دولة الكويت
وزارة ال�صـ ــحة
�إدارة طـب الأ�ســنان
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مقدمــــــة
يلخ�ص هذا الإ�صدار املوجز �سنوات من العمل الد�ؤوب نحو حتقيق ر�سالة
قطاع طب الأ�سنان “جودة باخلدمة  ...كفاءة بالأداء” لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
التوعوية والوقائية والعالجية مبختلف عيادات ومراكز اخلدمة التابعة لقطاع
طب الأ�سنان بوزارة ال�صحة.
فكان العمل يف عدة اجتاهات من تطوير من�ش�آت وحتديث جتهيزات وتبني
ً
طبقا لأحدث النظم واملقايي�س العاملية ،بالإ�ضافة �إىل
افتتاحات جديدة
ا�ستحداث �أق�سام وخدمات جديدة.
كما ت�ضمنت خطة العمل الرتكيز على برامج التوعية ال�صحية من خالل
اال�ستخدام الأمثل لو�سائل الإعالم ال�صحي املتاحة بالإ�ضافة �إىل الإ�صدارات
واملواقع الإلكرتونية وعمل املحا�ضرات والندوات التثقيفية والفعاليات التوعوية
املختلفة داخل مراكز اخلدمة وخارجها م�ستهدفني بذلك جميع �شرائح املجتمع
مبختلف فئاتها العمرية.
ومل يكن ليكتمل حتقيق تلك الإجنازات دون الرتكيز على تطوير �أداء العن�صر
الب�شري �أ�سا�س النجاح ،فتم عقد الدورات التدريبية واملحا�ضرات العلمية على
كافة امل�ستويات لتحقيق ذلك.
و�أخري ًا
�أتوجه بال�شكر والعرفان لكافة الزمالء على جهودهم املحمودة و�أحثهم على
ا�ستمرار العطاء لتحقيق املزيد من النجاحات كواجب علينا جتاه دولتنا
احلبيبة الكويت.
ون�س�أل اهلل التوفيق للجميع،،،

د  /يــو�سف الدوي ـ ـ ــري
وكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون طب الأ�سنان
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الأهداف
•و�ضع الكويت يف م�صاف الدول الأكرث تقدما مبجال طب الأ�سنان.
•حتقيق تطلعات متلقي اخلدمة وتلبية احتياجاتهم.
•االرتقاء بثقافة ال�صحة الفموية جلميع �أفراد املجتمع.
•االرتقاء بجودة اخلدمة لأف�ضل امل�ستويات العاملية.
ً
ً
وفنيا.
علميا
•تنمية القوى العاملة بقطاع طب الأ�سنان
•اال�ستمرار بتوفري خدمات مميزة وجديدة يف جمال طب �أ�سنان الأطفال.

قطـــاع طب األســـنان رؤيــة  ..إنجــاز  ..تــطوير 2017 - 2000
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برامج التطوير يف قطاع طب الأ�سنان
ت�ضع �إدارة طب الأ�سنان �سالمة املر�ضى �ضمن �أوىل �أولوياتها وتنظر بعني االعتبار
مدى جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة بدولة الكويت وال�سعي م�ستمر لتطوير
واالرتقاء بهذه اخلدمات لت�ضاهي �أف�ضل امل�ستويات العاملية.
ومن �أجل هذا يعمل قطاع طب الأ�سنان وفق ا�سرتاتيجية ور�ؤية وا�ضحة لإمكانيات
احلا�ضر ومتطلبات امل�ستقبل ومن خالل عدة برامج:

الربنامج الوطني ل�صحة الفم والأ�سنان:
يحتوي على عدة برامج فرعية لتقدمي اخلدمات العالجية والوقائية لطلبة
املدار�س وفئات ذوي االحتياجات اخلا�صة لل�سيطرة على الأمرا�ض الفموية
وخف�ض معدالت الت�سو�س و�أمرا�ض الفم ,ف�ضال عن برنامج الإعالم والتثقيف
ال�صحي الفموي وذلك لن�شر الوعي ال�صحي جلميع �شرائح املجتمع.

برنامج تطوير خدمات عالج الأ�سنان ال�شامل:
االرتقاء باخلدمات الت�شخي�صية والعالجية مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية عرب
ت�أهيل ورفع كفاءة املن�ش�آت وزيادة عددها و جتهيزها ب�أحدث الأجهزة ،وتدريب
وت�أهيل فريق عمل متكامل عايل الكفاءة لتقدمي خدمة عالجية �شاملة نوعية
..ال كمية لك�سب ر�ضى املراجعني.

برنامج تطوير خدمات طب الأ�سنان العالجية والت�شخي�صية:
عرب حتديث اخلدمة املقدمة مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية وتوفري �أحدث
الأجهزة والأدوات بها ورفع م�ستوى الأداء الفني للأطباء والهيئة التمري�ضية
والفنيني ملواكبة التقدم العلمي مبجال طب الأ�سنان ،و�أي�ضا ا�ستحداث بع�ض
اخلدمات املقدمة مثل خدمة زراعة الأ�سنان لتوفري بدائل عالجية متطورة
مبجال اال�ستعا�ضة ال�صناعية.
14
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برنامج الدرا�سات العليا املحلية يف طب الأ�سنان:
يهدف �إىل خلق كادر جديد من الأطباء فئة ممار�س عام �أ�سنان م�ؤهل وعايل
التدريب ي�ساهم يف حتقيق نقلة نوعية يف منط خدمات طب الأ�سنان يف مراكز
الرعاية ال�صحية الأولية بالإ�ضافة �إىل توفري الفر�صة حمليا للح�صول على
�شهادات عليا دولية وذلك بالتعاون مع معهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية.

برنامج التعليم الطبي امل�ستمر والتدريب:
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.

برنامج حت�سني جودة الرعاية ال�صحية:
ويتم هذا عرب تطوير �إجراءات الرعاية ونظم العمل لتقدمي الرعاية ال�صحية
وفقا ملعايري اجلودة ومتطلبات االعرتاف ومبا يحقق التح�سن امل�ستمر جلودة
الرعاية.

برنامج �إدخال احلا�سب الآيل:
يهدف لتكوين قاعدة بيانات متكاملة متثل البنية التحتية املعلوماتية وت�سهيل
املتابعة و�سرعة اتخاذ القرار ف�ضال عن رفع الأداء الإداري.

قطـــاع طب األســـنان رؤيــة  ..إنجــاز  ..تــطوير 2017 - 2000
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�أو ً
ال :امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية بني عامي ( )2000و ()2016
العام
2000

العام
2016

- ,+

 1عدد ال�سكان

2,228,363

4,039,424

81%

�إجمايل عدد املراجعني بعيادات طب
2
الأ�سنان

1,572,050

2,584,354

64%

�إجمايل عدد القوى العاملة بقطاع
3
طب الأ�سنان

1775

3805

117%

�إجمايل عدد �أطباء الأ�سنان مبختلف
قطاعات طب الأ�سنان

686

1812

164%

 4عدد �أطباء الأ�سنان (كويتي اجلن�سية)

200

1145

473%

عدد �أطباء الأ�سنان (غري كويتي اجلن�سية)

486

667

37%

 5متو�سط عدد ال�سكان /طبيب �أ�سنان

3248

2355

-28%

متو�سط عدد املراجعني /طبيب �أ�سنان
6
ً
�سنويا

2292

1507

-34%

� 7إجمايل عدد عيادات طب الأ�سنان

511

906

77%

�إجمايل عدد مراكز تقدمي خدمة
�أ�شع ــة طـ ــب الأ�سنان

43

89

107%

عدد �أجهزة �أ�شعة طب الأ�سنان مبراكز
الأ�شعة والعيادات

البيـ ـ ـ ــان

م

8

16

100

230

130%

عدد �أطباء الأ�سنان املقيمني حتت
9
التدريب (االمتياز)� /سنة

45

123

173%

 10عدد �أطباء الأ�سنان املبتعثني� /سنة

18

60

233%
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ر�سم بياين يو�ضح الفرق يف عدد ال�سكان وعدد املراجعني بني عام  2000وعام 2016
رسم بياني يوضح الفرق يف عدد السكان وعدد املراجعني بني عام  2000وعام 2016

رسم بياني يوضح الفرق يف عدد السكان وعدد املراجعني بني عام  2000وعام 2016
No. of population

4,039,424

2,228,363
2,584,354
4,039,424

No. of patients
No. of population

1,572,050
2,228,363
2,584,354

No. of patients

2016

2000 1,572,050

2016

2000

رسم بياني يوضح الفرق يف عدد أطباء األسنان بني عام  2000وعام 2016

2016
وعام
بنيعام
األسنانبني
أطباءلأ�سنان
أطباء ا
الفرق يف
ر�سم بياينرسميو�ضح
2016
2000وعام
عام 2000
عدد �عدد
الفرق يف
بياني يوضح
No. of dentists

1812
686
1812

1145

200

686
1145

No. of kuwaiti
No. of
dentists
dentists
No. No.
of non-kuwaiti
of kuwaiti
dentists
dentists

667
486

200

No. of non-kuwaiti
dentists

667
486

2000
2000

2016
2016

رسم بياني يوضح الفرق يف عدد مراكز تقديم خدمة أشعة طب األسنان وعدد أجهزة األشعة بني
عام  2000وعام 2016
رسم بياني يوضح الفرق يف عدد مراكز تقديم خدمة أشعة طب األسنان وعدد أجهزة األشعة بني
عام  2000وعام 2016
No. of X-ray service
89
locations
43
األســـنان رؤيــة  ..إنجــاز  ..تــطوير 2017 - 2000
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89
43

No. of X-ray service
No. oflocations
X-ray machine

17

1145
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No. of kuwaiti
dentists

200

No. of non-kuwaiti
dentists

667
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486

2016

2000

ر�سم بياين يو�ضح الفرق يف عدد مراكز تقدمي خدمة �أ�شعة طب الأ�سنان وعدد
2016
وعام
تقديم عام
أ�شعة بني
أجهزة ا
رسم بياني يوضح �
وعدد أجهزة األشعة بني
األسنان
2000طب
خدمة أشعة
عددلمراكز
الفرق يف
عام  2000وعام 2016

No. of X-ray service
locations

89
43

No. of X-ray machine
230

100

2000

2016

ر�سم بياين يو�ضح الفرق يف متو�سط عدد ال�سكان لكل طبيب ومتو�سط عدد املراجعني
لكل طبيب بني عام  2000وعام 2016
رسم بياني يوضح الفرق يف متوسط عدد السكان لكل طبيب ومتوسط عدد املراجعني لكل طبيب
بني عام  2000وعام 2016

1507

Patient per dentist

2292
Population per
dentist

2355
3248

2000

2016

رسم بياني يوضح الفرق يف عدد األطباء املبتعثني خالل السنة وعدد أطباء األسنان املقيمني
(االمتياز) خالل السنة بني عام  2000وعام 2016

18
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1507

Patient per dentist

2292
2355
3248

�Populationإدارة طب الأ�سـنان
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dentist

1507

Patient per dentist

2292
2355
2000

3248

2016

Population per
dentist

خالل ال�سنة وعدد �أطباء
املبتعثني
ر�سم بياين يو�ضح الفرق يف عدد الأطباء
2016
2000
األسنان املقيمني
السنة
الفرق يف عدد
بياني يوضح
أطباء2016
وعددوعام
2000
خاللعام
املبتعثنيبني
األطباء ال�سنة
(االمتياز) خالل
املقيمني
رسمأ�سنان
ال
(االمتياز) خالل السنة بني عام  2000وعام 2016

رسم بياني يوضح الفرق يف عدد األطباء املبتعثني خالل السنة وعدد أطباء األسنان املقيمني
(االمتياز) خالل السنة بني عام  2000وعام 2016
60

Scholarship/year

18
60

123

123

45

18

45

2000

2000

ر�سم

No. of tranees
…(resident
Scholarship/year

2016

No. of tranees
…(resident

2016

رسم بياني يوضح الفرق يف إمجالي أعداد القوى العاملة بقطاع طب األسنان وإمجالي عدد
بياين يو�ضح الفرق يف �إجمايل �أعداد القوى العاملة بقطاع طب الأ�سنان
عيادات طب األسنان بني عام  2000وعام 2016

و�إجمايل عدد عيادات طب الأ�سنان بني عام  2000وعام 2016

رسم بياني يوضح الفرق يف إمجالي أعداد القوى العاملة بقطاع طب األسنان وإمجالي عدد
عيادات طب األسنان بني عام  2000وعام 2016
3805

Total No. of
manpower

1775
906

3805

No. of clinics
Total No. of
manpower

511
1775
906
511
2000

2000 1

No. of clinics
2016

2016

1
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ثاني ًا:التطوير الكمي والنوعي لعنا�صر اخلدمات املقدمة
القطاع

التط ـ ــوير
•زيادة عدد عيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية
من  134عيادة بالعام � 2000إىل  320عيادة عام  2016بزيادة
مقدارها  186عيادة ( .)%140

خدمات
العالج العام
لطب الأ�سنان
مبراكـز
الرعاية ال�صحية
الأولية

20

•�إدخال مفهوم ق�سم الأ�سنان املتكامل لي�شمل (عيادات �أ�سنان-
غرفة �أ�شعة -غرفة تعقيم -غرفة خدمات� -صالة ا�ستقبال
مراجعني -خمترب طب �أ�سنان) وتطبيق ذلك بخطط الت�أهيل
والإن�شاءات اجلديدة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملناطق
ال�صحية.
•�إدخال مفهوم عيادات الأ�سنان ال�شاملة (تقدمي خدمات
عالجية تخ�ص�صية �شاملة) ومت تطبيقها يف منطقة الريموك،
اخلالدية ،ال�شهداء والعقيلة وجاري التو�سع بها.
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املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
التطوير
ثاني ًا:
املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
:التطوير
يتبعثاني ًا
التط ـ ــوير

القطاع

•مركز برنامج الأحمدي املدر�سي لطب الأ�سنان
 �إن�شاء 2002 حتديث وتو�سعة 2005 �إعادة ت�أهيل 2014ثان للربنامج يف منطقة ال�شيخ علي �صباح ال�سامل
 ا�ستحداث مركز ٍال�صباح 2013

•مركز برنامج حويل املدر�سي لطب الأ�سنان

اخلدمات
الوقائية
والعالجية
بالربامج
املدر�سية
ل�صحة الفم
والأ�سنان

 �إن�شاء 2000 حتديث و تو�سعة ومكاتب �إدارية 2004 حتديث عيادات 2015� -إعادة ت�أهيل �شامل للمركز 2017

•مركز برنامج الفروانية املدر�سي لطب الأ�سنان
 �إن�شاء 2002 -حتديث وتو�سعة 2012

•مركز برنامج اجلهراء املدر�سي لطب الأ�سنان
 �إن�شاء 2005 -حتديث وتو�سعة 2015

•مركز برنامج العا�صمة املدر�سي لطب الأ�سنان
 �إن�شاء 2001 -حتديث وتو�سعة 2004

•افتتاح مركز برنامج مبارك الكبري املدر�سي لطب الأ�سنان
 �إن�شاء 2004 حتديث وتو�سعة ومكاتب �إدارية 2005 -حتديث وتو�سعة 2016

•ا�ستحداث خدمة طوارئ طب الأ�سنان بالربامج املدر�سية
ل�صحة الفم والأ�سنان بالعطل الر�سمية عام .2001
قطـــاع طب األســـنان رؤيــة  ..إنجــاز  ..تــطوير 2017 - 2000
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املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
التطوير
ثاني ًا:
املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
:التطوير
يتبعثاني ًا
القطاع

التط ـ ــوير
•حتديث وتو�سعة مبنى حوادث طب الأ�سنان مبركز طب
الأ�سنان (الأمريي) .2002

خدمات
حوادث طب
الأ�سنان

•ا�ستحداث ق�سم حلوادث طب الأ�سنان .2003
•ت�أهيل مواقع للخدمة وتعيني وت�أهيل �أطباء �أ�سنان لتقدمي
اخلدمة يف كافة املناطق ال�صحية والتي تعد منظومة عالجية
تعمل على مدار ال�ساعة طوال الأ�سبوع ،وزيادة العيادات
املخ�ص�صة للق�سم لكافة املناطق ال�صحية .2004
•افتتاح وت�شغيل مركز اجلهراء التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
اجلديد ب�إجمايل  38عيادة .2003
•افتتاح وت�شغيل مركز الفروانية التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
اجلديد ب�إجمايل  38عيادة .2004

خدمات العالج
التخ�ص�صي
مبراكز طب
الأ�سنان
التخ�ص�صية

•حتديث �شامل وتو�سعة مركز طب الأ�سنان (الأمريي)
ب�إجمايل  66عيادة .2005
•حتديث �شامل وتو�سعة مركز بنيد القار التخ�ص�صي لطب
الأ�سنان ب�إجمايل  45عيادة .2013
•�إعادة ت�أهيل �شامل ملركز اجلهراء التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
وزيادة العيادات �إىل  60عيادة .2015
•افتتاح وت�شغيل املركز التخ�ص�صي لطب الأ�سنان اجلديد
مبنطقة ال�ساملية ب�إجمايل  35عيادة .2016
•افتتاح وت�شغيل مركز جابر الأحمد التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
اجلديد مب�ست�شفى جابر الأحمد ب�إجمايل  65عيادة .2016
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وزارة ال�صح ــة � -إدارة طب الأ�سـنان

MOH - DENTAL ADMINISTRATION

املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
التطوير
ثاني ًا:
املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
:التطوير
يتبعثاني ًا
القطاع

التط ـ ــوير
•ا�ستحداث برنامج عالج حاالت ذوي االحتياجات اخلا�صة
ل�صحة الفم والأ�سنان مبدار�س الرتبية اخلا�صة .2002
•ا�ستحداث خدمة ا�ستخدام الغاز ال�ضاحك يف طب الأ�سنان
.2011
•ا�ستحداث خدمة التخدير العام لعالج الأطفال وحاالت ذوي
االحتياجات اخلا�صة واحلاالت التي تتطلب هذه اخلدمة
.2011

خدمات
م�ستحدثة

•ا�ستحداث عيادة لعالج حاالت ذوي االحتياجات اخلا�صة
مبركز طب الأ�سنان (الأمريي) .2012
•�إن�شاء وحدة عالج ذوي االحتياجات اخلا�صة مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية .2017
•افتتاح عيادة لعالج الأطفال امل�صابني مبر�ض ال�سرطان
مب�ست�شفى الأطفال مبنطقة ال�صباح .2013
•تعميم تقدمي خدمة زراعة الأ�سنان بكافة مراكز طب الأ�سنان
التخ�ص�صية .2009
•�إن�شاء مركز عالج الطفل لطب الأ�سنان .2017
•ا�ستحداث غرفة الفح�ص واال�سعافات الأولية مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية .2017
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وزارة ال�صح ــة � -إدارة طب الأ�سـنان

MOH - DENTAL ADMINISTRATION

املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
التطوير
ثاني ًا:
املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
:التطوير
يتبعثاني ًا
القطاع

التط ـ ــوير
•حتديث خمتربات الأ�سنان بكافة املراكز التخ�ص�صية.

خمتربات
طب الأ�سنان

•ا�ستحداث ا�ستخدام �أجهزة الت�صنيع الآيل لعمل تركيبات
الأ�سنان بكافة املراكز التخ�ص�صية ،حيث يتم ا�ستخدام
املا�سحات ال�ضوئية لت�سجيل قيا�سات الأ�سنان �إلكرتونيا
وحتويلها �إىل �أجهزة ت�صنيع �آلية بوا�سطة الكمبيوتر
م�ستبدلة بذلك عمليات �أخذ القيا�سات التقليدية و�صبها
لقوالب اجلب�س باملخترب .2010
•ا�ستحداث ا�ستخدام مواد حديثة بدال من املواد التقليدية
يف �صناعة الرتكيبات ،ا�ستبدال مادة الذهب التقليدية
مبواد حديثة غري معدنية وبنف�س لون الأ�سنان الطبيعية
.2010
•ا�ستحداث ق�سم لأ�شعة طب الأ�سنان .2003
•توفري الأ�شعة بجميع مواقع اخلدمة لقطاعات طب
الأ�سنان حيث مت زيادة عدد �أجهزة الت�صوير ب�أنواعها من
( 100جهاز عام � 2000إىل  230جهاز عام  2016بزيادة
مقدارها  130جهاز (.)%130

خدمات
ت�صوير �أ�شعة
طب الأ�سنان

•ا�ستحداث خدمة الت�صوير الرقمي لأ�شعة طب الأ�سنان
بجميع مراكز الربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان
وربطها بامللف الإلكرتوين للمراجعني .2011
•ا�ستحداث خدمة الت�صوير الرقمي لأ�شعة طب الأ�سنان
لبع�ض مراكز الرعاية ال�صحية الأولية  2014ومت التو�سع
بها لت�شمل جميع مراكز الرعاية ال�صحية الأولية .2016
• ا�ستحداث خدمة الت�صوير الرقمي لأ�شعة طب الأ�سنان
مبركز طب الأ�سنان (الأمريي)  2014ومت التو�سع بها
لت�شمل جميع مراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية .2016
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وزارة ال�صح ــة � -إدارة طب الأ�سـنان

MOH - DENTAL ADMINISTRATION

املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
التطوير
ثاني ًا:
املقدمة
اخلدمات
لعنا�صر
والنوعي
الكمي
:التطوير
يتبعثاني ًا
القطاع

التط ـ ــوير
•�إن�شاء مبنى لور�شة ال�صيانة والإ�صالح وخمازن الأجهزة
.2007

�أجهزة
طب الأ�سنان

•�إن�شاء مركز االت�صال لبالغات الأعطال وال�صيانة يعمل
على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.
•ا�ستحداث مكتب متابعة �أجهزة و�أدوات ومواد وم�ستهلكات
طب الأ�سنان.2017
•تزويد العيادات ب�أحدث الأجهزة واملعدات (مثال� :صرف
عدد  1776من �أجهزة ومعدات طب الأ�سنان املختلفة خالل
العام .)2015
•�إن�شاء املبنى الإداري ملراقبة �صحة الفم والأ�سنان مبنطقة
ال�ساملية .2004
•�إن�شاء قاعة د /فاطمة الزعابي للمحا�ضرات مببنى مراقبة
�صحة الفم والأ�سنان وتزويدها ب�أحدث و�سائل الإي�ضاح
.2004

املواقع الإدارية

•�إن�شاء املبنى الإداري لإدارة طب الأ�سنان مبنطقة ال�ساملية
.2005
•جتديد املقر الإداري لإدارة طب الأ�سنان مبجمع بهبهاين/
العا�صمة .2015
•�إن�شاء قاعة للمحا�ضرات مببنى املركز التخ�ص�صي لطب
الأ�سنان -ال�ساملية مزودة ب�أحدث التجهيزات ال�سمعية
والب�صرية .2016
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ثالث ًا :التطوير الإداري
البيـ ــان

التط ـ ــوير
•توحيد �سيا�سات الت�شغيل للربنامج الوطني ل�صحة الفم
والأ�سنان .2000
•نقل التبعية الإدارية والفنية ملراكز طب الأ�سنان
التخ�ص�صية لإدارة طب الأ�سنان .2002
•امل�شاركة يف تي�سري الت�شريعات لت�شجيع القطاع الأهلي على
التو�سع وامل�شاركة يف تطوير خدمات طب الأ�سنان املقدمة
للجمهور.
•امل�ساهمة يف �إقرار الكادر الوظيفي لأطباء الأ�سنان .2010

قوانني ولوائح

•�إ�صدار الهيكل التنظيمي وتو�صيف الوظائف مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية .2010
•تنظيم وتفعيل الدور الرقابي للجان املخت�صة مبراقبة
جودة خدمات طب الأ�سنان املقدمة بعيادات ومراكز القطاع
الأهلي .2013
•�إ�صدار وتنفيذ بروتوكول تنظيم املقابالت ال�شخ�صية
وامتحانات �أطباء الأ�سنان بغر�ض احل�صول على تراخي�ص
مزاولة املهنة بالقطاع اخلا�ص .2015
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إداري
التطويرلال
إداري
ثالث ًا:التطوير ا
يتبعثالث ًا:
البيـ ــان

التط ـ ــوير
•حتديث و�إ�صدار التقارير ال�سنوية لإدارة طب الأ�سنان (�أحدث
عدد  2014الإ�صدار احلادي والثالثون)
•�إ�ص�������دار كتي ـ ـ�������ب �سيا�س�������ات الت�شغي�������ل بعيادات ط�������ب الأ�سنان
(الإ�صدار الأول  ،2010الإ�صدار الثاين .)2014
•�إ�صدار كتيبات منع العدوى (الإ�صدار الأول  ،2000الإ�صدار
الثاين  ،2004الإ�صدار الثالث .)2012
•�إ�صدار كتيب خا�ص ب�إجراءات التعقيم ب�أق�سام طب الأ�سنان .2014
•�إ�صدار كتيب �سيا�سات الت�شغيل بعيادات الربنامج الوطني
ل�صحة الفم والأ�سنان (الإ�صدار الأول  ،2004الإ�صدار الثاين
.)2012
•�إ�صدار جملة �صحة الفم اعتبار ًا من  2001وا�ستمرار �إ�صدارها
بواقع عددين �سنويا (عدد الإ�صدارات  26حتى الآن).

�إ�صــدارات

•�إ�صدار مطبوعات توعوية مبجال �صحة الفم والأ�سنان (عدد
 200مطبوعة بني معلقات  -كتيبات  -مطويات).
•�إ�صدار كتيب بالبحوث والدرا�سات واملل�صقات العلمية والعملية
التي قامت بها �إدارة طب الأ�سنان ،الإ�صدار الأول .2013
•�إ�صدار كتيب قطاع طب الأ�سنان يف خم�سة ع�شر عاما .2015
•�إ�صدار كتيب حول اعتماد جودة اخلدمات املقدمة يف قطاعات
طب الأ�سنان .2016
•�إ�صدار الدليل الإر�شادي للعاملني بقطاع طب الأ�سنان
الإ�صدار الأول  ،2010الإ�صدار الثاين  ،2014الإ�صدار
الثالث .2017
•�إ�صدار الدليل الإداري للعاملني بقطاع طب الأ�سنان .2017
•�إ�صدار كتيب مركز اجلهراء التخ�ص�صي لطب الأ�سنان
“ع�شرون عاما من العطاء والتميز .“2015 – 1995
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إداري
التطويرلال
ثالث ًا:
يتبع
إداري
التطوير ا
ثالث ًا:
البيـ ــان

التط ـ ــوير
•تد�شني املوقع الإلكرتوين للربنامج الوطني ل�صحة الفم
والأ�سنان  2002وتطويره .2013
•�إدخال احلا�سب الآيل بجميع مراكز الربنامج الوطني
ل�صحة الفم والأ�سنان وتطبيقات برنامج امللف الإلكرتوين
اخلا�ص به .2005
•تد�شني املوقع الإلكرتوين لإدارة طب الأ�سنان .2014
•تد�شني املوقع الإلكرتوين ملراقبة �ضبط اجلودة ومنع
العدوى .2013

قواعد ونظم
معلومات

•تد�شني املواقع الإلكرتونية لوحدات خدمات طب الأ�سنان
باملناطق ال�صحية.
•تد�شني املوقع الإلكرتوين ملكتب التعليم الطبي امل�ستمر
.2016
•ا�ستحداث وتطبيق ملف املري�ض الإلكرتوين يف مراكز
الرعاية ال�صحية الأولية .2004
•تعديل برنامج امللف ال�صحي الإلكرتوين خلدمات طب
الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية . 2014
•ا�ستحداث وتطبيق امللف ال�صحي الإلكرتوين بجميع مراكز
طب الأ�سنان التخ�ص�صية .2017
•حتديث قواعد البيانات و�شبكة احلا�سب الآيل لإدارة طب
الأ�سنان .2002
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رابع ًا :تي�سري الإجراءات للمراجعني وزيادة التوا�صل معهم
البيـ ــان

التط ـ ــوير
•توفري خدمة عالجية فورية مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية
من خالل �إلغاء نظام الفح�ص الأ�سبوعي واملواعيد وقوائم
االنتظار لأغلب التخ�ص�صات وجاري العمل على تعميمها
حيث مت تطبيقها على الوحدات التالية:
 -وحدات جراح ــة الف ــم بجم ــيع م ــراكز طب الأ�سنانالتخ�ص�صية.
 -وحدات طب �أ�سنان الأطفال بجميع مراكز طبالأ�سنان التخ�ص�صية.
 -وحــدات عالج الع�صـ ــب بجم ــيع مـ ــراكز طب الأ�سنانالتخ�ص�صية.

اخلدمة الفورية

 -وحدات الرتكيبات املتحركة بجميع مراكز طب الأ�سنانالتخ�ص�صية عدا مركز العدان.
 -وحدات التيجان واجل�سور بجميع مراكز طب الأ�سنانالتخ�ص�صية عدا مركز العدان.
 -وح ــدات عالج اللث ــة مبركز الأمريي ،بنيد القار ،وجابرالأحمد التخ�ص�صي لطب الأ�سنان.
 -وحدة تقوي ــم الأ�سنان مبركز جابر الأحمد التخ�ص�صيلطب الأ�سنان.
•�إلغاء نظام ا�ستقبال عدد حمدد من املر�ضى يف عيادات
الأ�سنان العاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية.
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معهم
التوا�صل
وزيادة
للمراجعني
إجراءات
تي�سريلال
معهم
التوا�صل
وزيادة
للمراجعني
إجراءات
رابع ًا:تي�سري ا
يتبعرابع ًا:
البيـ ــان

التط ـ ــوير
•دعم �أن�شطة زيادة التوا�صل والتوعية ال�صحية للعاملني
واملراجعني عرب تد�شني املواقع الإلكرتونية لقطاعات طب
الأ�سنان.
•موقـ ــع الربنامـ ــج الوطنـ ــي ل�صـ ــحة الفم والأ�سنان
(.)www.smile-mohkw.com

• موقع �إدارة طب الأ�سنان (.)www.damoh.gov.kw
•موقع مراقبة اجلودة ومنع العدوى (.)www.sicq.kw.com

مواقع �إلكرتونية

•موقع ملكتب التعليم الطبي امل�ستمر (.)www.cdeokuwait.com

•مواقع لبع�ض وحدات طب الأ�سنان باملناطق ال�صحية.
•امل�شاركة يف البوابة الإلكرتونية لوزارة ال�صحة وتطبيق نظام
حجز املواعيد لعيادات طب الأ�سنان عرب �شبكة الإنرتنت
.2015
•ا�ستحداث وتطبيق نظام حجز املواعيد الإلكرتوين بجميع
مراكز الربنامج الوطني ل�صحة الفم والأ�سنان .2017
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معهم
التوا�صل
وزيادة
للمراجعني
إجراءات
تي�سريلال
معهم
التوا�صل
وزيادة
للمراجعني
إجراءات
رابع ًا:تي�سري ا
يتبعرابع ًا:
البيـ ــان

التط ـ ــوير
•دعم وم�شاركة جميع قطاعات طب الأ�سنان يف الأن�شطة
التوعوية املختلفة يف جميع املحافظات.

توعية �صحية

•م�شاركة جميع قطاعات طب الأ�سنان يف �إقامة فعاليات
الأ�سبوع اخلليجي املوحد لتعزيز �صحة الفم والأ�سنان
ً
�سنويا من .2010
•ت�سخري جميع �سبل الإعالم ال�صحي املتاحة يف �سبيل ن�شر
الوعي ال�صحي الفموي ال�سليم.
•ا�ستحداث خدمة �سيارة الأ�سنان املتنقلة ولأول مرة يف دولة
الكويت .2000
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خام�س ًا :تنمية القوى العاملة
البيـ ــان

الإجن ـ ــاز
•تطوير الربنامج التدريبي لأطباء الأ�سنان املقيمني
(االمتياز) ب�شقيه النظري والعملي لي�شمل جميع قطاعات
طب الأ�سنان الوقائية والعالجية الأولية والتخ�ص�صية
وا�ستيعاب الأعداد املتزايدة وت�أهيلهم للعمل بعيادات طب
الأ�سنان (عدد  123طبيب بالعام  2016و �إجمايل 1400
طبيب منذ العام  2001حتى عام .2016
•عقد عدد  90دورة تدريبية لأطباء الأ�سنان و�أع�ضاء الهيئة
التمري�ضية العاملني بالربامج املدر�سية ل�صحة الفم والأ�سنان
(عدد املتدربني  1600منذ العام  2000وحتى . 2016
•عقد العديد من الدورات التدريبية لت�شمل:
- -دورات تدريبية (رفع كفاءة) لأطباء الأ�سنان.

دورات حملية

 -دورات تدريبية لأطباء الأ�سنان املر�شحني للبعثاتاخلارجية.
 -برنامج امل�شاهدة التدريبي لطلبة كلية طب الأ�سنان. -دورات تدريبية (رفع كفاءة) للهيئة التمري�ضية.- -دورات تدريبية (ت�أهيلية) لفنيات �صحة الفم.

 -دورات تدريبية (رفع كفاءة) لفنيات �صحة الفم.- -دورات تدريبية (ت�أهيلية) لفنيي التعقيم.

 -دورات تدريبية (رفع كفاءة) لفنيي التعقيم.- -دورات تدريبية (ت�أهيلية) لفنيي الأ�شعة.

- -دورات تدريبية (رفع كفاءة) لفنيي الأ�شعة.

- -دورات تدريبية (ت�أهيلية) لفنيي املختربات.

- -دورات تدريبية (رفع كفاءة) لفنيي املختربات.
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العاملة
القوى
تنمية
خام�س ًا:
العاملة
القوى
تنمية
يتبعخام�س ًا:
البيـ ــان

الإجن ـ ــاز
•التحاق ما يقارب  450طبيب بالبعثات الدرا�سية بن�سبة %40
من جمموع �أطباء الأ�سنان الكويتيني من عام � 2000إىل عام
.2016

بعثات خارجية

•التحاق عدد  270طبيب �أ�سنان مبتعث بالعمل مبراكز طب
الأ�سنان التخ�ص�صية بعد ح�صولهم على �شهادات امل�ؤهالت
العليا.
•التو�سع يف خطط االبتعاث باعتماد جامعات دولية جديدة
(ال�سويد– هوجن كوجن– ال�سعودية– �سنغافورة– جنوب
�أفريقيا) .2013

م�ؤمترات
البيـ ــان

•�إقامة امل�ؤمتر العلمي لإدارة طب الأ�سنان كل عامني (5
ؤمترات):اعتبار ًا
م�
.2009العاملة
تنميةمنالقوى
خام�س ًا
الدولية.
العلمية
جن ـ ــاز
•امل�شاركة يف امل�ؤمترات الإ
•�إن�شاء وحدة امل�سوح والدرا�سات .2014

التعليم الطبي
امل�ستمر
والبحث العلمي

القوافل الطبية

•�إن�شاء املكتبة الطبية يف الربنامج الوطني ل�صحة الفم
والأ�سنان.
•�إن�شاء مكتب التعليم الطبي امل�ستمر لطب الأ�سنان .2017
•ت�سيري قوافل طبية �إن�سانية تبعا لتوجهات الوزارة والدولة
.2003
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العاملة
القوى
تنمية
خام�س ًا:
العاملة
القوى
تنمية
يتبعخام�س ًا:
البيـ ــان

الإجن ـ ــاز
•التعاون مع معهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية بالعام
 2003يف �إن�شاء برامج الدرا�سات العليا املحلية بالتعاون مع
كلية اجلراحني امللكية الأيرلندية واحل�صول على االعرتاف
الدويل مبراكز طب الأ�سنان التخ�ص�صية كمراكز تدريب:
 -برنامج للح�صول على �شهادة ع�ضوية كلية اجلراحنيامللكية بالعام )MFDRCSI KU PROGRAM( 2003
 -برنامج للح�صول على �شهادة التخ�ص�ص يف طب الأ�سنانالعام بالعام )MGDSRCSI KU PROGRAM( 2004
 -برنامج مدته � 5سنوات للح�صول على البورد الكويتيلطب الأ�سنان العام  2010بالإ�ضافة لل�شهادات الدولية
ال�سالفة الذكر.

برامج حملية

•�أعداد خريجو برامج الدرا�سات العليا املحلية منذ العام
 2003حتى :2016
 -ح�صول عدد  375طبيب على �شهادات امل�ؤهل العايل كماهو مبني بالتف�صيل التايل:
* * 157طبيب ح�صلوا على �شهادة ع�ضوية كلية اجلراحني
امللكية االيرلندية منفردة.
* * 155طبيب ح�صلوا على �شهادة ع�ضوية كلية اجلراحني
امللكية االيرلندية بالإ�ضافة �إىل �شهادة اجلزء الأول
من البورد الكويتي يف طب الأ�سنان.
* *� 9أطباء ح�صلوا على �شهادة زمالة كلية اجلراحني
امللكية االيرلندية منفردة.
* * 54طبيب ح�صلوا على �شهادة زمالة كلية اجلراحني
امللكية االيرلندية بالإ�ضافة �إىل �شهادة البورد الكويتي
يف طب الأ�سنان العام.
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�ساد�س ًا :متابعة امل�شروعات امل�ستقبلية
البيـ ــان

املتابع ـ ــة
•متابعة امل�شروعات امل�ستقبلية متهيد ًا لالفتتاحات:
 -مركز الفروانية التخ�ص�صي لطب الأ�سنان ( 140عيادة-جديد – متوقع يف .)2017
 -مركز اجلهراء (الرغبة الأمريية ( 140عيادة -جديد –حتت الإن�شاء ومتوقع يف .)2018

من�ش�آت

 -مركز برنامج الأحمدي املدر�سي لطب الأ�سنان (40عيادة -جديد – بانتظار ميزانية).
 -مركز الأمريي لطب الأ�سنان ( 90عيادة -جديد –بانتظار ميزانية).
 -تو�سعة مركز بنيد القار التخ�ص�صي لطب الأ�سنان (40عيادة – بانتظار ميزانية).
•متابعة م�شروعات برامج التطوير النوعية:
- -ملف املري�ض الإلكرتوين.

برامج
تطوير نوعية

- -ملف املري�ض ال�صحي.

 -التو�سع يف تطوير �أجهزة الت�صنيع الآيل يف خمترباتطب الأ�سنان.
- -هيكلة قطاع طب الأ�سنان.
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