �شهر ويتم حما�سبة املوظف عن مدد الت�أخري
خالل ال�شهر كالتي:
•يحرم املوظف من املرتب عن (ربع يوم  -ن�صف يوم  -ثالث �أرباع اليوم) ح�سب
مدد الت�أخري امل�سجلة.
•�إذا بلغ الت�أخري ما يزيد عن يوم عمل �أو خرج املوظف �أثناء فرتة الدوام دون �إذن ثم
عاد للعمل �أو مل يعد ،يتم احلرمان من املرتب عن مدة الت�أخري و�إحالة املوظف �إىل
التحقيق وامل�سائلة الت�أديبية وتوقيع اجلزاء املنا�سب عند ثبوت املخالفة.
•يعمل بنظام الفرتة امل�ســـائية الدوام الإ�ضايف ببع�ض املراكز ح�سب احلاجة :من
ال�ساعـة اخلام�سة ع�صراً �إىل ال�ساعـة التا�سعـة م�سا ًء ويخ�ضع ملبد�أ الأجر بال�ساعة
لكل فئة على �أن يلتزم العاملني ب�إثبات احل�ضور واالن�صراف بنماذج التوقيع �أو
الب�صمة لكامل وقت الدوام ويراعى االلتزام بجدول الدوام الأ�سبوعي منعاً لإرباك
العمل.
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ثالث ًا
اال�سـتئذان
•العمل ال�صحي يتطلب اجلدية وااللتزام الكامل ب�أوقات العمل الر�سمية حيث متثل
اخلدمات ال�صحية �ضرورة تخت�ص ب�صحة وحياة املراجعني.
•نظرا لكون �أطباء الأ�سنان والفنيني يعملون بنظام الفرتات ال�صباحية وامل�سائية
فعلى كل منهم عند ال�ضرورة الق�صوى طلب موافقة تبديل دوامه من امل�سئول
املبا�شر وذلك لإجناز عمله اخلا�ص دون اال�ستئذان �أثناء �أوقات الدوام الر�سمي.
•ال ي�سمح باخلروج للموظفني (العاملني باملركز) �أثناء الدوام �إال يف احلاالت
الطارئة جداً واال�ستثنائية ويتم تعبئة منوذج �إذن خروج والتنويه عنه يف �سجل
العيادة اليومي بعد موافقة الرئي�س املبا�شر وال يغادر املوظف عمله �إال يف حالة
وجود �أو توفر موظف بديل.
•يخت�ص الرئي�س املبا�شر بالت�صريح للموظف باال�ستئذان من الدوام ،و�إخطار اجلهة
امل�شرفة على الدوام بذلك مبا ال يجاوز �أربع مرات يف ال�شهر ولعدد ال�ساعات
التي يقدرها الرئي�س املبا�شر يف كل مرة مبا يتالءم مع الأ�سباب التي يبديها
املوظف ومبا ال يزيد عن �أثني ع�شر �ساعة �شهرياً.
•�إذا ت�أخر املوظف عن العودة يف املوعد املحدد حتت�سب مدة الت�أخري �ضمن مدد
احلرمان من الراتب �أو خ�صم مدة الت�أخري من احلد الأق�صى ل�ساعات اال�ستئذان
امل�سموح بها خالل ال�شهر �إن وجد املربر لذلك.
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رابع ًا
االنقطاع عن العمل بغري �إذن
•�إذا انقطع املوظف عن العمل بغري �إذن يحرم من املرتب والبدالت واملزايا الوظيفية
عن مدة االنقطاع مع عدم الإخالل بامل�ساءلة الت�أديبية ،ف�إذا بلغ االنقطاع �أحد
احلدين املن�صو�ص عليهما باملادة ( )81من نظام اخلدمة املدنية اعترب املوظف
مقدماً ا�ستقالته اعتبارا من اليوم التايل ويتخذ ب�ش�أنه الإجراء املنا�سب يف �ضوء
ما يقدمه من �أعذار� ،إما بقبول اال�ستقالة �أو قبول عذره و�إعمال الآثار القانونية
املرتتبة على ذلك ،وال يجوز حتويل مدة االنقطاع عن العمل �إىل �إجازة دورية.
•العطالت والإجازات الر�سمية و�أيام الراحات التي تقع بني انقطاعني حت�سب
انقطاعاً.
•�إذا تغيب املوظف ملدة يوم واحد ولو عقب �إجازة م�صرح له بها يتعني عليه بيان
�أ�سباب الغياب �إىل رئي�سه املبا�شر الذي يبدي ر�أيه ويعر�ضه على من يليه بامل�سئولية
للبت يف احت�ساب هذا اليوم �إجازة طارئة �إن كان له ر�صيد ي�سمح بذلك� ،أو اعتباره
منقطع عن العمل بغري �إذن �سواء كان له ر�صيد �أم ال.

خام�س ًا
الإجـازات
هي املدد التي ي�سمح فيها للموظف بالتغيب عن عمله للأ�سباب التي ن�ص عليها امل�شرع
وا�صطلح على ت�سميتها بالإجازات وهي متنوعة بح�سب �سبب منحها.
وقد تناولت املادة ( )35من نظام اخلدمة املدنية حتديد �أنواع هذه الإجازات على الوجه التايل:
•�إجازة طارئة.
•�إجازة دورية.

•�إجازة خا�صة مبرتب كامل �أو خمف�ض �أو بدون مرتب.
•�إجازة مر�ضية.
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� ً
أوال :الإجازة الطارئة (العر�ضية):
•و�صورتها �أن يفاج�أ املوظف بظرف طارئ ي�ضطره �إىل االنقطاع عن عمله دون
�أن يتمكن من �إخطار ر�ؤ�سائه �سلفاً باالنقطاع ،وذلك مبا ال يزيد عن �أربع �أيام يف
ال�سنة وال تتجاوز يوماً واحداً يف كل مرة ويجب على املوظف �أن يقدم لرئي�سه عقب
عودته بياناً بالأ�سباب التي اقت�ضت غيابه وتخ�ضع هذه الأ�سباب لتقدير رئي�سه
املخت�ص ،وال يحتفظ املوظف ب�أي حق يف هذه الإجازة بانق�ضاء ال�سنة .ويف حالة
عدم قبول الأ�سباب التي اقت�ضت الغياب يح�سب يوم الغياب انقطاع بدون �إذن
ويحرم من مرتبه عنه مع عدم الإخالل مب�ؤاخذته ت�أديبياً.
ثاني ًا :الإجازة الدورية:
•الإجازة و�إن كانت حقاً للموظف �إال �أنها حق مقرر مل�صلحته ومل�صلحة الإدارة يف
ذات الوقت ،ومبا ال ي�ضر مب�صلحة العمل ،وال يجوز له القيام بها قبل الت�صريح له
م�سبقاً ،وللإدارة �أن تقلل مدتها كما يجوز لها �أن ت�ستدعيه يف �أي وقت �إذا اقت�ضت
ظروف العمل ،ويحتفظ املوظف بر�صيده منها ويدور من �سنة �إىل �أخرى وال ي�سقط
حقه فيها بعدم اال�ستعمال� ،إال �إذا جتاوز الر�صيد احلد امل�سموح به ،ويجوز له �إذا
�سمحت ظروف العمل التمتع يف �سنة واحدة مبا ال يزيد على ت�سعني يوماً.
•وتكون الإجازة الدورية للأطباء الكويتيني ملدة ( )45يوماً تزاد �إىل ( )60يوماً
للموظف الذي ق�ضى يف خدمة الدولة مدة ال تقل عن (� )15سنة وال تدخل �أيام
العطلة الأ�سبوعية والعطلة الر�سمية التي تتخلل الإجازة الدورية امل�ستحقة يف
ح�ساب مدة هذه الإجازة ،وال يجوز منح الإجازة الدورية �إال بعد م�ضي �ستة �شهور
من تاريخ ت�سلم العمل.
•ال متنح الإجازة �إال بناء على طلب من املوظف ،ويف حدود ر�صيده منها ،كما ال
يجوز له القيام بها �إال بعد �إبالغه باملوافقة عليها وعلى املوظف العودة �إىل العمل
فور انتهاء الإجازة ،وال يجوز مدها �إال بناء على طلب منه و�إبالغه باملوافقة قبل
انتهاء �إجازته.
•مينح الأطباء والفنيني العاملني ب�أق�سام الأ�شعة �إجازة �إ�ضافية ملدة خم�سة ع�شر
يوماً يف ال�سنة.
•مينح �إجازة �إ�ضافية لأع�ضاء بعثة احلج ملدة ثالثة �أيام تبد�أ بعد العودة مبا�شر ًة.
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•يقدم طلب الإجازة ال�سنوية قبل بدايتها مبدة كافية وال يكون الطلب ملزما �إال بعد
اعتمادها من الرئي�س املبا�شر وذلك مبا ال يتعار�ض مع م�صلحة العمل.
•يراعى التن�سيق بني �أطباء املركز الواحد فيما بينهم بالن�سبة ملوعد �إجازتهم �سواء
خالل فرتة ال�صيف �أو �أثناء موا�سم الأعياد واحلج.
•ال تقبل طلبات تعديل الإجازات الدورية وكذلك �إلغائها �إال لل�ضرورة الق�صوى
وب�شرط تقدمي امل�ستندات بالأ�سباب الداعية لذلك.
•ملبا�شرة العمل بعد القيام بالإجازة املقررة للموظف يجب توقيع منوذج �إقرار العودة
فور عودته ومبا�شرته ملهام وظيفته.
ثالث ًا :الإجازات اخلا�صة:
�إجازة احلج:
مينح املوظف امل�سلم �إجازة خا�صة مبرتب كامل بناء على طلبه ال حت�سب من �إجازاته
الأخرى مدتها ثالثني يوماً وذلك ملرة واحدة طوال مدة اخلدمة وتتمتع جهة الإدارة ب�سلطة
تقديرية يف منحها ،وي�شرتط الت�سجيل ب�إحدى حمالت احلج املرخ�صة ب�شهادة معتمدة من
�إدارة �شئون احلج بوزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ،على �أن يثبت املوظف وجوده يف
اململكة العربية ال�سعودية خالل فرتة �أداء منا�سك احلج بجواز ال�سفر �أو ما يقوم مقامه
بعد رجوعه من الإجازة.
�إجازة وفاة �أحد الأقارب (العزاء):
مينح املوظف �إجازة مبرتب كامل ملدة ال تزيد عن �أربعة �أيام يف حالة وفاة الزوج� ،أو �أحد
�أقاربه من الدرجة الأوىل وهم الأب ،الأم ،االبن ،البنت �أو الأقارب من الدرجة الثانية وهم:
اجلد ،اجلدة ،ابن االبن ،بنت االبن ،ابن البنت ،بنت البنت ،الأخ ،والأخت على �أن يقدم ما
يثبت حدوث الوفاة و�صلة القرابة.
�إجازة مرافقة مري�ض لعالجه يف اخلارج:
يجوز للوزير منح املوظف �إجازة خا�صة بعد ا�ستنفاذ ر�صيده من الإجازات الدورية
ملرافقة مري�ض قررت وزارة ال�صحة �أو �أي جهة حكومية �أخرى عالجه يف اخلارج مع مرافق
له ،وذلك للمدة املقررة للعالج بحيث ال تزيد على �ستة �أ�شهر مبرتب كامل.
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�إجازة الو�ضع:
ت�ستحق املوظفة �إجازة خا�صة مبرتب كامل ال حت�سب من �إجازاتها الأخرى ملدة �شهرين
للو�ضع ،ب�شرط �أن يتم الو�ضع خاللها.
�إجازة عدة املتوفى عنها زوجها:
يجوز مبوافقة الوزير منح املوظفة امل�سلمة التي يتوفى زوجها �إجازة خا�صة مبرتب كامل
ملدة �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام من تاريخ الوفاة.
�إجازة رعاية الطفولة ملرافقة طفل مري�ض:
يجوز بقرار من الوزير منح الأم التي ترافق طفلها املري�ض �إجازة خا�صة لرعاية االبن
املري�ض ملدة ثالثة �شهور بن�صف مرتب وال�سنة التالية بدون مرتب ويجوز جتديدها ل�سنة
�أخرى بدون راتب بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية وبناء على �شهادة من املجل�س الطبي
العام.
الإجازات الدرا�سية:
يجوز منح املوظفني �إجازات درا�سية �أو �إيفادهم يف بعثات �أو منح للدرا�سة �أو يف دورات
تدريبية مبرتب كامل �أو بن�صف مرتب �أو بدون مرتب طبقاً ل�شروط اخلدمة املدنية ،كما
يجوز منحهم �إجازة حت�ضري وت�أدية االمتحانات ملدد يقدرها الرئي�س املبا�شر بحيث ال يزيد
جمموع مددها عن ( )45يوماً يف ال�سنة الدرا�سية ح�سب نظام وموافقة ديوان اخلدمة املدنية.
�إجازة رعاية الأمومة:
يجوز منح املوظفة �إجازة لرعاية الأمومة بن�صف مرتب ملدة �أربعة �أ�شهر تالية لإجازة
الو�ضع بناء على طلبها ،على �أن تكون املوظفة كويتية اجلن�سية �أو غري كويتية متزوجة من
كويتي.
�إجازة مرافقة الزوجة لزوجها املوظف يف اخلارج:
يجوز للوزير �أن مينح املوظفة �إجازة خا�صة بدون مرتب ملرافقة زوجها املوظف يف
اخلارج �إذا نقل �أو �أوفد يف بعثة علمية �أو �إجازة درا�سية �أو مهمة ر�سمية �أو �إعارة.
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ً
يوما:
�إجازة خا�صة ملدة ()15
يجوز مبوافقة الوزير منح املوظف �إجازة خا�صة بدون مرتب ملدة ال تزيد عن خم�سة
ع�شر يوماً يف ال�سنة �إذا �أبدى �أ�سبابا مقبولة تربر ذلك عند قيام مانع قانوين يحول دون
ح�صول املوظف على �إجازة دورية.
�إجازة لرعاية الأ�سرة والأمومة والطفولة:
يجوز للوزير �أن مينح املوظفة �إجازة خا�صة بدون مرتب بناء على طلب املوظفة الكويتية
املتزوجة �أو غري الكويتية املتزوجة من كويتي �أو الأرملة �أو املطلقة ولها �أوالد كويتيون وذلك
ملدة ال تقل عن �ستة �شهور ،وال تزيد عن �أربع �سنوات طوال مدة اخلدمة يجوز قطعها
والعودة للعمل قبل ق�ضاء احلد الأدنى وي�شرتط �أال تقل مدة اخلدمة عن �سنة.
�إجازة ملرافقة الزوج لزوجته يف اخلارج:
يجوز للوزير �أن مينح املوظف �إجازة خا�صة بدون مرتب بناء على طلبه ،وي�شرتط يف
الزوجة (امل�صحوبة) �أن تكون موظفة تتوافر يف حقها �إحدى حاالت النقل �أو الإيفاد يف بعثة
علمية �أو �إجازة درا�سية �أو مهمة ر�سمية �أو �إعارة يف اخلارج.
رابع ًا :الإجازة املر�ضية:
•للموظف احلق يف �إجازة مر�ضية ومتنح الإجازة املر�ضية بعد الت�سجيل تلفونياً
بنظام بنك املعلومات اخلا�ص بديوان اخلدمة املدنية على رقم (� )1828888أو رقم
( )133وتقدمي النموذج الطبي املوقع من الأطباء والهيئة الطبية املخت�صة التي
حتددها وزارة ال�صحة ،وقد قرر ديوان اخلدمة املدنية التدرج يف احت�ساب الإجازة
املر�ضية مبرتب كامل �أو ن�صف مرتب �أو ربع مرتب �أو بدون مرتب ح�سب مدتها
واجلهة املو�صية لها �سواء كانت حكومية �أو خا�صة ومراكز رعاية �صحية �أولية �أو
م�ست�شفيات بحيث ال تتعدى املدد التي قررها الديوان ويجوز طلب ا�ستبدال مدد
الإجازات املر�ضية املخف�ضة الراتب خ�صماً من ر�صيد الإجازات الدورية عند
موافقة جهة العمل.
•املوظف الذي تقرر الهيئة الطبية املخت�صة عدم لياقته �صحياً للعمل ،تنهى خدمته
من هذا التاريخ� ،إال �إذا ا�ستنفذ �إجازاته املر�ضية قبل ذلك.
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•الإجازة املر�ضية من �أطباء القطاع الأهلي :ال يتم اعتماد هذه الإجازة �إال بعد
الت�صديق عليها من اجلهة الطبية املخت�صة �أو يحال املوظف مع التقرير الطبي �إىل
املجل�س الطبي العام للنظر يف اعتماد هذه الإجازة.
•يلتزم املوظف �أو من ينوب عنه بالإبالغ عند قيامه ب�إجازة مر�ضية بال�سرعة املمكنة
جلهة العمل ولرئي�سه املبا�شر وذلك لتوفري البديل وعدم �إرباك �سري العمل.

�إجازات غري الكويتيني املربم معهم
�أحد العقدين الثاين والثالث
الإجازات الدورية:
ي�ستحق من ق�ضى يف خدمه الدولة مدة ال تقل عن �ستة �شهور �إجازة دوريه مقدارها
( )35يوم يف ال�سنة ومن ق�ضى يف خدمه الدولة مدة ال تقل عن (� )15سنه ي�ستحق �إجازة
دوريه مقدارها ( )45يوم يف ال�سنة ويجوز لهما جتميع امل�ستحق لهما من هذه الإجازة عن
�سنتني وذلك بالإ�ضافة �إىل ال�سنة اجلارية .وبذلك يكون احلد الأق�صى للإجازة الدورية
التي يجوز جتميعه للمتعاقدين بهذين العقدين هو ( )105يوما ملن ي�ستحق �إجازة دوريه
( )35يوما يف ال�سنة ،و( )135يوما ملن ي�ستحق �إجازة دوريه ( )45يوما يف ال�سنة وي�سقط ما
يزيد على ذلك علما ب�أن الر�صيد املجمد عن خدمه �سابقه ال ي�سري عليها ال�سقوط وال يتم
ح�ساب �أيام العطل الأ�سبوعية والعطل الر�سمية التي تتخلل الإجازة الدورية.
الإجازة املر�ضية:
ي�ستحق املوظف غري الكويتي �إجازة مر�ضيه تقررها الهيئة الطبية املخت�صة التي تعينها
الوزارة مبا ال يزيد يف جمموعها عن �شهرين مبكاف�أة كاملة ،و�شهرين بن�صف مكاف�أة ،ف�إذا
انق�ضت هذه املدد دون �أن يكون املوظف الئقا �صحيا ال�ستئناف عمله يعترب العقد منتهيا.
الإجازات اخلا�صة:
ي�سرى ب�ش�أن املوظف غري الكويتي �أحكام نظام اخلدمة املدنية اخلا�صة بالإجازة
الطارئة� ،إجازة احلج� ،إجازة التعزية� ،إجازة العدة ،الإجازة اخلا�صة  15يوم كما متنح
املوظفة �إجازة مبرتب كامل للو�ضع مدتها ثالثون يوما ب�شرط �أن يتم الو�ضع خاللها.
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الإجازات املر�ضية للمراجعني
يتم التو�صية للمري�ض ب�إجازة مر�ضية بحد �أق�صى ثالث �أيام وفقاً لتقدير الطبيب
بال�شروط التالية:
.1

�1أن يكون املري�ض حا�ضراً ب�شخ�صه.

.2

�2أن يكون معه البطاقة املدنية.

.3

�3أن يكون من �سكان املنطقة التابع لها املركز ال�صحي.

.4

�4أن ي�سجل الت�شخي�ص والتو�صية على النموذج ال�صحي الر�سمي املطبوع من
احلا�سب الآيل عند توفره بعيادات طب الأ�سنان وفقاً لنظام ت�سجيل الإجازات
املر�ضية اخلا�ص بديوان اخلدمة املدنية �أو املعتمد من جهة عمله �إذا كان موظف
حكومة �أو قطاع خا�ص.

.5

5ت�سجل الإجازات املر�ضية يف �سجل العيادة اليومي وملف املري�ض.

.6

6متنح الإجازة بتاريخ املراجعة وال متنح ب�أثر رجعي.

.7

7يف حالة حاجة املري�ض لتمديد الإجازة املر�ضية يجب اعتمادها من قبل طبيبني.

.8

8توقيع املري�ض على النموذج �أمام الطبيب.

.9

9من املمكن �أن مينح طبيب جراحة الفم والوجه والفكني �إجازة مر�ضية لأكرث من
ثالثة �أيام عند احلاجة مع �ضرورة توقيع طبيبني �أ�سنان واعتمادها من رئي�س
املركز.
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الباب التاسع
األخطاء الطبية
أخالقيات المهنة
حقوق وواجبات األطباءعند التعرض
لالعتداء
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الباب التا�سع
الأخطاء الطبية � -أخالقيات املهنة
حقوق وواجبات الأطباء عند التعر�ض لالعتداء
الأخطـاء الطبيـــة
تعـريف و�شـروط اخلط�أ الطبـي:
يعرف اخلط�أ الطبي ب�أنه عدم قيام الطبيب بااللتزامات اخلا�صة التي فر�ضتها عليه
مهنة الطب �أو هو كل تق�صري يف م�سلك الطبيب ،ويقع على عاتق الطبيب من حيث املبد�أ
االلتزام ببذل العناية ،عرب اجلهود ال�صادقة واليقظة التي تتفق مع الأ�صول العلمية الثابتة،
والتي تتفق مع الظروف املتوفرة بهدف �شفاء املري�ض وحت�سني حالته ال�صحية ،وكل �إخالل
بهذا االلتزام ي�شكل خط�أ طبيا ويعترب م�س�ؤولية الطبيب ،وكذلك ي�س�أل الطبيب امل�سئول
عن كل تق�صري من جانبه �إذا كان ذلك ال يقع من طبيب يف نف�س م�ستواه املهني ويف نف�س
الظروف التي �أحاطت بالطبيب امل�سئول.
ولذلك ف�إن التعوي�ضات التي تدفع لق�ضايا الأخطاء الطبية والتي يحكم فيها الق�ضاء
جتد �أ�صلها وفقاً لقواعد امل�سئولية التق�صريية الواردة يف �أحكام القانون املدين الكويتي،
حيث تن�ص املادة  227على «كل من �أحدث بفعله اخلاطئ �ضرراً بغريه يلتزم بتعوي�ض».
ي�شرتط لقيام امل�سئولية التق�صريية املدنية توافر ثالث �أركان:
•اخلط�أ (الفعل املوجب للم�سئولية) وال ي�شرتط �أن يكون خط�أ يف �إجراء عملية بل
قد يكون خط�أ يف و�صف دواء �أو ت�شخي�ص �أو عالج.
•�ضرر.
•عالقة �سببية.
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درجات و�صور اخلط�أ الطبي:
ويعرف اخلط�أ ب�شكل عام وفقاً للقواعد العامة يف القانون املدين ...االنحراف عن
ال�سلوك املعتاد ملخالفته �أو �إخالله بواجب قانوين معني ويعرف اخلط�أ الطبي فقهاً وق�ضا ًء
ب�أنه مبا�شرة املهنة على نحو ال يتفق مع الواجبات التي تقت�ضيها ممار�سة املهنة وعلى نحو
يخالف الأ�صول العلمية والفنية املقررة والثابتة يف مهنة الطب.
درجات اخلط�أ:
� ً
أوال :اخلط�أ العمد:
هو �إرادة الفعل و�إرادة النتيجة عن اخلط�أ احلا�صل نتيجة الإخالل بالتزام قانوين بق�صد
الإ�ضرار بالغري ،وهو يتكون من عن�صرين الأول مادي وهو الإخالل بالواجب (االلتزام)،
والثاين معنوي (نف�سي) وهو ق�صد الإ�ضرار بالغري.
ً
ثانيا :خط�أ الإهمال:
هو �إرادة الفعل دون النتيجة عن اخلط�أ احلا�صل نتيجة الإخالل بالتزام قانوين دون
ق�صد الإ�ضرار بالغري �أو �سوء نية مبيتة ،وتتفاوت درجات الإهمال فقد يكون خط�أ الإهمال
خط�أ ج�سيما وقد يكون خط�أ ي�سرياً.
وهناك فرق بني اخلط�أ العادي واخلط�أ املهني ،فاخلط�أ العادي هو ما ي�صدر من
الطبيب �صاحب املهنة عند مزاولته مهنته دون �أن يكون لهذا اخلط�أ عالقة بالأ�صول الفنية
لهذه املهنة ،ك�إجراء العملية يف حالة �سكر ،ويعد هذا اخلط�أ انحراف عن ال�سلوك للرجل
العادي� .أما اخلط�أ املهني فهو خط�أ يت�صل بالأ�صول الفنية للمهنة مثل خط�أ الطبيب يف
ت�شخي�ص املر�ض �أو �إتباع الأ�صول الفنية يف العالج ،والطبيب م�س�ؤوالً عن خطئه مهما كان
نوعه �سواء كان فني �أو غري فني ،ج�سيماً �أو ي�سرياً.
وال يجوز للطبيب �أن يخطئ فيما ا�ستقرت علية �أ�صول مهنته ،والأ�صول الفنية امل�ستقرة
للمهنة ومن ثم �إن اخلروج على هذه الأ�صول امل�ستقرة خط�أ فنياً يوجب امل�س�ؤولية ،ف�إن
وجدت م�سائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ور�أى الطبيب �إتباع نظرية قال
بها العلماء فال لوم عليه �إذ لي�ست مهمة الق�ضاء املفا�ضلة بني طرق العالج املختلف عليها،
بل �إن مهمته قا�صرة على التثبت من خط�أ الطبيب املعالج.
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بع�ض �صور اخلط�أ الطبي:
� ً
أوال :امتناع الطبيب عن معاجلة املري�ض:
رغم الت�سليم يف حرية الطبيب يف مزاولة مهنته �إال �أنه يجب �أال ي�ستعملها �إال يف حدود
الغر�ض االجتماعي الذي اعرتف له بها و�إال يعترب متع�سفا يف ا�ستعمال حقه .ف�إذا كان
�سبب امتناعه يلحق �ضرر بالغري ،فان هذا الأمر قد يو�ضح وجود نية الإ�ضرار بالغري
عند بع�ض احلاالت مثل وجود املري�ض يف مكان ناء وال يوجد �سوى طبيب معني لإنقاذه
وعالجه� ،أو �إذا طلب املري�ض العالج يف �ساعة مت�أخرة من الليل وال يوجد يف هذه ال�ساعة
غريه ،كذلك وجود املري�ض يف حالة خطرة ت�ستدعى التدخل ال�سريع والفوري من الطبيب
احلا�ضر.
وجمرد امتناع الطبيب يف مثل هذه احلاالت ي�شكل خط�أ ي�ستوجب امل�س�ؤولية وتطبق
ب�ش�أن هذا اخلط�أ قواعد امل�س�ؤولية التق�صريية لوجود �ضرر ن�ش�أ عن هذا االمتناع.
ومن اجلدير بالذكر �أن الطبيب الذي يعمل يف م�ست�شفى عام �أو م�صلحة حكومية لي�س
له �أن يرف�ض معاجلة املر�ضى الذين ينبغي عليه معاجلتهم ،ونف�س احلكم بالن�سبة للطبيب
الذي يتعاقد مع م�ؤ�س�سة �أو رب عمل على عالج العاملني ،فامتناع الطبيب عن العالج هنا
يثري م�س�ؤوليته التعاقدية التي ال منا�ص منها بل والت�شدد فيها.
ً
ثانيا :ر�ضاء املري�ض بالعالج:
يعترب ر�ضاء املري�ض يف العالج هو الدافع الأ�سا�سي لبدء مبا�شرة العالج .وتزداد �أهمية
احل�صول على ر�ضاء املري�ض كلما كان العالج �أو التدخل اجلراحي ينطوي على كثري
من املخاطر .وقد يكون الر�ضا �صريحا �أو �ضمنيا حيث ميكن يف حالة العالج اعتبار
دخول املري�ض �إىل عيادة الطبيب ودفع مقابل الك�شفية لي�س �إال مظهراً ودليل على القبول
والر�ضا ،على الرغم من �أن �شروط العقد غري مبينة كتابيا لأن موا�صفات العمل و�شروط
�أ�صول املهنة و�أعرافها هي التي حتدد مثل هذه ال�شروط ويجب �أن يكون ح�صول الإذن
بالر�ضاء وا�ضحاً و�صريحاً قبل البدء بالعالج ومقدماً من املري�ض ذاته� ،أو من �أهله وذويه
ممن هم �أهال لتنفيذه يف حالة �إجراء عملية �أو عالج خطري� ،إال يف حاالت ا�ستثنائية مثل
حاالت العالج العاجل كحوادث ال�سري.
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ً
ثالثا :اخلط�أ الطبي يف الت�شخي�ص:
وميكن ذكر بع�ض حاالت اخلط�أ يف الت�شخي�ص يف الأمور التالية:
•�إذا كان اخلط�أ ي�شكل جهال وا�ضحا باملبادئ الأولية للطب املتفق عليها من قبل
اجلميع والتي تعد احلد الأدنى الذي يتفق مع �أ�صول املهنة.
•�إن الغلط يف الت�شخي�ص ال ي�شكل بال�ضرورة خط�أ طبيا ،فمثل هذا الغلط ميكن
�أن يثري م�س�ؤولية الطبيب �إذا كان عن جهل يف الأوليات �أو عن �إهمال يف الفح�ص
الطبي ك�أن يتم بطريقة �سطحية و�سريعة غري كاملة.
•�إذا كان اخلط�أ يف الت�شخي�ص غري مغتفر ،كما �إذا كان عالمات و�أعرا�ض املر�ض
ظاهرة بحيث ال تفوت على طبيب من نف�س م�ستوى من قام بالت�شخي�ص.
•�إذا كان اخلط�أ ينطوي على �إهمال وا�ضح من قبل الطبيب ال يتفق مع ما جرى علية
العمل يف مثل هذه احلاالت ،حيث ي�س�أل الطبيب �إذا كان اخلط�أ يف الت�شخي�ص
راجعاً �إىل عدم ا�ستعمال الو�سائل الطبية احلديثة التي اتفق على ا�ستخدامها يف
مثل هذه الأحوال كالأ�شعة ،والفحو�صات املخربية ،وال يعفي الطبيب من امل�س�ؤولية
يف هذه احلالة �إال �إذا كانت حالة املري�ض ال ت�سمح با�ستعمال الو�سيلة املتبعة �أو
كانت الظروف املوجود بها املري�ض ال ت�ؤهل لذلك.
•ويٍ �س�أل الطبيب �أي�ضا �إذا كان اخلط�أ يف الت�شخي�ص راجعا �إىل ا�ستخدام الطبيب
لو�سائل مهجورة وطرق مل يعد معرتف بها علميا يف هذا املجال.
•�إذا كان اخلط�أ يف الت�شخي�ص راجعا �إىل عدم ا�ست�شارته لزمالئه الذين هم �أكرث
منه تخ�ص�صا يف امل�سائل الأولية الالزمة.
ً
رابعا :اخلط�أ يف و�صف العالج:
ال يقع التزام على الطبيب بنتيجة معينة ك�شفاء املري�ض ولكن يكون التزامه العناية
الالزمة الختيار العالج والدواء املالئمني حلالة املري�ض بهدف التو�صل �إىل �شفائه �أو
تخفيف �آالمه ،وال ي�س�أل الطبيب عن نتيجة ذلك لأن الأمر مرجعه �إىل مدى فعالية العالج
من جهة ومدى قابلية ج�سم املري�ض وحالته ال�ستيعاب ذلك من جهة �أخرى ،ويلزم الطبيب
مبراعاة احليطة بو�صف العالج وعلية �أن ي�أخذ بعني االعتبار احلالة ال�صحية للمري�ض
و�سنه وقوة مقاومته ودرجة احتماله للمواد الكيماوية.
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وهناك خط�أ ناجت عن عدم �إتباع الأ�صول العلمية ال�سائدة وقت مبا�شرة العالج مثل
ا�ستخدام فنا قدميا يف املعاجلة مع �إمكانية ا�ستخدام و�سائل طبية حديثة بديلة ،وهناك
خط�أ ناجت عن قواعد احليطة واحلذر يف و�صف العالج فيجب �أن ت�صدر الو�صفة الطبية
عنه مذيلة بتوقيعه وظاهر فيها مقادير الدواء وطريقة ا�ستخدامه ،وفقاً ملقت�ضيات �أ�صول
الفن الطبي .و�إذا �أثبت �أن يف اختياره الدواء جهال وا�ضحاً ب�أ�صول العلم والفن العلمي
�أو �أنه ي�صف دواء للمري�ض يحتوي على مواد خطرة دون �أن يبني كيفية تناوله ومل يقم
بفح�ص املري�ض للت�أكد من مقدرته على حتمل العالج يعد م�سئوالً م�سئولية قانونية .وقد
تقوم امل�س�ؤولية ب�شكل م�شرتك بني الطبيب وال�صيديل كما يف حالة لو و�صف الطبيب دواء
خطري على ال�صحة ومل يقم ال�صيديل مبراجعته �أو �إذا �أخط�أ الطبيب يف جرعات الدواء
ومل يقم ال�صيديل مبراجعة ذلك والت�أكد من اجلرعات التي تلزم املري�ض.
ً
خام�سا� :إجراء العالج بهدف غري ال�شفاء:
يجب �أن يكون تدخل الطبيب يف ج�سم الإن�سان من�صرفا �إىل عالجه ال �إىل حتقيق غاية
�أخرى مثل:
•العالج بق�صد حتقيق الربح كهدف ودافع وحيد على ح�ساب الأمور الفنية املتبعة
حني يقوم الطبيب بانتقاء و�سيلة العالج الأكرث ربحا دون النظر �إىل مالئمة هذه
الو�سيلة ل�صحة وحالة املري�ض ومقت�ضيات �شفاءه ،وقد ذهب الق�ضاء امل�صري �إىل
�أن قيام الطبيب بخلع �ضر�س مري�ض دون �أن ت�ستدعي حالته ذلك ،و�إمنا ملجرد
حتقيق الربح ،فان الطبيب يعترب م�س�ؤوالً بنا ًء على نظرية �إ�ساءة ا�ستعمال احلق،
�إذ يجب �أن يكون هدف الطبيب �إجراء ما هو يف م�صلحة املري�ض وااللتزام ببذل
العناية ل�شفائه.
•العالج بق�صد التجارب العلمية (البحث العلمي) دون �أن يكون هناك �ضرورة متليها
عليه حالة املري�ض� ،إمنا لإ�شباع هوايته العلمية �أو لأجل االكت�شاف والتجربة �أو
خلدمة الإن�سانية ،فمن حيث املبد�أ مهما �سمت الغاية وعلت قيمة الذريعة ،ورغم
موافقة من جتري عليه التجربة �سليما �أو عليال ،فال يجوز يف هذه احلالة املغامرة
يف �صحة �إن�سان يف �سبيل اكت�شاف �أو جتربة قد تفيد غريه� ،سواء جنحت �أو ف�شلت.
•�أما الطبيب الذي يهدف �أ�سا�سا �إىل �شفاء املري�ض ،فتعترب التجارب التي يجريها
على املري�ض بهدف الوقوف على الو�سيلة الأكرث تنا�سبا مع حالته و�صحته يف
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حتقيق الغاية املن�شودة م�شروعة وال تكون حمال لإثارة م�س�ؤوليته الطبية طاملا �أنه
اتبع م�سلك الطبيب املماثل له ،وال يعر�ض املري�ض خلطر ال تدعو له حالته� ،أو ال
يتنا�سب مع الفائدة املرجوة من العالج.
ً
�ساد�سا� :أخطاء اجلراحة:
وي�س�أل الطبيب اجلراح وفق القواعد العامة للم�س�ؤولية الطبية �إذا مل ي�ؤدي عمله
اجلراحي باملهارة التي تقت�ضيها مهنته وبامل�ستوى الذي ينتظره منه املري�ض .فينبغي من
القائمني عليها بذل فائق العناية واحلذر واالهتمام واحليطة ،والت�أكد من �سالمة وفاعلية
الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة ،وكذلك ي�س�أل الطبيب اجلراح عن ترك �أج�سام غريبة يف
مو�ضع اجلراحة مثل القطن �أو ال�شا�ش �أو بع�ض الآالت التي ت�ستخدم باجلراحة �أو �إذا مل
يقم الطبيب بتنظيف اجلرح �أو تطهريه حتى ال يكون ب�ؤرة للعدوى ،ومتتد م�سئولية الطبيب
للعناية باملري�ض �إىل ما بعد العملية اجلراحية لتفادي امل�ضاعفات التي قد ترتتب عليها،
وال يعفي الطبيب من امل�س�ؤولية �إال �إذا اثبت توافر �شروط القوة القاهرة كوجود �ضرورة
تقت�ضي التدخل اجلراحي على وجه ال�سرعة.
ً
�سابعا :ا�ستعانة الطبيب بامل�ساعدين وامل�س�ؤولية عنهم:
الطبيب ي�س�أل تعاقديا عن جميع الأخطاء التي يرتكبها �أع�ضاء الفريق الطبي من
ممر�ضني و�أطباء وم�ساعدين ،ومن خالل الرجوع �إىل القواعد العامة التي حتكم امل�س�ؤولية
عن فعل الغري.
ً
ثامنا :اخلط�أ الطبي يف امل�ست�شفيات العامة:
عالقة املري�ض بامل�ست�شفى العام هي عالقة قانونية بحيث تعترب م�س�ؤولية امل�ست�شفى
م�س�ؤولية تق�صريية وخا�صة �أن املري�ض ال يختار طبيبه و�أما عالقة الطبيب ب�إدارة امل�ست�شفى
فهي عالقة تنظيمية بحتة تنظمها اللوائح والأنظمة باعتبار �أن هذا امل�ست�شفى هو مرفق
عام وبناء عليه فان املري�ض امل�ضرور ي�ستطيع الرجوع على وزارة ال�صحة والطبيب طبقا
لقواعد م�س�ؤولية املتبوع عن �أفعال تابعة حيث يلتزمان بالت�ضامن بدفع كامل التعوي�ض
للمري�ض ،ويحق للمري�ض الرجوع عليهما جمتمعني �أو منفردين ،وهذا ما �أقرته حمكمة
التمييز الكويتية عندما �ألزمت وزارة ال�صحة بدفع التعوي�ض للمري�ض مع الطبيب باعتباره
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الهيئة التي يتبع �إليها الطبيب ،وباعتبارها مرفق �صحي حدث يف نطاقه ال�ضرر �أثناء قيام
الطبيب بعمله والطبيب يعد تابع لوزارة ال�صحة التي متلك �سلطة الإ�شراف الإداري على
الأطباء ،وميكن للم�ست�شفى بعد ذلك الرجوع على الطبيب وعلى كل من ت�سبب ب�إحداث
ال�ضرر.
ً
تا�سعا :عدم التقيد بالقوانني �أو اللوائح �أو الأنظمة وبروتوكوالت و�سيا�سات العمل:
وهذه خمالفة يف حد ذاتها ي�ساءل عنها الطبيب ت�أديبياً �إذا ما ثبت بحقه حتى ولو مل
ينتج عنها خط�أ طبي� ،إال �أن وقوع الطبيب يف هذه املخالفة قد ينتج عنه خط�أ و�إذا ما
ثبت ذلك ف�إن م�سئوليته جتاه ذلك م�ضاعفة عن اخلط�أ وعن املخالفة .ولكي يكون هناك
انحرافاً حقيقياً البد �أن يكون الطبيب قادراً على االختيار� ،أي �أن العوامل اخلارجية
املحيطة به تكون بعني االعتبار ،فالطبيب املبتدئ يقا�س �سلوكه مبا ي�سلكه طبيب مبتدئ
مثله ويو�ضع يف نف�س الظروف ،والطبيب اال�ست�شاري نقي�س �سلوكه مبا ي�سلكه طبيب
ا�ست�شاري مثله ويو�ضع يف نف�س الظروف.
�أخطاء تقع من الطبيب وتخرج عن نطاق الأخطاء الطبية (وهي �أخطاء جنائية
بطبيعتها):
�إف�شاء ال�سر:
والوارد �أحكامه يف املر�سوم بقانون رقم  25ل�سنة  1981ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب (مادة
�ساد�سة).
الإجها�ض:
الوارد �أحكامه يف قانون اجلزاء الكويتي.
القتل الرحيم:
مل يرد يف القانون الكويتي �إمنا ن�ص عليه يف بع�ض القوانني العربية والأجنبية� ،إال �أنه
ي�أخذ حكم القتل العمد وفقاً للأحكام الواردة يف قانون اجلزاء الكويتي.
مزاولة املهنة بدون ترخي�ص:
الواردة �أحكامها يف املر�سوم بقانون ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب امل�شار �إليه �أعاله.
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عدم م�ساعدة مري�ض يحتاج مل�ساعدة:
الوارد يف قانون اجلزاء الكويتي.
حجم امل�شكلة:
احلقيقة �أن م�شكلة الأخطاء الطبية التي يحكم فيها الق�ضاء يف الكويت تعد قليلة جداً
�إذا ما مت مقارنتها بالدول الأخرى التي تكون حتت نف�س الظروف والإمكانيات وال
ت�شكل ظاهرة.
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�أخـالقيـــات املهنـــة
نظراً لأهمية الدور الأخالقي والأدبي يف �أداء الر�سالة ال�صحية نورد بع�ض الأمور
الهامة املتعلقة ب�أخالقيات املهنة منها:
•على الطبيب �أن يكون خمل�صاً يف عمله ،متحلِّياً مبكارم الأخالق ،معرتفاً باجلميل
ملعلّميه ومد ِّربيه ،و�أن ال يكتم علماً ،وال يتجاهل جهد الآخرين ،و�أن يتجنب ك َّل ما
من �ش�أنه �أن يُ ِخ َّل باحرتام املهنة داخل مكان العمل وخارجه.
•على الطبيب �أن يُ ْح�سن اال�ستماع ل�شكوى املري�ض ويتف َّهم معاناته و�أن يُح�سن
معاملته ويرفق به �أثناء الفح�ص .وال يجوز له �أن يتعاىل على املري�ض �أو ينظر �إليه
نظرة دون َّية �أو ي�ستهزئ به �أو ي�سخر منه ،مهما كان م�ستواه العلمي واالجتماعي،
و�أياً كان انتما�ؤه الديني �أو العرقي وعليه �أن يحرتم وجهة نظر املري�ض.
•على الطبيب �أن يحر�ص على امل�ساواة يف املعاملة بني جميع املر�ضى ،و�أن ال
يف ِّرق بينهم يف الرعاية الطبية ب�سبب تَ َبايُن مراكزهم الأدبية �أو االجتماعية �أو
االقت�صادية� ،أو ب�سبب م�شاعره ال�شخ�صية جتاههم� ،أو ب�سبب انتمائهم الديني �أو
العرقي �أو ال�سيا�سي �أو جن�سهم �أو جن�س َّيتهم �أو لونهم.
•على الطبيب �أن يتَّقي اهلل يف مر�ضاه ،و�أن يحرتم عقيدة املري�ض ودينه وعاداته �أثناء
عملية الفح�ص والت�شخي�ص والعالج ،و�أن يحر�ص على عدم ارتكاب � ِّأي خمالفات
�شرعية ،مثل اخللوة ب�شخ�ص من اجلن�س الآخر� ،أو الك�شف على ج�سم املري�ض
�أو عورته �إال بالقدر الذي تقت�ضيه عملية الفح�ص والت�شخي�ص والعالج ،وبوجود
�شخ�ص ثالث ،وبعد ا�ستئذان املري�ض.
•على الطبيب �أن يحر�ص على �إجراء الفحو�ص الطبية الالزمة للمري�ض ،دون
�إ�ضافة فحو�ص ال تتطلَّبها حالته املر�ضية ،وعليه �أن يبني كل �إجراءاته الت�شخي�صية
والعالجية على �أف�ضل ما ميكن من البيانات ،و�أن ميتنع عن ا�ستخدام طرق
ت�شخي�صية �أو عالجية غري معتمدة� ،أو غري متعا َرف عليها� ،أو غري ُم ْعترَ َف بها
علمياً ،كما �أن عليه �أن يقت�صر يف و�صف الدواء �أو �إجراء العمليات اجلراحية على
ما تتطلَّبه حالة املري�ض.
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•على الطبيب �أن يحر�ص على حت ِّري ال�صدق يف �إخبار املري�ض �أو من ينوب عنه
باحلالة املر�ضية و�أ�سبابها وم�ضاعفاتها ،وفائدة الإجراءات الت�شخي�صية والعالجية،
ومب�سط
وتعريفهم بالبدائل املنا�سبة للت�شخي�ص �أو العالج ب�أ�سلوب �إن�ساين والئق
َّ
ووا�ضح ،وذلك بالقدر الذي ت�سمح به حالة املري�ض اجل�سمية والنف�سية.
•على الطبيب �أن ال يرت َّدد يف �إحالة املري�ض �إىل طبيب خمت�ص بنوع مر�ضه� ،أو �إىل
طبيب لديه و�سائل �أكرث فاعلي ًة� ،إذا ا�ستدعت حالة املري�ض ذلك� ،أو �إىل طبيب �آخر
يرغب املري�ض يف ا�ست�شارته ،وال يجوز للطبيب �أن يتباط�أ يف الإحالة �إذا كان ذلك
يف م�صلحة املري�ض ،وعليه �أن يتيح املعلومات املد َّونة ب�سجله الطبـي والتي يعتقد
�أنها الزمة لعالج املري�ض عند �إحالته �إىل طبيب �آخر.
•ال يجوز للطبيب االمتناع عن عالج املري�ض يف احلاالت الطارئة ،وال االنقطاع عن
حددها الطبيب� ،أو ا�ستعان
عالجه يف جميع الأحوال� ،إال �إذا رف�ض التعليمات التي َّ
بطبيب �آخر دون موافقة الطبيب امل�شرف على عالجه ،وال يجوز للطبيب �أن ميتنع
عن عالج مري�ض ،ما مل تكن حالته خارجة عن اخت�صا�صه.
•على الطبيب �أن يعمل على تخفيف �آالم املري�ض بكل ما ي�ستطيعه وما يتاح له من
و�سائل وقائية وعالجية مادية ونف�سية وغريها ،وعليه �إ�شعار املري�ض بحر�صه على
العناية به ورعايته ،كما �أن عليه �أن ي�ستخدم مهاراته يف طم�أنة املري�ض والتخفيف
عنه.
•على الطبيب �أن يعمل على تثقيف املري�ض حول مر�ضه خ�صو�صاً ،وحول �صحته
عموماً ،وحول كيفية حفظه ل�صحته ووقايته من الأمرا�ض بالطرق املنا�سبة والفعالة،
وذلك بالتثقيف املبا�شر وجهاً لوجه� ،أو با�ستخدام الو�سائل الف َّعالة الأخرى متى
توافرت له.
•ال يجوز للطبيب �إرغام املري�ض على معاجلة معينة ،كما ال يجوز له �أن يرغم املري�ض
على التوقيع على بيانات يف امللف الطبـي دون ر�ضاه.
•على الطبيب �أن يتعاون مع غريه من �أع�ضاء الفريق ال�صحي الذين لهم �صلة
بالرعاية ال�صحية للمري�ض ،و�إتاحة ما لديه من معلومات عن حالته ال�صحية
والطريقة التي اتَّبعها يف عالجه كلما طلب منه ذلك.
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•على الطبيب �أن يتوخى احلذر من �أي كلمة �أو �إيحاء قد يُفهم منها انتـقا�ص الزميل
ُّ
احلط من قدره �أو التقليل مما بذله للمري�ض ،ويت�أكد ذلك عند اختالف
املعالج �أو
وجهة نظره عن وجهة نظر الطبيب املعالج.
•ال يجوز للطبيب �أن يف�شي �سراً و�صل �إىل علمه ب�سبب مزاولته املهنة� ،سواء كان
املري�ض قد عهد �إليه بهذا ال�سر� ،أو كان الطبيب قد َّ
اطلع عليه بحكم عمله ،وذلك
تن�ص عليها الت�شريعات الوطنية.
فيما عدا احلاالت التي ّ
•ال يجوز للطبيب �أن يح ِّرر تقريراً طبياً �أو يديل ب�شهادة يف مو�ضوع بعيد عن
تخ�ص�صه� ،أو ب�شكل خمالف للواقع الذي تو�صل �إليه من خالل فح�صه ال�شخ�صي
ُّ
للمري�ض.
•على الطبيب �أن يكون ع�ضواً حيوياً نافعاً يف املجتمع ،يتفاعل معه وي�ؤثـِّر فيه ويهتم
ب�أموره ،و�أن ِّ
يوظف كل طاقاته و�إمكانياته خلدمة املجتمع يف املجال ال�صحي ،و�أن
يكون عمله دائماً ابتغاء مر�ضاة اهلل ،و�أن ال ينخرط يف �أية ممار�سات �أو �سلوكيات
غري �أخالقية �أو ت�ضر باملجتمع.
•من حق امل�صاب بعدوى مر�ض الإيدز �أو غريه من الأمرا�ض ال�سارية� ،أن مي َّكن من العالج
والرعاية ال�صحية اللذين تتطلبهما حالته ال�صحية ،مهما كان �سبب �إ�صابته بالعدوى،
وعلى الطبيب �أن يلتزم بعالجه متخذاً من االحتياطات ما يقي به نف�سه وغريه.
•على الطبيب �أن يحافظ على �سمعة وكرامة امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها ،و�أن ي�ساهم
م�ساهمة فاعلة يف تنظيم العمل بها وتطوير �أدائها واالرتقاء بها.
•على الطبيب �أن يكون ملتزماً بالقوانني واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة فيها.
•على الطبيب �أن يحافظ على ممتلكات امل�ؤ�س�سة و�أن ي�ستخدمها اال�ستخدام الأمثل
الر�شيد.
•على الطبيب �أن يحر�ص على ُح ْ�سن الت�ص ُّرف مع زمالئه ،و�أن يبني عالقته بهم على
الثقة املتبادلة والتعاون البنّاء واالحرتام املتبادل ،و�أن يتجنَّب نقدهم املبا�شر �أمام
املر�ضى ،و�أن يبذل جهده يف تعليم الأطباء الذين يعملون �ضمن الفريق الطبي �أو
من هم حتت التدريب ،وعليه �أن َّ
يتوخى الد َّقة والأمانة يف تقييمه لأداء من يعملون
يبخ�س �أحداً حقه ،وال يبالغ يف مدحه والثناء
معه �أو يتدربون حتت �إ�شرافه ،فال
َ
واملق�صر.
ي�ساوي يف التقييم بني املجتهد
عليه ،وال
َ
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•على الطبيب �أن يحرتم زمالء املهنة من غري الأطباء ،و�أن يقدِّر دورهم يف عالج
املري�ض �أو العناية به ،و�أن يتجنَّب نقدهم �أمام املر�ضى ،و�أن يبني عالقته بهم على
الثقة املتبادلة والتعا ُون البنَّاء مبا يخدم م�صلحة املر�ضى ،و�أن يبذل اجلهد يف
تعليمهم وتدريبهم والت�أ ُّكد من التزامهم ب�أخالقيات املهنة.

حقوق وواجبات الأطباء عند التعر�ض لالعتداء
تعتمد اخلدمة ال�صحية على التعاون الوثيق واالحرتام املتبادل بني كل من العاملني
يف احلقل الطبي واملواطنني ،ولكن تعترب ظاهرة التعدي على الأطباء وافد غريب على
قيمنا الأخالقية والدينية ،وهذه احلالة توجب احليطة يف التعامل ،و�أن يعرف كل طبيب
ومواطن ما له وما عليه ،و�أن يلج�أ �إىل ال�سلطات العامة لتكفل له �إقرار احلقوق والواجبات
املن�صو�ص عليها يف القانون حتى ي�شعر كل فرد بالأمن على حياته واال�ستقرار الذي ي�سمح
له بالعمل على تطورها �إىل الأف�ضل وحتى ي�سود املجتمع �شعور بوجوب احرتام القواعد
التي تر�سم النظام.
تف�شت يف الآونة الأخرية ظاهرة االعتداء على الأطباء يف امل�ست�شفيات العامة ومراكز
وزارة ال�صحة والقطاع اخلا�ص وما يخلفه ذلك من �أثر �سيئ يف نفو�س الأطباء وينعك�س
بال�سلب على ح�سن ت�أدية اخلدمة يف مرفق من �أهم مرافق الدولة يعتني ب�صحة املواطن
و�سالمته.
�أ�سباب تلك الظاهرة:
عدم �إدراك بع�ض املواطنني لأهمية الثقة يف الطبيب املعالج و�ضرورة توفري جو من
االحرتام املنا�سب ملهنته الإن�سانية وتقديراً لظروف عمله.
الطبيب نف�سه حيث يبدر منه يف بع�ض الأحيان عن غري ق�صد ما يوحي للمري�ض بعدم
عنايته به �أو عدم مباالته بحالته وان�شغاله عنه مما يثري يف نفو�س املر�ضى غ�ضب من
�أي ت�صرف غري مق�صود وهنا نقول �أنه لي�س على الطبيب فقط ت�ضميد جراح اجل�سد
ولكن �أي�ضاً ت�ضميد جراح النف�س وبعث الثقة يف نف�س املري�ض ومرافقيه ب�أنه يف � ٍأيد �أمينة
وحري�صة على �صحته تعمل ما يف و�سعها لتخفيف الآالم ورجاء ال�شفاء.
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� ً
أوال :الإهــانة:
•تناول قانون اجلزاء يف الباب الثاين منه يف املواد ( )134و( )135حماية املوظفني
العموميني ،ومنهم الأطباء �أثناء ت�أدية �أعمالهم .وتن�ص املادة ( )134من قانون اجلزاء
على �أن كل من �أهان بالقول �أو بالإ�شارة موظفاً عاماً �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سب
ت�أديته لها ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز ثالثمائة
روبية �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
•كما جرى ن�ص املادة ( )135من قانون اجلزاء على �أن كل من تعدى على موظف عام
�أو قاومه بالقوة �أو العنف� ،أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سبب ت�أديتها ،يعاقب باحلب�س
مدة ال جتاوز �سنة واحدة �أو بغرامة مالية �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وذلك دون
�إخالل ب�أية عقوبة �أخرى يرتبها القانون على �أي عمل يقرتن بالتعدي �أو املقاومة.
•ي�شرتط لوقوع هذه اجلرمية املن�صو�ص عليها باملادة ( )134من قانون اجلزاء توافر
خم�سة �أركان هي:
�1 .1إهانة تقع بفعل معني.
�2 .2صفة ال�شخ�ص املهان.
3 .3تلقي الإهانة يف �أثناء ت�أدية الوظيفة �أو ب�سببها.
4 .4وقوع الإهانة يف مواجهة املهان �شخ�صياً.
5 .5الق�صد اجلنائي.
الركن الأول :الإهــانة:
وقد عرف التف�سري القانوين الإهانة ب�أنها ا�صطالح ي�شمل كل تعدي ذي �صفة ما�سة
بال�شرف �أو الكرامة يرتكب بالقول �أو بالإ�شارة �أو بالتهديد على موظف عمومي �أو �أحد
رجال ال�ضبط �أو �أي �إن�سان مكلف بخدمة عمومية �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سبب ت�أديتها.
وميكن القول ب�أنها فعل حمدود ميكن ارتكابه بكيفيات خمتلفة ومن �ش�أنه امل�سا�س ب�شرف
ال�شخ�ص املهان وكرامته.

الدليل االرشادي للعاملين

بقطاع طب األسنان  -اإلصدار الثالث 2017

189

وقد ف�سرت بع�ض املحاكم �أن كلمة الإهانة مبعناها العام ي�شمل ب�صرف النظر عن
العلنية كل ما يوجه للموظف ما�ساً ب�شرفه �أو كرامته �أو �إح�سا�سه قذفاً �أو �سباً �أو غريها.
والإهانة بالقول هي �أكرث �صور الإهانة �شيوعاً ،ويراد بالقول �إخراج لل�صوت ميكن �أن
يطرق ال�سمع ،فيجوز �أن يعد �إهانة بالقول :الهتاف وال�صراخ والعواء وال�صفري.
والإهانة بالإ�شارة تتحقق بكل �إ�شارة مهينة �أي بكل حركة للج�سم �أو �إمياء �أو و�ضع يدل
داللة وا�ضحة على االحتقار واالزدراء بال�شخ�ص املوجه �إليه.
الركن الثاين� :صفة ال�شخ�ص املهان:
ي�شرتط يف اجلرمية �أن يكون من وقعت عليه الإهانة موظفاً عمومياً واملوظف العمومي
هو كل �شخ�ص يقوم بعمل من الأعمال احلكومية ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة لقاء �أجر عن هذا
العمل.
الركن الثالث :وقوع الإهانة �أثناء ت�أديته الوظيفة �أو ب�سبب ت�أديتها:
وال حتمي املادة ( )134املوظف من الإهانة �إال �إذا وقعت �أثناء ت�أديته وظيفته �أو ب�سببها
ت�أديتها ،ف�إن القانون مل يق�صد بالعقاب على هذه اجلرمية �إن�شاء امتياز �شخ�صي مل�صلحة
بع�ض الأفراد و�إمنا �أراد حتقيق احرتام �سلطة الوظيفة املوكولة �إىل ال�شخ�ص املهان.
الركن الرابع :وقوع الإهانة يف مواجهة املهان:
والقانون ال يعاقب على الإهانة �إال �إذا كانت موجهة مبا�شرة وعمداً �إىل املوظف املهان،
ولذا ي�شرتط يف الإهانة بالقول �أن ت�صدر الأقوال املهينة يف ح�ضرة املوظف نف�سه �أو على
م�سمع منه على الأقل.
الركن اخلام�س :ق�صد الإهانة:
ال عقاب على الإهانة �إال �إذا ح�صلت بق�صد جنائي على �أن يكفي �أن يكون القول جارحاً

بذاته الفرتا�ض وجود الق�صد اجلنائي عند املتهم ،وقد قررت بع�ض املحاكم �أنه �إذا كان
اللفظ الذي وجه للموظف جارحاً وجب على املتهم نف�سه فيما يخل�ص من العقاب �أن يدلل
لدى حمكمة املو�ضوع على �أن جهره به مل يكن بنية الإهانة.
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ثاني ًا :التعدي على املوظفني بالقوة �أو بالعنف:
اجلرمية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )135من قانون اجلزاء هي فعل التعدي �أو املقاومة،
فالقانون يف هذه املادة يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومي �سواء كان وقوعه
ب�شكل هجومي وهو ما ي�سميه القانون تعدياً �أو ب�شكل دفاعي �أو مقاومة ،و�إذا اقرتن
االعتداء بجرمية �أخرى ك�ضرب مث ً
ال �أو �إحداث جرح �أو عاهة ف�إن القانون يعاقب عن تلك
الأفعال �أي�ضاً بالإ�ضافة �إىل فعل التعدي بالقوة �أو العنف ولو مل يح�صل �ضرب �أو جرح،
ويدخل من هذا القبيل الب�صق �أو متزيق مالب�سه �أو انتزاع �أو قطع �أزراره �أو القب�ض عليه
�أو دفعه �أو جذبه �أو �إيقاعه.
وي�شرتط لقيام اجلرمية الأركان ال�سابق الإ�شارة �إليها يف املادة ( )134من قانون اجلزاء
يف �إهانة املوظف بالقول �أو بالإ�شارة .وقد ا�ضطرت �أحكام الق�ضاء الكويتي يف الآونة
الأخرية �إىل ت�شديد العقوبة على من يعتدي على الأطباء ذلك �أنهم يف �أدائهم لر�سالتهم
ال�سامية هم �أوىل النا�س باحلماية والرعاية تقديراً جلهدهم الإن�ساين النبيل يف ا�شرف
ميادين العمل.
الإجراءات الواجب �إتباعها يف حالة اعتداء لفظي �أو ج�سدي على الطبيب:
•احلر�ص دائماً على �ضبط النف�س وعدم مقابلة االعتداء مبثله �إال يف احلدود التي
ي�سمح بها الدفاع عن النف�س ويف �أ�ضيق احلدود.
•�أن ي�ست�شهد على واقعة االعتداء مبن يكون قد �شهدها من املراجعني �أو العاملني.
•�إبالغ خمفر ال�شرطة املخت�ص يف احلال بالواقعة ب�شكوى يذكر فيها ا�سم املعتدي �أو
�أو�صافه مبا ميكن من التعرف عليه و�أ�سماء ال�شهود ونوع االعتداء.
•الإدالء ب�أقواله يف حم�ضر التحقيق الذي يجريه املخفر يف ذلك.
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ن�صائـح عامـة
•الأمانة العلمية واملهنية واحرتام الر�ؤ�ساء وخربات من �سبقونا من الأمور الأ�سا�سية
املطلوبة من الطبيب وهي عنوان للنجاح.
•كل العاملني يف العيادة واملركز ال�صحي زمالء عمل لذلك يجب التعامل مع اجلميع
بروح التعاون والود والزمالة.
•االهتمام با�ستقبال املري�ض ب�شكل الئق والتعامل معه بلباقة.
•مراعاة و�ضع الأدوات امل�ستخدمة على الطاولة املخ�ص�صة لذلك بكر�سي املعاجلة
وعدم و�ضعها على املري�ض عند الفح�ص �أو العالج.
•يحذر التدخني داخل مواقع العمل.
•يجب مراعاة الت�سل�سل الوظيفي عند مراجعة امل�شاكل واملعوقات التي تواجه العمل
على �أن تبحث مع الرئي�س املبا�شر.
•االهتمام بالتعقيم والنظافة ،فعيادة الأ�سنان تعترب م�صدرا خطرا للعدوى �إذا
�أهملت.
•االلتزام ب�شروط الأمن وال�سالمة والتعرف على �إجراءات الطوارئ وو�سائل االت�صال
اخلا�صة بها باملنطقة.
•االهتمام باملظهر العام للطبيب والطبيبة وعدم ا�ستخدام العطور القوية النفاذة
�أثناء العمل وجتنب التربج املبالغ فيه بالن�سبة للطبيبات.
•يكون ا�ستخدام الهاتف يف العيادة يف �أ�ضيق احلدود مقت�صرا على الأمور الر�سمية
والطارئة وال�ضرورية.
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الو�صف الوظيفي للعاملني
نعر�ض يف يف هذا اجلزء الو�صف الوظيفي للقوى العاملة بقطاعات طب الأ�سنان على
اختالف فئاتها الوظيفية حتى يكون جميع العاملني على ب�صرية مبهامهم الوظيفية ومالهم
من حقوق وما عليهم من واجبات واال�ستحقاقات املثلى للتوا�صل بني العاملني ر�ؤ�ساء
ومر�ؤو�سني ،وقد مت اال�ستدالل على هذه املهام من خالل الت�شريعات امل�ستندة �إىل قوانني
اخلدمة املدنية والقرارات الوزارية والقرارات الإدارية اخلا�صة بهذا ال�ش�أن ف�ضل عن
التنظيمات واللوائح الداخلية التي تعنى بها �إدارة طب الأ�سنان وكذلك تو�صيات املجل�س
التخ�ص�صي لأق�سام طب الأ�سنان واملجل�س التن�سيقي لإدارة طب الأ�سنان ب�ش�أن تنظيمات
�سري العمل.

تف�صيليا الو�صف الوظيفي لأطباء الأ�سنان والأق�سام الأخرى من املوقع الرئي�سي
الدارة طب الأ�سنان:
http://www.damoh.gov.kw/staff/192/
امل�سمى الوظيفي
•طبيب �أ�سنان مقيم (امتياز)
•طبيب �أ�سنان م�ساعد م�سجل
•طبيب �أ�سنان ممار�س عام
•طبيب �أ�سنان ممار�س عام �أول ب
•طبيب �أ�سنان ممار�س عام �أول �أ
•طبيب �أ�سنان م�سجل
•طبيب �أ�سنان م�سجل �أول
•طبيب �أ�سنان اخت�صا�صي
•طبيب �أ�سنان اخت�صا�صي �أول
•طبيب �أ�سنان ا�ست�شاري
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Penicillin allergy, Interfere
with Methotrexate

With water
every 6hrs

With water
every 8hrs

CONTRAINDICATION

500 mg TDS
(for 5 days)

Penicillin allergy, history of
renal failure or seizures

With water
every 6hrs
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DOSES (Adult)

Commonly Prescribed Drugs in General Dentistry (Adults)
FORM

Capsule or suspension

500 mg -1g QDS

Increases anticoagulant
effect of warfarin,
pregnancy, lactating

DRUG

Amoxicillin
(Amoxil)

Tablet

200-400 mg TDS
(for 5 days)

Bacterial Infections

Penicillin V

Tablet or suspension

PATIENT
INSTRUCTION

هذه الأدوية وا�ستخدامها هي على �سبيل املثال ال احل�صر وال تعد تقيداً للطبيب يف و�صف �أنواع �أخرى ح�سب تقديره للحالة
.املر�ضية وفقاً للثوابت الطبية ومدى توفر الدواء يف دولة الكويت

INDICATION

Dental Abscess

With water
every 6hrs

Metronidazole
(Flagyl)
*May use if patient has
penicillin allergy or may
be used with amoxicillin
in severe infections

250 mg QDS
(for 5 days)
Tablet

Increases anticoagulant effect
of warfarin, avoid patient
taking statins, erythromycin
hypersensitivity , active liver
disease
Erythromycin
*May use if patient has
penicillin allergy
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INDICATION

Severe Dental
Infections

Pericoronitis and
ANUG

Pseudomembranous colitis,
lactating, clindamycin
sensitivity

CONTRAINDICATION

With water
every 6-8hrs

PATIENT
INSTRUCTION

DOSES (Adult)

150-300 mg QDS
(for 5 days)

FORM

Capsule

500 mg- 1g TDS
(for 5 days)

DRUG

Clindamycin
(Dalacin C)

Tablet

250 mg BD
(for 7 days)

Increases anticoagulant
effect of warfarin, lactating

Avoid in patients taking
satins or have hepatic
involvement, increases
anticoagulant effect of
warfarin

With water
every 8hrs

With water
every 6hrs

With water
every 12hrs

With water
every 6 8hrs

Bacterial Infections

Co-amoxiclav
(Augmentin)

Penicillin allergy, history
of co-amoxiclav-associated
or penicillin-associated
jaundice, increases
anticoagulant effect of
warfarin, Interfere with
Methotrexate

250-500 mg TDS
(for 5 days)

Increases anticoagulant
effect of warfarin,
pregnancy, lactating

With water
every 8hrs

Metronidazole
(Flagyl)

Cephalexin
(Keflex)
*May use if patient has
penicillin allergy

Tablet

Tablet or capsule

200 mg TDS
(for 3 days)

Penicillin allergy, Interfere
with Methotrexate
Capsule

Clarithromycin
(Klacid)
*May use if patient has
penicillin allergy

Tablet

250-500 mg TDS
(for 3 days)

Amoxicillin
(Amoxil)
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INDICATION

Mild to
moderate pain

Mild to
moderate
pain or
inflammatory
pain

DRUG

DOSES (Adult)

500 mg-1g QDS
(for 5 days)

CONTRAINDICATION

Severe hepatic impairment,
hypersensitivity to Paracetamol

PATIENT
INSTRUCTION

With water
every 4-6hrs

With water
every 4-6hrs after food

For Max. 2 Days

After dental extraction or other
minor surgery, asthmatics, allergic
to aspirin, taking other NSAIDS
or anticoagulants, history of petic
ulcer, Reye syndrome
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FORM

Tablet

Dental or Post – Operative Pain
Paracetamol

50 mg TDS
(for 5 days)

With water
every 8hrs after food

With water
every 4-6hrs after food

Tablet

75 mg IM
Once Daily

Epileptic, asthmatics, pregnant,
lactating, allergic to aspirin, taking
other NSAIDS, history
of peptic ulcer

With water
every 8-12hrs
after food

400 mg QDS
(for 5 days)

Diclofenac
(Cataflam/Olfen/
Voltaren)

IM
Injection

500 mg TDS
(for 5 days)

Asthmatics, pregnant, lactating,
allergic to aspirin, taking other
NSAIDS, history of peptic ulcer

Tablet

Diclofenac
Sodium(Olfen)

capsule

250-500 mg BD
(for 5 days)

Ibuprofen
(Brufen/Profinal/
I-Profen)

Mefenamic Acid
(Ponstan)

Tablet or
suspension

With water
every 8hrs after food

Naproxen
(Proxen)

Tablet

Asthmatics, lactating, pregnant,
allergic to aspirin, taking other
NSAIDS, history of peptic ulcer

Celecoxib

Day 1:
Initial Dose 400 mg
Followed By 200 mg
If Needed
Day 2:
200 mg q12 h.
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INDICATION

Oral
Candidosis/
Denture
Stomatitis

Angular
Chelitis

Pregnancy, lactating, taking
statins.

CONTRAINDICATION

Apply pea-size on
lesion (or denture)
after food four times/
day

With water once a day

PATIENT
INSTRUCTION

DOSES (Adult)

200 mg OD
(for 7 days)

Increase anticoagulant effect of
warfarin

FORM

Capsule

24mg/ml – QDS
(for 7 days)

Pregnancy ( if swallowed)

DRUG

Fluconazole
(Diflucan)

Gel

1ml - QDS
(for 7 days)

Fungal Infections

Miconazole 2%
Oromucosal Gel

Oral
Suspension

Rinse and leave in
mouth for 5 minutes
after food four times/
day ( make sure
remove denture before
use )

Nystatin 100,000U
*May use if other
antifungal contraindicated

Apply to angles of
mouth

Apply to angles of
mouth 3-4 times/days

BD

QDS
(7 – 10 Days maximum)

Cream

Ointment

BD
( 7 days
maximum)

Miconazole 2%

Sodium
(Fusidate 2%)

Cream or
Ointment

Lactating ( caution), Pregnancy

Apply to angles of
mouth – continue
using 10 days after
healing

Miconazole 2% and
Hydrocortisone 1%
(Daktacort)
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INDICATION

Herpes Simplex

Herpes Labialis
(Cold Sore )

DRUG

FORM

DOSES (Adult)

Viral infections

CONTRAINDICATION

PATIENT
INSTRUCTION

Rinse mouth
for 1 minute

Apply to external area
every 4hrs

10ml – BD
( for 7 days)
200-400mg
five times/day
(for 5 days)

Hypersensitivity

Apply to area
externally every 2hrs

Mouthwash

Tablets

Five times/day
(up to 10 days)

Do not apply on mucous
membranes

Chlorhexidine
Mouthwash 0.2%

Cream

Every 2hrs
( for 4 days)

With water
every 4hrs

Aciclovir 5%
(Zovirax)

Cream

Aciclovir

Penciclovir 1%
(Vectvir)
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INDICATION

FORM

)DOSES (Adult

Solcoseryl Dental
Adhesive Paste

Chlorhexidine
mouthwash 0.2%

Paste

Paste

Mouthwash

Buccal spray:
3-6 times/day
Mourthwash: Gargle
rinse for 1 minutes
BD

3-5 times/day

3-5 times/day

10ml – BD
(for 7 days)

DRUG

Trimcinolone
(Kenalog in Orabase)
0.1%

Buccal
spray and
Mouthwash

Pregnancy, lactating

CONTRAINDICATION

Ulceration and inflammation

Steroidal

Benzoxonium and
Lignocaine (Orofar)

Antimicrobial

Analgesic and AntiInflammatory

PATIENT
INSTRUCTION

Rinse mouth
for 1 minute

Apply to area
3-5 times/day

Gently apply to
intra-oral area
– do not rub
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جدول الأدوية ال�شائعة للأطفال

Children
>41 kg

14-28kg

kg 14 <

Weight (kg(

million units 2.4
in single dose

900,000-1.2million
units in single dose

units 600,000
in single dose

Dose

REMARKS
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Commonly Prescribed Drugs in General Dentistry (Children)
ANTIBIOTICS
CONTRAINDICATIONS

• Stable to stomach acids.
• Readily absorbed.
• Given 1hour before or
2hours after meal.
• Susceptive to β-lactamase.

RECOMMENDED DOSE

Penicillin hypersensitivity.

• Unstable in gastric
acid, poor absorption,
so usually given
intramuscular.
• Susceptible to β-lactamase.

DRUG

Penicillin hypersensitivity.

• Hydrolysed by β-lactamase.
• Given without regards to
meal.

Penicillin V
(Ospen)

Hypersensitivity to amoxicillin or
penicillin.

Children<12years: Granules for
oral suspension 125-250mg/ml
every 6-8 hours.
Children>12years: Tablets 250mg
every 6-8 hours/day.

Oral suspension 125,250mg/5ml.
3 times daily.

Hypersensitivity to amoxicillin or
penicillin.

• Excellent activity against
β-lactamase producing
bacteria.
• Given without regards to
meal

Intramuscular injection for children

Amoxicillin
(Amoxil)

Oral suspension
156,312,457mg/5ml. in 3
divided doses / daily.

Penicillin G
(Benzylpenicillin)

Amoxicillin
+Clavulanic acid
( Augmentin)
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RECOMMENDED DOSE

Sensitivity to ampicillin or other
penicillins.

CONTRAINDICATIONS

ANTIBIOTICS
DRUG
Oral suspension 250mg
4times daily.
10mg/kg as a single dose for 3 days.
Powder for oral suspension
200mg/5ml
Capsules: 250mg.
Oral suspension 30-50mg/kg body
weight in 3 or 4 divided doses.
Powder for oral
suspension:200mg/5ml and
400mg/5ml.
Coated tablets:250mg,500mg
8 -25 mg /kg /day in 3-4 divided
doses.
Oral suspension 75mg/5ml.

Hypersensitivity to metronidazole.
Hepatic Impairment.

Clindamycin or lincomycin
sensitivity.
Asthmatic patients on theophlline.

Hypersensitivity to erythromycin.
Hepatic Impairment.
Asthmatic patients on theophlline.

Hypersensitivity to azithromycin.

Ampicillin
(Polycillin)

Azithromycin
(Zithromax)

Erythromycin
(Erythrocin)

Clindamycin
(Dalacin C)

Metronidazole
( Norzol)

15- 35mg/kg/day/in 3 divided doses.
Suspension: 125mg/5ml.
Tablets: 200mg, 250mg and
400mg.

REMARKS

• Caution in patients with
renal insufficiency.
• 1-2hours before meal.

• Caution hepatic
impairment.
• Given 1hour before meal
or 2 hours after meal.
• Not recommended for
children < 6 months

• Given 1hour before meal
or 2 hour after meal.
• Interaction with
anticoagulants &
cyclosporine.

• Given without regards to
meal.
• Discontinue use if
persistent diarrhoea or
colitis.

• Given without regard to
meals.
• Caution with hepatic
Impairment and patients
on oral anti coagulants.
• Unpleasant taste, nausea.
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RECOMMENDED DOSE

CONTRAINDICATIONS

REMARKS

• (Rinse &swallow) should
be retained in the mouth
as long as possible.
• Troches should be allowed
to dissolve &not chewed
or swallowed.
• Treatment should
continue 48 hours after
symptoms disappear.

Caution: Impaired hepatic
function

REMARKS

• Not recommended for
children ≤ 2 years.

• Application on the lips &
face skin, but not recommended
on mucous membrane.
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Antifungal Drugs
DRUG

Sensitivity to Nystatin

Sensitivity to ketoconazol

Nystatin
( Mycostatin )

Children >2 years tablet: 5-10 mg/
kg/day as a single dose for 1-2
weeks. 2%Cream applied gently
to affected area.

Oral suspension: 400,000-600,000
units 4times/day.
Troche: 200,000-400,000
units 4-5 times/day.
Cream/ointment: Cover the area of
infection 2-3times after meals
and at bedtime.

Ketoconazol
( Nizoral )

Sensitivity to Penciclovir

Caution in patients with renal
impairmant

Sensitivity to Acyclovir

CONTRAINDICATIONS

Antiviral Drugs

Oral suspension: 40-80mg/kg
divided 3-4 doses daily for 5-10
days (maximum 1g/day).
Topical cream: 5%(50mg/g)in 3g
and 15g
Applied on skin 5 times daily.

RECOMMENDED DOSE

Acyclovir
(Zovirax)

Topical cream: 1%,1.5g tube
Apply topically at the first sign of
cold- sore every 2 hours for 4 days.

DRUG

Penciclovir
(Vectvir)
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NSAID

DRUG
Diflunisal (Dolobid )

CONTRAINDICATIONS

REMARKS

Analgesics
RECOMMENDED DOSE

Gastrointestinal bleeding & peptic
ulcer reported

Caution: In decreased renal or
hepatic function.

Dosage taken
every 4-6 hours as needed

Hypersensitivity to the
component
(salicylate derivative)

Dose
(mg)

-Patients on oral anticoagulant or
cyclosporine -Asthma

250mg tablets2-3times daily.

Age

Available as oral suspension
and tablets.
Weight (kg(

200
250

6-8yr
9-10yr

22-27
28-32

Not recommended
for children <14 years old

Ibuprofen
(Brufen, Advil, Profinal )

Impaired renal or hepatic
function, patients on oral
anticoagulant or cortisone,
ulceration& inflammatory bowl
diseases.

• Do not use for children< 16
years old with viral infection.
• Caution with patients with
renal or hepatic dysfunction.
• Erosive gastritis or peptic ulcer.

300

Capsules, suspension
& tablet forms.
250mg/4hours /day,
as needed.
Not more than 7days.

Hypersensitivity to salicylates
, asthma, inherited or acquired
bleeding disorders.

11yr

Mefenamic acid
( Ponstan )

10-15mg/Kg
every 4-6 hours ,
Tablets, 200mg & 325 mg.

Caution: In decreased hepatic
function and patients with G6PD
deficiency.

33-43

Acetylsalicylic Acid
( Asprin, Cafenol,
Jusprin )

Syrup, oral suspension
Children 4-12 years125-250mg 1-3
times daily.
Acetaminophen
(Panadol, Adol, Panamol).

Source: Operational Guide For School Oral Health Program - Second Edition: 2012.
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Sharps Injury Protocol
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بروتوكول الوخز بالإبر �أو الآالت احلادة
اجراءات التعامل مع ا�صابات الوخز بالإبر �أو الآالت احلادة

)(Sharp Injury Protocol

الدليل االرشادي للعاملين

بقطاع طب األسنان  -اإلصدار الثالث 2017

207

تطعيمات مهمة للعاملني
DISEASE

ROUTE

LENGTH OF PROTECTION

Intramuscular

Probably Lifelong If Given In Infancy, But Some
Authorities Recommend
Re-Vaccination In Adolescence

Hepatitis B

Intramuscular

Probably Lifelong But
Some Countries Recommend
Re-Vaccination Every 5
Years

Pertussis

Intramuscular

Probably Life Long

Poliomyelitis

Oral

Probably Life Long

Tetanus

Intramuscular

Probably Life Long

Tuberculosis

Subcutaneous

Protection Can Last For
15 Years In Some People,
But Is Incomplete

Diphtheria

 االبتعاث-  الدرا�سات العليا- التعيينات
 الدرا�سات العليا ميكنك زيارة موقعنا،ملعلومات جديدة عن التعيينات
www.damoh.gov.kw
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دليل الإت�صاالت
�إدارة طب الأ�سنان
وكيل الوزارة امل�ساعد ل�شئون طب الأ�سنان
(ال�ساملية)
مدير �إدارة طب الأ�سنان (ال�ساملية)
مراقب التخطيط والتدريب (ال�ساملية)
مراقبة �صحة الفم والأ�سنان ( الربامج -
ال�ساملية)
مراقب التن�سيق واملتابعة (ال�ساملية)
مدير الدرا�سات العليا املحلية (ال�ساملية)
مراقبة �ضبط اجلودة ومنع العدوى
(بهبهاين)

رو�ؤ�ساء املراكز التخ�ص�صية
مركز طب الأ�سنان (الأمريي)

بدال ـ ـ ـ ـ ـ ــة
25613896

فاك�س

داخلي
119

داخلي
25627862
128
25613816
داخلي
115 - 122
داخلي
25722135
201 - 205

مبا�شر

25614281
25613845

25737022 25737020

داخلي
185 - 187 25652219
25616153
داخلي
25621069
198
22432150
22432238 22450180
22432152
22432154
25614261

فاك�س

بدال ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مبا�شر

22403135 22449664 22428928 22467800

مركز بنيد القار التخ�ص�صي لطب الأ�سنان 22571580 22571531 22571530 22571580

مركز الفروانية التخ�ص�صي لطب الأ�سنان

24804518 24804519 24802330 24802313
داخلي

املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان

25652219

مركز العدان التخ�ص�صي لطب الأ�سنان

23940969 23940963 23940961 23940960

مركز اجلهراء التخ�ص�صي لطب الأ�سنان

24570222 24570221 24562491 24562499

مركز جابر الأحمد التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
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25620481 25621069

وحدات خدمات طب الأ�سنان
باملناطق ال�صحية

بدال ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مبا�شر

فاك�س

منطقة العا�صمة ال�صحية

22551970 22549574 22526805

منطقة حوىل ال�صحية

25311348 25311308 25321700

منطقة الفروانية ال�صحية

24881706 24881706 24887398

منطقة الأحمدي ال�صحية

23969315 23969316 23940600

منطقة اجلهراء ال�صحية

24575437 24569438 24575300

قطاعات م�ساندة

رقم هاتف

داخلي

فاك�س

من�سق �أجهزة طب الأ�سنان و�صيانتها

201

من�سق امل�ستهلكات وال�شراء املوحد

105

من�سق �أدوات طب الأ�سنان
من�سق مواد طب الأ�سنان
مكتب متابعة الأدوات

25616153
25652219

182
25614261

25620461

177
180 - 181

ق�سم �أ�شعة طب الأ�سنان
مكتب التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان

200

25621069

103

ق�سم �صيانة �أجهزة طب الأ�سنان

25647063 25620497

بالغات �أعطال �أجهزة طب الأ�سنان

66339912
25620485
 25647063بعد اخلام�سة
�صباحا
م�ساء

امل�ستودعات الطبية

24724800 24726903 24726904
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الربامج املدر�سية ل�صحة
الفم والأ�سنان

بدال ـ ـ ـ ـ ـ ــة

فاك�س

داخلي

برنامج حويل املدر�سي

200 - 204 25753670 25722135 25722134

برنامج العا�صمة املدر�سي

200 - 303 22552348 22519238 22519187

برنامج الفروانية املدر�سي

111 -103 24804969 24808501 24894237

برنامج اجلهراء املدر�سي

24570223

برنامج مبارك الكبري املدر�سي

25428472

250 - 258 25428472

برنامج الأحمدي املدر�سي

23913167

158 -189 23913618

برنامج ذوي االحتياجات اخلا�صة

22632620

22632620
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