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إدخال خدمة 
التصوير الرقمي 

ألشعة طب 
األسنان لبعض 
املراكز متهيداً 

لتطبيقه في 
جميع أقسام طب 

األسنان خالل 
العام 2015

نوصي دائمًا 
باالهتمام بالزيارات 

الدورية لطبيب 
األسنان للفحص 
واتباع إرشادات 

الطبيب للحفاظ 
على صحة فم 

جيدة.. ولدينا رقابة 
على اإلعالنات 

التي تغرر 
باملراجعني

القلق من مخاطر 
 حشو »األسنان«

بـ »الزئبق« ال 
أساس له من 
الصحة.. وتعتبر 

مادة آمنة وطويلة 
األمد وشائعة 

االستخدام

الوكيل املساعد لشؤون طب األسنان كشف عن خطوات مبدئية ملشروع يقدم خدمات طب أسنان للمسنني

أبرار صفر: أيهما افضل 
التبييض بالزوم او التبييض 

املنزلي؟ 
ـ »تبييض األسنان«  ٭ بالنسبة ل
فإذا كنت تريدين نتيجة سريعة 
فيجب اخذ الزوم املوجود في 
عيادة األسنان، اما التبييض 
املنزلـــي فهو يأخـــذ وقتا وال 
يعطـــي التبييض بالشـــكل 
السليم وسيكون مؤقتا فقط، 
وال انصح بالتبييض الزائد، 
وذلك ألن شكله سيكون واضحا 
)صناعيا(، وفي نفس الوقت 
سيؤدي الى حساسية في حال 
زيادة تركيز املادة، ونحن في 
وزارة الصحـــة ال نقدم خدمة 
»تبييض االسنان« وال ننصح 
بها، كما ان الوزارة ال تقدم اي 
نوع من اخلدمات التجميلية 
لطب األســـنان اال للضرورة 
القصوى او لـ »احلاالت« التي 

تستدعي ذلك.

شوق: هل هناك رقابة على 
أسعار عيادات األسنان في 
القطاع اخلاص؟ وما سبب 

تفاوتها؟ 
٭ لـــم حتـــدد وزارة الصحة 
ســـقفا لتكاليـــف العالج في 
القطـــاع األهلي حيث تخضع 
ملبدأ العرض والطلب، وتشترط 
الـــوزارة فقط على املنشـــآت 
الصحيـــة بالقطـــاع األهلي 
تقدمي الئحة أســـعارها إلدارة 
التراخيص الطبية وعرض هذه 
القائمة بشكل بارز للمراجعني 
مع إعالم املريض بالتكلفة املالية 
قبل البدء في العالج، وننصح 
املراجعني بالتأني قبل الذهاب 
للعالج عن طريق معرفة اسعار 
عالج »األســـنان« في مختلف 
األماكن لكي تكون لديهم فكرة 
عن هذا املوضـــوع، علما بأن 
الرقابة من الـــوزارة ال تكفي، 
بل يجب على اجلمهور املساهمة 
ايضا فيها وابالغ الوزارة عن 
اي تفاوت او غالء في األسعار، 
ونحن كوزارة لدينا فرق تفتيش 
على القطاع اخلاص لرصد اي 
مخالفات والتأكد من االلتزام 
باالشـــتراطات الصحيحة في 
عيادات طب األسنان بالقطاع 

األهلي.

فرح: هل هناك نصائح 
للحفاظ على األسنان؟ 

 ٭ هنـــاك موقـــع الكتروني
www.smile.com تابع لقطاع 
صحة الفم واألسنان يضم جميع 
االرشادات التوعوية التي تخص 

»األسنان«.

فهد املطيري: بالنسبة 
جلراحة الوجه والفكني.. ملاذا 

جند املواعيد طويلة؟ 
٭ اجلراحات التجميلية حتتاج 
الى وقت لعالجها، كما ان هناك 
عـــددا قليال من األســـرة في 
املستشفيات اخلاصة باألسنان، 
ولكن نتمنى خالل الفترة املقبلة 
بعد التوسع في املستشفيات 
وزيادة األســـرة اخلاصة بهذا 
الشأن لتقدمي افضل اخلدمات 
للمرضـــى، علمـــا بـــأن عدد 
األســـرة في اجنحة اجلراحة 
 اخلاصة بجراحات األســـنان
بـ 5 مستشـــفيات عامة بلغت 

10 اسرة.

د.عبدالعزيز العنزي: بالنسبة 
ألطباء األسنان البدون، متى 
ستبدأ دورتهم للدخول في 

البرامج املدرسية؟ 
٭ ســـتبدأ في سبتمبر املقبل 

بإذن اهلل. 

عبدالعزيز العنزي: ملاذا يتم 
إدخال اطباء األسنان البدون 
الى برامج الصحة املدرسية؟ 
وملاذا ال يتم ادخالهم مباشرة 

للعمل باملراكز الصحية او 
التخصصية كبقية األطباء؟ 

٭ نحـــن كـــوزارة لدينا هذه 
اإلمكانيـــة املتوافرة الخواننا 
»غير محددي اجلنسية«، ونحن 
دوما نعطي »اطباء األســـنان 
البدون« األولوية بعد الكويتيني، 
ولكن لدينا طلبات كثيرة، كما 
انه ليس لدينا متسع للتدريب، 
وذلك لتزايـــد عدد اخلريجني 

قامت إدارة طب األسنان 
بإمتام بعض االتفاقات 
الطبية بداية من العام 

1982 مع معاهد وجامعات 
دولية للتعاون في إنشاء 
البرنامج الوطني لصحة 

الفم واألسنان وكذلك 
بروتوكول تعاون بالعام 
2003 مع كلية اجلراحني 

امللكية اإليرانية لالعتراف 
بجودة اخلدمات املقدمة 

مبراكز طب األسنان 
التخصصية واعتمادها 
كمراكز تدريب في إطار 
إنشاء برامج الدراسات 
العليا احمللية وتأهيل 

الدارسني للحصول على 
شهادات علمية دولية، وقد 

شهدت السنوات العشر 
األخيرة زيادة وتنوعا 

في االبتعاث والدراسات 
العليا احمللية والتوسع 

في اعتماد جامعات دولية 
أخرى الذي أدى إلى 

زيادة أعداد أطباء األسنان 
الكويتيني والتنوع في 

تخصصاتهم وإسهامهم 
في تقدمي جميع اخلدمات 
العامة والتخصصية في 

طب األسنان داخل الدولة 
بكفاءة واقتدار.

500 عيادة

أعلنت الوزارة عن توقيع 
عقود مستشفيات جديدة 

وإقامة مراكز صحية جديدة.. 
فهل لديكم استعدادات حاليا 

للتوسع في عيادات األسنان؟ 
التوســـعات  ستشـــهد  ٭ 
املســـتقبلية في عيادات طب 
األسنان طفرة نوعية حيث انه 
من املقرر زيادة عدد العيادات 
بحوالي )500( عيادة بالسنوات 
اخلمس املقبلة، وفي القريب 
سيتم افتتاح مركز جابر األحمد 
لطب األسنان مبستشفى جابر 
مبنطقة جنوب الســـرة بعدد 
)65( عيـــادة، فضال عن قرب 
افتتـــاح مركز طب األســـنان 
التخصصي مبنطقة الساملية 
بســـعة )35( عيادة وتتوافر 
جميع االحتياجات التشغيلية 
من أجهزة وأدوات وكذلك القوى 
العاملة لهذه االفتتاحات فور 
االنتهاء من األعمال اإلنشائية 

بها.

معدالت

هل يوجد على مستوى 
الكويت نقص في معدل 

أطباء األسنان بالقياس لعدد 
السكان؟

٭ وفقا إلحصائيات 
منظمة الصحة العاملية 
بالعام 2005 كان معدل 
أطباء األسنان بالكويت 
لكل 10 آالف نسمة هو 

)3( أطباء ونظرا للزيادة 
املضطردة في أعداد أطباء 
األسنان بالقطاع احلكومي 

والقطاع األهلي ارتفع 
هذا املعدل للعام 2013 

إلى )6.2( أطباء، ويعد 
هذا طفرة نوعية جتعل 
الكويت من أفضل دول 

املنطقة في معدالتها التي 
تتوازى مع معدالت كثير 
من الدول األوروبية وهذا 

النمو يعد بحد ذاته مؤشرا 
معتبرا ودليال على سيرنا 

في االجتاه الصحيح، 
ولألمانة العلمية فإن 

بعض الدول التي ذكرتها 
تتمتع مبعدالت مرتفعة، 
فكندا حققت معدل )12( 

طبيبا والواليات املتحدة 
األميركية تعتلي قمة 

الهرم مبعدل )16( طبيبا 
وال ينفصل حتقيق هذه 

املعدالت عن خلفيات 
وتطورات تاريخية ممتدة 
مبجال طب األسنان بهذه 

الدول.

ما مدى التنسيق والتعاون 
بينكم وبني كلية طب 

األسنان بجامعة الكويت؟ 
وما مدى التنسيق مع كلية 
العلوم الصحية في مجال 

صحة الفم واألسنان؟ 

القانـــون العالقة بني اإلدارات 
املركزيـــة بالـــوزارة وإدارات 
املناطق الصحية بشكل يدعم 
تكامل اجلهود بني جميع هذه 
القطاعات ومينع التداخل في 
اختصاصاتها، أما مراكز طب 
األسنان التخصصية فتقع حتت 
اإلشراف اإلداري والفني املباشر 
إلدارة طب األسنان وذلك ألنها 
تقدم خدمة تخصصية يتطلب 
اتخاذ القـــرار اإلداري فيها أن 
يعزى لـــذوي االختصاص ملا 
له من تأثير مباشر على األمور 

الفنية.

خدمات التمريض

هل تعتقد أن املستوى 
احلالي لشركات التمريض 

يؤهلها لتقدمي خدمات 
التمريض في األسنان؟ 

٭ صيغة التعاقد مع شركات 
مؤهلة لتقدمي خدمات التمريض 
وغيرها مثل صيانة األجهزة 
الطبية واخلدمـــات الفندقية 
والنقليات وخالفه ليست بدعا 
في وسائل تقدمي خدمات وزارات 
الصحة على مستوى العالم وهو 
ما يتم بالفعل في بعض املناطق 
الصحية وبعـــض القطاعات 
بـــوزارة الصحـــة، وتخضع 
هذه التجـــارب دائما للرقابة 
والتفتيش والتقييم املستمر 
من وزارة الصحة والتي متلك 
احلق في توقيع املخالفات وإنهاء 
التعاقد عند اإلخالل بشروط 
تقـــدمي متطلبـــات اخلدمة أو 
تقصير الشركات في التزاماتها 
باستحقاقات أفراد عامليها من 
الراتب واملواصالت واملسكن 
واملطعم املناسب، وبشكل عام 
فجميع أفراد الهيئة التمريضية 
التابعني للوزارة أو بالشركات 
يتم التحاقهم بدورة تدريبية 
لتأهيلهم للعمل بعيادات طب 

األسنان.

مباذا تنصح من يخافون من 
الذهاب لعيادة األسنان خوفا 

من العدوى؟ 
٭ كما ذكرت آنفا فإن إدارة طب 
األسنان حتتوي على مراقبة 
كاملة للجودة ومنع العدوى 
ومعنية بشكل مباشر مبتابعة 
إجراءات التعقيم ومنع العدوى 

بأقسام طب األسنان.
ونظرا ألهمية هذا الشـــأن 
يتـــم توفيـــر وإمـــداد جميع 
األقسام بجميع املتطلبات من 
أجهزة وأدوات ومواد خاصة 
بالتعقيم وكذلك تتم معايرة 
األجهزة وصيانتهـــا وإجراء 
الفحوصـــات البيولوجية لها 
بشـــكل دوري، كمـــا يتم عقد 
اللقاءات واحملاضرات والدورات 
التدريبية جلميع العاملني وال 
يسمح بفرص ألي أخطاء سواء 
بقصد أو إهمال أو قصور في 
اتباع سياسات العمل وإجراءات 
التعقيم ومنع العدوى، ولنا أن 
نفخر مبستوى األداء في هذا 

الشأن بالكويت.

تقيم الوزارة طوال العام 
عشرات املؤمترات الطبية في 

التخصصات املختلفة.. فما 
نصيب طب األسنان من هذه 

املؤمترات؟
٭ تقوم إدارة طب األسنان 
بإقامة مؤمتر علمي دولي 

كل عامني، فضال عن بعض 
املؤمترات التخصصية 
مثل مؤمتر طب أسنان 

األطفال وكذلك ورش 
العمل والدورات التدريبية 

الالحقة لهذه املؤمترات، 
وقد شهدت هذه املؤمترات 

وورش العمل مشاركات 
كثيفة من أطباء األسنان 
واملتخصصني بالكويت، 

فضال عن املساهمة الفاعلة 
من دول عديدة عربية 

وأجنبية.

ما نصيبكم كقطاع أسنان 
من االتفاقيات الطبية التي 

تعقدها الوزارة مع العديد من 
اجلهات اخلارجية؟ 

٭ في إطار االستفادة من 
اخلبرات اخلارجية في 

مجال اخلدمات الوقائية 

بنسبة 60% من مجموع 
األطباء، وتساهم إدارة 

طب األسنان في تدريب 
األطباء بعد حصولها على 

االعتراف الدولي ملراكز 
طب األسنان التخصصية 

كمراكز تدريب معتمدة، 
وقد التحق عدد 150 طبيب 

أسنان مبتعثا بالعمل 
في مراكز طب األسنان 

التخصصية بعد حصولهم 
على شهادات املؤهالت 

العليا، فضال عن التوسع 
في خطط االبتعاث، 

فقد مت اعتماد جامعات 
دولية جديدة )السويد ـ 
هونغ كونغ ـ السعودية 

ـ سنغافورة  ـ جنوب 
أفريقيا(، وهو ما سيساهم 

في زيادة فرص االبتعاث 
ملختلفة تخصصات طب 

األسنان الفم واألسنان.

البرامج الوقائية 

ما خطة الوزارة بخصوص 
برنامج صحة الفم واألسنان؟

٭ قامت وزارة الصحة 
في العام 1983 بالتعاون 

مع معهد فورسايث 
بإنشاء أول برنامج وقائي 

في الكويت والشرق 
األوسط أطلق عليه اسم 

»البرنامج النموذجي 
لصحة الفم واألسنان« 

ثم توالت التوسعات 
في البرامج املدرسية 
لصحة الفم واألسنان 

لتشمل جميع محافظات 
الدولة  ويعتبر برنامج 

صحة الفم واألسنان من 
اجنح البرامج ويغطي 
جميع مدارس الكويت 

»ابتدائي ـ متوسط«، كما 
ادخلنا »األسنان« من 

خالل هذا البرنامج في 
املنهج الدراسي، علما 
بأن لدينا فريق عمل 

يتكون من 550 طبيبا في 
هذا البرنامج، باالضافة 
الى الهيئة التمريضية 

والفنية واالدارية، ولدينا 
مجلة متخصصة تصدر 

مرتني في العام توزع 
على املدارس واملراكز، 

ولدينا األسبوع اخلليجي 
للتوعية بصحة الفم 

واألسنان، كما ان لدينا 
مشاركة في املسح 

اخلليجي لألسنان في دول 
اخلليج، وهناك اجتماعات 
مستمرة بهذا اخلصوص 

ملعرفة نسبة التسوس 
لدى طلبة املدارس، علما 

بأن هذا املسح سيكون 
في نوفمبر املقبل، حيث 

سيكون حتت مظلة املكتب 
التنفيذي ملجلس وزراء 
الصحة لدول اخلليج، 

هذا باإلضافة الى الشراء 
اخلليجي املوحد من خالل 

شراء معدات لألسنان 
وغيرها بالتعاون مع 
وزارات الصحة لدول 

املجلس.

كبار السن

أعلنت الوزارة عن برنامج 
وطني لرعاية كبار السن.. 

فما دور قطاع طب األسنان 
في هذا البرنامج؟ 

الكويتيني الذين يبلغ عددهم 
نحو 140 خريج اسنان سنويا، 
وبالتالي ال نستطيع أن ندخل 
اي زيادة للتدريب، علما بان 
املتســـع لدينا حاليا للتدريب 
فقط في »البرامج املدرسية«، 
وفي حال قلة اعداد املتدرينب 
في أماكن اخرى فنســـتطيع 
استيعاب اطباء األسنان البدون 

في هذه األماكن.

العالج الفوري

يشتكي العديد من املواعيد 
الطويلة لعيادات طب 

األسنان.. فهل لديكم خطط 
بهذا الشأن؟ 

٭ لنســـهل علـــى املراجـــع 
ونوفر له اخلطوات العالجية 
الســـريعة قمنا بإلغاء نظام 
الفحص األسبوعي واملواعيد 
وادخال خدمة العالج الفوري لـ 
»األسنان« بنظام »اليوم الواحد« 
في بعـــض التخصصات مثل 
»العـــالج اجلراحيـ  االطفال« 
في جميع املراكز التخصصية لـ 
»طب االسنان«، وهو ما قضينا 
به على املواعيـــد، والطريقة 
تتمثل في مجرد وجود حتويل 
من املركز الصحي فيتم عالج 
املريض باليوم نفسه، علما بأننا 
في الوقت احلالي قمنا بالتوسع 
في بقية التخصصات في العالج 
الفوري بعـــد وجود رضا من 
املراجعني علـــى هذه اخلدمة، 
والتي شملت ايضا عالج »اقنية 
اجلذور«، حيث مت البدء بها في 
مركز اجلهراء التخصصي لطب 
األسنان، ومركز بنيد القار لطب 
األسنان ومستشفى االميري، 
ونطمح ايضا الى ان يشـــمل 
عالج اقنية اجلذور جميع املراكز 
التخصصية لطب األسنان، علما 
بأن هـــذه اخلدمة ناجحة جدا 
وخففت علينا العديد من األعباء، 
هذا باالضافة الى رضانا على 
مستوى اخلدمة املقدمة، وندرس 
ان تعمم هذه اخلدمة على بقية 
التخصصات االخرى في طب 
األسنان بعد وضع الدراسات 
املستفيضة بهذا الشأن، وأوجه 
الشـــكر بهذه املناسبة جلميع 
العاملني في قطاع األســـنان 
ملســـاهمته الكبيرة والفعالة 

في هذه اخلدمة.

ما آخر املستجدات 
بخصوص البعثات وبرنامج 

الزمالة ألطباء األسنان في 
معهد الكويت لالختصاصات 

الطبية؟
٭ لقد تسارعت اجلهود 

في السنوات العشر 
األخيرة لتحقيق التوجهات 

في رفع املستوى العلمي 
لألطباء كوسيلة لدعم 

التطور النوعي للخدمة 
املقدمة، ما مثل حافزا 

لزيادة فرص االبتعاث، 
وأيضا إلنشاء برنامج 

الدراسات العليا احمللية 
اخلاص مبنح شهادة 

البورد الكويتي في طب 
األسنان وذلك بعد اعتماد 

بروتوكول تعاون مع 
كلية اجلراحني امللكية 
بـ »ايرلندا«، وفي هذا 

الصدد مت تسهيل التحاق 
ما يقارب 600 طبيب 

بالبعثات الدراسية وبرامج 
الدراسات العليا احمللية 

٭ متت املشاركة في 
اجتماع اللجنة اخلليجية 

لرعاية املسنني في الكويت 
خالل الفترة من 30-

31 ديسمبر 2007، ومت 
فيه وضع إستراتيجية 
خليجية موحدة لرعاية 

املسنني، كما وضعت 
اخلطوط العريضة خلطة 
إعالمية خليجية لرعاية 

املسنني.
ومـــن جانب آخـــر هناك 
خطوات مبدئية ملشروع يعمل 
على تقدمي خدمات طب أسنان 

مخصصة للمسنني.

ما مدى التعاون بينكم وبني 
مدارس التربية اخلاصة 
ومراكز املعاقني ومراكز 

الرعاية االجتماعية التابعة 
لوزارة الشؤون؟ وما 

اخلدمات التي تقدمونها لهم؟ 
او تتعاونون معهم بشأنها؟ 

٭ لقد كانت هناك مبادرة لتقدمي 
خدمات طب األسنان في مدارس 
التربية اخلاصة وكذلك مراكز 
الرعايـــة االجتماعية التابعة 
لوزارة الشـــؤون االجتماعية 
وما تتطلبه من مســـتلزمات 
التشـــغيل من أطباء أســـنان 
وجتهيزات ومواد ومستهلكات 
تتم من خالل إدارة طب األسنان 

ولفترة طويلة.
وفي اآلونة األخيرة بدأت 
بعـــض اجلهـــات بالدولة في 
االهتمـــام بتقدمي خدمات طب 
األســـنان للعاملـــني بهـــا أو 
املســـتفيدين من خدماتها من 
خالل رعايتهم املباشـــرة مثل 
وزارة الدفاع واحلرس الوطني 
ومـــدارس التربيـــة اخلاصة 
ودور الرعايـــة االجتماعيـــة 
التابعـــة لـــوزارة الشـــؤون 
وقطاع الشرطة وشركة نفط 
الكويت، وهذا توجه متعارف 
عليه بدول عديدة وال يعتبر 
هذا بديال عن مسؤولية وزارة 
الصحة في تقدمي خدماتها حتى 
لو كان املواطن يتمتع بخدمة 
مضافة من قطاع عمله أو دور 
رعايته، وقد تعاونت إدارة طب 
األسنان مع اجلهات املذكورة 
في عقد املقابالت الشـــخصية 
واالختبارات الالزمة الختيار 
العناصر املؤهلة للعمل بهذه 
القطاعات، فضـــال عن إتاحة 
فرص التدريب والتعليم الطبي 
املســـتمر لها وكذلك املساعدة 
في تأهيل مواقع تقدمي اخلدمة 
وأعمال التفتيش والرقابة على 
جودة اخلدمـــات املقدمة بها، 
واســـتعدادنا دائم لتقدمي أي 

مساعدة فنية تدعم عملها.

أيهما أفضل تبعية املراكز 
التخصصية لطب األسنان 
لإلدارة مباشرة أم تطبيق 

الالمركزية  وان تكون 
تبعيتها إلدارات املناطق 

الصحية؟ 
٭ تقوم إدارة طب األســـنان 
باإلشراف الفني على أقسام طب 
األسنان العاملة التي تقدم خدمة 
العالج العام في طب األسنان 
مبراكز الرعاية الصحية األولية 
باملناطق الصحية وتقوم إدارة 
طب األسنان بكامل مسؤولياتها 
من تخطيط وتدريب ووضع 
استراتيجيات التطوير وخالفه 
بوصفها إدارة مركزية، وقد حدد 

)هاني الشمري(  مدير التحرير الزميل محمد احلسيني ورئيس قسم احملليات الزميلة عفاف مختار والزميل عبدالكرمي العبداهلل مع د.يوسف الدويري 

أدار اللقاء: 
عبد الكرمي العبداهلل 

كشف الوكيل املساعد 
لشؤون طب األسنان في 
وزارة الصح�ة د.يوس�ف 
الدويري عن ادخال خدمة 
»العالج الفوري« ل� »األسنان« 
بنظام اليوم الواحد، وإلغاء 
نظام الفحص واملواعيد، 
الفتا ال�ى أن خدمة العالج 
الفوري شملت تخصصات 
»األطف�ال � اجلراحة« في 
جميع مراكز طب األسنان، 
والعالج الف�وري ل� »أقنية 
اجلذور« في بعض املراكز، 
مؤك�دا أن ه�ذه اخلدمة 
ته�دف ال�ى التس�هيل 
عل�ى املراجعني في تلقي 

اخلدمة.
وذكر د.الدويري خالل 
حوار »ال�و األنب�اء« أنه مت 
اعتم�اد 5 جامعات دولية 
 جديدة للدراس�ات العليا
ل�� »ط�ب األس�نان« في 
»الس�ويد � هونغ كونغ � 
الس�عودية � سنغافورة � 
جنوب افريقي�ا«، مبينا في 
الوقت ذاته أنه مت التحاق 
ما يقارب من 600 طبيب 
بالبعثات الدراسية وبرامج 
الدراسات العليا احمللية 
بنس�بة 60% من مجموع 

األطباء.
توج�ه  ع�ن  وأعل�ن 
لالس�تعانة ب�� »القط�اع 
اخل�اص« لعالج األس�نان 
ب�� »الداخ�ل« قريب�ا في 
تخصص�ات »اجلراحة«ول� 
»ذوي االحتياجات اخلاصة«، 
الفتا الى أن هذا يأتي ضمن 
توجه وزارة الصحة لعالج 
املواطن�ني ف�ي القطاع 
األهلي بدال من إرس�الهم 
للع�الج باخل�ارج، مؤكدا 
على وجود فريق يعد دراسة 
حاليا بهذا اخلصوص ملعرفة 
تخصصات األس�نان التي 
ميكن للقط�اع اخلاص ان 
يقدمها، وسيتم رفع تقرير 
بها قريبا، الفتا الى إدخال 
خدم�ة التصوي�ر الرقمي 
ألشعة طب األسنان لبعض 
املراكز متهيدا لتطبيقه في 
جميع أقسام طب األسنان 
 ..2015 الع�ام  خ�الل 
 وفيما يل�ي تفاصيل حوار

»ألو األنباء«:

د.يوسف الدويري ل� »األنباء«: 
االستعانة بالقطاع اخلاص لعالج األسنان قريبًا..
وإدخال خدمة العالج الفوري بنظام اليوم الواحد.. 
وإلغاء نظام الفحص واملواعيد
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إدارة طب األسنان 
حتتوي على مراقبة 
كاملة للجودة ومنع 

العدوى ومعنية 
بشكل مباشر 

مبتابعة إجراءات 
التعقيم ومنع 

العدوى بأقسام 
طب األسنان

افتتاح مركز طب 
األسنان التخصصي 

بالساملية بـ 35 
عيادة خالل الفترة 

املقبلة

معدل أطباء 
األسنان في 

الكويت األفضل في 
املنطقة ويتوازى 

مع معدالت 
كثير من الدول 

األوروبية.. وطفرة 
نوعية ودليل على 
السير في االجتاه 

الصحيح

اعتماد 5 جامعات 
دولية جديدة 

للدراسات 
العليا لـ »طب 
األسنان« في 

»السويد وهونغ 
كونغ والسعودية 

وسنغافورة وجنوب 
أفريقيا«

التحاق ما يقارب 
600 طبيب 

بالبعثات الدراسية 
وبرامج الدراسات 

العليا احمللية 
بنسبة 60% من 
مجموع األطباء

القياسية في الفحص 
واملمارسات العالجية في 

طب األسنان واملشاركة 
في جلنة الشراء املوحد 

وحضور اجتماعاتها 
مبقرها في الرياض.

ما املشاريع واخلطط لقطاع 
األسنان؟ وما اجنازاتكم 

خالل الفترة السابقة؟ 
٭ تعمل إدارة طب األســــنان 
وفقا لرؤيــــة واضحة وخطة 
طموحة لتحقيق نقلة نوعية 
في اخلدمات املقدمة في جميع 
عناصرها اإلنشائية والتجهيزية 
والبشرية وحتسني األداء وجودة 
هذه اخلدمات، وفي هذا اإلطار 
مت تنفيذ العديد من اإلجنازات 
أمتنى أن يتســــع املجال لسرد 
بعضها ومنها ما يتعلق بالتوسع 
في مواقع اخلدمة والتجهيزات 
واســــتحداث بعض اخلدمات 

النوعية مثل:
٭ افتتــــاح مركــــز اجلهــــراء 
ومركز الفروانية التخصصي 
لطب األسنان اجلديدين بالعام 

.2002
سياســــات  توحيــــد  ٭ 
وبروتوكوالت العمل للبرامج 
املدرسية لصحة الفم واألسنان 
ودعمها عبر إنشاء عدد )6( مراكز 
للبرامج املدرسية لصحة الفم 
واألسنان موزعني على محافظات 
الدولة فضال عن عيادات طب 
األســــنان باملدارس احلكومية 

والعيادات املتنقلة.
٭ اســــتحداث برنامــــج ذوي 
االحتياجــــات اخلاصة لصحة 

الفم واألسنان.
٭ زيادة عيادات طب األسنان 
بـ )231( من العــــام 2000 إلى 

العام 2013.
٭ تزويــــد العيــــادات بأحدث 
األجهــــزة واملعــــدات تتضمن 
عــــدد )568( مــــن أجهزة طب 
األسنان املختلفة خالل العام 

.2013–2012
٭ افتتــــاح خدمة طوارئ طب 
األســــنان بالبرامج املدرسية 
لصحة الفم واألسنان لتقدمي 
اخلدمــــة فــــي أيــــام العطــــل 

الرسمية.
٭ إعادة تأهيل وجتهيز مركز 
طب األســــنان )األميري( )65 

عيادة( بالعام 2012.
٭ إعادة تأهيل وجتهيز مركز 
بنيد القــــار التخصصي لطب 
األســــنان )45( عيادة بالعام 

.2013
وضمن هذه االجنازات ما يتعلق 
بالتطوير النوعي واستحداث 

بعض اخلدمات مثل:
٭ استحداث قســــم حلوادث 
طب األســــنان وتأهيل األطباء 

العاملني.
٭ افتتاح عيــــادة مبركز طب 
األسنان األميري الستقبال حاالت 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
٭ افتتاح عيادة مبستشــــفى 
األطفال مبنطقة الصباح لألطفال 

املصابني مبرض السرطان.
زراعــــة  خدمــــة  تقــــدمي  ٭ 
األســــنان مبراكز طب األسنان 

التخصصية.
٭ إدخــــال خدمــــة التصوير 
الرقمي ألشــــعة طب األسنان 
لبعض املراكز متهيدا لتطبيقها 
في جميع أقسام طب األسنان 

العاملة.
٭ إدخــــال أجهــــزة التصنيع 
اآللي لصناعة األسنان والتي 
تعد ثورة في التقنيات احلديثة 
وتختصر املدة الزمنية في ٭ 
تدشني املوقع اإللكتروني إلدارة 

طب األسنان.
٭ تدشــــني املوقع اإللكتروني 
للبرنامج الوطني لصحة الفم 

واألسنان 
٭ إصدار مجلة »صحة الفم« 

بواقع عددين سنويا.
٭ تدشــــني املوقع اإللكتروني 
ملراقبة اجلودة ومنع العدوى.

٭ تعديــــل برنامــــج امللــــف 
الصحي اإللكتروني خلدمات 
طب األســــنان مبراكز الرعاية 

الصحية األولية.
٭ إصــــدار كتاب 50 عاما على 
خدمات طب األسنان في وزارة 
الصحة )تأليف د.محمد سالم 
بالل( والذي يوثق لتاريخ طب 

والوقائية والتوعوية 
ومشاركاتها بجميع 

الفعاليات الصحية بالدولة 
بهذا الشأن يساهم بشكل 
إيجابي في احلد من تلك 

األمراض فضال عن تنسيق 
اجلهود البحثية بهذا املجال 

ومنها مشاركة عيادة 
لطب األسنان ضمن مركز 
بحوث مرض السكر، أما 

ما يخص أمراض السرطان 
فلدينا برنامج إحصائي 
جلميع احلاالت املعاجلة 

من خالل قسم جراحة 
الفم والوجه والفكني كما 
نتشارك املعلومات ذات 

االهتمام املشترك مع 
القطاعات الصحية التي 
تعنى بهذا الشأن ومنها 

على سبيل املثال مشاركة 
أطباء األسنان في الدورات 
واللقاء املنعقدة مبستشفى 
الطب التلطيفي وقد يحتاج 

منا األمر إلى دعم العمل 
البحثي في إدارة طب 

األسنان في الفترة املقبلة 
وقد تسهم افتتاحات مراكز 
طب األسنان التخصصية 

احلديثة في إتاحة الفرصة 
للمجال البحثي وإصدار 

مجالت ودوريات علمية في 
مجال طب األسنان.

بعض عمليات التجميل 
تتداخل بها االختصاصات 
بني أطباء التجميل وأطباء 
األسنان وأطباء اجلراحة.. 

فكيف حتسمون هذا األمر؟ 
وما مدى التعاون بني أطباء 

األسنان وزمالئهم من 
اجلراحني وأطباء التجميل؟ 

٭ بعض العالجات اجلراحية 
قد حتتــــاج لفريق عمل يؤدى 
فيها كل طبيــــب مهمته وفقا 
لتخصصه بشكل يتكامل معه 
األداء الطبي، وقد يتشكل هذا 
الفريق من تخصصات بنفس 
مجال طب األسنان أو متنوعة 
من خارجها، ويقــــدر األطباء 
املهارات الطبية املتفاوتة بينهم 
حسب التخصص فال ميلك أحد 
اجلراءة على ممارسة إجراء طبي 
يجهله فضال عن التشريعات 
امللزمة لكل طبيب بأداء مهامه 
وفقا لترخيص مزاولة املهنة 

حسب تخصصه.

رفع الظلم

إلى أين وصلت جهودكم 
لرفع الظلم عن أطباء طب 

األسنان بسبب االختالفات 
بينهم وبني األطباء البشريني 

في البدالت واملميزات 
الوظيفية وشروط الترقيات؟ 

٭ هذه االختالفات الوظيفية 
كان لها ما يبررها في السابق 
من اختالف بني سنوات الدراسة 
بني أطباء األســــنان واألطباء 
البشــــريني، أمــــا بعــــد امتداد 
سنوات الدراسة ألطباء األسنان 
بجامعــــات التخــــرج لتناظر 
مثيالتها لألطباء البشريني مت 
تدارك هذا الفرق في التعينات 

والترقيات والرواتب.
وال تتمايز الفروق في البدالت 
إال وفقا الختالفات طبيعة العمل 
أو البدالت املرتبطة بتكليفات 
خاصة مثل اإلشراف أو اخلفارات 

أو التدريب.

ما دوركم في تقوية التعاون 
مع دول مجلس التعاون 

والتنسيق في مجال طب 
األسنان وصحة الفم 

واألسنان؟
٭ توحيد األهداف 
واالستراتيجيات 

واملمارسات الصحية 
بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي ميثل عنصرا 
أساسيا في صيغ التعاون 
والتكامل بني دول املجلس 

وتشارك الكويت بدور 
فعال مع أشقائها من دول 

املجلس وتعمل على تنفيذ 
التوصيات املتعلقة باملجال 

الصحي بجدية واهتمام 
ومنها على سبيل املثال 

ال احلصر االتفاق والعمل 
على توحيد اإلجراءات 

حاالت اإلعاقة عند احلاجة وذلك 
عبر تشكيل جلان متخصصة 

من أطباء األسنان.

زراعة األسنان

بعض اإلعالنات تروج لزراعة 
األسنان خارج البالد والدعوة 
إلى سفريات سياحية لزراعة 

األسنان وجتميل اللثة 
والفم.. فبماذا تنصح في هذا 

الشأن؟ 
٭ نوجــــه نصيحتنا للجميع 
بتوخــــي احلــــذر والتأكد من 
جدية وجــــودة اخلدمات بهذه 
املؤسســــات املعلن عنها وأنها 
تقدم خدمة تراعي فيها الثوابت 
الطبية، ونحــــن نولي زيادة 
الوعي الصحي لدى املواطنني 
اهتماما خاصا حيث مت تفعيل 
املوقع اإللكتروني إلدارة طب 
األســــنان فضال عن إصدارات 
مجلة صحة الفم واألســــنان 
والتــــي حتتوي على كثير من 
املوضوعات التي تهم املراجعني 
وتسهم في رفع الثقافة والوعي 
الصحي لهم مبجال طب األسنان، 
علما بأن زراعة األسنان في دولة 
»الكويت« ناجحة بنسبة %100 
في القطاعني احلكومي واخلاص، 
ونؤكد هنا بأن الزراعة الناجحة 
تعتمد علــــى اختيار املريض 

املناسب.

توجد حاليا صيحة أو موضة 
وهي عمل وشم في األسنان 
أو تركيب »تيجان« أو وضع 
عالمات خاصة في األسنان 

وخصوصا بني املراهقات 
وصغار السن.. فهل توافقون 

على إجراء ذلك بعيادات 
األسنان؟ وهل لكم دور في 

الرقابة عليها؟ 
٭ األداء الوظيفي اجليد وحفظ 
األنســــجة الفموية وســــالمة 
األســــنان وكذلك إبراز الشكل 
اجلمالي لها هي أهداف أساسية 
في ممارسات طب األسنان ولكن 
اخلروج عن املألوف فيها إلى 
حدود غير وظيفية أو جتميلية 
قد ميثل شــــطط عن املطلوب 
ونحــــن نواجه هذا الشــــطط 
بالتوعية أو التدخل املباشــــر 
إذا مثلــــت أضــــرارا أو نتائج 
غير مرغوب فيها على صحة 

املجتمع.

تشكو بعض النساء احلوامل 
من مشاكل في األسنان أثناء 

احلمل وبعد الوالدة.. فما 
دور طبيب األسنان في مجال 

رعاية صحة األمومة؟ 
٭ بــــادرت مراقبة صحة الفم 
واألســــنان في إطار البرنامج 
الوطني لصحة الفم واألسنان 
باســــتحداث برنامــــج خاص 
لرعاية األمومة وله العديد من 
النشاطات التوعوية، ولنا أن 
نوجه أن اإلحجام عن مراجعة 
طبيب األســــنان أثنــــاء فترة 
احلمل وبعد الوالدة هو عكس 
التوصيات الصحية فالواجب 
مضاعفة االهتمــــام ومراجعة 
طبيب األسنان خالل هذه الفترة 
فاحلمل والوالدة ال ميثل حالة 
مرضية ولكنه متغير طبيعي 
في حياة املرأة، ولكن ملا يحمله 
من تغيرات هرمونية وجسدية 
ونفسية يســــتوجب معها أن 
يتزايد االهتمــــام بصحة الفم 
واألسنان حتى تعبر هذه الفترة 

دون تأثيرات سلبية.

هل لديكم إحصائيات دقيقة 
عن معدالت سرطان الفم 
في الكويت وأسبابه؟ وما 

دوركم في برنامج الوزارة 
للوقاية من األمراض املزمنة؟ 
وما دوركم في مجال حماية 

أسنان مرضى السكر؟ 

٭ الدراسات احلديثة 
تثبت العالقة التبادلية 
بني العديد من األمراض 

املزمنة مثل أمراض القلب 
وأمراض السكر وتأثرها 
بأمراض الفم واألسنان، 

واالهتمام الذي توليه 
قطاعات طب األسنان 
بصحة الفم واألسنان 

بجميع جوانبه العالجية 

احتياجه ألنــــواع خاصة من 
الفــــرش واملعاجني أو لألنواع 
الشائعة االستخدام، لذا نوصي 
دائما باالهتمام بالزيارات الدورية 
لطبيب األسنان للفحص واتباع 
إرشادات الطبيب للحفاظ على 

صحة فم جيدة.

ما دور طب األسنان في 
مكافحة التدخني؟ 

٭ تشارك مراقبة صحة 
الفم واألسنان وكذلك 
وحدات طب األسنان 

باملناطق الصحية في 
جميع الفاعليات التي 

تعنى بهذا الشأن ويقدم 
فيها أطباء األسنان وفنيات 

صحة الفم واألسنان 
وأفراد الهيئة التمريضية 
أنشطتهم التوعوية فضال 

عن توزيع الكتيبات 
واملطويات التي توضح 

تأثير التدخني على صحة 
الفم واألسنان وأنه سبب 

رئيسي في العديد من 
األمراض الفموية.

بعض احلاالت املرضية 
ألمراض معدية مثل »االيدز 
ـ الدرن ـ االلتهاب الكبدي« 
قد تراجع عيادات األسنان 
دون أن ينتبه لذلك طبيب 

األسنان.. فما اإلجراءات التي 
تقومون بها بخصوص تلك 

احلاالت؟ 
٭ سياسة العمل بعيادات طب 
األسنان فيما يخص منع العدوى 
والتعقيم تقتضي التعامل مع 
جميع املراجعني بعني احليطة 
واحلذر وفقا إلجراءات قياسية، 
وال توجــــد اي عيادات خاصة 
تخصــــص لعــــالج املصابني 
باألمراض املعدية، علما بأن آلية 
التعامل مــــع املرضى موحدة، 
ونتعامــــل مع اي مريض كأنه 
مصاب من خالل اتخاذ اجراءات 
منع العدوى والتعقيم، علما بأن 
لدينا عيادة أسنان في مستشفى 
األمراض الســــارية، ويتعامل 
الطبيب هناك مع جميع األمراض 
الوبائيــــة، واإلجــــراءات التي 
يتخذها هي مشابهة لإلجراءات 
التي يتم اتخاذها في اي عيادة 
اسنان أخرى، وطبيب األسنان 
يجب عليه عالج جميع املرضى 
دون التفرقة بينهم، ولدينا مواد 
واجهزة تعقيم حتمي األطباء 

من اي امراض.

نشرت منظمة الصحة العاملية 
بعض التقارير عن مخاطر 
استخدام حشوة األسنان 
احملتوية على »الزئبق«فما 

نصيحتك ملن مت تركيب 
حشوات أسنان لهم حتتوي 

على »الزئبق«؟ 
٭ القلق حول محتوى 
الزئبق في حشو امللغم 
ال أساس له من الصحة 
حيث ال توجد توصيات 
عاملية معتبرة للتخلي 

عن استخدام حشو امللغم 
فهو وفقا لألبحاث املوثقة 
يعتبر مادة آمنة وطويلة 
األمد وشائعة االستخدام، 
حيث مت استخدامها منذ 

أكثر من 150 عاما كحشوات 
تعويضية لألسنان 

للماليني من الناس حول 
العالم، فضال عن توافر 

مجموعة كبيرة من مواد 
احلشو اجلديدة والتي يتم 

التوسع في استخدامها 
لدينا في طب أسنان 

األطفال أو كبدائل للملغم 
عند رغبة املريض.

ما دوركم في جلان 
تقدير اإلعاقة والعجز 
الناجت عن إصابات أو 

فقد األسنان؟ وهل 
لديكم مشاركة في 

اللجان الطبية اخلاصة 
بذلك؟ 

٭ تقوم إدارة طب األســــنان 
بتحرير واعتماد التقارير اخلاصة 
حلالة األسنان والفم والوجه 
والفكني ملختلف االستخدامات 
الصحية واجلنائية أو لتقارير 

األسنان بالكويت.
وأيضا ما مت في إطار رفع 
كفــــاءة األداء العلمي والعملي 

لألطباء والعاملني مثل:
٭ مت التحاق مــــا يقارب 600 
طبيــــب بالبعثات الدراســــية 
وبرامــــج الدراســــات العليــــا 
احمللية بنسبة 60% من مجموع 

األطباء.
٭ مت التحاق عدد 150 طبيب 
أسنان مبتعثا بالعمل مبراكز 
طب األسنان التخصصية بعد 
حصولهم على شهادات املؤهالت 

العليا.
٭ التوسع في خطط االبتعاث 
باعتماد جامعات دولية جديدة 
)السويد ـ هونغ كونغ ـ السعودية 
ـ سنغافورا ـ جنوب أفريقيا(. 
وعلــــى صعيد املشــــروعات 
واالفتتاحــــات املســــتقبلية، 
فإننا نقوم مبتابعة العديد من 
املشروعات والتوسعات منها 
عدد )6( مراكز جديدة بطاقة 
450 عيادة في السنوات القادمة 
كذلك التوسع في بعض املراكز 
القائمة كمركز بنيد القار بطاقة 

40 عيادة.

موقع إلكتروني 

هل لديكم موقع 
الكتروني خاص بقطاع 

»األسنان«؟
٭ مت البــــدء مبوقع الكتروني 
جتريبي جديد عن طريق ادارة 
طب األســــنان في بداية مايو 
املاضي يركز على العاملني في 
االدارة، وسنتوسع به ليشمل 
املواطن من خالل اضافة اخلدمات 
التي تقدم من قبل وزارة الصحة 
والقطــــاع اخلــــاص في مجال 
األسنان للتسهيل على املواطن 
واملقيم في معرفة اماكنها، كما 
يضم معلومات لكل من يريدون 
االلتحــــاق بقطاع األســــنان، 
باالضافة الــــى نظام البعثات 

والبرامج احمللية. 

األشعة الرقمية

مازلنا نرى في بعض 
املراكز الصحية 

استخدام التحميض 
ألشعة األسنان.. فهل 

يوجد توجه الستخدام 
النظام االلكتروني في 

هذا الشأن؟ 
٭ مت استحداث خدمة التصوير 
الرقمي ألشــــعة طب األسنان، 
والتي ستشمل جميع مواقع طب 
األسنان من مراكز تخصصية 
وصحية، وشكلنا فريق عمل 
حاليا لعمل طلبيات الشــــراء، 
وبدأنا بتجهيــــز املواقع التي 
ستشملها هذه اخلدمة، والتي 
سترى النور- بإذن اهلل- في 
العام 2015، وسيتم تركيبها في 
70 مركزا صحيا وجميع مراكز 
طب األسنان التخصصية، علما 
بأننا قمنا بتجربة هذا املوضوع 
في عدة مواقع مثل مركز الصقر 
الصحــــي مبنطقــــة العاصمة 
الصحية، ومركز مشرف الصحي 

مبنطقة حولي الصحية.

العالج بالداخل
والقطاع الخاص 

نصيب قطاع األسنان 
من خطةوزارة الصحة 
لتمويل بعض احلاالت 
للعالج في »اخلاص« 

بدالً من اخلارج في طب 
األسنان؟

٭ هنــــاك توجه لــــدى وزارة 
الصحة لالســــتعانة بالقطاع 
اخلاص لعالج املواطنني بدال 
من إرسالهم الى العالج باخلارج 
في بعض التخصصات املخبرية 
واألشعات والعظام والعيون 
وغيرها، كما أن هناك دراسة 
مت وضعهــــا بهذا اخلصوص، 
وبالنســــبة إلرسال املواطنني 
للقطاع اخلاص لعالجهم فيما 
يخص طب األسنان، فنحن نضع 
حاليا دراسة لالستعانة بالقطاع 
اخلــــاص لبعــــض اخلدمات 
اخلاصة باألسنان، ولها عالقة 
ـ »ذوي االحتياجات  باجلراحة ول
اخلاصة«، علما بأن هناك فريق 
عمل متخصصا حاليا لدراسة 
هذا املوضوع، وسيقوم برفع 

تقرير لي قريبا.

٭ يتم التعاون مع إدارة طب 
األســــنان وكلية طب األسنان 
جامعــــة الكويت فــــي العديد 
من املشاركات العلمية بحيث 
يتم تبادل اخلبــــرات العلمية 
والعملية من خالل املؤمترات 
واحملاضرات وعقــــد الدورات 
وورش العمل في كال اجلانبني 
فضال عن فتح املجال لدورات 
تدريبيــــة للمشــــاهدة لطلبة 
الكلية للتعرف على بيئة العمل 
بعيادات طب األسنان، أما كلية 
العلوم الصحية كان التعاون 
لتخريج دفعات من املساعدات 
املؤهالت للعمل بعيادات طب 
األســــنان وقد توقف املشروع 
ونأمل باستئنافه في املستقبل 

القريب.

بعض اإلعالنات املنشورة في 
الصحف تتضمن إغراءات 
بابتسامة مشرقة ووعود 

بأسنان ناصعة البياض.. فما 
مدى صدق تلك اإلعالنات؟ 

وما دوركم في الرقابة عليها؟
٭ القطاع األهلي قد 

يعنى ببعض اخلدمات 
التجميلية في طب األسنان 

واملجاالت الطبية األخرى 
واملجتمع الكويتي بثقافته 

العامة يدرك أن بعض 
اإلعالنات التجارية تتسم 
باملبالغة وإضفاء صورة 

مثالية كوسيلة جذب لهذه 
اخلدمات، وميكن أن يتدخل 

العمل الرقابي إلدارة 
طب األسنان إذا مثلت 
هذه اإلعالنات تغريرا 

باملراجعني وإخفاء أضرار 
صحية ومنها على سبيل 

املثال تدخل إدارة طب 
اآلسنان ملنع تثبيت الفكني 

بأسالك معدنية كوسيلة 
حلمية غذائية وإنقاص 

الوزن.

الوجبات المدرسية

أعلنت الوزارة عن بعض 
اإلجراءات بخصوص 
الوجبات الصحية في 

املدارس حملاربة السمنة 
وزيادة الوزن بني التالميذ.. 

فماذا عن املشروبات 
واحللويات التي تباع في 

املدارس وتؤدي إلى تسوس 
أسنان األطفال؟ 

٭ نوصي دائما بأن تتبنى 
وزارة التجارة واألجهزة 

الرقابية املشرفة على 
األغذية بالدولة تطبيق 
التوصيات الدولية عند 

السماح باستيراد أو عرض 
مواد غذائية بحيث تتفق 
مع املستويات القياسية 
للمكونات الغذائية من 

سكريات وألوان صناعية 
وخالفه حفاظا على صحة 

أبنائنا، ومن جانب آخر 
تقوم إدارة طب األسنان 
بدورها التوعوي لفئات 
املجتمع وبخاصة طلبة 
املدارس نحو توجيههم 

للحد من تناول هذه 
األطعمة وكيفية التنظيف 

وتفريش األسنان واحلفاظ 
على صحة فم جيدة فضال 

عن تطبيق مواد احلماية 
لرفع مناعة األسنان 

والفم ضد األمراض التي 
تستهدفها.

توجد باألسواق عشرات 
األنواع من فرش األسنان 
واملعجون وعليها ادعاءات 

بأنها األفضل وأنها صحية.. 
ما دوركم في الرقابة على ما 

يحدث في السوق حلماية 
املستهلك؟ 

٭ متتــــع األفــــراد بالكويــــت 
مبستوى دخل متميز جعلها 
سوقا طاردة ألي منتج غير جيد 
فاملنتجات املطروحة في األسواق 
من فرش ومعاجني األسنان في 
أغلبها لشركات عاملية تراعي 
التصنيع املبنــــي على ثوابت 
علمية وتراعي جودة منتجاتها 
في هذا املجال، والتفاضل بني 
هذه املنتجات يتوقف على احلالة 
الصحية الفموية للمراجع التي 
يقدرها طبيب األسنان ومدى 

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل حديثه مع د.يوسف الدويري  

3 خدمات 

األخطاء الطبية

زيارات خليجية 

التسوس 

مخرجات 
ممتازة 

أفاد د.الدويري بأن 
قطاع األسنان يضم 
3 خدمات رئيسية، 

مبينا أن اخلدمة األولى 
تخص األطفال وتالميذ 

املدارس »البرنامج 
الوطني لصحة لفم 

واألسنان«، اما اخلدمة 
الثانية فتشمل الرعاية 

الصحية األولية، 
والثالثة تشمل املراكز 

التخصصية لطب 
األسنان.

أكد د.يوسف الدويري 
أن األخطاء الطبية في 
تخصص طب األسنان 

واردة، وهي ضمن 
املعدالت الطبيعية 

العاملية، وال يوجد اي 
زيادة بها، مشيرا الى 

أن هذه األخطاء ليست 
»قاتلة«، بل من املمكن 

إصالحها.

بني د.الدويري أن هناك 
زيارات مستمرة من 
دول اخلليج لالطالع 

على برنامج صحة الفم 
واألسنان في الكويت 
لالستفادة من امكانية 

تطبيق هذا البرنامج 
لديهم في دولهم، علما 
بان بعض الدول قامت 

بتطبيقه بناء على 
اطالعهم على جتربة 

الكويت.

اشار د.الدويري الى 
أن نسبة التسوس 
باألسنان »اللبنية« 

و»الدائمة« في الكويت 
عالية جدا، ولكنها 
بدأت باالنخفاض 

خالل السنوات 
القليلة املاضية، 

وذلك بوجود برنامج 
صحة الفم واألسنان 

والتوعية املستمرة 
بهذا اخلصوص، كما 

زادت معدالت األسنان 
»احملشية«، ما يدل على 

ان نسبة العالج في 
ارتفاع.

ذكر د.الدويري أن 
مخرجات كلية طب 

األسنان بجامعة 
الكويت »ممتازة« جدا، 

مؤكدا أن مستوى 
اخلريجني »الفني ـ 
املهني ـ األخالقي« 

منها عال جدا، الفتا الى 
ان هناك تنسيقا مع 

كلية طب األسنان من 
خالل تدريب طلبتهم، 

فضال عن مشاركة 
اطبائنا في التدريس 

باجلامعة وإلقاء 
احملاضرات وورش 
العمل، وهو ما يدل 

على وجود تعاون كبير 
بني اجلهتني.

القطاع اخلاص 
أشار د.الدويري الى 

أن هناك طفرة كبيرة 
في تخصص طب 

األسنان في القطاع 
اخلاص، وذلك من 

خالل تسهيل القوانني 
من قبل وزارة الصحة 

على القطاع األهلي 
الذي يعتبر مساندا 

لها في تقدمي خدمات 
الصحية، خاصة 

خدمات »األسنان«، 
مبينا أن عدد عيادات 

طب األسنان في القطاع 
اخلاص بلغ 766 عيادة 

و54 مركز اسنان، 
فضال عن 565 طبيبا 

يعملون هناك.

500 عيادة ل� »طب األسنان« ضمن التوسعات اجلديدة 
خالل 5 سنوات .. و65 عيادة في مستشفى جابر األحمد تفتتح قريباً

سبتمبر املقبل دورة أطباء األسنان البدون لـ »االلتحاق بالبرامج املدرسية«.. ونعطيهم األولوية في التدريب بعد الكويتيني

 سياسة العمل بعيادات طب األسنان فيما يخص منع العدوى والتعقيم
تقتضي التعامل مع جميع املراجعني بعني احليطة واحلذر وفقًا إلجراءات قياسية

زراعة »األسنان« في الكويت بالقطاعني »احلكومي واخلاص« ناجحة 
بنسبة 100%.. وننصح باحلذر من اإلعالنات التي تروج لزراعتها 

من قبل مؤسسات عن طريق التأكد من جودة اخلدمات


