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للمراجعني  املقدمة  والعالجية  والوقائية  التوعوية  اخلدمات  حت�سني  على  حر�ساً 

هذا  خالل  من  الأ�سنان  طب  اإدارة  تقوم  الأ�سنان،  طب  بعيادات  العمل  ل�سري  وتنظيماً 

الإ�سدار اجلديد بتوثيق الإجراءات الإدارية والفنية و�سيا�سات الت�سغيل املطبقة بعيادات 

طب الأ�سنان مبختلف قطاعاتها حتى يكون اأطباء الأ�سنان والعاملني بهذه القطاعات على 

ب�سرية بالواجبات الوظيفية املوكلة اإليهم مبا يتفق مع القوانني واللوائح العامة للوزارة.

كما نوؤكد حر�ص اإدارة طب الأ�سنان على بث روح التعاون بني جميع العاملني باملجال 

ال�سحي من اأجل تقدمي خدمة راقية ومتميزة وذلك وفقاً لل�سوابط املدرجة بهذا الدليل.

ون�ساأل اهلل التوفيق للجميع من اأجل ال�سالح العام،،،

                                                    د / يــو�سف الدويــــــــري

وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سئون طب الأ�سنان
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ا�سرتاتيجية اإدارة طب الأ�سنـان

ت�سعى اإدارة طب الأ�سنان اإىل تطوير اآلية تقدمي خدمات طب الأ�سنان يف خمتلف عياداتها 

الأ�سنان  بخدمات طب  والرتقاء  وتطويرها،  املتاحة  والطاقات  الإمكانيات  كافة  وا�ستثمار 

الوقائية والعالجية ورفع م�ستوى الوعي ب�سحة الفم والأ�سنان جلميع �سرائح املجتمع.

املهمة:

• تقييم اخلدمات املقدمة ودرا�سة جوانب القوة وال�سعف واملعوقات وفر�ص التقدم.	

• واإزالة 	 ال�سعف  جوانب  على  للتغلب  التطوير  وبرامج  والأولويات  اخلطط  و�سع 

املعوقات ودعم فر�ص التقدم، وا�ستغالل الإمكانيات املتاحة ب�سكل ي�سمن تنظيم 

العمل وفق معايري ثابتة ونظام وا�سح.

• رفع كفاءة القوى العاملة وحت�سني البيئة العلمية والعملية واملادية لهم، والهتمام 	

بتطلعات اجليل اجلديد من الأطباء والعاملني وخلق روح املناف�سة ال�سريفة بينهم 

لتحقيق اأف�سل اخلدمات.

• تطوير خدمات �سحة الفم والأ�سنان املقدمة حالياً ورفع كفاءة املن�سئات واملعدات 	

والتو�سع يف اخلدمات العالجية والوقائية باأحدث املتطلبات وب�سكل ي�سمن التوزيع 

املتوازن للخدمات بني مناطق دولة الكويت.

• طب 	 لإدارة  التابعة  القطاعات  جلميع  والإداري  الطبي  لالأداء  واملتابعة  املراقبة 

الأ�سنان والقطاع اخلا�ص ل�سمان اللتزام وجودة اخلدمات املقدمة.

• التعاون املثمر بني اإدارة طب الأ�سنان ومعهد الكويت لالخت�سا�سات الطبية وكلية 	

لدعم  املعاونة  القطاعات  وجميع  الكويتية  الأ�سنان  اأطباء  وجمعية  الأ�سنان  طب 

ثوابت العمل الطبي واأخالقيات املهنة.

الروؤية امل�ستقبلية:

• الو�سول اإىل جيل يتمتع باأف�سل درجات �سحة الفم والأ�سنان.	

• مع 	 تتما�سى  بحيث  والوقائية  العالجية  والأ�سنان  الفم  �سحة  خدمات  حت�سني 

املعدلت العاملية.

• ن�سر الوعي ال�سحي الفموي جلميع اأفراد املجتمع.	
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• املقدمة 	 اخلدمات  وربط  الدولية  العلمية  باملحافل  الفاعلة  العلمية  امل�ساركة 

مب�ستجدات الع�سر.

• و�سع دولة الكويت على قائمة الدول املتقدمة مبجال طب الأ�سنان.	

 القـــيم:

ور�ساء  املقدمة  اخلدمات  جودة  مدى  عن  التوقعات  لتقدير  مقيا�ص  هي  القيم  هذه 

الفئات امل�ستفيدة من هذه اخلدمات:

• الفاعلية: تقدمي اخلدمات مبهارة وجدية واحرتام ملتلقي اخلدمات.	

• العمل اجلماعي: خلق اجلو الالزم للعمل اجلماعي واإتاحة الفر�سة لكل �سخ�ص 	

باأداء مهامه.

• ال�سفافية: و�سوح املهام و�سرح التوجهات وال�سيا�سات املتعلقة للقائمني على هذه 	

اخلدمات.

• املبادرة: املبادرة بتحمل امل�سئوليات وت�سجيع الآخرين على حتمل ما يخ�سهم منها 	

ليكونوا عنا�سر فاعلة نحو حتقيق الأهداف املطلوبة.

• اللتزام: اللتزام الب�سري بالثوابت الطبية والإدارية وفق النظم والقواعد املتبعة.	

• النوعية: ا�ستيعاب جميع احلالت امل�ستفيدة من اخلدمة مع بذل اجلهد للعمل على 	

جعل اخلدمة املقدمة خدمة نوعية تتوافق واأرقى اخلدمات والن�سب العاملية.
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 الباب األول

خدمـات إدارة طب األسنـان
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الباب الأول

اخلدمـات التي تقدمهـا اإدارة طب الأ�سنـان

تقدم اإدارة طب الأ�سنان خدماتها التوعوية والوقائية والعالجية الأولية والتخ�س�سية 

عرب قطاعاتها املختلفة على النحو التايل:

اأوًل - خدمات �صحة الفـم والأ�صـــنان:

تقدم لطلبة املدار�ص وذوي الحتياجات اخلا�سة عرب الربامج املدر�سية ل�سحة الفم 

والأ�سنان بكل حمافظة وعياداتها العاملة باملدار�ص احلكومية واملعاهد اخلا�سة ومراكز 

�سحة الفم والأ�سنان التابعة ملراقبة �سحة الفم والأ�سنان وكذلك اخلدمات املقدمة بربنامج 

امل�سنني وبرنامج الأمومة ل�سحة الفم والأ�سنان.

ثانيًا - خدمات الرعاية ال�صحية الأولية لطب الأ�صنان )العـالج العـام(:

والتابعة  الأولية  ال�سحية  الرعاية  مبراكز  العاملة  الأ�سنان  طب  عيادات  عرب  تقدم 

لوحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية حتت اإ�سراف مراقبة التن�سيق واملتابعة.

الأولية  ال�صحية  الرعاية  ال�صاملة مبراكز  الأ�صنان  بعيادات طب  العالج  - خدمات  ثالثًا 

لطب الأ�صنان: 

تقدم عرب عيادات طب الأ�سنان التخ�س�سية ال�ساملة مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية.

رابعًا - خدمات طب الأ�صنان التخ�ص�صي: 

تقدم عرب مراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية املوزعة على خمتلف حمافظات الدولة.

خام�صًا - خدمـات حوادث وطوارئ طـــب الأ�صـنان:

تقدم من خالل منظومة عالجية متكاملة تعمل على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع 

عرب عيادات حوادث طب الأ�سنان بامل�ست�سفيات العامة ومراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية 

وعيادات خفارات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية ومراكز الربامج املدر�سية 

ل�سحة الفم والأ�سنان.
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اأوًل

خدمات �سحة الفم والأ�سنان

الأ�سنان لطب  الوقائية  اخلدمات 

• على 	  2002 العام  يف  والأ�سنان(  الفم  ل�سحة  الوطني  )الربنامج  ا�سم  اإطالق  مت 

الربامج املدر�سية ل�سحة الفم والأ�سنان.

• تقدم خدمات طب الأ�سنان يف الربامج املدر�سية حتت اإ�سراف مراقبة �سحة الفم.	

• للمزيد من املعلومات ميكن متابعة املوقع الإلكرتوين ملراقبة �سحة الفم على املوقع 	

.)www.smile-mohkw.com( اخلا�ص بها على الرابط التايل

• الرجوع 	 ميكن  الفم  �سحة  ملراقبة  والإكلينيكية  الفنية  العمل  بروتوكولت  ملتابعة 

)Operational Guide for School Oral Health Program( ال�سادر عن مراقبة  للكتيب 

�سحة الفم اأو مطالعته على رابط املوقع الإلكرتوين للمراقبة.

• وزارة 	 لقوانني  ال�سحة  وزارة  مع  واملتعاقدين  املعينني  والعاملني  الأطباء  يخ�سع 

الربامج  مع  املتعاقدين  باملراقبة  والعاملني  الأ�سنان  اأطباء  يخ�سع  كما  ال�سحة 

املدر�سية ل�سحة الفم والأ�سنان لقوانني وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل.
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مراقبة �سحة الفم

�صنة 

التاأ�صي�س
ا�صم الربنامج

1983 برنامج العا�سمة املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان

1986 برنامج الأحمدي املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان

1994 برنامج حويل املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان

1994 برنامج الفروانية املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان

1994 برنامج اجلهراء املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان

2002 برنامج الكويت املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان لذوي الحتياجات اخلا�سة

2004 برنامج مبارك الكبري املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان

 الربنامج الوطني

ل�صحة الفم والأ�صنان

 التدريب والتعليم

امل�صتمر

 امل�صوح

والدرا�صات

 الربامج املدر�صية

ل�صحة الفم والأ�صنان

 برنامج امل�صنني

ل�صحة الفم والأ�صنان

الإعالم والتثقيف

ال�صحي

 برنامج الأمومة

ل�صحة الفم والأ�صنان

مراكز اخلدمة
العيادات املدر�صية

الثابتة

العيادات املدر�صية

املتنقلة



الدليل االرشادي للعاملين 24
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

الربنامج الوطني ل�سحة الفم والأ�سنان

ويتكون من الربامج التالية:

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

برنامج الأمومة ل�سحة الفم والأ�سنان.. 2

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

الإعالم والتثقيف ال�سحي.. 4

امل�سوح والدرا�سات.. 5

التدريب والتعليم امل�ستمر.. 6

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

اأهداف الربامج املدر�صية

العمل على تعزيز �سحة الفم والأ�سنان لالأطفال امل�سجلني باملدار�ص احلكومية بدولة 

الكويت عرب ن�سر الوعي والثقافة ال�سحية مبجال �سحة الفم والأ�سنان وتقدمي الربامج 

الوقائية والعالجية لهم.

مراكز اخلدمة 

• تقدم خدمات الربنامج يف �سبعة مراكز موزعة يف حمافظات دولة الكويت، والتي 	

حتتوي على 80 عيادة.

• يحتوي كل مركز على عيادات يرتاوح عددها ما بني 4-19 عيادة وتعمل على فرتتني 	

مت�سلتني �سباحية وم�سائية من ال�ساعة ال�سابعة �سباحا حتى التا�سعة م�ساء.

• خالل العام الدرا�سي يتم ا�ستقدام طلبة املدار�ص �سباحا ملراكز الربنامج الوطني 	

بالتعاون مع وزارة الرتبية من اأجل تقدمي اخلدمات الوقائية.

• تقدم اخلدمات الوقائية والعالجية للفرتتني ال�سباحية وامل�سائية، مع وجود خدمة 	
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الطوارئ وكذلك عيادات لعالج اأقنية اجلذور.

• وال�سبت 	 اجلمعة  بخفارات  املراكز  خالل  من  )اخلفارة(  الطوارئ  خدمات  تقدم 

والعطل الر�سمية بالفرتتني ال�سباحية وامل�سائية وتقدم من خالل املواقع التالية:

مركز برنامج العا�سمة املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان: �ساحية عبد اهلل ال�سامل . 1

قطعة )4( �سارع �سيد علي �سليمان مقابل م�سجد ال�سهول.

مركز برنامج حويل املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان: منطقة ال�ساملية خلف جمعية . 2

ال�ساملية التعاونية قطع )5( �سارع حمد املبارك.

مركز برنامج الأحمدي املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان: منطقة الفحيحيل قطعة . 3

)4( مركز الفحيحيل التخ�س�سي بجوار املعهد الديني الدور الثاين.

العيادات املدر�صية الثابتة 

وهي عيادات مت اإن�سائها داخل املدار�ص جمهزة جتهيزا كامال وتقع معظمها يف املدار�ص 

الإبتدائية ويبلغ عددها 92 عيادة، تقدم هذه العيادات خدمات التوعية ال�سحية واخلدمات 

الوقائية بالإ�سافة اإىل اخلدمات العالجية للطلبة طوال العام الدرا�سي من خالل فريق 

طبي مكون من طبيب اأ�سنان وم�ساعدتي عيادة.

كما تقدم اخلدمات للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة من خالل 3 عيادات مدر�سية 

ثابتة وواحدة متنقلة تقع جميعها داخل مباين مدار�ص الرتبية اخلا�سة.

العيادات املدر�صية املتنقلة

هي تلك العيادات التي تقدم من خاللها اخلدمات للطلبة يف املدار�ص وذلك من خالل 

فرق متنقلة مكونة من طبيب اأ�سنان اأو فنية �سحة فم بالإ�سافة اإىل امل�ساعدات، وتتنقل 

احل�سوات  وتطبيق  املو�سعي  الفلورايد  لتطبيق طالء  اأخرى  اإىل  مدر�سة  من  الفرق  هذه 

الوقائية على الأ�سنان الدائمة.

الفئات امل�صمولة بخدمات الربامج املدر�صية ل�صحة الفم والأ�صنان

• يتم تقدمي كافة اخلدمات م�سروطة باملوافقة اخلطية من ويل اأمر الطالب.	
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• التوعية 	 خدمات  لهم  تقدم  �سنوات(:   4 عمر  )حتت  املدر�سية  احل�سانة  طلبة 

ال�سحية.

• طلبة ريا�ص الأطفال )4-5( تقدم لهم التوعية ال�سحية والإجراءات الوقائية )طالء 	

الفلورايد(.

• طلبة املدار�ص البتدائية: )خم�ص مراحل درا�سية من عمر 6-11( تقدم لهم التوعية 	

ال�سحية واخلدمات الوقائية والعالجية، وهذه الفئة هي حمور اهتمامنا الرئي�سي.

• طلبة املدار�ص املتو�سطة: )اأربع مراحل من عمر 12-15( تقدم لهم اأي�سا التوعية 	

ال�سحية واخلدمات الوقائية والعالجية.

• طلبة املدار�ص الثانوية: )3 مراحل من عمر 16-18( تقدم لهم التوعية ال�سحية.	

برنامج الأمومة ل�سحة الفم والأ�سنان  .2

اأهداف الربنامج:

• العمل على متتع الأمهات والر�سع ب�سحة فم �سليمة كاإحدى الو�سائل الهامة يف 	

�سبيل تعزيز �سحة الفم للمجتمع.

اخلدمات املقدمة:

• مت تفعيل برنامج توعوي ي�ستهدف الن�ساء يف مرحلة احلمل والأمهات، لرفع الوعي 	

ال�سحي الفموي لديهن وتعريفهن باأهمية التمتع ب�سحة فم �سليمة واأثر ذلك على 

ال�سحة العامة وعلى نتائج احلمل وت�سجيعهن على مراجعة طبيب الأ�سنان قبل 

التخطيط للحمل لالطمئنان على �سالمة الأ�سنان واللثة وعالج ما يلزم قبل احلمل 

واإزالة الرت�سبات اجلريية اإن وجدت.

• التعريف بالأعرا�ص اأو التغريات الفموية التي قد ت�ساحب احلمل والوقاية منها، 	

وكذلك اأهمية العناية املنزلية ب�سحة الفم قبل واأثناء وبعد احلمل واأهمية مراجعة 

طبيب الأ�سنان ب�سفة دورية و�سرورة تناول العنا�سر الغذائية التي متد اجلنني مبا 

يحتاج لتكوين بنية �سليمة ونبذ املعتقدات اخلاطئة لدى البع�ص مثل »فقد �سن مع 

كل حمل«.

• على 	 والت�سجيع  الولدة  منذ  الطفل  فم  ب�سحة  للعناية  واإر�سادات  ن�سائح  تقدمي 

الر�ساعة الطبيعية.
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• يتم تنفيذ هذا الربنامج من خالل زيارات لعيادات الأمومة بالتن�سيق بني مراقبة 	

�سحة الفم واإدارة الرعاية ال�سحية الأولية، وكذلك يف م�ست�سفى الولدة بالتعاون 

مع اإدارة امل�ست�سفى. كما يتم تقدمي حما�سرات توعوية لالأمهات يف املدار�ص وريا�ص 

الأطفال ولطالبات اجلامعة واملرحلة الثانوية باعتبارهن اأمهات امل�ستقبل.

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

اأهداف الربنامج:

تخفيف العبء ال�سحي لأمرا�ص الفم والأ�سنان على املجتمع.. 1

تخفيف عبء اأمرا�ص الفم والأ�سنان على جودة احلياة نتيجة الأمل اأو فقد الأ�سنان . 2

وعدم القدرة على امل�سغ اأو الكالم.

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

عمل امل�سوح ال�سحية حتى يت�سنى للعاملني تقدير الو�سع ال�سحي احلايل لإيجاد . 4

دولة  يف  والأ�سنان  الفم  ب�سحة  املتعلقة  ال�سن  كبار  م�ساكل  عن  بيانات  قاعدة 

الكويت.

الت�سخي�ص والعالج املبكر للم�ساكل ال�سائعة.. 5

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

اإعداد برامج تدريبية لتاأهيل العاملني وتعريفهم باحتياجات فئة امل�سنني والتعامل . 7

معهم.

عالج احلالت الطارئة فقط للمر�سى طريحي الفرا�ص يف املنزل ك�سرف اأدوية . 8

اللتهابات والتقرحات.

اإعداد . 9 اإىل امل�سنني والقائمني على رعايتهم ي�سمل  تطبيق برنامج توعوي موجه 

و�سائل توعوية للتعريف مبا يلي:

التغريات الفموية امل�ساحبة للتقدم بالعمر.- 

كل -  واأثر  املزمنة  الأمرا�ص  وبع�ص  الفموية  الأمرا�ص  بني  بالعالقة  التعريف 

منهما على الأخر.
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التعريف بالحتياطات الواجب اتخاذها عند زيارة بع�ص املر�سى لطبيب الأ�سنان.- 

التعريف بكيفية العناية بالأ�سنان ال�سناعية الثابتة واملتحركة.- 

الأثار اجلانبية لبع�ص الأدوية على �سحة الفم.- 

عوامل خطورة الإ�سابة ب�سرطان الفم والأعرا�ص التحذيرية.- 

4.  الإعالم والتثقيف ال�سحي

ويهدف اإىل حتقيق الغايات التالية:

• واملراكز 	 الأطفال  وريا�ص  باملدار�ص  ال�سحية  التوعية  وندوات  حما�سرات  عقد 

ال�سحية.

• التن�سيق مع الوزارات والهيئات احلكومية واخلا�سة واملعنية من اأجل العمل على 	

اإي�سال الر�سالة ال�سحية للعامة.

• التن�سيق مع الوزارات والهيئات احلكومية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.	

• اإىل املطويات 	 ن�سر املقالت ال�سحية التي تُعنى ب�سحة الفم والأ�سنان بالإ�سافة 

واملطبوعات املختلفة.

• اإ�سدار جملة �سحة الفم والتي ت�سدر بواقع عددين �سنويا.	

• التوا�سل مع اأفراد املجتمع من خالل اإقامة ملتقيات توعوية يف املجمعات التجارية 	

واملتنزهات واحلدائق العامة.

• املجتمع 	 اأفراد  لتعريف  املدر�سية  الربامج  وخدمات  لفعاليات  الإعالمية  التغطية 

بكيفية ال�ستفادة من تلك اخلدمات.

• وو�سائل 	 النقالة  للهواتف  الن�سية  الر�سائل  املجتمع من خالل  فئات  مع  التوا�سل 

التوا�سل الجتماعي.

• الذي 	 الإنرتنت  �سبكة  والأ�سنان على  الفم  الوطني ل�سحة  الربنامج  متابعة موقع 

اأن�ساأ يف العام 2001 ويعترب موقعا �سامال يف تغطيته لكافة الفعاليات واخلدمات يف 

الربنامج الوطني وباللغتني العربية والإجنليزية.

www.smile-mohkw.com
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5.  امل�سوح والدرا�سات

ويهدف اإىل حتقيق الغايات التالية:

• جمع املواد العلمية والبيانات من اأجل ر�سم اخلطط امل�ستقبلية.	

• اإعداد النماذج اخلا�سة بتنفيذ امل�سوح والدرا�سات.	

• تدريب وتاأهيل املجموعات املكلفة بالقيام باإجراء امل�سوح والدرا�سات البحثية.	

• تقدمي الأوراق والأبحاث يف املوؤمترات الدولية واملحلية والإقليمية.	

• ن�سر املقالت العلمية والأبحاث يف الدوريات واملجالت العلمية.	

• توفري الدعم وال�ست�سارة الفنية للقائمني على الربامج املدر�سية.	

• ال�سحية، 	 العلوم  وكلية  الأ�سنان  طب  كلية  مع  التعاون  لزيادة  قنوات  ا�ستحداث 

)دول  املجاورة  الدول  اإىل  بالإ�سافة  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة 

جمل�ص التعاون والدول ال�سديقة(.

6.  التدريب والتعليم امل�ستمر

ويهدف اإىل حتقيق الغايات التالية:

• والهيئة 	 الفم  �سحة  وفنيات  اأ�سنان  اأطباء  من  للربنامج  اجلدد  املنت�سبني  تدريب 

التمري�سية.

• مت اإعداد منهج تدريبي خا�ص لكل فئة من فئات املتدربني اجلدد، والذي يخ�سع 	

لعملية التطوير ب�سكل م�ستمر.

ينق�سم املنهج التدريبي لأربعة اأجزاء:

املحا�سرات النظرية.- 

التدريب العملي يف املخترب.- 

التدريب العملي يف العيادات.- 

التدريب على نظام امللف الإلكرتوين للمري�ص.- 
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• التعليم امل�ستمر: وتتم هذه املنظومة من خالل التن�سيق مع معهد الكويت للتخ�س�سات 	

الطبية للدورات التن�سيطية واملحا�سرات وور�ص العمل والتي تعقد عادة يف قاعة 

الدكتورة فاطمة الزعابي يف مقر مراقبة �سحة الفم.

وتعقد بع�ص هذه املحا�سرات بالتن�سيق مع كلية طب الأ�سنان يف جامعة الكويت والعديد 

من اجلامعات العاملية ومب�ساركة نخبة من املحا�سرين من داخل وخارج دولة الكويت.
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ثانيًا

خدمـات العـالج العـام لطب الأ�سنان باملناطق ال�سحية

)مراقبة التن�سيق واملتابعة(

اإدارة طب الأ�سنان �سيا�سة علمية ومنهجية وا�سحة يف  تتبع وزارة ال�سحة ممثلة يف 

�سبيل تاأ�سي�ص نظام طبي متكامل يف تخ�س�سات طب الفم والأ�سنان الذي يعد من اأكرث 

التخ�س�سات الطبية كلفة من الناحية املالية والب�سرية.

ت�سرف مراقبة التن�سيق واملتابعة باإدارة طب الأ�سنان فنياً على خدمات العالج العام يف 

عيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية باملناطق ال�سحية.

يقوم بهذه املهمة اأطباء الأ�سنان والفنيني واأفراد الهيئة التمري�سية العاملني بعيادات 

طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية باملناطق ال�سحية لتقدمي اخلدمات العالجية 

الأولية والطارئة وحتويل املر�سى الذين يحتاجون لعناية طبية تخ�س�سية اإىل مراكز طب 

الأ�سنان التخ�س�سية.

وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية:

تقدم خدمات العالج العام لطب الأ�سنان من خالل �ست وحدات خدمات طب اأ�سنان 

عاملة باملناطق ال�سحية ويقوم على اإدارتها روؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان موزعني 

ح�سب املناطق ال�سحية كالتايل: -

• وحدة خدمات طب الأ�سنان - منطقة العا�سمة ال�سحيـة	

• وحدة خدمات طب الأ�سنان - منطقة حولـــي ال�سحيـة	

• وحدة خدمات طب الأ�سنان - منطقة الأحمدي ال�سحيـة	

• وحدة خدمات طب الأ�سنان - منطقة الفروانية ال�سحية	

• وحدة خدمات طب الأ�سنان - منطقة اجلهراء ال�سحيـة	

• وحدة خدمات طب الأ�سنان - منطقة مبارك الكبري ال�سحية	
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اخت�سا�سات رئي�س وحدة خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية:

وفقاً للقرار الوزاري رقم )310( ل�سنة 1998 - لئحة تنظيم العمل باملناطق ال�سحية:

مادة 12: تقع هذه الوظيفة على راأ�س خدمات طب الأ�صنان باملنطقة وي�صدر بتعينه قرار 

من الوزير، وهو امل�صئول الأول عن خدمات طب الأ�صنان اأمام مدير املنطقة.

مادة 13: حددت املهام وامل�صئوليات على النحو التايل:

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

الت�سغيل . 2 واإيجاد طرق  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  ال�سبل  اأجنح  اإيجاد  على  العمل 

ودرا�سة تفا�سيل الطرق املثلى لذلك.

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

املتابعة اليومية لتقدمي اخلدمة للتحقق من �سالمة الأداء واإي�سالها ب�سكل ُمر�سي . 4

وجيد للمر�سى.

تقدير الحتياجات ال�سنوية للخدمة من القوى العاملة والأدوية والأجهزة والأدوات . 5

والأعمال  الأخرى  امل�ساندة  واخلدمات  ال�سحية  واملن�ساآت  العالجية  واملواد 

الهند�سية ورفعها ملدير املنطقة.

اقرتاح تنقالت العاملني وعر�سها على مدير املنطقة.. 6

اعتماد اإجازات العاملني بعد اأخذ راأي امل�سئولني.. 7

اقرتاح احلوافز املادية والأدبية للعاملني يف جمال اخلدمة.. 8

الإ�سراف على الأن�سطة العلمية والتدريبية يف جمال اخلدمة، وامل�ساركة الفعالة . 9

يف الندوات واملحا�سرات العلمية وبرامج التعليم امل�ستمر.

حل ما قد يعرت�ص العمل من م�ساكل تتعلق بكيفية الأداء وا�ستقبال املراجعني وحل . 10

م�ساكلهم مع التاأكيد على موؤ�سرات ر�سا املواطن عن اخلدمات ال�سحية.

العمل على تن�سيط برامج التوعية ال�سحية يف جمال اخلدمة بهدف ن�سر الوعي . 11

ال�سحي بني �سكان املنطقة.
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امل�ساركة يف تنظيم خطة الطوارئ ال�سحية مبا تتطلبها من خدمات �سحية عاجلة . 12

تدخل يف اخت�سا�سه.

املجل�س التن�سيقي لإدارة طب الأ�سنان:

التن�سيقي  املجل�ص  ي�سكل   -1987 ل�سنة   206 رقم  الوزاري  للقرار  الثالثة  للمادة  وفقا 

خلدمات طب الأ�سنان برئا�سة مدير الإدارة وع�سوية نائبه، واملراقبني وروؤ�ساء مكاتب طب 

الأ�سنان يف املناطق ال�سحية والأع�ساء الآخرين الذي يرى الوزير �سمهم للمجل�ص ويخت�ص 

املجل�ص التن�سيقي بالخت�سا�سات الواردة يف املادة ال�سابعة من القرار الوزاري رقم 166 

ل�سنة 1985 والقرارات املعدلة له على النحو التايل: 

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

ومركز . 2 ال�سحية  واملناطق  لالإدارة  التابعة  والأق�سام  املراقبات  بني  العمل  تن�سيق 

ال�سباح العام لالخت�سا�سات الطبية.

بحث امل�سكالت التي تعرت�ص امل�سئولني باملراقبة والأق�سام التابعة لالإدارة واملناطق . 3

ال�سحية وو�سع احللول الناجحة لها.

درا�سة الحتياجات ال�سنوية لالإدارة من القوى الب�سرية والأجهزة والأدوات الطبية . 4

والتجهيزات.

للوزارة . 5 العامة  اخلطة  �سوء  اجلديدة يف  ال�سنوية  الإن�سائية  امل�سروعات  درا�سة 

واحتياجات الإدارة من تو�سعات يف اخلدمات والإن�ساءات.

درا�سة احتياجات الإدارة يف جمال التدريب والبحوث املتعلقة باخلدمات املناطة . 6

بالإدارة بالتعاون مع اجلهات املعنية بالوزارة.

درا�سة القرتاحات املتعلقة بتنقالت وندب العاملني يف املناطق ال�سحية يف �سوء . 7

اقرتاحات مدراء هذه املناطق.

والإداريني . 8 الفنيني  املوظفني  اأو  املجل�ص  اأع�ساء  من  املقدمة  القرتاحات  درا�سة 

التابعني لالإدارة.



الدليل االرشادي للعاملين 34
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

مناق�سة التقارير الدورية وال�سنوية عن اأن�سطة الإدارة واإقرارها.. 9

اأي اخت�سا�سات اأخرى يعهد بها الوزير اإىل جمال�ص الإدارات.. 10

اأعمال ومهام التن�صيق بوحدات خدمات طب الأ�صنان باملناطق ال�صحية

مت حتديث نظام جديد بتكليف بع�ص اأطباء الأ�سنان مبهام التن�سيق باملنطقة اإ�سافة 

للمهام الأ�سلية لهم كاأطباء اأ�سنان وذلك لزيادة التوا�سل واملتابعة بني اأق�سام طب الأ�سنان 

العاملة مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية ووحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة واإدارة طب 

بالعمل،  املتعلقة  والإدارية  الفنية  للم�ساكل  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  على  والعمل  الأ�سنان 

على اأن يتم عقد اجتماعات دورية ولقاءات �سهرية ملجل�ص ق�سم الأ�سنان باملنطقة ال�سحية 

املن�سقني  وع�سوية  الأ�سنان  وحدة خدمات طب  رئي�ص  برئا�سة  الجتماعات  هذه  وتكون 

وم�سئول ال�سيانة باملنطقة، وتر�سل املحا�سر لل�سيد مدير املنطقة وال�سيد مدير اإدارة طب 

الأ�سنان وال�سيد مراقب التن�سيق واملتابعة باإدارة طب الأ�سنان.

مت تكليف بع�س اأطباء الأ�صنان باأعمال التن�صيق بكل منطقة �صحية على النحو التايل:

• من�سقي فرق اأطباء الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية.	

• من�سق متابعة الأجهزة والأدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان.	

• من�سق التعقيم ومنع العدوى )اأنظر باب مراقبة �سبط اجلودة ومنع العدوى(.	

• من�سق التدريب )اأنظر باب مراقبة التخطيط والتدريب(.	

مالحظة: مهام وواجبات اأي من�سق قابلة للتعديل ح�سب حاجة العمل.

مهام من�صق فريق اأطباء الأ�صنان باملركز ال�صحي:

• والعاملني 	 باملنطقة  الأ�سنان  طب  خدمات  وحدة  رئي�ص  بني  الو�سل  حلقة  ميثل 

باملركز ال�سحي.

• متابعة تنفيذ جميع القرارات والتعاميم واخلفارات والأنظمة ال�سادرة عن مكتب 	

والفنيني  الأ�سنان  اأطباء  على  توزيعها  وم�سوؤولية  باملنطقة  الأ�سنان  خدمات طب 

باملركز ال�سحي.
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•  تن�سيق الإجازات الدورية بني اأطباء الأ�سنان والفنيني العاملني بق�سم طب الأ�سنان 	

باملركز ل�سمان �سري العمل وبخا�سة خالل فرتات الإجازات املو�سمية.

• وحدة 	 لرئي�ص  واإر�ساله  العاملني  مع  بالتن�سيق  الأ�سبوعي  الدوام  جدول  اإعداد 

خدمات طب الأ�سنان لإبداء الراأي والعتماد.

• اإخطار رئي�ص املركز ال�سحي بالأمور املتعلقة مبتابعة دوام العاملني بق�سم الأ�سنان 	

من جدول الدوام الأ�سبوعي والإجازات باأنواعها وال�ستئذانات واملبا�سرات وكذلك 

اإبالغ اأمني املركز لطلب احلاجة لتدخل ق�سم ال�سئون الهند�سية باملنطقة لأعمال 

ال�سيانة العامة للق�سم.

• من 	 وجتميعها  الأ�سنان  بق�سم طب  اخلا�سة  ال�سهرية  الإح�سائيات  على  الإ�سراف 

اأطباء الأ�سنان والفنيني باملركز وت�سليمها باملوعد املحدد ملكتب خدمات طب الأ�سنان.

• متابعة ت�سغيل اأجهزة احلا�سب الآيل بالعيادات ببداية الدوام ل�سمان فاعلية الربط 	

مع الت�سجيل ال�سحي وال�سيدلية والإبالغ عن اأي اأعطال اأو �سوء ا�ستخدام لها.

• الأ�سنان 	 طب  وم�ستهلكات  مبواد  اخلا�سة  والطارئة  الدورية  الطلبيات  اإعداد 

ومتابعة احتياجات الق�سم منها مع اإ�سراك اأطباء الأ�سنان وتدريب الأطباء اجلدد 

على حتريرها واإعدادها، والإ�سراف على ت�سلم هذه الطلبيات اأو من ينوب عنه من 

الأطباء عند ال�سرورة كذلك متابعة نوعيات وكميات املواد وامل�ستهلكات وتواريخ 

�سالحيتها ومتطلبات التخزين املثلى.

• اأعمال اجلرد 	 والإ�سراف على  الأدوات  الأ�سنان من  ق�سم طب  احتياجات  ح�سر 

وال�ستبدال الدورية مب�ساركة الأطباء وبالتن�سيق مع من�سقي الأدوات باملنطقة.

• اأجهزة طب 	 من  الق�سم  احتياجات  الأ�سنان عن  وحدة خدمات طب  رئي�ص  اإبالغ 

اأعمال  ومتابعة  اخلدمة  توقف  يف  تت�سبب  قد  التي  املتكررة  والأعطال  الأ�سنان 

ال�سيانة الدورية واأعمال الإ�سالح بالق�سم وحفظ امل�ستندات اخلا�سة بها.

• لتح�سني 	 املطروحة  والقرتاحات  العمل  �سري  عن  خمت�سر  �سهري  تقرير  تقدمي 

الأداء.
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مهام من�صق مواد واأدوات واأجهزة طب الأ�صنان باملنطقة ال�صحية:

• ميثل حلقة الو�سل بني رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ومن�سقي فرق 	

اأطباء الأ�سنان باملراكز ال�سحية ومن�سق املواد باإدارة طب الأ�سنان وم�سئول خمازن 

طب الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية.

• بياناتها 	 للمواد وامل�ستهلكات من حيث حتديث   )Code No.( الكود  متابعة مناذج 

بالتن�سيق مع من�سق املواد وامل�ستهلكات باإدارة طب الأ�سنان وم�سئول خمزن طب 

الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية وتعميم ذلك على اأطباء الأ�سنان.

• متابعة مناذج الطلبيات الدورية لأق�سام طب الأ�سنان باملراكز ال�سحية واإجراءات 	

رفعها  قبل  ال�سحية  باملراكز  املركزية  بال�سيدليات  الطلبيات  بربنامج  اإدخالها 

للجهات املخت�سة وكذلك متابعة اإجراءات ا�ستالمها من قبل اأطباء الأ�سنان باملراكز 

ال�سحية.

• وتواريخ 	 باملراكز  الأ�سنان  باأق�سام  وامل�ستهلكات  املواد  ونوعيات  كميات  متابعة 

�سالحيتها واإعادة توزيع الزوائد على اأق�سام طب الأ�سنان باملراكز ال�سحية اأو ردها 

لتح�سني  ب�ساأنها  القرتاحات  وتقدمي  الطبية  بامل�ستودعات  الأ�سنان  طب  ملخازن 

الأداء وتفادى نقاط ال�سعف وو�سع احللول املنا�سبة لها.

• تفقد اإجراءات التخزين ال�سحيحة ملواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان باملخازن باأق�سام 	

الأ�سنان باملراكز ال�سحية ومتابعة �سالحيتها.

• تكوين ومراجعة قاعدة البيانات وحفظ امللفات اخلا�سة مبواد وم�ستهلكات واأدوات 	

طب الأ�سنان باملنطقة.

• الإ�سراف واملتابعة خلطة اجلرد وال�ستبدال الدورية لأدوات طب الأ�سنان لأق�سام 	

ومتابعة  بها  احلادث  النق�ص  توفري  على  والعمل  ال�سحية  باملراكز  الأ�سنان  طب 

�سكاوى العاملني بهذا ال�ساأن وذلك بالتن�سيق مع مكتب اأدوات طب الأ�سنان.

• متابعة اإجراءات جتهيز طلبيات املواد وامل�ستهلكات واأدوات طب الأ�سنان لالفتتاحات 	

اجلديدة.
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• متابعة حالة اأجهزة طب الأ�سنان باملنطقة واإجراءات ال�سيانة الدورية ومدى تلبية 	

نداءات الأعطال ورفع املالحظات اخلا�سة بها لرئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان 

لإجراء الالزم.

اإمكانية احل�سول على مناذج الكود ).Code No( ومناذج الطلب )Forms( من املوقع 

اللكرتوين لإدارة طب الأ�سنان.

http://www.damoh.gov.kw
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بع�س نظم العمل مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية

 )العالج العام لالأ�سنان(

نظام الت�صجيل ال�صحي للمراجعني مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية. 1

• ال�سحي 	 الت�سجيل  كتبة  من خالل  ال�سحية  املراكز  يف  للمراجعني  الت�سجيل  يتم 

اأو  )الورقي  ال�سحي  ملفه  وي�ستخرج  للعالج  رقماً  املري�ص  يعطى  حيث  باملركز 

الإلكرتوين عند توفره لقطاع طب الأ�سنان( من خالل رقمه املدين اأو رقم ال�سجل 

الطبي له ويحتوي امللف على جميع املالحظات اخلا�سة بحالته ال�سحية العامة 

وما لديه من اأمرا�ص والأدوية امل�ستخدمة كما يحتوي على كرت خا�ص بالأ�سنان 

لتدوين كافة املعلومات اخلا�سة بالعالج وتاريخ املراجعة وبيان الطبيب املعالج.

• يفتح 	 للعالج  املري�ص  ويحتاج  �سحي  ت�سجيل  ملفات  بها  يوجد  ل  التي  املراكز 

للمري�ص ملف موؤقت لتدوين الت�سخي�ص والعالج حلني جتهيز امللفات من قبل ق�سم 

الت�سجيل ال�سحي بالوزارة.

• جارى العمل حالياً على تعميم نظام احلجز باحلا�سب الآيل لقطاع طب الأ�سنان 	

واإدراج بيانات ملفات املر�سى به.

• ا�ستقبال احلالت وتقدمي اخلدمة م�ستمر طوال فرتة العمل الر�سمية بجميع عيادات 	

الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية يف جميع املناطق ال�سحية وي�ستثنى من 

ذلك بع�ص العيادات والتي حتددها وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ال�سحية 

ل�ستقبال عدد معني من املر�سى يتم حتديده من قبلها اأي�ساً.

• يتم مناداة املراجعني كل ح�سب دوره امل�سجل على الو�سفة الطبية ول ي�سمح بتخطي 	

الدور حتى حلالت طلب التحويل وي�ستثنى من ذلك احلالت الطارئة وكبار ال�سن 

وذوي الحتياجات اخلا�سة.

• يف حالة تخلف املراجع عن الدور امل�سجل، يتم مناداته بعد ثالث اأرقام بعد اإبالغه 	

الطبيب بح�سوره.

• يطلب اإبراز البطاقة املدنية الأ�سلية للمراجع عند احلاجة لتحويل املراجع ملركز 	
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طب الأ�سنان التخ�س�سي اأو عند التو�سية باإجازة مر�سية وخالفه....

• ي�سجل الطبيب املعالج الت�سخي�ص والعالج وبيانات الإجازة املر�سية يف ملف املري�ص 	

ويف �سجل العيادة اليومي.

وتنظيمًا حل�صن �صري العمل يف عيادات طب الأ�صنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية، يتم 

التقيد بنظام احلجز اليومي للمراجعني طبقًا لل�صوابط التالية:

• يجب اإبالغ كتبة ال�سجالت بت�سجيل اأعداداً اإ�سافية يف حالة تغيب بع�ص املراجعني.	

• يتوقع اأن ي�ستهلك كامل وقت الدوام يف عالج العدد املحدد لكل عيادة ويف حالة 	

ا�ستقبال  الطبيب بعدم رف�ص  يلتزم  العدد املحدد بوقت مبكر  النتهاء من عالج 

اأي حالة جديدة بالوقت املتبقي والكايف لعالج احلالت اجلديدة ول يجوز التعلل 

بانتهاء الأرقام. 

• ال�سحي 	 الت�سجيل  اأعمال  الأ�سنان يف  بق�سم  العاملني  اأو  الأطباء  تدخل  يجوز  ل 

ووقف الت�سجيل قبل ا�ستكمال الأعداد املقررة من املراجعني وبخا�سة عند توفر 

الوقت الكايف ل�ستقبال املراجعني. 

• اأعداد 	 مراعاة  ب�ساأن  الأ�سنان  اأطباء  مع  التعاون  ال�سحي  الت�سجيل  كتبة  على 

املراجعني الراغبني يف الت�سجيل يف الفرتة الأخرية من الدوام وتنا�سبها مع الوقت 

املتبقي من الدوام وكذلك مراعاة الوقت املخ�س�ص لإجراءات التعقيم.

• اأو 	 الطبيب  الطارئة لالأطباء والفنيني، يجب على  اأو  املر�سية  الإجازات  يف حالة 

الفني اإبالغ اإدارة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة بال�سرعة املمكنة، لتوفري البديل 

اإبالغ من�سق فريق العمل باملركز واإخطار رئي�ص املركز ال�سحي  اأمكن وكذلك  اإن 

بوقت مبكر لتخاذ الالزم ب�ساأن عدم ت�سجيل املراجعني على عيادته يف حالة عدم 

التمكن من توفري البديل.

• يجب على الأطباء والفنيني التقيد بجدول الدوام الأ�سبوعي منعاً حلدوث اإرباك 	

يف العمل ويتم التبديل كتابياً عند ال�سرورة الق�سوى مبعرفة من�سق فريق العمل 

باملركز وموافقة رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة.
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الأعمـال الفنيـة والعالجيـة يف عيـادات طب الأ�صنـان باملراكـز ال�صحيـة. 2

م�صئولية الطبيب املعالج:. 1

• توكل هذه الإجراءات اإىل الطبيب املعالج الذي يعترب هو امل�سئول الأول والأخري عن 	

الإجراءات الفنية والعالجية املقدمة للمري�ص وهو املنوط بها �سمن الثوابت الطبية 

املتعارف عليها، وما اآلت اإليه الثقة بقيامه بهذه املهنة واأداء ر�سالته عرب ح�سوله 

على ال�سهادات العلمية املوؤهلة لأداء وظيفته واخلربات املكت�سبة من اأدائه العملي 

والعرتاف باأنه موؤهل لأداء هذه املهام مبا يحمله من ت�سريح ملزاولة هذه املهنة.

الأخطاء الطبية: . 2

• عند التخا�سم بحدوث خطاأ فني يرفع الأمر للجنة خمت�سة مكلفة من اإدارة طب 	

الأ�سنان لتحديد �سحة اإجراءات العمل الطبي املقدم للمري�ص من عدمه اأو اإهماله 

يف اأداء عمله ومدى م�سئولية الطبيب املعالج والتو�سية بتوقيع اجلزاء على الطبيب 

املعالج يف حال ثبوت اخلطاأ املهني.

تبعيـة عـالج املـري�س: . 3

• الإر�سادات الالزمة 	 واإعطائه  الأ�سعة الالزمة وعالج املري�ص  اأو عمل  يتم فح�ص 

وا�ستكمال العالج عند نف�ص الطبيب لنف�ص ال�سن املعالج، اأما يف حالة عدم تواجد 

الطبيب املعالج اأو يف حالة احلاجة لعالج الأ�سنان الباقية الغري م�سبوقة بالعالج 

فاإنه يلزم عالجها من قبل اأي طبيب باملركز عند ح�سول املري�ص على رقم دخول 

للعالج ول يجوز رف�ص احلالة.

وهذه بع�ص الإجراءات املتبعة عند عالج املري�ص على �سبيل املثال ل احل�سر:

اإجراءات فح�س املري�س:. 4

املري�ص عن . 1 ب�سوؤال  الطبيب  يقوم  العيادة  املري�ص يف �سجل  بيانات  ت�سجيل  بعد 

التاريخ املر�سي وي�سجل املالحظات على امللف اخلا�ص به، ويتم اتخاذ الحتياطات 

الالزمة يف حالة �سكوى املري�ص من مر�ص مزمن كاأمرا�ص الدم اأو القلب .... الخ.

يقوم الطبيب بفح�ص املري�ص على كر�سي الأ�سنان بالعيادة باأدوات الفح�ص املعقمة . 2

الت�سخي�ص  لزم - وفح�سها وحتديد  اإذا  املنا�سبة -  الأ�سنان  اأ�سعة  وطلب �سور 

الطبي للحالة وخطة العالج الالزمة.
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الإجراءات العالجية:. 5

:)Extraction( خلـع الأ�صـنان -

ت�سمل خلع الأ�سنان اللبنية والدائمة واخللع اجلراحي ويتم اإجراء الفح�ص على املري�ص 

كما يف )1-2( من اإجراءات الفح�ص ثم:

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

بعد اإجراء اخللع توجه عناية املري�ص لن�سائح ما بعد اخللع اإ�سافة اإىل ت�سليمه . 4

منوذج مدون عليه هذه الن�سائح.

التحويل . 5 بيانات منوذج  كامل  تدوين  يتم  الأخ�سائي  يف حالة احلاجة ل�ست�سارة 

الر�سمي ويحول املري�ص مع �سور الأ�سعة اإىل وحدة اجلراحة مبركز طب الأ�سنان 

التخ�س�سي املخت�ص با�ستقبال حتويالت املنطقة.

امللف . 6 اأو  اليومي  العيادة  املري�ص ويف �سجل  الت�سخي�ص والعالج يف ملف  ي�سجل 

اللكرتوين.

ت�سجل الإجازات املر�سية يف ملف املري�ص وحتفظ ن�سخة يف ملف الإجازات يف . 7

العيادة للرجوع اإليها عند اللزوم.

:)Dental Fillings( ح�صـوات الأ�صـنان -

• ت�سمل احل�سوات املوؤقتة والدائمة والتجميلية وتتبع نف�ص الإجراءات يف البنود )6-3-2-1(.	

• ل ت�ستخدم احل�سوات املوؤقتة اإل يف اأ�سيق احلدود كاحلالت التي حتتاج فنياً لهذا 	

النوع من احل�سوات كحالت احلفر العميق وتغطية الع�سب.

• الدائمة 	 للح�سوات  ال�سر�ص  يف جتهيز  الإكلينيكية  الطريقة  باتباع  الدكتور  يقوم 

 )Amalgam( وي�ستخدم نوع املادة ح�سب ما يراه الطبيب منا�سبا للحالة مثل ح�سوات

.)Composite( اأو

• ي�ستخدم العازل املطاطي )Rubber Dam( كلما اأمكن.	
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:)Scaling( تنظيـف الأ�صـنان -

• تتبع نف�ص الإجراءات يف البنود )6-3-2-1(.	

• يتم عمل تنظيف الأ�سنان يف العيادة ول يحول اإل احلالت التي حتتاج اإىل تنظيف 	

عميق )Deep Scaling( لعيادة �سحة الفم.

• ي�ستخدم منوذج التحويل على اأن يراجع املري�ص بعد ذلك طبيبه ل�ستكمال العالج.	

اأمثلة على بع�س الأدوية ال�صائعة ال�صتخدام يف عالج طب الأ�صنان للبالغني   .3

      )انظر للملحق(.

4.   خدمات عالج الأطفال

الفئة العمرية: من الولدة اإىل عمر 6 �صنوات

غري الكويتيني الكويتيني       

يتم عالج الأطفال دون 6 �سنوات كلما اأمكن يف عيادات مراكز الرعاية الأولية ويتم حتويل 

احلالت التي حتتاج تدخل الطبيب الخت�سا�سي اإىل وحدة طب اأ�سنان الأطفال مبركز طب 

الأ�سنان التخ�س�سي التابع للمنطقة.

الفئة العمرية: من عمر 6 �صنوات اإىل عمر 15 �صنة

غري الكويتيني طلبة املدار�س احلكومية الكويتيني طلبة املدار�س احلكومية

العيادات  يف  العالجية  اخلدمات  لهم  تقدم 

للربامج  التابعة  اخلدمة  ومراكز  املدر�سية 

املدر�سية ل�سحة الفم والأ�سنان.

العيادات  يف  العالجية  اخلدمات  لهم  تقدم 

للربامج  التابعة  اخلدمة  ومراكز  املدر�سية 

املدر�سية ل�سحة الفم والأ�سنان.

غري الكويتيني طلبة املدار�س اخلا�صة الكويتيني طلبة املدار�س اخلا�صة

تقدم لهم اخلدمات العالجية مبراكز الرعاية 

عيادات  ا�ستحداث  وقد مت  الأولية،  ال�سحية 

طب اأ�سنان اأطفال يف بع�ص املناطق ال�سحية 

من  بالعالج  م�سمولني  الغري  فئة  ل�ستقبال 

والأ�سنان  الفم  املدر�سية ل�سحة  الربامج  قبل 

وجاري تعميمها على باقي املناطق ال�سحية.

العيادات  يف  العالجية  اخلدمات  لهم  تقدم 

للربامج  التابعة  اخلدمة  ومراكز  املدر�سية 

املدر�سية ل�سحة الفم والأ�سنان.
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عيادات طب اأ�صنان اأطفال م�صتحدثة يف بع�س املناطق ال�صحية

الأطفال  ل�ستقبال  م�ستحدثة  اأطفال  اأ�سنان  طب  عيادات  ال�سحية  املناطق  بع�ص  يف  تتوفر 

التابعني لبع�ص املراكز ال�سحية املحددة بكل منطقة �سحية والغري م�سمولني بالعالج من قبل 

الربامج املدر�سية ل�سحة الفم والأ�سنان وجاري العمل على تعميم هذه اخلدمة لكافة املناطق 

ال�سحية.

ي�ستقبل ال�ساملية - حويل - اجلابرية منطقة حويل ال�سحية - مركز ال�ساملية الغربي 

ال�سحي

ملنطقة  التابعة  املناطق  جميع  ي�ستقبل 

الأحمدي ال�سحية

منطقة الأحمدي ال�سحية - مركز فهد الأحمد 

ال�سحي

ي�ستقبل جليب ال�سيوخ - الفروانية - خيطان خيطان  مركز   - ال�سحية  الفروانية  منطقة 

اجلنوبي

ي�ستقبل جميع املناطق التابعة ملنطقة اجلهراء 

ال�سحية

�سعد  مركز   - ال�سحية  اجلهراء  منطقة 

العبداهلل ق 10

5.   اأمثلـــــــة علـــــــى بع�ـــــــس الأدويـــــــة ال�صائعـــــــة ال�صتخـــــــدام يف عـــــــالج طـــــــب الأ�صنـــــــان لالأطفـــــــال 

      )انظر للملحق(.
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6.  خدمات العالج لذوي الحتياجات اخلا�صة

الحتياجات  ذوي  لفئة  �سحية  خدمة  وتقدمي  الأ�سنان  طب  بخدمات  لالرتقاء  �سعياً 

اخلا�سة )اأ�سحاب الإعاقات اجل�سدية والذهنية(، يتم العمل على ا�ستقبال وفح�ص وعالج 

هذه احلالت على ح�سب اجلدول التايل:

مالحظات املناطق امل�صمولة العيادة املعاجلة الفئة العمرية

ح�سب البطاقة املدنية
حمـــــافظـــات  جميع 

الكويت ح�سب العنوان

الأطــــفال  عيـــــــادات 

مبراكز  التخ�س�سيـــة 

طب الأ�سنان التخ�س�سية

الولدة -12 �سنة

ت�ستقبـــل  العيــــــادات 

جميع مناطق الكويت
جميع مناطق الكويت

الحتياجات  عيادات 

اخلا�ســـة مبركز طب 

الأ�سنان )الأمريي(

12 �سنه فما فوق

تقدمي خدمات وقائية 

وعالجية على ح�سب 

اإمكانيــــــــات العيـــادة 

والتحويـــــــل للعـــــالج 

التخ�س�ســــــــي عنــــد 

احلاجة

منت�سبـــــــني مدار�ـــص 

الرتبية اخلا�سة

عيادات عالجية يف:

الرتبيـــة  مدر�ســـة   -

الفكرية بنني

التاأهيـــل  مدر�ســـة   -

املهني بنات

- مبنى اإدارة مدار�ص 

الرتبية اخلا�سة

مــــدار�ـــص  تالمــــيـــذ 

الرتبية اخلا�سة

الأ�صنان لذوي الحتياجات اخلا�صة مبركز طب  اإىل عيادات طب  التحويل  نظام 

الأ�صنان )الأمريي(

• يتم حتويل املراجعني )ذوي الحتياجات اخلا�سة - 12 �سنة فما فوق( بعد ا�ستكمال 	

العام  الأ�سنان  طب  عالج  عيادات  خالل  من  اخلا�سة  التحويل  بنماذج  بياناتهم 

العاملة مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية باملناطق ال�سحية وعيادات طب الأ�سنان 

الأ�سنان لذوي الحتياجات  اإىل عيادات طب  بال�سئون الجتماعية  الرعاية  لدور 

مبركز طب الأ�سنان الأمريي.
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الإجراءات العالجية:

• الأمر 	 تواجد ويل  املراجعني )مع مراعاة  با�ستقبال وفح�ص  الأ�سنان  يقوم طبيب 

التي تتطلب �سرورة وجوده( وطلب الفحو�سات املخربية و�سور  حلالت الإعاقة 

الأ�سعة وطلب ا�ست�سارة اأطباء الطب الب�سري عند احلاجة وحتديد خطط العالج 

وفقاً  املتابعة  واإجراءات  ال�سحية  والتوعية  والوقائية  العالجية  اخلدمة  وتقدمي 

للثوابت الطبية وتدوين ال�سجل الطبي وكتابة التقارير الالزمة للمري�ص.

• يقوم على م�ساعدة الطبيب املعالج اأحد اأفراد الهيئة التمري�سية املدربني واملوؤهلني 	

للتعامل مع احلالت املعاجلة ف�ساًل عن املهام الوظيفية الفنية والتنظيمية املوكلة 

اإليه بالعيادة.

• احلالت التي حتتاج فرتات زمنية طويلة اأو اإجراءات عالجية خا�سة يتم حتديد 	

موعد ل�ستكمال عالجها وفقا لنظام املواعيد امل�سبقة املطبق للعيادة.

الإجراءات العالجية حتت املخدر العام:

يقوم طبيب الأ�سنان بتحديد احلالت التي حتتاج عمل الإجراءات العالجية لها حتت 

املخدر العام ويتم عالجها وفقاً للنظام التي:

واأطباء . 1 والأ�سنان  الفم  جراحة  ق�سم  اأطباء  مع  بالتن�سيق  الأ�سنان  طبيب  يقوم 

التخدير العام مب�ست�سفى الأمريي املعنيني بعمل الفحو�سات الالزمة لإجراءات 

ال�سحية  احلالة  ومتابعة  واملرور  العام  والتخدير  واخلروج  الدخول  وم�ستندات 

التخدير  واأيام  العمليات  وجدول  املتاحة  لالأ�سرة  وفقاً  املعاجلة  للحالت  العامة 

واأولوية العالج للحالت.

الأ�سنان . 2 طب  مبجال  الالزمة  العالجية  الإجراءات  بعمل  الأ�سنان  طبيب  يقوم 

حتت املخدر العام من خلع عادي وجراحي والتعامل مع م�ساعفات اخللع وعمل 

احل�سوات وحالت عالج الع�سب وح�سوات اأقنية اجلذور الغري متقدمة والعالجات 

واجل�سور  التيجان  وعمل  لالأ�سنان  الداعمة  والأن�سجة  اللثة  مل�ساكل  اجلراحية 

والرتكيبات املتحركة الب�سيطة والتعامل مع اجلروح وك�سور الأ�سنان الناجتة عن 

بطب  اخلا�سة  والتقارير  ال�سحية  البيانات  وتدوين  املتابعة  واإجراءات  احلوادث 

الأ�سنان مبلف املري�ص والإجراءات الأخرى املتاحة وفقاً لقدراته العلمية والعملية 

وذلك مب�ساعدة اأفراد الهيئة التمري�سية لعيادة طب الأ�سنان لذوي الحتياجات 



الدليل االرشادي للعاملين 46
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

اخلا�سة وح�سور ممر�ص غرفة العمليات بامل�ست�سفى.

يقوم . 3 العام  املخدر  اخت�سا�سي حتت  اأ�سنان  طبيب  تدخل  التي حتتاج  احلالت 

طب  مبراكز  الخت�سا�سيون  الأ�سنان  طب  اأطباء  مع  بالتن�سيق  الأ�سنان  طبيب 

الأ�سنان التخ�س�سية للم�ساركة باإجراءات العالج.

7.   الإجراءات املتبعة ل�صتقبال املراجعني املحولني ملراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية 

يجب مراعاة حتقيق املتطلبات التالية يف عيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�سحية 

الأولية )العالج العام( قبل التحويل للعالج التخ�س�سي:

• يتم فح�ص املري�ص بدقة وعمل �سور الأ�سعة الالزمة ومراعاة �سرورة الت�سخي�ص 	

ال�سحيح وت�سكني الأمل.

•  عمل احل�سوات والرتميمات الالزمة لالأ�سنان وقلع جذور الأ�سنان التالفة التي ل 	

ميكن عالجها.

•  اإزالة الرت�سبات اجلريية وتنظيف الأ�سنان.	

• يجب اأن تكون حالة الأ�سنان املحولة للعالج التحفظي �ساحلة واأن تكون عالقتها 	

بالأ�سنان املجاورة واملقابلة وحالة اللثة وعظام الفك الداعمة لها يف حالة جيدة واأن 

يكون لها وظيفة بالفم، ودرجة عناية املري�ص بال�سحة الفموية جيدة.

• يكون التحويل على منوذج التحويل الر�سمي مع ا�ستيفاء كل البيانات املذكورة بخط 	

وا�سح وخمتوم بختم الطبيب القائم بالتحويل وختم مركز الرعاية ال�سحية الأولية 

باملنطقة ال�سحية مرفق مع �سور الأ�سعة الالزمة.

•  التنبيه على املري�ص باأن التحويل للمركز التخ�س�سي يكون للفح�ص وال�ست�سارة 	

وا�ستبيان احتمالت خطط العالج التي يحددها طبيب الوحدة التخ�س�سية  اأولً 

وحتديد موعد للعالج.

• يحول املري�ص للمركز التخ�س�سي التابع له وفق العنوان امل�سجل ببطاقته املدنية 	

حتى لو كان العالج الأويل مت مبنطقة �سحية خمتلفة.
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التحويل لعالج اقنية اجلذور:

• ونزع 	 املراد عالجه  ال�سر�ص  يتم حت�سري  اأقنية اجلذور  لعالج  التحويل  يف حالة 

.)P.A & B.W( وعمل �سور اأ�سعة )Pulpectomy( ًالع�سب كليا

التحويل لعالج حالت التقومي:

• يقت�سر التحويل لعالج حالت التقومي على الكويتيني فقط.	

• يقت�سر عالج حالت التقومي على حالت التزاحم ال�سديد امل�سوه لالأ�سنان الذي 	

الوجه، وكذلك حالت عدم  اأو على مظهر  الفم والأ�سنان  على �سحة  يوثر �سلباً 

�سحة تطابق الفكني املوؤثر على وظيفة الفم والأ�سنان.

• اأولوية العالج للحالت ال�سعبة والطارئة ويراعى عدم حتويل احلالت التالية:	

)Mild Crowding - Generalized Spacing - Midline Diastema - Primary 

Dentition(

التحويل لق�صم الرتكيبات الثابتة:

• يقت�سر التحويل للعالج لق�سم الرتكيبات الثابتة على الكويتيني فقط.	

• حالت ال�ست�سارة لزراعة الأ�سنان يتم حتويلها اإىل وحدة التيجان واجل�سور.	
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ثالثا

خدمات العالج بعيادات طب الأ�سنان ال�ساملة

 �سـعياً لالرتقاء باخلـدمات ال�سحية املقـدمة يف عيادات طـب الأ�سنان مبـراكز الرعـاية 

ال�سـحية الأولية وتطويراً للخدمات العالجية احلالية ب�سورة �سمولية مت ا�ستحداث عيادات 

تخ�س�سية �ساملة تقوم بتقدمي خدمات توعوية ووقائية وعالجية وذلك لتحقيق ال�ستفادة 

الق�سوى من القدرات العلمية والعملية ملخرجات الربامج املحلية من الأطـباء.

وقد بداأ العمل يف هذه العيادات على النحو التايل:

• اأكتوبر 2013 مبنطقة الريموك )مركز عبد اهلل العبد الهادي ال�سحي(.	

• اكتوبر 2014 مبنطقة اخلالدية )مركز عبد اهلل و�سريفة املحري ال�سحي(.	

• اأكتوبر 2015 مبنطقة ال�سهداء )مركز ال�سهداء ال�سحي(.	

• اأكتوبر 2016 مبنطقة العقيلة )مركز العقيلة ال�سحي(.	

ناأمل اأن ت�ساهم هذه العيادات يف تقليل الوقت واجلهد للمراجعني وتخـفيف ال�سغط 

علـى مراكـز طـب الأ�سـنان التخـ�س�سية واأن حتقـق هذه العيـادات الهـدف املـرجو مـنها يف 

تقـدمي خدمـة عـالجية مـتكاملة والرتقاء باخلدمات املقدمة نحو مزيد من ر�سى متلقي 

اخلدمة، وجاري التو�سع يف مفهوم عيادات طب الأ�سنان ال�ساملة وذلك بافتتاحها مبنطقة 

الزهراء، الرابية وال�سليبيخات خالل العام 2017 مع ال�ستمرار بالفتتاحات اجلديدة يف 

الأعوام القادمة.

نظام العمل و�سيا�سة الت�سغيل

الأطباء املكلفني بالعمل يف هذه العيادات:

• البورد 	 الكويتيني احلا�سلني على �سهادة  الأ�سنان  اأطباء  النظام  بتنفيذ هذا  يقوم 

الأيرلندية  امللكية  اجلراحني  كليه  زمالة  و�سهادة  العام  الأ�سنان  الكويتي يف طب 

الوليات  من  م�سابهة  اأخرى  �سهادات  على  احلا�سلني  وكذلك   )MGDSRCSI(
املتحـدة واملمـلكة املتحدة.
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املهام الفنية:

• العلمية 	 لقدراته  وفقا  وعالجها  احلالت  با�ستقبال  ال�ساملة  العيادة  طبيب  يقوم 

والعملية ويكون نطاق العمل للحالت املحولة للعيادات التخ�س�سية ال�ساملة كالتايل:

اخللع العادي واجلراحي وم�ساعفاتها.- 

عمل احل�سوات املختلفة.- 

عالج الع�سب وح�سوات اأقنية اجلذور.- 

العالجات اجلراحية مل�ساكل اللثة والأن�سجة الداعمة لالأ�سنان.- 

عمل التيجان واجل�سور الب�سيطة )من وحدة اإىل ثالث وحدات(.- 

عمل الرتكيبات املتحركة الكاملة واجلزئية.- 

التعامل مع ك�سور الأ�سنان الناجتة عن احلوادث.- 

ا�ستقبال وت�سخي�ص حالت العيوب اخللقية واجلينية والأمرا�ص ذات العالقة - 

بطب الأ�سنان.

• وطلب 	 املراجعني  وفح�ص  با�ستقبال  ال�ساملة  التخ�س�سية  العيادة  طبيب  يقوم 

اخلدمة  وتقدمي  العالج  خطط  وحتديد  الأ�سعة  و�سور  املخربية  الفحو�سات 

العالجية والوقائية والتوعية ال�سـحية وفقا للثـوابت الطبية وتقدمي ال�ست�سارات 

وتدوين ال�سجل الطبي وكتابة التقارير الالزمة للمري�ص.

• العلمية 	 القدرات  تتجاوز  التي  اأو  الأخ�سائيني  ل�ست�سارة  حتتاج  التي  احلالت 

الأطبـاء  قبل  من  الر�سمي  التحويل  منوذج  على  حتويلها  يتم  ال�ساملة  للعيادات 

املمار�سني اأو طبيب العـيادة ال�ساملة اإىل الـعيادات التخ�س�سيـة التابعة ملركز طب 

الأ�سنان التخ�س�سي التابع للمنطقة لـطلب ال�ست�سارة الطبية اأو العالج وفقا لنظام 

التحويالت باملنطقة.

• يحق لطبيب العيادة ال�ساملة العمل بنظام املواعيد يوم اإىل يومني بالأ�سبوع وتقت�سر 	

املواعيد على الكويتيني فقط.

• يتم ت�سجيل اإ�سم املري�ص، رقم الهاتف، رقم البطاقة املدنية، والتاأكيد قبل يوم عن 	

طريق املمر�سة.
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• يف حال تخلف املري�ص عن املوعد ثالث مرات متتالية يعاد املري�ص لعيادة الفح�ص.	

• يقوم 	 املوعد  املري�ص عن ح�سور  اأو تخلف  املري�ص ملدة 10 دقائق  تاأخر  يف حال 

الطبيب با�ستقبال مر�سى عيادات العالج العام.

• اآلية التحويل للمخترب: لعمل الرتكيبات الثابتة اأو املتحركة يتم التحويل اإىل خمترب 	

وح�سب  املري�ص  رغبة  على  بناء  )الأمريي(  الأ�سنان  مركز طب  اأو خمترب  خا�ص 

النظم املتبعة.

• الحتفاظ باأ�سعات املري�ص الأولية والنهائية للتمكن من مراجعتها عند حدوث اأي 	

طارئ اأو للرجوع اإليها لتقييم كفاءة اخلدمة.

اخلفارات:

يتم تكليف اأطباء العيادات ال�ساملة باخلفارة اأيام اجلمع والعطل الر�سمية �سمن جدول 

اخلفارات ال�سهري لأطباء الأ�سنان باملناطق ال�سحية التابعني لها.

املتابعة الإدارية:

الإ�صراف واملتابعة:

الأ�سنان  عيادات طب  من�سق  م�سئوليات  من  الـعيادة  على  والفـني  الإداري  الإ�سـراف 

ال�سنوي  التقييم  ويت�سمن  باملنطقة  الأ�سنان  طب  خدمات  رئي�ص  من  بالتعاون  ال�ساملة 

لالأطباء، متابعة الإح�سائية ال�سهرية، تن�سيق الإجازات والأذونات.

املهام الوظيفية ملن�صق عيادات طب الأ�صنان ال�صاملة:

يكون حلقة الو�سل بني اأطباء الأ�سنان العاملني بالعيادات ال�ساملة ورئي�ص وحدة . 1

باإدارة طب  واملتابعة  التن�سيق  ومراقب  ال�سحية  باملنطقة  الأ�سنان  خدمات طب 

الأ�سنان فيما يتعلق باخلدمات املقدمة.

التن�سيق مع مراقب التن�سيق واملتابعة ب�ساأن املتطلبات التجهيزية الالزمة للعيادات . 2

العاملة اأو املقرتحة لالفتتاح.

متابعة اإح�سائيات العيادات ال�سهرية واإر�سالها اإىل مراقب التن�سيق واملتابعة.. 3
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تن�سيق اإجازات الأطباء وو�سع خطط التغطية الالزمة وثم اعتمادها من مراقب . 4

التن�سيق واملتابعة.

اعتماد اإ�ستئذانات الأطباء.. 5

الإ�سراف ومتابعة �سري العمل بعيادات طب الأ�سنان ال�ساملة والتاأكد من تطبيق . 6

برامج العمل والنظم واللوائح الفنية ومتابعة تنفيذها.

امل�ساركة والتعاون مع رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان ومراقب التن�سيق واملتابعة . 7

يف اإجراءات التقييم ال�سنوي.

اإعداد تقارير ربع �سنوية عن العيادات ال�ساملة مت�سمنة الإيجابيات وال�سلبيات . 8

والتو�سيات املقرتحة لتطوير الأداء املهني ورفعها اإىل مراقب التن�سيق واملتابعة.
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رابعًا

خدمـــات العـالج التخ�س�سي لطب الأ�سنان

مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية

التخ�س�سية  العالجية  الأ�سنان  طب  خدمات  التخ�س�سية  الأ�سنان  طب  مراكز  تقدم 

ل�سكان املحافظة التابع لها كل مركز وفقا لنظام الت�سجيل ال�سحي وطبقا للبطاقات املدنية 

للمراجعني، وتتبع مراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية اإدارة طب الأ�سنان فنيا واإداريا، وتقدم 

هذه اخلدمات من خالل �سبع مراكز تخ�س�سية لطب الأ�سنان موزعني ح�سب املحافظات 

كالتايل:-

• مركز طب الأ�سنان )الأمريي( - حمافظة العا�سمة.	

• مركز بنيد القار التخ�س�سي لطب الأ�سنان - حمافظة العا�سمة.	

• املركز التخ�س�سي لطب الأ�سنان - حمافظة حولـي 	

• مركز الفروانية التخ�س�سي لطب الأ�سنان - حمافظة الفروانية.	

• مركز العدان التخ�س�سي لطب الأ�سنان - حمافظة الأحمــدي.	

• مركز اجلهراء التخ�س�سي لطب الأ�سنان - حمافظة اجلهـراء.	

• مركز جابر الأحمد التخ�س�سي لطب الأ�سنان - حمافظة مبارك الكبري.	
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1 - الهيكل الإداري والفني ملراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية

الطبية  اخلدمات  وروؤ�ساء  التخ�س�سية  الأق�سام  روؤ�ساء  م�سئوليات  �سمن  مالحظة: 

روؤ�ساء  التن�سيق مع  والت�سغيلية وو�سع اخلطط ويراعى  الفنية  ال�سيا�سات  امل�ساندة ر�سم 

املراكز التخ�س�سية عند التطبيق.
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2 - الخت�سا�سات الواردة بالقرار الوزاري رقم 202 ل�سنة 2010

اخت�صا�صات رئي�س املركز التخ�ص�صي لطب الأ�صنان:

الإ�سراف العام على نظم �سري العمل باملركز )الطبية والفنية والإدارية( والتاأكد . 1

من تطبيق هذه النظم ومتابعة تنفيذها.

تطبيق برامج العمل يف كافة الوحدات الطبية والفنية والإدارية.. 2

تن�سيق العمل بني اأجهزة املركز الطبية والفنية ل�سمان ح�سن �سري العمل واإزالة . 3

العقبات التي تعرت�سه.

لتطويرها . 4 م�سارها  ت�سحيح  على  والعمل  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  تقييم 

وحت�سني جودتها.

درا�سة القرتاحات املقدمة من العاملني ورفع التو�سيات الالزمة ب�ساأنها.. 5

التفتي�ص الدوري املفاجئ على وحدات املركز املتنوعة.. 6

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

امل�ساركة يف اإعداد وو�سع اخلطط امل�ستقبلية مع اجلهات املعنية بهدف الرتقاء . 8

بامل�ستوى املهني والعملي للعاملني باملركز.

التعاون واملتابعة مع اجلهات املعنية من اأجل ن�سر الوعي ال�سحي بني املواطنني.. 9

اعتماد التقارير ال�سنوية والربع ال�سنوية للعاملني باملركز.. 10

اإعداد امليزانية ال�سنوية باحتياجات املركز الفنية وغري الفنية.. 11

امل�ساركة يف الإ�سراف على خفارات نهاية الأ�سبوع والإجازات والعطل الر�سمية.. 12

ما يوكل اإليه من اأعمال اأخرى.. 13

يوؤدي رئي�ص املركز عمله الأ�سلي يف فرتة الدوام ال�سباحية ويقوم بالزيارات املفاجئة يف 

الفرتة امل�سائية. كما ي�سارك يف الإ�سراف على خفارات نهاية الأ�سبوع والعطالت الر�سمية.
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يت�صمن املركز التخ�ص�صي لطب الأ�صنان الوحدات التخ�ص�صية التالية:

وحدة جراحة الفم والوجه والفكني.. 1

وحدة عالج اأقنيـة اجلذور.. 2

وحدة تقـومي الأ�سنان.. 3

وحدة عالج طب اأ�سنان الأطفال.. 4

وحدة ال�ستعا�سة ال�سناعية.. 5

وحدة عالج اللثة وطب الفم.. 6

وحدة عالج ذوي الإحتياجات اخلا�سة.. 7

اخت�صا�صات روؤ�صاء وحدات طب الأ�صنان التخ�ص�صية:

يبا�سر رئي�ص الوحدة عمله الأ�سلي بالوحدة بحيث يتفرغ للعمل يف عيادته ثالث اأيام 

اأ�سبوعياً على الأقل لعالج املر�سى، ويومني للعمل الإداري منها تنظيم يوم الفح�ص، ويخت�ص 

رئي�ص الوحدة التخ�س�سية بالأعمال واملهام الإدارية والفنية التالية:

والنظم . 1 الت�سغيل  ل�سيا�سات  بالعيادات طبقاً  العمل  وبرامج  تنفيذ خطط  متابعة 

املعتمدة من جمل�ص الأق�سام التخ�س�سية والقرارات واللوائح ال�سادرة من الوزارة 

وذلك بالتن�سيق مع رئي�ص املركز ورئي�ص الق�سم املخت�ص.

اأداء ومتابعة اإجراءات الفح�ص وتوزيع العمل على الأطباء العاملني بالوحدة وكذلك . 2

متابعة احلالت الطارئة واأي م�ساكل تتعلق باملر�سى.

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

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

والرتقاء باخلدمة.

القيام بالتدريب وامل�ساركة يف و�سع خطط وبرامج التدريب مع اجلهات املعنية . 5

الأخرى والإ�سراف على تنفيذها بالوحدة.
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التعاون والتن�سيق مع الوحدات الأخرى باملركز.. 6

الأبحاث . 7 يف  وامل�ساركة  تخ�س�سه  جمال  يف  تدخل  التي  الطبية  البحوث  اإجراء 

الأخرى التي تتعلق بذات التخ�س�ص.

اإعداد التقارير ال�سهرية وال�سنوية عن �سري العمل بالوحدة والعاملني فيها ورفعها . 8

اإىل رئي�ص املركز.

اإعداد بيانات ومتطلبات الوحدة من قوى عاملة واأجهزة واأدوات ورفعها لرئي�ص . 9

املركز.

تنظيم اإجازات العاملني بالوحدة واعتمادها من قبل رئي�ص املركز.. 10

اجتماعات الوحدة الطبية التخ�ص�صية

بدعوة  الأقل  على  �سهور  ثالثة  كل  مرة  الواحدة  التخ�س�سية  الوحدة  اأع�ساء  يجتمع 

من رئي�سها اأو كلما دعت احلاجة لذلك لبحث اأمور الوحدة ون�ساطاتها العلمية والثقافية 

وبغر�ص التن�سيق مع الوحدات التخ�س�سية الأخرى وترفع حما�سر جل�سات الوحدة لرئي�ص 

الق�سم ورئي�ص املركز.

اخت�صا�صات اأمني املركز التخ�ص�صي لطب الأ�صنان:

اأمني املركز لل�سئون الإدارية م�سئولً اأمام رئي�ص املركز ويخت�ص بالأعمال التالية:

املختلفة . 1 واملالية  الإدارية  والأن�سطة  الأعمال  جميع  مبتابعة  والقيام  الإ�سراف 

باملركز.

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

الإدارية.

الإ�سراف على تنظيم وحفظ وا�ستخراج ال�سجالت وامللفات اخلا�سة باملراجعني.. 3

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

الإ�سراف على تطبيق نظام الت�سجيل ال�سحي وفقاً للقواعد املنظمة له.. 5
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تاأمني احتياجات املركز من متطلبات مثل خدمات القرطا�سية والأدوات الكهربائية . 6

واأدوات النظافة وغريها.

و�سرف . 7 وت�سجيلها  باملركز  اخلا�سة  الطبية  غري  العهدة  حفظ  على  الإ�سراف 

الطلبات اليومية طبقاً للقواعد والتعليمات ال�سادرة بهذا ال�ساأن.

الإ�سراف على حت�سيل الر�سوم ال�سحية و�سرف امل�سروفات النرثية.. 8

تنظيم الإجازات الدورية للعاملني الإداريني باملركز واعتمادها من رئي�ص املركز . 9

وامل�ساركة يف و�سع التقارير ال�سنوية والربع �سنوية عن العاملني الإداريني باملركز 

ورفعها لرئي�ص املركز.

الإ�سراف على اأعمال اخلدمات الفندقية وتنفيذ اللوائح املنظمة لهذه الأعمال.. 10

�سيارات . 11 وا�ستدعاء  ا�ستعمالها  ح�سن  يكفل  مبا  باملركز  ال�سيارات  خدمة  تاأمني 

الإ�سعاف عند احلاجة.

الإ�سراف على اأعمال ال�سيانة العامة للمركز ومتابعة ذلك مع اجلهات املعنية.. 12

متابعة اإجراءات الأمن وال�سالمة ب�سفة خا�سة.. 13

العمل وخا�سة . 14 تقت�سيه م�سلحة  ما  الأخرى ح�سب  الر�سمية  باجلهات  الت�سال 

باأجهزة الأمن املخت�سة فيما يتعلق بال�سكاوي.

امل�ساركة يف اإعداد التقرير ال�سنوي عن اأعمال املركز.. 15

مراقبة دوام العاملني باملركز من الفنيني والإداريني ورفع تقارير يومية بذلك اإىل . 16

رئي�ص املركز.

اإ�سافة لبع�ص املهام الإدارية الواردة بالقرار الوزاري رقم 560 ل�سنة 1989 وهي:. 17

• لقوائم 	 طبقاً  والفنيني  الإداريني  للموظفني  الدورية  الإجازات  اإجراءات  اإمتام 

الإجازات الدورية املعتمدة من رئي�ص املركز.

• اعتماد الإجازات الطارئة للموظفني الإداريني.	
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• اإمتام اإجراءات طلبات الإجازات الدرا�سية للموظفني الإداريني.	

• الإداريني 	 ال�سادرة عن املركز ملن يهمه الأمر للموظفني  ال�سهادات  التوقيع على 

والفنيني.

• طلب ال�ستف�سار عن الراتب ملوظفي املركز.	

• طلب هوية ملوظفي املركز الإداريني والفنيني.	

• طلب العالوة الجتماعية للموظفني الإداريني والفنيني.	

• اعتماد فواتري الر�سوم ال�سحية وامل�سروفات النرثية.	

اخت�صا�صات امل�صرف الإداري باملركز:

امل�سرف الإداري م�سئولً اأمام اأمني املركز ويخت�ص بالأعمال التالية:

متابعة اأعمال القيد بال�سجالت، ا�ستخراج ملفات املر�سى وا�ستخراج البطاقات . 1

لغري امل�سجلني على املركز يف احلالت الطارئة.

متابعة وتنفيذ املهام التي يكلف بها اأمني املركز ويحل حمل اأمني املركز يف حالة . 2

غيابه.

املجل�س التن�صيقي للمركز:

ي�سكل باملركز جمل�ص تن�سيقي برئا�سة رئي�ص املركز وع�سوية كل من روؤ�ساء الوحدات 

الطبية التخ�س�سية واأمني املركز ويخت�ص باملهام التالية:

والربامج . 1 الت�سغيل  �سيا�سات  وتطبيق  املركزية  الإدارة  عمل  خطة  تنفيذ  متابعة 

املعتمدة من قبل املجل�ص التخ�س�سي لأق�سام طب الأ�سنان.

تن�سيق العمل بني الوحدات الطبية التخ�س�سية والفنية والإدارية باملركز ل�سمان . 2

ح�سن �سري العمل ورفع جودة اخلدمة.

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

واحتياجات املركز.
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اأخرى . 4 اأي مهام  اأن�سطة املركز ومناق�سة  التقارير الدورية وال�سنوية عن  مناق�سة 

تناط اإليه من قبل الإدارة.

له يقوم بتحرير اجلل�سات ومتابعة تنفيذ . 5 يختار املجل�ص من بني اأع�سائه مقرراً 

بالإدارة  ال�سلطة املخت�سة  واإعداد املذكرات لعر�سها على  القرارات والتو�سيات 

املركزية بعد اعتمادها من رئي�ص املركز.

على . 6 بناء  لذلك  احلاجة  دعت  وكلما  الأقل  على  �سهر  كل  مرة  املجل�ص  يجتمع 

دعوة من رئي�ص املركز ول تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإل بح�سور اأغلبية 

اأو املقرر، وت�سدر قرارات وتو�سيات  الرئي�ص  بينهم  اأن يكون من  الأع�ساء على 

املجل�ص باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين، وت�سري على اجتماعات املجل�ص اأحكام القرار 

الوزاري رقم 56 ل�سنة 1984.

والخت�سا�ص . 7 اخلربة  اأهل  من  اأع�سائه  بغري  اأعماله  يف  ي�ستعني  اأن  للمجل�ص 

لال�ستئنا�ص براأيه دون اأن يكون له احلق يف الت�سويت.

اخت�صا�صات م�صئويل اخلدمات الطبية امل�صاندة باملركز التخ�ص�صي لطب الأ�صنان:

من�سق عن التعقيم املركزي.. 1

من�سق عن خمترب �سناعة الأ�سنان.. 2

من�سق عن الهيئة التمري�سية.. 3

من�سق عن خدمات ت�سوير اأ�سعة طب الأ�سنان باملركز.. 4

يخت�س من�صقي اخلدمات الطبية امل�صاندة باملركز بالآتي:

متابعة تنفيذ نظم وا�سرتاتيجيات العمل يف جمال عمله طبقا ل�سيا�سات الت�سغيل . 1

املعتمدة من جمل�ص الأق�سام التخ�س�سية وللقرارات واللوائح املعمول بها بالوزارة 

وذلك بالتن�سيق مع رئي�ص املركز ورئي�ص الق�سم املخت�ص.

الإ�سراف الفني على اأعمال الوحدة الفنية امل�ساعدة والعاملني بها.. 2

توزيع العمل على العاملني بالوحدة.. 3

تقييم اأداء العاملني بالوحدة ب�سفـة دورية.. 4



الدليل االرشادي للعاملين 60
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

متابعة تدريب العاملني بالوحدة.. 5

تنظيم اإجازات العاملني بالوحدة واعتمادها من قبل رئي�ص املركز.. 6

التوا�سل مع العاملني بالوحدة من اأجل تطوير وحت�سني اخلدمة املقدمة.. 7

حل ال�سعوبات وامل�ساكل التي تواجه �سري العمل وحتويل ما ي�سعب منها لرئي�ص . 8

املركز.

امل�ساركة يف اإعداد احتياجات الوحدة املختلفة من الأجهزة واملعدات وقوى العمل . 9

ورفعها لرئي�ص الق�سم.

اأي مهام اأو اأعمال يكلف بها من قبل رئي�ص املركز.. 10

املركز  اأمني  ومتابعة  اإ�سراف  حتت  باملركز  الإدارية  الأعمال  وتوزيع  تنظيم   -  3

التخ�س�سي لطب الأ�سنان

• اأعمال ال�سكرتارية.	

• اأعمال ال�سجالت الطبية والإح�ساء.	

• اأعمال اخلدمات الإدارية.	

اأوًل: اأعمال ال�صكرتارية:

متابعة الكتب ال�سادرة والواردة للمركز مع و�سع نظام واأ�سا�ص اإداري لذلك.. 1

اأعمال . 2 وكافة  وحفظها  امل�ستندات  وت�سوير  والطباعة  ال�سجل  باأعمال  القيام 

ال�سكرتارية يف جميع وحدات املركز.

بها . 3 املعلومات  واإدخال  تداولها  ونظام  العاملني  ملفات  ثابت حلفظ  نظام  و�سع 

وا�ستخراجها منها.

فرز الر�سائل والقرارات والتعاميم ال�سادرة.. 4

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

يخ�سه.
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مراقبة دوام العاملني.. 6

ما ي�ستجد من اأعمال بتكليف من قبل رئي�ص املركز اأو اأمني املركز.. 7

ثانيًا: اأعمال ال�صجالت الطبية والإح�صاء:

• اأعمال الت�سجيل املركزي.	

• اأعمال ال�ستقبال واملواعيد.	

• اأعمال حفظ ملفات املر�سى.	

• اأعمال الإح�سـاء.	

)اأ( طبيعة اأعمال الت�صجيل املركزي: 

ليوم . 1 وفقاً  جديدة  ملفات  واإ�سدار  وجتهيز  للمركز  اجلدد  املراجعني  ا�ستقبال 

التاأكد من جميع الإجراءات اخلا�سة بفتح  الفح�ص ملن لي�ص لديهم ملفات بعد 

الر�سوم،  للمري�ص،  املدنية  البطاقة  ملف،  بفتح  الطبيب  توقيع  )التحويل،  امللف 

ال�سمان ال�سحي، التعهد يف حالة عدم توفر �سورة للمري�ص يف البطاقة املدنية( 

وذلك وفق القوانني املنظمة لذلك.

وبطاقة . 2 املر�سى  اأ�سماء  فهر�ص  �سجل  يف  والإدارية  التعريفية  البيانات  تدوين 

الفهر�ص.

)ب( طبيعة اأعمال ال�صتقبال واملواعيد: 

التخ�س�ص . 1 للعيادات كل ح�سب  املراجعني اجلدد واملرتددين وتوجيههم  ا�ستقبال 

املحول اإليه وفقا للنظم واللوائح.

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

الت�سال باملراجعني اأ�سحاب املواعيد يف حال اأي تغيري طارئ عليها اأو لتاأكيدها.. 3

اإعداد قوائم يومية باأ�سماء املر�سى طبقا ملواعيد العيادات واإر�سالها اإىل مكتبة . 4

حفظ امللفات قبل املوعد بوقت كايف ليتم ا�ستخراج ملفاتهم.
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ا�ستالم وت�سليم ومتابعة حركة ملفات املر�سى بني العيادات ومكتبة حفظ امللفات.. 5

ما ي�ستجد من اأعمال بتكليف من قبل رئي�ص املركز اأو اأمني املركز.. 6

)ج( طبيعة اأعمال حفظ ملفات املر�صى:

يتم حفظ امللفات يف الأماكن املخ�س�سة لها وح�سب الرتتيب الرقمي الت�سل�سلي . 1

مع اللتزام بالتدقيق الدوري على خزائن احلفظ للتاأكد من �سالمة الإجراءات.

اإ�سالح وا�ستبدال امللفات التالفة.. 2

دمج حمتويات وبيانات امللفات املكررة لنف�ص املراجع.. 3

وفقاً . 4 منها  والتاأكد  املراجعني  ملفات  ا�ستخراج  يتم  املر�سى:  ملفات  ا�ستخراج   

لقوائم املواعيد املر�سلة من العيادات قبل املوعد بيوم.

مكان . 5  )OUT( امللفات  متابعة  بطاقات  و�سع  يتم  املر�سى:  ملفات  متابعة حركة 

امللفات امل�ستخرجة بعد تدوين بيانات املتابعة الالزمة مثل )تاريخ ا�ستخراج امللف، 

اجلهة الطالبة للملف، ا�سم املراجع، رقم امللف(.

التاأكد من ا�ستالم جميع امللفات بعد انتهاء العيادات وعلى اأفراد الهيئة التمري�سية . 6

اإبالغ مكتب احلفظ يف حال احتفاظ الطبيب املعالج باأي ملف مع تعبئة النموذج 

املخ�س�ص لذلك.

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

ما ي�ستجد من اأعمال بتكليف من قبل رئي�ص املركز اأو اأمني املركز.. 8

)د( طبيعة اأعمال الإح�صاء:

القيام بجميع اأعمال الإح�ساء اخلا�سة باملركز، بالإ�سافة للتقارير الربع �سنوية . 1

وال�سنوية عن كافة الأعمال التي تتم باملركز.

من . 2 واعتمادها  املركز  وحدات  جميع  لعمل  ال�سهرية  الإح�ساءات  مناذج  متابعة 

رئي�ص املركز ورفعها لالإدارة.

ما ي�ستجد من اأعمال بتكليف من قبل رئي�ص املركز اأو اأمني املركز.. 3
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ثالثًا: اأعمال اخلدمـات الإداريـة:

الإ�سراف على جميع اخلدمات العامة باملركز مثل البدالة والأمن والنظافة وغ�سيل . 1

البيا�سات والنقليات والزراعة، ومتابعة وتقييم تنفيذ العقود اخلا�سة باملتعهدين 

ورفع التقارير والتو�سيات لأمني املركز.

امل�ستخدمة يف . 2 الغري طبية  ال�سيانة جلميع الأجهزة  اأعمال  الإ�سراف على كافة 

جمال عمله.

طبيعة اأعمال اخلدمات الإدارية:

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

يف العمل.

توفري الأثاث والأجهزة الغري طبية مثل اأجهزة احلا�سب الآيل والبدالة وخالفه . 2

ومتابعة طلباتها والإ�سراف على توزيعها وتطويرها و�سيانتها.

اإعداد الطلبية ال�سنوية باحتياجات املركز من النماذج الإدارية والفنية امل�ستخدمة . 3

يف العمل، وكذلك الأثاث والأجهزة الغري طبية مثل اأجهزة احلا�سب الآيل والبدالة 

واعتمادها من رئي�ص املركز.

حت�سيل الر�سوم من املر�سى، واإ�سدار اإي�سال حت�سيل بذلك.. 4

اإعداد ك�سوفات توريد النقود لالإدارة املالية كل اأ�سبوع.. 5

توريد الر�سوم املح�سلة لالإدارة املالية كل اأ�سبوع.. 6

تدوين جميع القيود املحا�سبية واملالية بدفرت اليومية.. 7

اإعداد ومراجعة جميع الك�سوف والبيانات التي تتعلق بالأمور املالية.. 8

اإعداد ك�سوف ال�سلفة النرثية والتدقيق عليها.. 9

اإعداد تقارير للمعلومات التي حتتاجها الإدارة.. 10

ما ي�ستجد من اأعمال بتكليف من قبل رئي�ص املركز اأو اأمني املركز.. 11
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4- املهــام الإ�سرافيــة الفنيــة علــى اخلدمــات املقدمــة مبراكــز طــب الأ�سنــان 

التخ�س�سية

روؤ�صاء الأق�صام التخ�ص�صية:

• وفقاً للقرار الوزاري رقم )123( ل�سنة 1999، ين�ساأ لكل تخ�س�ص من تخ�س�سات طب 	

الأ�سنان الإكلينيكية ق�سم ي�سم الأطباء وروؤ�ساء وحدات التخ�س�ص يف مراكز طب 

الأ�سنان التخ�س�سية يراأ�سه رئي�ص الق�سم.

• تقع وظيفة )طبيب رئي�ص ق�سم طب الأ�سنان( على راأ�ص اأحد اأق�سام طب الأ�سنان 	

التخ�س�سية، وهي وظيفة اإ�سرافية اإدارية �سحية بالإ�سافة اإىل مهامه الوظيفية 

الإكلينيكية، ي�سغلها اأحد الأطباء بدرجة ا�ست�ساري اأو اخت�سا�سي اأول اأو اخت�سا�سي 

على الأقل ملدة �سنتني قابلة للتجديد بقرار من الوزير.

يخت�ص رئي�ص الق�سم بالإ�سافة اإىل الخت�سا�سات الطبية الإكلينيكية املحددة له بالقرار 

الوزاري رقم 356 ل�سنة 1995 بامل�سئوليات الآتية:

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

بالوزارة.

حتديد الحتياجات التي يطلبها الق�سم من اأجهزة ومعدات طبية واأدوات وغريها.. 2

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

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

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

امل�ستوى.

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

الأمور . 7 ملناق�سة  الأقل  على  �سهرياً  واحدة  مرة  الدوري  لالجتماع  الق�سم  دعوة 

الطبية والفنية.

درا�سة التقارير الدورية عن الق�سم.. 8



65 الدليل االرشادي للعاملين 
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

درا�سة جميع حالت امل�ساعفات ومناق�ستها مع الأطباء.. 9

و�سع برامج الفحو�سات والأبحاث والعالجات الدقيقة م�سفوعة بالراأي.. 10

التدريب لالأطباء والعاملني بالق�سم وت�سكيل . 11 الإ�سراف والتاأكد من تنفيذ برامج 

جلان البحث العلمي وغريها داخل الق�سم.

امل�ساهمة يف الأن�سطة العلمية بالق�سم.. 12

ما يوكل اإليه من اأعمال اأخرى من الوزارة.. 13

املجل�س التخ�ص�صي لطب الأ�صنان:

الأ�سنان  طب  ل�سئون  طبي  مرجع  اأعلى  وهو  الأ�سنان  طب  اأق�سام  روؤ�ساء  من  يتكون 

بالوزارة، ووفقاً للقرار الوزاري رقم )123( ل�سنة 1999 يخت�ص بالتايل:

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

العمل على التن�سيق بني الأق�سام املختلفة مبا يحقق تكامل اخلدمات املقدمة من . 2

كل ق�سم، ومبا ي�سمن امل�ستوى الطبي الرفيع.

امل�ساركة يف م�ساريع القوانني والنظم والقرارات املتعلقة باملهنة الطبية والقائمني . 3

عليها.

النظر يف اأ�س�ص التعاون الطبي بني املوؤ�س�سات الطبية والتعليمية يف اخلارج.. 4

ما يوكل اإليه من اأعمال اأخرى بالوزارة.. 5

الإ�صراف الفني على التعقيم املركزي:

تقوم مراقبة �سبط اجلودة ومنع العدوى باإدارة طب الأ�سنان بالإ�سراف العام ومتابعة 

الأ�سنان  طب  مبراكز  املركزي  التعقيم  وحدات  يف  املتبعة  التعقيم  واإجراءات  ال�سيا�سات 

التخ�س�سية.
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الإ�صراف الفني على خمتربات طب الأ�صنان:

ومتابعة  العام  بالإ�سراف  الأ�سنان  طب  باإدارة  الطبية  املختربات  ق�سم  رئي�ص  يقوم 

ال�سيا�سات واأعمال خمتربات طب الأ�سنان املتبعة يف خمتربات طب الأ�سنان مبراكز طب 

الأ�سنان التخ�س�سية.

الإ�صراف الفني على خدمات ت�صوير اأ�صعة طب الأ�صنان:

ومتابعة  العام  بالإ�سراف  الأ�سنان  طب  باإدارة  الأ�سنان  طب  اأ�سعة  ق�سم  رئي�سة  تقوم 

الأ�سنان  طب  اأ�سعة  عيادات  يف  املتبعة  الأ�سنان  طب  اأ�سعة  ت�سوير  واأعمال  ال�سيا�سات 

مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية.

الإ�صراف الفني على اأعمال الهيئة التمري�صية:

ومتابعة  العام  بالإ�سراف  الأ�سنان  طب  باإدارة  التمري�سية  الهيئة  ق�سم  رئي�سة  تقوم 

ال�سيا�سات واأعمال الهيئة التمري�سية املتبعة يف عيادات طب الأ�سنان مبراكز طب الأ�سنان 

التخ�س�سية.

الإ�صراف الفني على اأعمال �صيانة الأجهزة الطبية:

يقوم رئي�ص ق�سم �سيانة اأجهزة ومعدات طب الأ�سنان بالإ�سراف العام على كفاءة اأجهزة 

طب الأ�سنان العاملة مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية ومتابعة ال�سيا�سات واأعمال ال�سيانة 

اخلا�سة بها.

5-  بع�س نظم العمـل مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية

فرتات دوام تقدمي اخلدمات مبراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية:

تعمل مراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية من الأحد اإىل اخلمي�ص من كل اأ�سبوع على فرتتني:

الفرتة ال�سباحية: من ال�ساعة 7 �سباحاً اإىل 2 ظهراً.. 1

التخ�س�سية . 2 الأ�سنان  مراكز طب  لبع�ص  الإ�سايف  الدوام  )نظام  امل�سائية  الفرتة 

ح�سب احلاجة(: من ال�ساعة 5 ع�سراً اإىل ال�ساعة 9 م�ساًء )علماً اأن اأوقات العمل 

قد تتغري اأو يتم تعديلها ح�سب الظروف(.
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خدمات طب الأ�صنان مبراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية والفئات امل�صتفيدة منها:

الفئات امل�صتفيدةخدمة طب الأ�صنان التخ�ص�صي املقدمة

الرتكيبات الثابتة )التيجان واجل�سور(

للمواطنني فقط

تقومي الأ�سنان

جراحة الفم والأ�سنان

مواطنني

+

غري مواطنني

عالج اأقنيــــــة اجلذور

طب اأ�سنان الأطفال

الرتكيبات املتحركة  )ال�ستعا�سة ال�سناعية(

عالج وجراحة اللثة

حوادث طب الأ�سنان

خدمة ت�سوير اأ�سعة الأ�سنان

مالحظة:

والتي  الغري جتميلية  الأ�سنان  تقومي  الآتية خدمة  العالجية  اخلدمات  من  ي�ستثنى 

تقدم لغري املواطنني امل�سمولني بقرارات الإعفاء من ر�سوم اخلدمات ال�سحية بالوزارة 

والذين يتم معاملتهم معاملة املواطنني وهي: 

حالت ال�سفة الأرنبيـة.. 1

حالت عدم تطابق الفكني ب�سكل �سحيح والذي يوؤثر �سلباً على م�سغ الطعام.. 2

حالت التزاحم ال�سديد امل�سوه لالأ�سنان والذي يوؤثر �سلباً على منظر الوجه.. 3
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الر�صــوم ال�صحـية واملتطلبات امل�صتندية لفتح ملف وا�صتقبال املراجعني التابعني للمركز

املتطلباتالفـــــئة
الر�صوم 

ال�صحية

ل يوجدالبطاقة املدنية الأ�سلية + التحويلالكويتيني

اأبنـــاء الكويتيـــني  اأقـــل مـــن ) 6 ( 

�سنوات

 البطاقة املدنية الأ�سلية للطفل 

+ هوية ويل الأمر

ل يوجد

دول  مواطنـــي  مـــن  املقيمـــون 

جمل�ص التعاون اخلليجي

ل يوجدالبطاقة املدنية الأ�سلية + التحويل

طابع بدينارينالبطاقة املدنية الأ�سلية + التحويلالغري كويتيني )العرب + الأجانب(

زوجة الكويتي )اأجانب(

البطاقة املدنية الأ�سلية + التحويل + 

البطاقة املدنية للزوج + �سورة عقدالزواج

ل يوجد

زوجـــة الكويتي )غـــري حمددي 

اجلن�سية(

البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية اأو 

ال�سمان ال�سحي + التحويل + البطاقة 

املدنية للزوج + �سورة عقد الزواج

ل يوجد

اأبناء الكويتية )اأجانب(

البطاقة املدنية الأ�سلية اأو ال�سمان 

ال�سحي + التحويل + �سهادة ميالد 

الطفل + البطاقة املدنية لالأم

ل يوجد

اأبنـــاء الكويتيـــة )غـــري حمددي 

اجلن�سية( حتى بلوغ �سن الر�سد

البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية + 

التحويل + �سورة �سهادة امليالد + 

البطاقة املدنية لالأم

ل يوجد

اأم الكويتي )اأجانب(

البطاقة املدنية الأ�سلية اأو ال�سمان 

ال�سحي + التحويل + البطاقة املدنية 

و�سهادة امليالد لأحد الأبناء

ل يوجد
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املتطلباتالفـــــئة
الر�صوم 

ال�صحية

حمــــددي  )غــــري  الكويتــــي  اأم 

اجلن�سية(

البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية + 

التحويل + �سورة �سهادة امليالد لأحد 

الأبناء + البطاقة املدنية لالبن

ل يوجد

اأفراد قوات اإلتفاقية الأمنية 

وقوات درع اجلزيرة وموظفيها

ل يوجدالهوية الع�سكرية + التحويل

غـــري الكويتيـــني مـــن عائـــالت 

)الزوجـــة  وال�سهـــداء  الأ�ســـرى 

والوالدين والأبناء فقط(

البطاقة املدنية الأ�سلية اأو البطاقة 

الأمنية للجنة التنفيذية + التحويل + 

�سهادة امليالد + هوية مكتب ال�سهيد

ل يوجد

وال�سرطـــة  اجلي�ـــص  اأفـــراد 

باخلدمـــة مـــن غـــري الكويتيني 

والوالدين  )الزوجـــة  وعائالتهم 

والأبناء فقط(

البطاقة املدنية الأ�سلية اأو ال�سمان 

 ال�سحي + التحويل + الهوية الع�سكرية 

+ عقد الزواج + �سهادة امليالد

ل يوجد

طلبة املنـــح الدرا�سيـــة التابعني 

لوزارة الرتبية

ل يوجدهوية اجلامعة + التحويل

فئـــة املقيمني ب�سورة غري ر�سمية 

حاملي بطاقات �سارية ال�سالحية 

مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة ل�سئـــون 

املقيمني ب�سورة غري قانونية

 البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية

 + التحويل

ل يوجد

فئة املقيمني ب�سورة غري ر�سمية 

من غري حاملي بطاقات �سارية 

ال�سالحية من اللجنة التنفيذية 

ل�سئـــون املقيمـــني ب�ســـورة غري 

قانونية ولديهم بطاقة ال�سمان 

ال�سحي �سارية املفعول

 البطاقة الأمنية للجنة التنفيذية 

+ التحويل

ل يوجد
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املتطلباتالفـــــئة
الر�صوم 

ال�صحية

فئة املقيمني ب�سورة غري ر�سمية 

من غري حاملي بطاقات �سارية 

ال�سالحية من اللجنة التنفيذية 

ل�سئـــون املقيمـــني ب�ســـورة غري 

قانونيـــة ولي�ـــص لديهـــم بطاقة 

ال�سمان ال�سحي �سارية املفعول

يعامل معاملة الزائرين

اأي هوية لال�ستدلل على �سخ�سيته 

+التحويل

5 دنانري 

حلوادث 

الأ�سنان

10 دنانري 

للعيادات 

التخ�س�سية

+ اأجور العالج

ب�ســـورة غـــري  املقيمـــني  اأبنـــاء 

ر�سمية اأقل من ) 6 ( �سنوات

ل يوجد�سهادة امليالد + البطاقة الأمنية لالأب

التحويل للعالج التخ�س�سيالزائـــرون

5 دنانري 

حلوادث 

الأ�سنان

10 دنانري 

للعيادات 

التخ�س�سية

+ اأجور العالج

احلالت الطارئة: هي التي حتتاج لتدخل طبي عاأجل واأي تاأخري يف 

ت�سخي�سها اأو عالجها اأو رعايتها �سحياً يوؤدي اإىل تفاقم احلالة اأو اإ�سابة 

املراجع بعاهة م�ستدمية اأو الوفاة.

ل يوجد

مالحظات:

• ي�سرتط اأن تكون الأوراق الثبوتية وبطاقة ال�سمان ال�سحي �سارية املفعول.	

• ل تقبل ن�سخة م�سورة للبطاقة املدنية اأو �سورة طبق الأ�سل منها.	

• يف حالة عدم وجود �سورة �سخ�سية للمراجع بالبطاقة املدنية عليه تقدمي اأي هوية 	

ر�سمية حتمل �سورته ال�سخ�سية مثل )جواز ال�سفر - اإجازة القيادة(.

• يف حالة عدم وجود بطاقة مدنية للمراجع يتم اإح�سار �سهادة من يهمه الأمر من 	

الهيئة العامة للمعلومات املدنية.

• ل تقبل �سهادة امليالد كاإثبات لل�سخ�سية بدياًل عن البطاقة املدنية.	
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اأجور العالج الواردة بالقرار الوزاري )رقم 2001/406( للزائرين ومن يف حكمهم:

ثانيًا: عمليات طب الأ�صناناأوًل: خدمات طب الأ�صنان

نوعية اخلدمةم
التكلفة 

د.ك
نوعية العمليةم

التكلفة 

د. ك

25عمليات اللثـة108خلع �سن دائم1

2

خلع جراحي

اأو حتت املخدر العام

25جراحة اأكيا�ص الفم259

35عالج ك�سور الوجه والفكني1010عالج خـراج3

10ح�سو موؤقت4

مالحظــة:

هذه الر�سوم ل ت�سمل:

- الأدويـة                   - الأ�سعــة

- الفحو�سات املخربية   - الإقامة بامل�ست�سفى

20ح�سو دائـم5

10عالج التهـــاب اللثـة6

7

اإزالة الع�سب وح�سو 

اجلذور لل�سن الواحد

50
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اأجور املواد امل�صتعملة يف �صناعة الأ�صنان الواردة بالقرارات الوزارية:

املواد  نظري  وذلك  كويتي(  وغري  )كويتي  املراجعني  من  التالية  الأجور  حت�سيل  يتم 

امل�ستعملة يف �سناعة الأ�سنان على النحو التايل:

املواد امل�صتخدمة
لغري الكويتينيللكويتيني

دينارفل�سدينارفل�س

اأول: املواد امل�صتخدمة يف الرتكيبات الثابتة

2-تاج ذهبي )�سر�ص واحد(

غري متمتع باخلدمة

2-تاج بور�سلني )�سر�ص واحد(

ثانيا: املواد امل�صتخدمة يف الرتكيبات 

املتحركة – الأطقم الكاملة الإكريلية( 

للكويتيني وغري حمددي 

اجلن�صية
لغري الكويتيني

5-2-طقم اأ�سنان كامل )علوي و�سفلي(

15002-طقم اأ�سنان كامل )علوي(

15002-طقم اأ�سنان كامل )�سفلي(

ثالثـــــــا: املواد امل�صتخدمـــــــة يف الرتكيبات 

املتحركة – الأطقم اجلزئية ) الإكريلية ( 

للكويتيني وغري حمددي 

اجلن�صية
لغري الكويتيني

200 فل�ص لكل �سنطقم جزئي من �سن واحد اإىل خم�سة اأ�سنان

12001-طقم جزئي )�ستة اأ�سنان(

14001-طقم جزئي )ثماين اأ�سنان( فاأكرث

على  �سناعية  اأ�سنان  تركيب  حالة  يف 

املعادن ت�ساف قيمة املعدن امل�ستعمل

رابعًا: املواد امل�صتخدمة يف الرتكيبات املتحركة للقواعد املعدنية

طقم جزئي �سن واحد) 12 جرام (

400 فل�ص للجرام الواحد 

 للكويتيني وغري الكويتيني

اأ�سنان جهة   3 اإىل   2 طقم جزئي عدد 

واحدة  ) 12 جرام (

طقم جزئي عدد 2 اإىل 3 اأ�سنان جهتني ) 18 جرام (

طقم جزئي عدد 4 اإىل 8 اأ�سنان ) 12 جرام (

طقم كامل علوي اأو �سفلي ) 36 جرام (
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6 -  ا�ستقبال وعالج املراجعني باملراكز التخ�س�سية لطب الأ�سنان:

نظام ا�صتقبال املراجعني:

ال�سحية  باملناطق  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ا�ستقبال املر�سى املحولني من مراكز  يتم 

تبعاً لنظام متفق عليه بني وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية ومراكز طب 

الأ�سنان التخ�س�سية لأيام الفح�ص املقررة على النحو التايل:

الوحدة 

التخ�ص�صية

املراكز التخ�ص�صية لطب الأ�صنان

طب 

الأ�صنان 

)الأمريي(

بنيد 

القار
الفرواإنيةاجلهراءالعدان

جابر 

الأحمد

املركز 

التخ�ص�صي 

)ال�صاملية(

يومياًيومياًيومياًالأحديومياًيومياًعالج اأقنية اجلذور

يومياًيومياًيومياًيومياًيومياًيومياًجراحة الفم والفكني

يومياًالأربعاءالأربعاءالثالثاءاخلمي�صالثننيتقومي الأ�سنان

يومياًالثننيالثننيالثننييومياًيومياًعالج اأمرا�ص اللثة

يومياًيومياًيومياًيومياًيومياًيومياًطب اأ�سنان اأطفال

يومياًيومياًيومياًالثننييومياًيومياًالتيجان واجل�سور

يومياًيومياًيومياًالثننييومياًتركيبات متحركة

مالحظة: هذا اجلدول قابل للتغري ح�صب متطلبات العمل ويراعى متابعة التعميمات 

احلديثة.

• يتم ا�ستقبال جميع التحويالت اجلديدة للفح�ص وت�سجيل املواعيد خالل الفرتة 	

ال�سباحية فقط ح�سب اأيام الفح�ص لكل وحدة تخ�س�سية باملركز.

• يجب ح�سور املري�ص �سخ�سياً لإجراء الفح�ص الالزم.	

• يتم ا�ستقبال احلالت التابعة للمركز وفقاً لعنوان ال�سكن الوارد بالبطاقة املدنية 	

للمراجع.

• وجود ملف للمراجع باملركز ل يعطيه احلق باملراجعة بدون حتويل يف اأي وقت �ساء.	
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• رقماً 	 املري�ص  يعطى  وبالتايل  ال�سجالت  كتبة  خالل  من  للمر�سى  الت�سجيل  يتم 

للعالج اأو بنف�سه عن طريق ماكينة �سحب الأرقام وي�ستخرج ملفه ال�سحي )الورقي 

رقم  اأو  املدين  رقمه  خالل  من  الأ�سنان(  طب  لقطاع  توفره  عند  الإلكرتوين  اأو 

ال�سجل الطبي له ويتم اإر�سال امللفات لرئي�ص الوحدة املعني بتوزيع احلالت على 

العيادات العاملة بالوحدة.

• يكون 	 اأن  ب�سرط  �سنوات   6 �سن  دون  للمركز  املحولني  الأطفال  عيادات  ت�ستقبل 

م�ساحباً لأحد والديه.

• يجب اأخذ رقم عن كل طفل حمول للعالج.	

• اأي 	 يتم مناداة املراجعني كل ح�سب دوره امل�سجل ول ي�سمح بتخطي الدور حتت 

ظرف وي�ستثنى من ذلك حالت كبار ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة واحلالت 

الطارئة احلرجة التي يحددها الطبيب.

• يف حالة تخلف املراجع عن الدور امل�سجل، يتم مناداته بعد ثالث اأرقام بعد اإبالغه 	

الطبيب بح�سوره.

• ل يتم ا�ستقبال وعمل اإجراءات الفح�ص بخالف اأيام الفح�ص املعتمدة لكل وحدة 	

املعني  الوحدة  اأو رئي�ص  الإدارة  الطارئة احلرجة عن طريق موافقة  للحالت  اإل 

فقط.

• ت�ستوفى املتطلبات امل�ستندية الالزمة لفتح ملف جديد للمراجعني )ب�سرط اأن تكون 	

�سارية ال�سالحية(.

اإجراءات الفح�س والت�صخي�س بعيادات طب الأ�صنان التخ�ص�صية:

• يقوم رئي�ص الوحدة التخ�س�سية با�ستقبال احلالت امل�سجلة وتوزيعها على عيادات 	

الوحدة التخ�س�سية.

• يقوم طبيب الأ�سنان بالوحدة با�ستقبال احلالت املحولة على عيادته والإطالع على 	

منوذج التحويل و�سور الأ�سعة والفحو�سات املرفقة وطلب عمل �سورة اأ�سعة جديدة 

اإن لزم ومبا�سرة اإجراء الفح�ص والت�سخي�ص وتقييم احلالة ال�سحية العامة واحلالة 

ال�سحية الفموية للمراجع ومدى �سالحيتها لالإجراءات 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 اأن 	

يقرر �سمن اخلطط العالجية املقرتحة التايل:

لنظام -  وفقاً  احلالة  ت�سجيل  اأو  العالجية  الإجراءات  يف  والبدء  احلالة  قبول 

املواعيد.

حتويل احلالة للطبيب الب�سري املخت�ص لال�ست�سارة اأو تاأهيل احلالة ال�سحية - 

العامة للمري�ص يف حالة وجود اأي عوار�ص �سحية ت�سكل تداخل اأو خطورة عند 

مبا�سرة الإجراءات العالجية لطب الأ�سنان.

رد احلالة اإىل طبيب الأ�سنان العام )القائم بالتحويل( ل�ستكمال بع�ص الإجراءات - 

العالجية  الإجراءات  يف  للبدء  املطلوبة  اأو  م�ستكملة  الغري  الأولية  العالجية 

التخ�س�سية اأو للخلع يف حالة عدم �سالحية الأ�سنان للعالج التحفظي على اأن 

يتم ذلك كتابياً على النماذج املخ�س�سة ومراعاة اأ�سلوب اخلطاب الأمثل بني 

الأطباء.

يف حالة احلاجة لإجراء عالج تخ�س�سي �سروري لتاأهيل احلالة قبل البدء يف - 

الإجراءات العالجية املحولة ب�ساأنها اأو عدم �سالحية احلالة لالإجراء العالجي 

احلاجة  الطبيب  وتقدير  التخ�س�سية  للوحدة  اأجله  من  املحول  التخ�س�سي 

الأ�سنان  طب  وحدة  اإىل  احلالة  يتم حتويل  اأخر،  تخ�س�سي  عالجي  لإجراء 

املعنية باملركز وذلك لال�ست�سارة اأو لطلب الإجراء العالجي التخ�س�سي الالزم 

على اأن يتم ذلك كتابياً وبعد موافقة رئي�ص الوحدة.

نظام مواعيد املراجعة:

• ت�سجل مواعيد املراجعات للمراجعني من قبل العيادات وتقوم كل وحدة تخ�س�سية 	

باإعداد قوائم يومية باأ�سماء املراجعني طبقاً ملواعيد العيادات واإر�سالها اإىل مكتب 

حفظ امللفات لإدخال جميع البيانات باحلا�سب الآيل على اأن يتم ذلك قبل املوعد 

بوقت كاف ليتم ا�ستخراج ملفاتهم قبل املوعد بيوم.

• م�سبقة 	 مواعيد  على  احلا�سلني  املراجعني  على  امل�سائية  بالفرتة  العمل  يقت�سر 

بالعيادات.

• الرتكيبات 	 مواعيد  اإعطاء  قبل  املراجع  بها  املكلف  املواد  اأو  الذهب  �سراء  يجب 

والتقومي.



الدليل االرشادي للعاملين 76
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

• بالفح�ص ول يتم حتويل 	 القائم  للمراجع عند نف�ص الطبيب  اإعطاء املوعد  يكون 

املراجع من عيادة اإىل اأخرى بنف�ص الوحدة اإل بعد موافقة رئي�ص الوحدة املعني 

فقط.

• مثل 	 ــعــدوى  ال عالية  بــاأمــرا�ــص  امل�سابني  املــر�ــســى  مــواعــيــد  تــكــون  اأن   يــراعــى 

)AIDS - Hepatitis( بالفرتة املتاأخرة من الدوام.

• يقوم مكتب املواعيد باملركز بالت�سال باملراجعني للتاأكد من ح�سورهم للموعد من 	

عدمه.

• يف حال تخلف املراجع عن احل�سور يف املوعد املحدد ملدة )10( دقائق يتم اإلغاء 	

املوعد ويراجع طبيب الوحدة لتحديد موعد جديد.

• يف حال تخلف املراجع عن املوعد املحدد له ملدة تزيد عن 3 اأ�سهر يلتزم باإح�سار 	

حتويل جديد ودخول الفح�ص من جديد ح�سب اأيام الفح�ص املحددة لكل وحدة.
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وتنظيماً حل�سن �سري العمل يف عيادات طب الأ�سنان مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية، 

يتم التقيد بنظام املواعيد للمراجعني طبقاً لل�سوابط التالية:

• املطلوبة 	 لالإنتاجية  الأدنى  واحلد  املقررة عالجها  املواعيد  بعدد  ال�سرت�ساد  يتم 

بكل عيادة ح�سب طبيعة عمل كل وحدة تخ�س�سية باملركز واملبينة باجلدول التايل:

الوحدةم
املعدل 

اليومي

املعدل

الأ�صبوعي

املعدل

ال�صهري
مالحظات

ال�ستعا�سة ال�سناعية1
 ل يقل عن

3-2 قيا�ص

12 - 10

قيا�ص

50 - 40

قيا�ص

بالإ�سافة اإىل الأعمال 

الفنية الأخرى

-التقومي2
4 حالت 

جديدة

12 حالة 

جديدة

120 حالة

جديدة �سنوياً

اللثة3
3 حالت 

جراحية

12 حالة

جراحية

50 - 40

حالة جراحية

بالإ�سافة اإىل الأعمال 

الفنية الأخرى

الع�سب4
5 - 4

 حالت 

20 - 16

حالة

80 - 66

حالة

الأطفال5
 12 - 10

حالة 
3 خلع - 3 ح�سو - 3 ع�سب - 3 تاج �ستيل

اجلراحة6
20 حالة 

فح�ص

3 خلع ب�سيط - 3 خلع غري جراحي ل�سر�ص 

منطمر- 3 خلع جراحي ل�سر�ص منطمر- 3 متنوع

• حال 	 ويف  له،  املحدد  للموعد  وفقاً  للمري�ص  العالجية  الإجراءات  مبا�سرة  يتم 

احتياج املري�ص للزيارات املتكررة ل�ستكمال العالج عند نف�ص الطبيب يتم حتديد 

لإجراءات  املري�ص  ي�ستلزم حتويل  ول  املواعيد  على منوذج  املقبلة  الزيارة  موعد 

اإجراء  لطلب  اأخرى  تخ�س�سية  لوحدة  التحويل  اإل عند  اأخرى  مرة  الفح�ص  يوم 

ا�ست�ساري اأو عالجي جديد.

• يف حال اعتذار بع�ص املراجعني عن املواعيد املقررة لهم، يتم الت�سال باملراجعني 	

بقوائم النتظار مللئ الوقت ال�ساغر بدياًل عن املواعيد املعتذر عنها.

• يتوقع اأن ي�ستهلك كامل وقت الدوام يف عالج العدد املحدد لكل عيادة ويف حالة 	

النتهاء من عالج العدد املحدد بوقت مبكر يلتزم الطبيب بعدم رف�ص ا�ستقبال اأي 
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حالة جديدة قرر رئي�ص الوحدة ا�ستقبالها بالوقت املتبقي والكايف ملبا�سرة عالجها 

ول يجوز التعلل بانتهاء الأرقام.

• الفح�ص ووقف 	 يوم  ال�سحي  الت�سجيل  اأعمال  باملركز يف  الأطباء  ل يجوز تدخل 

الت�سجيل قبل ا�ستكمال الأعداد املقررة من املراجعني وبخا�سة عند توفر الوقت 

الكايف ل�ستقبال املراجعني.

• اإدارة 	 اإبالغ  الطبيب  لالأطباء، يجب على  الطارئة  اأو  املر�سية  الإجازات  يف حالة 

على  املقررة  املواعيد  تعديل  اأو  اأمكن  اإن  البديل  لتوفري  املمكنة  بال�سرعة  املركز 

عيادته اأو اتخاذ الالزم ب�ساأن عدم ت�سجيل مراجعني على عيادته اإذا �سادف يوم 

الفح�ص املقرر للوحدة.

• يجب على الأطباء والفنيني التقيد بجدول الدوام الأ�سبوعي للفرتة امل�سائية )الدوام 	

الإ�سايف( منعاً حلدوث اإرباك يف العمل ويتم التبديل كتابياً عند ال�سرورة الق�سوى 

تعديل  اأو  اأمكن  اإن  البديل  لتوفري  الوحدة  رئي�ص  وموافقة  املركز  رئي�ص  مبعرفة 

املواعيد املقررة على عيادته.

الإجراءات العالجيـة يف وحدات طب الأ�صنان مبراكـز طب الأ�صنان التخ�ص�صية

يقوم الأطباء والفنيني العاملني بوحدات طب الأ�سنان التخ�س�سية باتباع بروتوكولت 

العمل الفنية والإكلينيكية املعتمدة لأق�سام طب الأ�سنان التخ�س�سية كل يف جمال عمله.

• توكل هذه الإجراءات الفنية والعالجية اإىل الطبيب املعالج الذي يعترب هو امل�سئول 	

الأول والأخري عن هذه الإجراءات املقدمة للمري�ص وهو املنوط بها �سمن الثوابت 

الطبية املتعارف عليها، وما اآلت اإليه الثقة بقيامه بهذه املهنة واأداء ر�سالته عرب 

ح�سوله على ال�سهادات العلمية املوؤهلة لأداء وظيفته واخلربات املكت�سبة من اأدائه 

العملي والعرتاف باأنه موؤهل لأداء هذه املهام مبا يحمله من ت�سريح ملزاولة هذه 

املهنة.

• اأو فني يرفع الأمر للجنة خمت�سة مكلفة من 	 عند التخا�سم بحدوث خطاأ طبي 

اإدارة طب الأ�سنان لتحديد �سحة اإجراءات العمل الطبي املقدم للمري�ص من عدمه 

اأو اإهماله يف اأداء عمله ومدى م�سئولية الطبيب املعالج والتو�سية بتوقيع اجلزاء 

على الطبيب املعالج يف حالة ثبوت اخلطاأ املهني.
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7 - بع�س اخلدمات التخ�س�سية املقدمة مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية

نظراً للحاجة للتو�سع يف بع�ص الإجراءات التخ�س�سية مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية 

فقد مت التن�سيق مع روؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية با�ستحداث 

بع�ص العيادات مثل عيادات عالج اأقنية اجلذور وطب اأ�سنان الأطفال والرتكيبات املتحركة 

الأ�سنان  اأطباء  بع�ص  تكليف  وقد مت  كويتي  فئة غري  للمراجعني  وتقدمي هذه اخلدمات 

كمن�سقني لالإ�سراف على هذه العيادات املوزعة على جميع املناطق ال�سحية والتن�سيق مع 

روؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان وروؤ�ساء الأق�سام التخ�س�سية.

مهام من�صقي عيادات طب الأ�صنان التخ�ص�صية العاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية:

• من 	 تخ�س�ص  لكل  وذلك  التخ�س�سية  الأ�سنان  طب  عيادات  من�سق  ت�سمية  يتم 

التخ�س�سات املقدمة حالياً مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية باملناطق ال�سحية اأو 

التي يتم ا�ستحداثها.

• ت�سري �سالحيات املهام الوظيفية التالية الذكر للمن�سق على اأطباء الأ�سنان العاملني 	

بعيادات طب الأ�سنان التخ�س�سية مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية اأيا كان تبعيتهم 

الإدارية �سواء لروؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية اأو لروؤ�ساء 

الأق�سام التخ�س�سية باإدارة طب الأ�سنان.

• ميثل حلقة الو�سل بني اأطباء الأ�سنان العاملني بعيادات طب الأ�سنان التخ�س�سية 	

ورئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ال�سحية ورئي�ص الق�سم التخ�س�سي 

باإدارة طب الأ�سنان فيما يخ�ص اخلدمات التخ�س�سية املقدمة.

• التن�سيق مع رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان ب�سان املتطلبات التجهيزية الالزمة 	

مع  بالتعاون  املعنية  اجلهات  وخماطبة  للتاأهيل،  املقرتحة  اأو  العاملة  للعيادات 

من�سقي اأدوات ومواد طب الأ�سنان باملنطقة ب�سان اإمكانية تنفيذ هذه املتطلبات.

• التن�سيق مع رئي�ص الق�سم ورئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ب�سان توزيع 	

اأطباء الأ�سنان املعنيني على عيادات طب الأ�سنان التخ�س�سية باملنطقة.

• الإ�سراف ومتابعة �سري العمل بعيادات طب الأ�سنان التخ�س�سية العاملة باملنطقة 	

ال�سحية والتاأكد من تطبيق برامج العمل والنظم واللوائح الفنية ومتابعة تنفيذها 

والعمل  املقدمة  وتقييم اخلدمات  املعنية  العيادات  الدوري على  التفتي�ص  وكذلك 
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العاملني  من  املقدمة  القرتاحات  درا�سة  كذلك  جودتها  وحت�سني  تطويرها  على 

وحدة  ورئي�ص  الق�سم  لرئي�ص  ب�ساأنها  الالزمة  التو�سيات  ورفع  املعنية  بالعيادات 

خدمات طب الأ�سنان.

• التن�سيق مع رئي�ص الق�سم ورئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ب�سان تنظيم 	

الإجازات الدورية وخطط التغطية لالأطباء املعنيني.

• متابعة الإح�سائيات ال�سهرية للعيادات وكذلك ال�ستئذانات لالأطباء املعنيني بعد 	

ا�ستكمال الإجراءات الإدارية من الرئي�ص املبا�سر وا�ستالم ن�سخة عنها.

• امل�ساركة والتعاون مع رئي�ص الق�سم ورئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان يف اإجراءات 	

تقييمات الكفاءة ال�سنوي لالأطباء املعنيني.

• امل�ساركة والتعاون مع رئي�ص الق�سم ورئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان يف تر�سيح 	

بالختيار ومكافاآت  الرتقية  الوظيفية مثل  املتميزين لالمتيازات  املعنيني  الأطباء 

املعنيني  الأطباء  تر�سيح  وكذلك  املتبعة  واللوائح  للقوانني  وفقاً  املمتازة  الأعمال 

للدورات التدريبية واملوؤمترات العملية.

• درا�ســـة ال�ســـكاوي التـــي تقـــدم مـــن املراجعـــني والعمل علـــى حلهـــا ورفعها جلهة 	

الخت�سا�ص الفنية )رئي�ص الق�سم( اأو الإدارية )رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان( 

ح�سب حمتوى ال�سكوى.

• اإعداد تقارير ربع �سنوية و�سنوية عن اأعمال العيادات املعنية مت�سمناً الإيجابيات 	

بالعيادات املذكورة ورفعه لرئي�ص  الأداء  وال�سلبيات والتو�سيات املقرتحة لتطوير 

الق�سم ولرئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة.

• امل�ساركة يف اإعداد وو�سع اخلطط امل�ستقبلية مع اجلهات املعنية بهدف الرتقاء 	

بامل�ستوى املهني والعملي لالأطباء املعنيني واخلدمة املقدمة.
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خام�سًا

خدمات الطوارئ وحوادث طب الأ�سنان

اأوًل: عالج الطوارئ بعيادات خفارات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية:

• اجلمعة 	 بخفارات  الأ�سعة  وفنيي  ال�سحية  باملناطق  الأ�سنان  اأطباء  تكليف  يتم 

ويتم  وم�ساًء،  املنطقة �سباحاً  بعيادات خفارات  للعمل  الر�سمية  والعطل  وال�سبت 

اإر�سال وتوزيع جدول اخلفارات ب�سورة دورية وموؤكدة على عيادات طب الأ�سنان 

باملراكز ال�سحية قبل بداية كل �سهر بوقت كاف.

• يتعني على كافة اأطباء الأ�سنان وفنيي الأ�سعة ا�ستالم ك�سوف اخلفارات يف الأ�سبوع 	

الأخري من ال�سهر ال�سابق للخفارة، ويلتزم الطبيب وفني الأ�سعة الذي مل يت�سلم 

ل�ستالم  باملنطقة  الأ�سنان  طب  خدمات  وحدة  اإدارة  مبراجعة  اخلفارة  ك�سوف 

اإرباك  اأي  منعاً حلدوث  اجلديد  ال�سهر  بداية  قبل  ذلك  يكون  اأن  على  الك�سوف 

للعمل خالل اخلفارات.

• يف حالة ا�ستبدال اخلفارة بني طبيبني اأو فنيي اأ�سعة يتم ذلك بالتفاق بينهما على 	

وحدة  رئي�ص  موافقة  لطلب  كالهما  من  موقع  اخلفارة  ا�ستبدال  طلب  ير�سل  اأن 

خدمات طب الأ�سنان باملنطقة.

• ل يتم املوافقة على القيام باأي اإجازة طارئة اأو دورية تت�سمن فرتتها تكليف الطبيب 	

باخلفارة اإل بعد تن�سيقه مع الزمالء با�ستبدال خفارته واإر�ساله منوذج موقع من 

كليهما لطلب املوافقة من رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة على ذلك.

• اإ�سافة 	 اأخرى  اإعادة تكليفه بها مرة  يتم  اأي مكلف عن اخلفارة،  يف حالة تخلف 

اإىل خفارة ال�سهر املقبل، وذلك اإذا قدم ما يثبت العذر القهري ل�سبب تخلفه عنها، 

اأو اإحالته لل�سوؤون  اأما يف حال عدم تقدميه ما يثبت هذا العذر، يتم لفت نظره 

القانونية لتخاذ الالزم.

• يقع واجب وم�سوؤولية اخلفارة اأ�سا�ساً على الطبيب اأو الفني املكلف بها وي�سال عنها 	

اأدبياً واإدارياً ول يجوز له التهاون يف اأدائها اأو العتماد على وجود جدول لالأطباء 

والفنيني الحتياط للقيام بها اإل عند ال�سرورة الق�سوى.
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• على الأطباء والفنيني الحتياط فتح الهواتف اأو الإعالم عن مكان تواجدهم وتلبية 	

النداء للقيام باخلفارة عند ال�سرورة حيث اأن جدول الحتياط يعد تكليفاً ملزماً 

عند ال�سرورة.

• يجب على جميع اأطباء الأ�سنان والفنيني ت�سجيل اأرقام هواتفهم لدى اإدارة املنطقة 	

لتي�سري التوا�سل معهم.

الإجراءات العالجية بعيادات خفارات طب الأ�صنان باملناطق ال�صحية:

• خلع الأ�سنان الدائمة واللبنية.	

• عمل احل�سوات املوؤقتة.	

• وقف النزيف الناجت بعد اخللع.	

• نزع الع�سب كلي اأو جزئي وحت�سري ال�سر�ص لعالج الع�سب.	

• العالج الأويل لإ�سابات احلوادث املنزلية وحوادث الطرق واحلالت الطارئة مثل: 	

)خياطة اجلروح وخلع الأ�سنان املك�سورة ووقف النزيف وفتح وتنظيف اخلراجات 

الالزم  لعمل  املناوب  اجلراح  ا�ستدعاء  اأو  وحدة اجلراحة  اإىل  والتحويل  الفموية 

وا�ستكمال العالج(.

• املحافظة على اأدوات العيادة ومراقبة نظام التعقيم والإ�سراف عليه مع الإقالل من 	

و�سف الأدوية وجعلها يف اأ�سيق احلدود.

• بوقت اخلفارة ول يجوز طلب 	 لعالج احلالت  ال�سرورية  الأ�سعة  يتم عمل �سور 

عمل الأ�سعة دون مبا�سرة العالج الفني الالزم اأو التحويل للعالج التخ�س�سي اإل 

عند احلاجة املا�سة.
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ثانيًا: عيادات حوادث طب الأ�سنان:

بيانات عيادات حوادث طب الأ�صنان

املوقعم
عدد 

العيادات
مالحظاتاأوقات الدوام

1
مركز طب الأ�سنان ) الأمريي (

)منطقة العا�سمة ال�سحية(
-24 �ساعة يوميا2ً

2
 مركز العدان التخ�س�سي لطب الأ�سنان 

)منطقة الأحمدي ال�سحية(
-10 لياًل - 6 �سباحا2ً

3
م�ست�سفى مبارك الكبري

)منطقة حويل ال�سحية(
1

من 7 - 2 ظهرا

10 لياًل - 6 �سباحاً

عيادة 

�سباحية

عيادة ليلية

4
م�ست�سفى اجلهراء العام

)منطقة اجلهراء ال�سحية(
2

من 7 - 2 ظهرا

10 لياًل - 6 �سباحاً

عيادة 

�سباحية

2 عيادة ليلية

5
م�ست�سفى الفروانية العام

)منطقة الفروانية ال�سحية(
-10 لياًل - 6 �سباحا1ً

6

  مركز جابر الأحمد التخ�س�سي لطب 

 الأ�سنان   

  )منطقة مبارك الكبري(

2--

10 عياداتاملجمــــــوع

الإجراءات العالجية بعيادات حوادث طب الأ�صنان:

• خلع الأ�سنان الدائمة واللبنية.	

• عمل احل�سوات املوؤقتة.	

• عالج ومتابعة حالت النزيف وم�ساعفات اخللع اجلراحي.	

• نزع الع�سب كلي اأو جزئي وحت�سري ال�سر�ص لعالج الع�سب.	

• العالج الأويل لإ�سابات احلوادث املنزلية وحوادث الطرق واحلالت الطارئة مثل: 	

)خياطة اجلروح وخلع الأ�سنان املك�سورة ووقف النزيف وفتح وتنظيف اخلراجات 
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الالزم  لعمل  املناوب  اجلراح  ا�ستدعاء  اأو  وحدة اجلراحة  اإىل  والتحويل  الفموية 

وا�ستكمال العالج(.

• املحافظة على اأدوات العيادة ومراقبة نظام التعقيم والإ�سراف عليه مع الإقالل من 	

و�سف الأدوية وجعلها يف اأ�سيق احلدود.

• بوقت اخلفارة ول يجوز طلب 	 لعالج احلالت  ال�سرورية  الأ�سعة  يتم عمل �سور 

عمل الأ�سعة دون مبا�سرة العالج الفني الالزم اأو التحويل للعالج التخ�س�سي اإل 

عند احلاجة املا�سة.

يوجد قائمة بخفارات الأطباء حتت الت�صال لأخ�صائيي طب الفم والوجه والفكني 

لتلبية النداءات للحالت التي حتتاج التدخل اجلراحي التخ�ص�صي.

ثالثًا: اإجراءات ا�ستقبال احلالت الطارئة مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية:

• عالجها 	 اأو  ت�سخي�سها  يف  تاأخري  واأي  عاجل  طبي  لتدخل  حتتاج  التي  احلالت 

اأو  اإ�سابة املري�ص بعاهة م�ستدمية  اأو  يوؤدي اإىل تفاقم احلالة  اأو رعايتها �سحياً 

الوفاة )مثل حالت اجلروح الفموية - ك�سور الأ�سنان اأو الفك اأو الوجه - حوادث 

الطرق - النزيف الفموي - حالت اخلراجات الفموية ال�سديدة املوؤدية لالختناق 

.....( يتم ا�ستقبالها بوحدة جراحة الوجه والفم والفكني �سواء كانت بدون حتويل 

اأو حمولة من عيادات الأ�سنان العاملة مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية اأو عيادات 

حوادث طب الأ�سنان اأو العيادات اخلارجية واأجنحة امل�ست�سفيات اأو بني وحدات 

طب الأ�سنان بنف�ص املركز التخ�س�سي لطب الأ�سنان.

• احلالت التي خ�سعت للعالج بوحدة من وحدات طب الأ�سنان التخ�س�سية باملركز 	

وتعاين من اأي م�ساعفات فموية اأو اأي �سلبيات من املواد اأو الأجهزة امل�ستخدمة يف 

فم املري�ص والتي ي�ستلزم �سرعة متابعتها اأو تعديلها اأو عالجها، يتم ا�ستقبالها من 

قبل طبيب الوحدة املعالج اأو طبيب الوحدة املكلف مبتابعة حالت الطوارئ بالوحدة.

• يتم ا�ستقبال جميع احلالت الطارئة من قبل رئي�ص الوحدة املعني اأو من ينوب عنه 	

ويتم توزيعها على العيادة املخت�سة.

• تقدم خدمة الطوارئ للمري�ص ويتم ت�سجيل موعد له اإن لزم.	

• يجب توفري اأرقام وو�سائل الت�سال للحالت التي حتتاج لتدخل الطوارئ الطبية 	

للطب الب�سري اأو ا�ستدعاء الإ�سعاف الطبي.
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رابعًا: عالج الطوارئ )اخلفارة( يف الربامج املدر�سية ل�سحة الفم وال�سنان:

تقدم خدمات الطوارئ )اخلفارة( من خالل املراكز بخفارات اجلمعة وال�سبت والعطل 

الر�سمية بالفرتتني ال�سباحية وامل�سائية وتقدم من خالل املواقع التالية:

مركز برنامج العا�سمة املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان: �ساحية عبداهلل ال�سامل . 1

قطعة )4( �سارع �سيد علي �سليمان مقابل م�سجد ال�سهول.

مركز برنامج حويل املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان: منطقة ال�ساملية خلف جمعية . 2

ال�ساملية التعاونية قطع )5( �سارع حمد املبارك.

مركز برنامج الأحمدي املدر�سي ل�سحة الفم والأ�سنان: منطقة الفحيحيل قطعة . 3

)4( مركز الفحيحيل التخ�س�سي بجوار املعهد الديني الدور الثاين.
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الباب الثاني

قطاعات طب األسنان المساندة
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الباب الثاين

قطاعات طب الأ�سنان امل�ساندة

اأوًل: اخلدمات التمري�سية

يف عيـادات طـب الأ�سنـان

يتم القيام مبهام التمري�ص يف عيادات طب الأ�سنان من خالل اأفراد الهيئة التمري�سية 

على  تدريبهم  ويتم  العيادة  للطبيب يف  مكمل  دورهم  ويكون  الأ�سنان  م�ساعدة طبيب  اأو 

واملواد  الأدوات  جتهيز  ب�سرعة  كاملة  دراية  على  يكونوا  بحيث  الالزمة  الفنية  املهارات 

الوقت  من  الكثري  يوفر  مما  الالزمة،  وامل�ساعدة  اخللطات  وتركيب  با�ستخدام  والدقة 

واجلهد للطبيب.

:)Mission( ر�سالة الهيئة التمري�سية

هدف التمري�ص هو تقدمي خدمة متري�سية �ساملة مبجال طب الأ�سنان للمراجعني تلبي 

احتياجاتهم وتوؤدي اإىل ك�سب ثقتهم واأن تكون م�سايرة للخدمات ال�سحية املتميزة ومواكبة 

للتطور العلمي.

:)Vision( الروؤية امل�ستقبلية

الناحية اخللقية والعلمية والإبداعية  اأعلى م�ستوى من  اأن يكون كادر التمري�ص على 

وقادر على التوا�سل مع كافة فئات املجتمع وحري�ص على معرفة م�ساكل جمتمعه متلم�ص 

لحتياجاته مدرك لدوره التمري�سي متم�سك باجلودة يف اأدائه لعمله.

املهام الفنية للتمري�س:

• حت�سري وت�سغيل جميع اأجهـزة العيادة.	

• وحت�سري 	 املنا�سبة،  الأماكن  يف  بو�سعها  وذلك  العيادة،  اأدوات  وترتيب  حت�سري 

الكميات الالزمة ل�ستخدامها اأثناء العمل بعدد املر�سى املتوقع ح�سورهم.
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• دوره، 	 ح�سب  كل  املراجعني  ومناداة  منهم  امللفات  وا�ستالم  املراجعني  ا�ستقبال 

واإر�سادهم للجلو�ص على كر�سي الأ�سنان بالطريقة ال�سحيحة، ثم و�سع ال�سدرية 

وكاأ�ص امل�سم�سة وما�سة اللعاب اجلدد اأمام املري�ص.

• م�ساعدة طبيب الأ�سنان اأثناء اأداء العمل الالزم لكل حالة على حده، مثل �سحب 	

اللعاب وتوفري القطن وال�سا�ص، وخلط وجتهيز احل�سوات ....

• العناية باملري�ص بعد انتهاء الطبيب من عمله باإعطائه �سا�ص اأو م�ساعدته للو�سول 	

اإىل كاأ�ص املاء، وال�ستماع لطلبه، واإعطاء التعليمات التي يجب على املري�ص اإتباعها 

بعد العالج ح�سب التعليمات.

• تنظيف اجلهاز وحو�ص املياه التابع له بعد النتهاء من العمل كل حالة على حده 	

وتغري الالزم من الأدوات.

• اإىل 	 وال�ستالم  الت�سليم  دفرت  وكتابتها يف  عدها  بعد  امل�ستخدمة  الأدوات  ت�سليم 

ق�سم التعقيم ومن ثم ا�ستالمها بعد النتهاء من تعقيمها والتاأكد من عددها و�سحة 

تعقيمها.

• ترتيب املواد امل�ستخدمة يف العيادة وكذلك الأدوات املعقمة يف الأدراج املعدة لذلك.	

• ت�سليم القوالب )Impressions( واملوديالت )Models( اأو الأطقم اأو اأجهزة التقومي 	

والذهب...   )Orthodontic Appliances and Dentures( اإ�سالحها  املراد 

للمخترب بعد ت�سجيلها بدفرت املخترب.

• وفقاً 	 املتبقية  والآثار  العيادة  اأر�سية  لتنظيف  التنظيف  عامل  على  الإ�سراف 

باأي  يقوم  اأن  التنظيف  لعامل  يحق  ل  وبحيث  ال�سحية  والإر�سادات  للتو�سيات 

تنظيف اأو ترتيب لالأدوات اخلا�سة بالعمل يف العيادة.

• اإن لزم وكذلك امل�ساعدة يف 	 قيا�ص النب�ص وم�ستوى �سغط الدم وم�ستوى ال�سكر 

احلالت الطارئة.

• التاأكد بعد نهاية الدوام من اإغالق الإنارة بالعيادة وكذلك التيار الكهربائي لالأجهزة 	

والتي ل حتتاج لإعادة ال�سحن.

• تطبيق مبادئ وقواعد �سبط اجلودة ومنع العدوى وال�سالمة العامة اأثناء العمل.	
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بع�س املالحظات الإدارية والأدبية للتمري�س:

• ملهام عمله وعدم 	 اأداءه  اأثناء  الطبيب  الر�سمي ومالزمة  الدوام  اللتزام مبواعيد 

ترك العيادة اإل لالأمور ال�سرورية ويف اأ�سيق احلدود ويف حال عدم وجود مراجع 

داخل العيادة.

• اإتباع وتنفيذ التعاميم والأنظمة والقوانني اخلا�سة بالعمل.	

• معه 	 والتخاطب  ومريح  لئق  ب�سكل  املراجع  ا�ستقبال  على  واحلر�ص  الهتمام 

بكل احرتام وتقدير ومراعاة حالته النف�سية، واللتزام ب�سلوكيات املهنة واحرتام 

خ�سو�سية املر�سى واعتبارها �سراً ل يجوز لأحد الطالع عليه.

• يف 	 اخلا�سة  طريقته  واحرتام  العيادة  طبيب  قبل  من  ال�سادرة  الإر�سادات  اإتباع 

الأداء، وعدم التدخل املبا�سر اأثناء اإعطائه التعليمات للمري�ص.

• ال�ستمرار وعدم العرتا�ص على �سري العمل حتى لو كان وقت العمل اأطول من 	

املعتاد عن بقية اأيام العمل.

• ل 	 التي  احلالت  يف  املعاونة  وطلب  وحر�ص  بدقة  اإمتامه  املطلوب  العمل  اإجناز 

ي�ستطيع املمر�ص اأو املمر�سة القيام بها وم�ساعدة زمالء املهنة وغريهم من العاملني 

يف املجال ال�سحي والتحلي بالعمل بروح الفريق الواحد.

• احلر�ص على ح�سور الدورات التدريبية وتنمية املهارات الذاتية والكفاءة املهنية.	

• عدم املبالغة يف ا�ستخدام الهاتف اأثناء العمل وق�سره على الأمور ال�سرورية فقط 	

ويف اأ�سيق احلدود.

• اللتزام باملظهر النظيف والالئق مبكانة العمل ومراعاة عدم التربج واملاكياج املبالغ 	

فيه.
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ثانيًا

خدمات الت�سوير بالأ�سعة يف طب الأ�سنان

نظام التحويل خلدمات اأ�سعة طب الأ�سنان:-

• لطلب 	 املعتمدة  النماذج  بوا�سطة  بالأ�سعة  الفح�ص  لإجراء  املري�ص  حتويل  يتم 

امل�ستحدثة  املقطعية  لالأ�سعة  الفح�ص  والنماذج اخلا�سة بطلب  بالأ�سعة  الفح�ص 

بطب الأ�سنان مع التوقيع عليها من قبل الطبيب املعالج.

• فحو�سات 	 اأنواع  جلميع  املطلوبة  الأ�سعة  كمية  يف  املبالغة  عدم  مراعاة  �سرورة 

الأ�سنان بحيث تفي بالأغرا�ص الت�سخي�سية الالزمة للحالة وقت عالجها مع عدم 

اأو خلطط  طلب العديد من �سور الأ�سعة للمري�ص بوقت واحد دون حاجة فنية 

العالج املطولة حتى ل يت�سبب يف تراكم العمل اأو قدم الأ�سعة واحلاجة اإىل اإعادتها 

وقت العالج ف�سال عن تعري�ص املري�ص جلرعات اإ�سعاعية زائدة مع اجلهد والوقت 

الزائد على فني الأ�سعة وا�ستهالك كمية كبرية من م�ستلزمات الأ�سعة بدون داعي.

• اأنها 	 حيث   )O.P.G( البانوراما  اأ�سعة  لفح�ص  عادية  حالت  حتويل  عدم  مراعاة 

حالت   - العقل  اأ�سرا�ص  انطمار   - الفكية  )الك�سور  حالت  لت�سوير  خم�س�سة 

احلوادث( من اأجل ال�ستخدام الأمثل لتلك الو�سيلة الهامة للت�سخي�ص بطب الأ�سنان.

• الطبيب ملزم اأدبيا وفنيا مبتابعة ا�ستكمال عالج املري�ص الذي قام بتحويله لإجراء 	

الفح�ص بالأ�سعة وذلك بال�سرعة املمكنة بنف�ص اليوم اأو ح�سب جدوله الأ�سبوعي ما 

مل يطراأ ظرف ا�سطراري يحول دون ذلك مثل قيام الطبيب باإجازة اأو يف حالت 

املراجعة الطارئة حيث يتم ا�ستقبال املري�ص من قبل الأطباء املتواجدون بالدوام.

واجبات وم�سوؤوليات فنيي اأ�سعة الأ�سنان:-

• ا�ستقبال املر�سى املحولني من اأطباء الأ�سنان مع التاأكد من عدم وجود اأي موانع 	

للتعر�ص لالأ�سعة ال�سينية امل�ستخدمة.

• الالزمة 	 والحتياطات  الإجراءات  واتخاذ  الإ�سعاع  من  الوقاية  تعليمات  تطبيق 

مبجال  واملحيطني  املتعر�سني  وجميع  لنف�سه  الإ�سعاعية  الأخطار  من  للحماية 

الأ�سعة.
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• تطبيق مبادئ وقواعد �سبط اجلودة ومنع العدوى وال�سالمة العامة اأثناء العمل.	

• اإنتاج �سور الأ�سعة �سواء بتقنية الت�سوير العادية اأو الت�سوير الرقمي امل�ستحدث 	

بطب الأ�سنان مع مراعاة اجلودة النوعية ل�سور الأ�سعة الناجتة.

• الت�سوير 	 اأنظمة  من  الأ�سنان  بطب  الإ�سعاعي  الت�سوير  لنظم  التحديثات  مواكبة 

الت�سوير  باأجهزة  اخلا�سة  والتطبيقات  الت�سغيل  برامج  على  والتدريب  الرقمية 

الرقمي.

  PSP Automatic Digital Scanners الف�سفورية                لل�سريحة  الرقمي   املا�سح 

2D Digital Panoramic plus Ceph. ثنائية الأبعاد                     البانوراما الرقمية   اأجهزة 

3D Cone Beam Computerized Tomography CBCT        اأجهزة الأ�سعة املقطعية ثالثية الأبعاد

• ا�ستخدام مقيا�ص اجلرعة الإ�سعاعية اجليبي )TLD( واحلر�ص على تبديله دوريا 	

طبقا لتعليمات اإدارة الوقاية من الإ�سعاع.

• والتاأكد من �سالحيتها وعمل 	 الت�سوير  امل�ستخدمة يف  واملواد  امل�ستلزمات  ح�سر 

املتبعة مع متابعة  للنظم  الأمثل وفقاً  بالأ�سلوب  بها وتخزينها  الطلبيات اخلا�سة 

ال�سيانة الدورية لالأجهزة والتبليغ عن الأعطال.

• الت�سوير 	 وتقنيات  لطرق  طبقا  اخلا�سة  بال�سجالت  املر�سى  بيانات  تدوين 

امل�ستخدمة.

• عمل الإح�سائيات ال�سهرية اخلا�سة بخدمات الت�سوير بالأ�سعة لطب الأ�سنان مع 	

اإر�سالها لرئي�ص ق�سم الأ�سعة وباقي اجلهات املخت�سة.

• التخطيط 	 ومراقبة  الأ�سنان  اأ�سعة  ق�سم  من  املقررة  التدريبية  الدورات  ح�سور 

والتدريب.

• القيام باأية مهام اأخرى يكلف بها �سمن اخت�سا�سه.	
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ثالثًا

خدمـات خمتبـرات طب الأ�سنـان

يخت�ص هذا الق�سم بجميع الأعمال وال�سوؤون الفنية املخربية يف جمالت طب الأ�سنان 

املختلفة وعلى الأخ�ص فيما يلي: 

• و�سع اخلطة الالزمة لإن�ساء خمتربات جديدة لطب الأ�سنان يف مراكز طب الأ�سنان 	

التي حتتاج اإليها وتطوير املختربات املوجودة ومتابعة تنفيذ هذه اخلطة وبراجمها.

• خمربية 	 وم�ستهلكات  ومعدات  اأجهزة  من  الت�سغيلية  باحتياجاته  الق�سم  جتهيز 

وتوفري القوى العاملة الالزمة له.

• اأدائها 	 م�ستوى  رفع  على  والعمل  الفنية  للكوادر  التدريب  برامج  على  الإ�سراف 

وكفاءتها الفنية واملهنية بالتن�سيق مع مراقبة التخطيط والتدريب بالإدارة.

• و�سع برامج تطوير وحتديث الأجهزة وو�سع متطلبات ال�سيانة الدورية والإ�سالح 	

ومتابعتها.

• الإ�سراف الفني على جميع خمتربات طب الأ�سنان يف كافة مراكز طب الأ�سنان 	

التخ�س�سية وتن�سيق العمل املخربي فيما بينها.

• اإعداد الإح�ساءات ال�سهرية واإعداد التقارير ال�سنوية اخلا�سة باأن�سطة خمتربات 	

طب الأ�سنان ومقرتحات تطوير نظم العمل.

واجبات وم�سوؤوليات فنيي خمتربات طب الأ�سنان

• يقوم فنيي خمتربات �سناعة الأ�سنان باإجراء املتطلبات املعملية اأو التجهيزية الالزمة 	

اأو اإجراءات الإ�سالحات اخلا�سة بها وبعد التاأكد من �سداد املراجع للر�سوم املقررة 

باملركز  التخ�س�سية  الأ�سنان  طب  وحدات  من  املحولة  العمل  اأمر  لنماذج  ووفقاً 

وح�سب تعليمات الطبيب املعالج وال�سرت�ساد براأيه يف املجالت الآتية على �سبيل 

املثال ل احل�سر: 
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�سناعة التيجان واجل�سور )التيجان واجل�سور املعدنية والبور�سلني - ال�سراميك - 

- البو�ست - الزركونيوم(.

والفورية -  والكاملة  اجلزئية  املتحركة  الأطقم  من  املتحركة  الرتكيبات  �سناعة 

واأعمال الإ�سالح والتبطني واإ�سافة الأ�سنان وامل�سابك.

�سناعة اأجهزة تقومي الأ�سنان املتحركة والواقيات الليلية.- 

�سناعة الأجهزة اجلراحية للفم والأ�سنان.- 

�سناعة حافظات امل�سافات اخلا�سة بطب اأ�سنان الأطفال.- 

�سناعة موديالت الدرا�سة.- 

• تطبيق مبادئ وقواعد �سبط اجلودة ومنع العدوى وال�سالمة العامة اأثناء العمل.	

• يف 	 امل�ستخدمة  بالأجهزة  اأعطال  اأي  وجود  عند  الأجهزة  �سيانة  فنيو  ا�ستدعاء 

املخترب.

• الإح�ساءات 	 وعمل  بالق�سم  اخلا�سة  ال�سجالت  يف  املعملية  الإجراءات  تدوين 

ال�سهرية ورفعها لرئي�ص املخترب املخت�ص.

• ومراقبة 	 الأ�سنان  طب  خمتربات  ق�سم  من  املقررة  التدريبية  الدورات  ح�سور 

التخطيط والتدريب.

• القيام باأية مهام اأخرى يكلف بها �سمن اخت�سا�سه.	
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رابعًا

خدمـات �سحــة الفــم والأ�سنان

يتبع فنّيو وفنيات �سحة الفم والأ�سنان مراقبة التخطيط والتدريب ولفنّيي �سحة الفم 

والأ�سنان دور فعال واإيجابي يف معاجلة اأمرا�ص اللثة وم�ساعدة املر�سى يف املحافظة على 

اإىل  واإر�سادهم  توعيتهم  طريق  عن  جيدة  ب�سورة  العامة  وال�سحة  والأ�سنان  الفم  �سحة 

اأحدث ال�سبل الوقائية وعلى العناية ال�سحية لتجنيبهم اأمرا�ص الفم والأ�سنان.

• واللثة 	 والأ�سنان  الفم  با�ستقبال وفح�ص  والأ�سنان  الفم  فنّيو وفنّيات �سحة  يقوم 

للحالت املحولة من قبل طبيب الأ�سنان وعمل الإجراءات العالجية املطلوبة ح�سب 

اإر�سادات الطبيب املحول.

• اإعطاء املري�ص الو�سف الدقيق حلالته ال�سحية الفموية مع الطرق الواجب اإتباعها 	

لتح�سينها ومنع تطورها.

• اإزالة الرت�سبات اجلريية املختلفة ال�سلبة منها والرقيقة من على اأ�سطح الأ�سنان 	

)تنظيف، تلميع، تنعيم(.

• تطبيق احل�سوات الوقائية ال�سادة لالأ�سنان الدائمة.	

• التوقيع عليها 	 اأو  الدوائية  الو�سفات  والأ�سنان حترير  الفم  لفنيي �سحة  ل يحق 

واعتمادها.

• امل�ساركة الفعالة يف جمال التوعية ال�سحية واملحا�سرات العلمية.	

• تطبيق مبادئ وقواعد �سبط اجلودة ومنع العدوى وال�سالمة العامة اأثناء العمل.	

• املحافظة على العهدة اخلا�سة واأجهزة واأدوات العيادة ومتابعة نظافتها وتعقيمها 	

و�سيانتها.

• املقدمة 	 والأ�سنان  الفم  �سحة  بخدمات  اخلا�سة  ال�سهرية  الإح�سائيات  عمل 

واإر�سالها للرئي�ص املبا�سر.

• ح�سور الدورات التدريبية املقررة من مراقبة التخطيط والتدريب.	

• القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها �سمن اخت�سا�سه.	
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خام�سًا

خدمـــات التعقيـــم ومنــع العــدوى

• الت�سغيل لأجهزة 	 اإجراءات  بتنفيذ  التعقيم  اإجراءات  القائمني على  العاملني  يقوم 

التعقيم ح�سب تعليمات ال�سركة امل�سنعة لالأجهزة )ويكون عادة بتعبئة املياه وت�سغيل 

اجلهاز ونظافته( والتاأكد من �سالحية وكفاءة الأجهزة.

• عمل اختبارات الكفاءة لأجهزة التعقيم وتعبئة النماذج اخلا�سة بها.	

• ا�ستدعاء فنيو �سيانة الأجهزة عند وجود اأي اأعطال بالأجهزة امل�ستخدمة يف غرفة 	

التعقيم.

• ا�ستخدام �سواين بغطاء جلميع الأدوات امللوثة.	

• حتليل املادة املطهرة لالأ�سطح وا�ستخدامها لتطهري الأ�سطح.	

• تنظيف الأدوات امل�ستخدمة تنظيفا جيداً باملاء وال�سابون واملواد املطهرة ويف�سل 	

غ�سل الأدوات با�ستخدام جهاز املوجات فوق ال�سوتية اأو الغ�سالة اخلا�سة بغ�سيل 

الأدوات ثم القيام بفح�ص الأدوات وجتفيفها وو�سعها يف اأكيا�ص التعقيم وغلقها 

التعقيم  برنامج  واختيار  التعقيم  جهاز  يف  و�سفها   )Sealing Machine( بجهاز 

املنا�سب وت�سغيل اجلهاز لإمتام دورة كاملة، ثم ا�ستخراج الأدوات منه والنتظار 

حتى تربد الأدوات.

• اإتباع بروتوكولت العمل الفنية وتعليمات مراقبة �سبط اجلودة ومنع العدوى ب�ساأن 	

اإجراءات التعقيم.

• الت�سليم 	 لنموذج  وفقاً  التمري�سية  الهيئة  لأفراد  تعقيمها  بعد  الأدوات  ت�سليم 

وال�ستالم.

• ح�سور الدورات التدريبية املقررة من مراقبة �سبط اجلودة ومنع العدوى.	

• القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها �سمن اخت�سا�سه.	

للمزيد من التفا�سيل اأنظر باب مراقبة �سبط اجلودة ومنع العدوى.
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الباب الثالث
مراقبة الجودة ومنع العدوى مفاهيم 

أساسية في مجال التعقيم ومنع العدوى
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الباب الثالث

مراقبة اجلودة ومنع العدوى

مفاهيم اأ�سا�سية يف جمال التعقيم ومنع العدوى

تقوم مراقبة اجلودة ومنع العدوى بالإ�سراف املبا�سر على تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات 

اخلا�سة مبجال اجلودة ومنع العدوى على عيادات الأ�سنان يف الرعاية ال�سحية الأولية 

ومراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية.

الر�سـالة:

اأداء ر�سالتها نحو التح�سني امل�ستمر جلميع  ت�سعى مراقبة اجلودة ومنع العدوى على 

اخلدمات ال�سحية باجلودة ومنع العدوى مبجال طب الأ�سنان من خالل البحث الدائم عن 

فر�ص التح�سني والتطوير والرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة والتاأكد من ال�ستخدام الأمثل 

اآمنة  للمعايري القيا�سية وبطريقة  للموارد املتاحة لتقدمي خدمات ذات جودة عالية وفقاً 

و�سهلة وبتكلفة معقولة ومبا يتفق وتطلعات جميع امل�ستفيدين من هذه اخلدمات.

الروؤية امل�ستقبلية:

• الو�سول اإىل اأعلى م�ستويات اإر�ساء املر�سى.	

• تر�سيخ مفهوم اجلودة لدى العاملني يف احلقل الطبي.	

• التقليل من خماطر انتقال العدوى بني املر�سى وبني املر�سى والعاملني.	

• تقليل املخاطر وال�سعوبات عرب توفري الرعاية ال�سحية ال�سليمة.	

مهام من�سق التعقيم ومنع العدوى:

مت ا�ستحداث نظام من�سقي التعقيم ومنع العدوى باملناطق ال�سحية بالتعاون مع ال�سادة 

روؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان ومت تكليف بع�ص اأطباء الأ�سنان باملناطق ال�سحية من 

اأجل القيام مبهمة التن�سيق مع املراقبة فيما يخ�ص جمال اجلودة ومنع العدوى.
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• ومراقبة 	 ال�سحية  باملنطقة  الأ�سنان  خدمات طب  وحدة  بني  الو�سل  حلقة  ميثل 

اجلودة ومنع العدوى باإدارة طب الأ�سنان فيما يخ�ص �سئون التعقيم ومنع العدوى.

• بعيادات 	 العدوى  ومنع  بالتعقيم  اخلا�سة  ال�سيا�سات  ومتابعة  تطبيق  على  العمل 

طب الأ�سنان ووحدات التعقيم وامل�ساركة بتقدمي القرتاحات التي من �ساأنها رفع 

م�ستوى اخلدمة.

• الإملام العلمي والعملي بنوعيات الأجهزة والأدوات واملواد واملطهرات امل�ستخدمة 	

وكافة الإجراءات املتبعة واملتعلقة ب�سئون التعقيم ومنع العدوى.

• الإ�سراف على اأداء فنيات التعقيم واأفراد الهيئة التمري�سية العاملني بغرف التعقيم 	

والتاأكد من اإملامهن بكافة املعلومات والأ�ساليب املتبعة يف التعقيم و�سالمة تطبيق 

�سيا�سة املناولة لالأدوات امللوثة والنظيفة من واإىل عيادة طب الأ�سنان.

• متابعة اإجراءات و�سالمة ومعايرة الأجهزة امل�ستخدمة واختبارات التعقيم اخلا�سة 	

بها.

• متابعة �سالحية املواد املطهرة امل�ستخدمة يف التعقيم والطلبيات اخلا�سة بها.	

• املتابعة مع م�سئول ال�سيانة يف �سمان جاهزية الأجهزة بغرف التعقيم.	

• املخت�سة 	 اجلهات  مع  م�سكالتها  على حل  والتعاون  املياه  تلوث  اختبارات  متابعة 

بالتن�سيق مع رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة.

• تن�سيق اجلهود مع ال�سحة الوقائية باملنطقة ومتابعة الإجراءات الواجب اإتباعها 	

عند الوخز بالإبر اأو الآلت احلادة.

• منع 	 والدورات مبجال  املحا�سرات  خالل  من  العاملني  والتوعية جلميع  الإر�ساد 

العدوى.

• الأ�سنان ومراقبة اجلودة ومنع 	 لرئي�ص وحدة خدمات طب  الدورية  التقارير  رفع 

العدوى عن �سري العمل وجودة التعقيم واأهم املعوقات واحللول املقرتحة.

تعريف عدوى املن�ساآت ال�سحية:

املرتبطة  العدوى  اأو  ال�سحية  الرعاية  مبن�ساآت  املرتبطة  بالعدوى  كذلك  وتعرف 

بامل�ست�سفيات ، وهي عبارة عن العدوى التي مل تكن موجودة لدى املري�ص عند دخوله اإىل 
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املن�ساأة ال�سحية اأو امل�ست�سفى ولكنها حتدث اأثناء اإقامته يف امل�ست�سفى، وقد تظهر هذه 

العدوى بعد خروج املري�ص من امل�ست�سفى وتعترب العدوى التي حتدث ل�سخ�ص نتيجة عمله 

يف امل�ست�سفى من عدوى امل�ست�سفيات.

تعريف منع العدوى:

بالطرق  ال�سحية  املن�ساآت  يف  العدوى  انتقال  ملنع  اتخاذها  الواجب  الحتياطات  هي 

املختلفة �سواء املبا�سرة اأو الغري مبا�سرة.

طرق انتقال العدوى:

• تلوث الغ�ساء املخاطي للعني والأنف والفم بالرذاذ.	

• ا�ستن�ساق امليكروبات املحمولة جواً.	

• اللم�ص املبا�سر للدم و�سوائل اجل�سم.	

• اللم�ص غري املبا�سر لالأ�سطح امللوثة.	

:)Standard Precautions( الحتياطات القيا�سية

هي احلد الأدنى من املمار�سات العملية )الجراءات الحرتازية( التى يتم تطبيقها مع 

كافة املر�سى بغ�ص النظر عن احتمال اأو تاأكيد حملهم للعدوى وهذه الحتياطات ت�ساعد 

على تقليل التعر�ص للمواد املعدية مثل الدم و�سوائل اجل�سم وذلك حلماية العامل واملري�ص، 

وت�ساعد الحتياطات القيا�سية على ك�سر حلقة نقل العدوى يف مرحلة النتقال.

• اجللد الغري �سليم.	

• الغ�ساء املخاطي.	

• الدم.	

• �سوائل اجل�سم، الإفرازات ماعدا العرق.	
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:)Hand Hygiene( نظافة اليدين

مبا اأن اليدين يعتربان من اأكرث الطرق �سيوعاً لنقل امليكروبات. فيعترب الهتمام بنظافة 

اليدين من اأهم و�سائل منع انتقال العدوى يف جمال الرعاية ال�سحية.

متى يجب غ�صيل الأيدي:

• قبل وبعد عالج املر�سى.	

• قبل وبعد ا�ستخدام القفازات.	

• عندما تكون ملوثة.	

• بعد مالم�سة الأج�سام امللوثة.	

اأنواع نظافة الأيدي:

• دعك الأيدي با�ستخدام مادة حتتوي على الكحول يف مكوناتها.	

• غ�سيل وتطهري الأيدي قبل العمليات اجلراحية.	

• غ�سيل الأيدي بال�سابون واملاء.	

• غ�سيل الأيدي بال�سابون الذي يحتوي على مادة مطهرة.	

خطوات غ�صيل الأيدي:

• نزع كل اأنواع احللي.	

• بلل الأيدي باملاء.	

• ا�ستخدام املادة املطهرة.	

• غ�سيل راحة اليد باملادة املطهرة.	

• غ�سيل ظهر اليد باملادة املطهرة.	

• غ�سيل بني الأ�سابع باملادة املطهرة.	

• غ�سيل حافة الأ�سابع باملادة املطهرة.	

• �سطف الأيدي باملاء.	

• جتفيف الأيدي )منا�سف ذات ال�ستخدام الواحد(.	
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املحافظة على الأيدي من املواد احلادة امللوثة:

• 	.)Sharp Container( يجب التخل�ص من املواد احلادة امللوثة يف احلاوية اخلا�سة بها

• التعامل مع املواد احلادة امللوثة بحر�ص.	

• جتنب ثني اأو ك�سر الإبر.	

• ا�ستخدام تقنية تناول الإبرة بيد واحدة.	

معدات الوقاية ال�سخ�سية:

:)Gloves( اأول: القفازات

- اأهميتــها:

• تقلل من خماطر انتقال العدوى من املر�سى.	

• تقلل من خماطر انتقال العدوى من العاملني يف العيادات اإىل املر�سى.	

• تقلل تلوث اأيدي العاملني يف املجال الطبي.	

- يجـــب:

• يجب تغيري القفاز عندما يالحظ اأنه مثقوب اأو ممزق.	

• يجب عدم غ�سل القفازات اأو تطهريها.	

• لب�ص القفازات عند مالم�سة الدم، اللعاب والغ�ساء املخاطي.	

•  يجب تغري القفاز بني املري�ص واملري�ص.	

• يجب التخل�ص من القفاز بعد معاجلة املري�ص.	

- اأنواعــــــها:

• 	.)Sterile Gloves( قفازات معقمة

• 	.)Heavy Duty Gloves( قفازات خا�سة لغ�سيل الأدوات

• 	.)Single Use Gloves( قفازات ذات ال�ستخدام الواحد
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:)Eye Protectors( ثــانيًا: واقيات العيون

• يجب ا�ستخدامها عند معاجلة املر�سى حلماية الغ�ساء املخاطي للعيون ويف�سل اأن 	

يكون لها حماية جانبية ويجب تطهريها عند تلوثها.

:)Mask( ثــــالثًا: الكمامات

• ي�ستخدم حلماية الغ�ساء املخاطي لكل من الأنف والفم ويجب تغيريه عند تلوثه.	

:)Protective Clothing( رابعــــــــًا: املالب�س الواقية

• يجب اأن تكون ذات اأكمام طويلة تغطي اجللد واملالب�ص العادية وحتميها من الدم 	

واللعاب والرذاذ.

مالحظة: يجب خلع معدات الوقاية ال�صخ�صية قبل مغادرة العيادة.

قائمة الحتياطات املتبعة للعمل بعيادات طب الأ�سنان:

التطعيمات:

• يجب على العاملني يف املجال الطبي اأخذ التطعيمات الالزمة مثل اخلا�سة بالتهاب 	

الكبدي الوبائي B )بالتعاون مع ال�سحة الوقائية( )انظر للملحق(.

• يجب معاجلة جميع املر�سى على اأنهم حاملني للمر�ص.	

الحتياطات الالزمة قبل بداية العالج:

• اإمتام عملية غ�سيل اليدين.	

• تطهري الأ�سطح اأو ا�ستخدام الأغطية ذات ال�ستخدام الواحد.	

• عملية تدفق املياه من الأنابيب قبل ال�ستعمال مهمة جدا ملنع ركودها ولذلك يجب 	

فتح اأنابيب املياه يف العيادة لعدة دقائق يف بداية كل دوام وخا�سة بعد عطله نهاية 

الأ�سبوع للتقليل من تراكم ال�سرائح اجلرثومية.

• حت�سري الأدوات ح�سب نوع العالج.	

• ا�ستدعاء املري�ص والتاأكد من التاريخ الطبي وال�سني مبراجعة ملفه.	
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• 	.)Mask( والقناع الواقي )Eye Protection( لب�ص واقي العينني

• اإعادة عملية غ�سيل الأيدي ولب�ص القفازات )Gloves( قبل العالج مبا�سرة.	

الحتياطات الالزمة خالل العالج:

• لب�ص معدات الوقاية ال�سخ�سية وعدم مل�ص الأ�سطح بعد لب�ص القفازات.	

• 	.)Air & Water Syringe( تفريغ الهواء من املقاب�ص وحقنة املاء والهواء

• التخل�ص من الإبر يف احلاوية اخلا�سة باملواد احلادة امللوثة.	

• تطهري )Suction + All Water Lines( بني املري�ص والآخر.	

• ا�ستخدام املحاليل املعقمة يف حالة العمليات اجلراحية.	

• ا�ستخدام )Rubber Dam( ح�سب نوع العالج.	

• ا�ستخدام Suction عايل ال�سرعة.	

الحتياطات الالزمة بعد العالج:

• التخل�ص من املريلة والتخل�ص من القفازات امللوثة بعد النتهاء من عالج املري�ص.	

• للتخل�ص من الأغطية ذات ال�ستخدام 	 لب�ص قفازات جديدة  بعد مغادرة املري�ص 

الواحد اأو تطهري الأ�سطح.

• التخل�ص من النفايات.	

• يجب على الطبيب التخل�ص من املاء والهواء املتبقي يف اآلة احلفر ال�سريعة بعد كل 	

مري�ص قبل تعقيمها وذلك بت�سغيل اآلة احلفر ملدة 20-30 ثانية حتى يتم التخل�ص 

من ال�سوائب العالقة يف خطوط املياه حر�سا على �سالمة املر�سى. 

• تعقيم الأدوات.	

• غ�سيل الأيدي.	
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اأمام املري�س:

• لب�ص املالب�ص الوقائية ال�سخ�سية. 	

• اإمتام عملية غ�سيل الأيدي.	

• و�سع كاأ�ص املاء النظيف. 	

• و�سع مريلة نظيفة.	

• و�سع ما�ص اللعاب.	

• فتح الأدوات.	

مالحظات هامة:

• يجب التاأكد من �سالمة اأكيا�ص التعقيم.	

• يجب التاأكد من تغري املوؤ�سر على اأكيا�ص التعقيم.	

• احلر�ص على فتح اأكيا�ص التعقيم بطريقة �سحية.	

• يجب ا�ستخدام تقنية تناول الإبر بيد واحدة.	

• يجب التخل�ص من املاء املتبقي يف حاوية املياه اخلا�سة باجلهاز بنهاية الدوام.	

التعــقيـم:

اأنواع عمليات التطهري املختلفة: )التنظيف - التطهري - التعقيم(

- اأوًل: التنظيف:

هي عملية التخل�ص من والبقايا )Debris( وامليكروبات على الأ�سطح والأدوات، وعملية 

التنظيف هي العملية الأ�سا�سية قبل كل من عملية التطهري اأو التعقيم.

- ثانيًا: التطهري:

هي العملية التي يتم فيها قتل امليكروبات ولي�ص البكرتيا املتحو�سلة.
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ثالثًا: التعقيم:

هي العملية التي يتم فيها قتل جميع امليكروبات والبكرتيا املتحو�سلة.

طرق غ�صيل وتغليف اأدوات طب الأ�صنان:

- يدويــًا:

• لب�ص معدات الوقاية ال�سخ�سية.	

• ا�ستخدامه 	 )يتم  با�ستخدام فر�ص خا�سة و�سابون  املاء  الأدوات حتت  يتم غ�سيل 

ح�سب اإر�سادات ال�سركة امل�سنعة( وذلك ملنع انت�سار الرذاذ.

• ت�ستخدم )اأداة الر�سا�ص املائي - Spray Gun( لالأدوات ذات التجويف.	

• يجب تغري املاء وال�سابون لكل ا�ستخدام.	

:)Ultrasonic Cleaner Machine( جهاز املوجات فوق �صوتية -

• لب�ص معدات الوقاية ال�سخ�سية.	

•  ا�ستخدام املادة ال�سابونية ح�سب تعليمات ال�سركة.	

•  ي�ستخدم ماء مقطر.	

•  ميالأ اجلهاز باملاء وال�سابون.	

• يجب و�سع الأدوات قبل ت�سغيل اجلهاز.	

• يجب و�سع الغطاء وقت عملية الغ�سيل.	

•  يتم ت�سغيل اجلهاز ح�سب التعليمات لإمتام عملية الغ�سيل.	

•  بعدها يتم �سطف الأدوات وجتفيفها.	

•  يجب غ�سل اجلهاز وجتفيفه اآخر الدوام.	

•  يجب ا�ستخدام الكماليات اخلا�سة باجلهاز.	
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:)Automated Washer Machine( الغ�صالة -

• يجب لب�ص معدات الوقاية ال�سخ�سية.	

• يجب ترتيب الأدوات بدون تكدي�ص وترك الأدوات املف�سلية مفتوحة.	

• اإتباع تعليمات ال�سركة امل�سنعة للمادة ال�سابونية.	

• اختيار الربنامج املنا�سب.	

• بعد النتهاء يجب رفع الأدوات.	

- فح�س الأدوات:

• يجب التاأكد من نظافة الأدوات قبل تغليفها.	

- جتفيف الأدوات:

• يتم يدويا با�ستخدام املنا�سف اخلا�سة.	

• اأو ا�ستخدام املجفف الكهربائي.	

• اأو الغ�سالة التي حتتوي على دورة جتفيف.	

- تغليف الأدوات:

• با�ستخدام الأكيا�ص اخلا�سة بالتعقيم ويجب اختيار احلجم املنا�سب.	

• ا�ستخدام ال�سواين.	

• ي�ستخدم جهاز )Cutter( لتقطيع اأكيا�ص التعقيم.	

• ي�ستخدم جهاز )Sealing Machine( لغلق الأكيا�ص حرارياً بعد تعبئتها بالأدوات.	

تــــعــــقيــــم الأدوات:

ي�ستخدم البخار حتت ال�سغط العايل لتعقيم الأدوات التي ت�ستخدم يف طب الأ�سنان.

- الطريقة:

• التاأكد من نظافة اجلهاز.	
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• ملء خزان اجلهاز باملاء املقطر.	

• ت�سغيل اجلهاز دورة ت�سخني )Warm Up Cycle( يف بدايه اليوم.	

• التاأكد من )�سغط ودرجه حرارة اجلهاز(.	

• عمل الختبار اليومي.	

• ترتيب الأدوات باجلهاز بطريقة �سحية.	

•  التاأكد من اختيار دورة الت�سغيل املنا�سبه لالأدوات املراد تعقيمها.	

• قبل 	 للتربيد  مكان  يف  وو�سعها  اجلهاز  من  الأدوات  رفع  يتم  الدورة  انتهاء  بعد 

التخزين اأو توزيعها على العيادات.

• يجب عمل الختبار البيولوجي.	

- التخزين:

• يجب تخزين الأدوات يف اأماكن جافة ونظيفة وذات حرارة منا�سبة للمحافظة على 	

�سالحية تعقيمها.

املواد الكيميائية امل�صتخدمة يف غرف التعقيم:

يجب اإتباع اإر�سادات ال�سركة امل�سنعة عند حتليل املواد الكيميائية بدقة.

- املواد الكيميائية:

• 	.)Zero Spot( سابون الغ�سالت ومواد معادلة�

• ال�سابون امل�ستخدم عند غ�سيل الأدوات يدوياً.	

• ال�سابون امل�ستخدم عند غ�سيل الأدوات يف جهاز املوجات فوق ال�سوتية.	

• املادة املطهرة لالأ�سطح.	

• املواد امل�ستخدمة لغ�سيل وتطهري الأيدي.	
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مناذج املراقبة املتوفرة بغرف التعقيم:

• مناذج الختبارات الدورية واحليوية لأجهزة التعقيم:	

1 . .)B&D Test( اأجهزة التعقيم:   - الختبار اليومي

.)Biological Test( الختبار البيولوجي -                          

2 ..)Soil Test( الغ�سـالت: الختبار اليومي والأ�سبوعي

3 ..)Foil Test( :جهاز املوجات فوق ال�سوتية

• منوذج جدول تق�سيم مهام الفنيات داخل ق�سم التعقيم.	

• 	.)Hand Piece( النموذج اخلا�ص ب

• منوذج متابعة عطل وت�سليح الأجهزة اخلا�سة بغرف التعقيم.	

• منوذج عدد مرات جمع الأدوات امللوثة وتوزيع الأدوات النظيفة.	

• منوذج متابعة الأحوال اليومية لغرفة التعقيم.	

اإجراءات منع العدوى يف جمال اأ�صعة الأ�صنان:

• لب�ص معدات الوقاية ال�سخ�سية.	

• تغطية الأ�سطح اخلا�سة بالأ�سعة بالأغطية ذات ال�ستخدام الواحد اأو تطهريها 	

بني املر�سى.

• من 	 النتهاء  بعد  وتغطيته  الواحد  ال�ستخدام  ذات  كاأ�ص  يف  الأ�سعة  فيلم  و�سع 

ت�سوير الأ�سعة ونقله اإىل غرفة التحمي�ص.

• التخل�ص من الكاأ�ص والغطاء يف حاوية النفايات امللوثة وكذلك القفازات امل�ستخدمة.	

• تغطية مكان حتمي�ص الفيلم بغطاء ذات ال�ستخدام الواحد وا�ستخدام قفاز جديد 	

لإمتام العملية.

• و�سع 	 قبل  الأيدي  وغ�سل  امل�ستخدمة  القفازات  من  والتخل�ص  الأفالم  فتح  يتم 

الأفالم يف جهاز التحمي�ص.
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• امللوثة 	 املواد  حاوية  منه يف  التخل�ص  يتم  الواحد  ال�ستخدام  ذات  الأفالم  حامل 

والنوع املقاوم للحرارة يعاد تعقيمه.

التخل�س من النفايات:

اتباع الإجراءات الآتية ح�سب قانون وزارة ال�سحة:

• املواد الغري ملوثة تو�سع يف الأكيا�ص الزرقاء اأو احلمراء.	

• املواد امللوثة تو�سع يف الأكيا�ص ال�سفراء وعليها عالمة املواد امللوثة.	

• املواد احلادة امللوثة تو�سع يف احلاوية املخ�س�سة لذلك )Sharp Container( ويتم 	

التخل�ص منها عندما ت�سل مكوناتها اإىل 3/4 احلاوية.

اإجراءات ما بعد التعر�س للوخز:

 يتـــم اتبـــاع الإجـــراءات كمـــا ورد يف الدليـــل الإر�سادي ملنـــع العدوى يف طـــب الأ�سنان 

)اأنظر 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

 مراقبة التخطيط والتدريب
 البرامج التدريبية للعاملين 

بقطاع طب األسنان
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الباب الرابع

الربامج التدريبية للعاملني بقطاع طب الأ�سنان

)مراقبة التخطيط والتدريب(

تهدف مراقبة التخطيط والتدريب اإىل الرتقاء بالأداء العلمي والعملي لكل العاملني 

بقطاع طب الأ�سنان من خالل و�سع خطط وبرامج التدريب يف جمال خدمات طب الأ�سنان 

بالتعاون مع اجلهات املعنية واإعداد اخلطط امل�ستقبلية الالزمة لتح�سني الأداء والرتقاء 

والتطوير جلميع العنا�سر الداعمة للخدمات املقدمة يف طب الأ�سنان ومتابعة تنفيذها.
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اأوًل

الهيكل الإداري القائم على اأعمال التدريب باملراقبة
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ثانيًا

اأعمال ومهام املن�سقني

من�سقي التدريب باملناطق ال�سحية ومراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية:

مت ا�ستحداث نظام من�سقي التدريب باملناطق ال�سحية ومراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية 

بالتعاون مع ال�سادة روؤ�ساء وحدات الأ�سنان وروؤ�ساء املراكز التخ�س�سية ومت تكليف بع�ص 

اأطباء الأ�سنان باملناطق ال�سحية ومراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية من اأجل القيام مبهمة 

التن�سيق مع املراقبة فيما يخ�ص جمال التدريب.

مهام من�سق التدريب:

• ميثل حلقة الو�سل بني رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ورئي�ص املركز 	

التخ�س�سي لطب الأ�سنان ومراقبة التخطيط والتدريب باإدارة طب الأ�سنان فيما 

يخ�ص جمال التدريب لأطباء الأ�سنان والفنيني وطلبة كلية طب الأ�سنان املتدربني 

بعيادات الأ�سنان باملناطق ال�سحية ومراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية.

• ا�ستقبال املتدربني وتعريفهم ببيئة و�سيا�سات العمل واللوائح والقوانني املتبعة وموقع 	

التدريب وامل�سرفني على التدريب واأخالقيات املهنة الواجب مراعاتها والعمل على 

حل امل�سكالت والعقبات التي تواجههم يف اإطار القوانني والنظم املتبعة.

• العمل على تطبيق بروتوكول العمل املنظم لأعمال التدريب اخلا�سة باملراقبة ومتابعة 	

اأعمال التدريب الفاعل على الأداء املهني الناجح وخطط التدوير للمتدربني.

• التن�سيق مع رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة ومراقبة التخطيط والتدريب 	

امل�سرفني على  ال�سحية والأطباء  باملنطقة  املنا�سبة  التدريب  ب�ساأن اختيار مواقع 

اأي  دون  وال�ستفادة  العمل  للمتدرب  ليت�سنى  املنا�سب  املراجعني  وعدد  التدريب 

�سغوطات اإدارية اأو فنية.

• تن�سيق اجلهود مع الأطباء امل�سرفني على التدريب باملنطقة ال�سحية ومراكز طب 	

الأ�سنان التخ�س�سية.

• التاأكيد على التعريف باأخالقيات املهنة الطبية والقيم املتبعة باملجال ال�سحي.	
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• املرور الدوري للمتابعة والرقابة على اأعمال التدريب وعلى احل�سور والن�سراف 	

وال�ستئذانات والإجازات باأنواعها للمتدربني.

• ورفعها 	 التدريب  امل�سرفني على  ال�سادرة من  باملتدربني  التقارير اخلا�سة  متابعة 

ملراقبة التخطيط والتدريب.

• املركز 	 رئي�ص  اأو  الأ�سنان  طب  خدمات  وحدة  لرئي�ص  الدورية  التقارير  رفع 

واملقرتحات  التدريب  اأعمال  �سري  عن  والتدريب  التخطيط  ومراقبة  التخ�س�سي 

الالزمة لتح�سني الأداء.

اللجنة العلمية ملراقبة التخطيط والتدريب:

مت ت�سكيل اللجنة العلمية ملراقبة التخطيط والتدريب حيث مت ال�ستعانة باأخ�سائيني 

وا�ست�ساريني من وزارة ال�سحة وجامعة الكويت لالإ�سراف على و�سع الختبارات وتنظيم 

دورات تدريبية علمية لالأطباء املقيمني وكذلك ال�ستعانة باللجنة يف اإعادة تقييم وتدريب 

اخلطط  بو�سع  وامل�ساركة  وعملياً  علمياً  ال�سعيف  الأداء  ذوي  املقيمني  الأطباء  بع�ص 

والربوتوكولت والت�سورات التي ت�ساهم بتطوير العملية التدريبية.
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ثالثًا

تدريب الأطباء املقيمني )المتياز(

الو�سع الوظيفي لطبيب الأ�سنان املقيم )المتياز(

تقع وظيفة طبيب اأ�سنان مقيم )امتياز( يف اأول ال�سلم الوظيفي لأطباء الأ�سنان، وهي 

الأ�سراف  املختلفة حتت  الأق�سام  يف  الطبية  الأعمال  على  �ساغلها  يتدرب  فنية  وظيفة 

واملراكز  ال�سحية  باملناطق  التدريب  ومن�سقي  والتدريب  التخطيط  ملراقبة  املبا�سر 

التدريب املتواجدين يف  التخ�س�سية واأطباء الأ�سنان والأخ�سائيني امل�سرفني على عملية 

املناطق ال�سحية واملراكز التخ�س�سية املختلفة.

متطلبات الت�سجيل يف الدورة:

)المتياز(  املقيمني  الأ�سنان  لأطباء  والتدريب  التخطيط  مبراقبة  العمل  ت�سليم  يتم 

امل�ساعد  الوزارة  وكيل  ال�سيد  لكتاب  وفقاً  الأ�سنان  اإدارة طب   - ال�سحة  بوزارة  املعينني 

ل�سئون طب الأ�سنان ويتم تكليف طبيب المتياز باأعمال اخلفارة اعتباراً من ال�سهر التايل 

ملبا�سرته للعمل باملراقبة.

يقوم طبيب المتياز بتقدمي الأوراق الالزمة لفتح امللف الفرعي للطبيب باملراقبة وهي 

كالتايل:

�سورة البطاقة املدنية.. 1

�سورة من �سهادة اجلن�سية )كويتي(.. 2

�سورة من �سهادة الثانوية العامة.. 3

�سورة من �سهادة التخرج.. 4

�سورة من �سهادة الدرجات.. 5

�سورة من ترخي�ص مزاولة املهنة.. 6

�سهادة من يهمه الأمر مبعادلة �سهادة التخرج من اإدارة التعليم العايل )لغري الكويتي(.. 7

�سورتني �سخ�سيتني.. 8
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الإجراءات التدريبية بالدورة:

يخ�سع كل طبيب مقيم متدرب لدورة تدريبية مكثفة ملدة )12( �سهراً لإعطاء الأطباء 

فر�ص العمل والتدريب وال�ستفادة حتت اإ�سراف اأطباء الأ�سنان م�سريف التدريب مبراكز 

الرعاية ال�سحية الأولية باملناطق ال�سحية وم�سريف التدريب الخت�سا�سيني مبراكز طب 

الأ�سنان التخ�س�سية، ويتم توزيعهم على الأق�سام املختلفة.

اأدوات الدورة:

• جدول الوحدات.	

• الالئحة الداخلية للمراقبة.	

• �سجل الطبيب املقيم.	

• كتيب اجلودة ومنع العدوى.	

اأوًل: التدريب مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية )الفرتة - التوزيع - الإ�سراف - 

الأهداف - التقييم(.

يتم توزيع اأطباء الأ�سنان املقيمني على وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية 

ملبا�سرة العمل واللتحاق بالدورة التدريبية املقررة بعيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية 

ال�سحية الأولية حتت اإ�سراف جمموعة خمتارة من اأطباء الأ�سنان العاملني ومتابعة من�سقي 

التدريب باملناطق ال�سحية.

يق�سي طبيب المتياز فرتة تدريبية ملدة )6( اأ�سهر مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية، 

الق�سوى  لال�ستفادة  الفر�سة  لإتاحة  اأ�سهر  ثالثة  كل  املراكز  التدوير على عدد من  ويتم 

من خربات م�سريف التدريب والتعرف على ظروف العمل املختلفة، كما يتم تقييم الطبيب 

كل ثالثة اأ�سهر للوقوف على مدى تقدم الطبيب املقيم وا�ستفادته من التدريب وانعكا�ص 

ذلك على م�ستوى اأدائه العلمي والعملي، وميكن تعديل الربنامج يف حالة ال�سرورة ح�سب 

متطلبات العمل.
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ال�صحية  الرعاية  مبراكز  الأ�صنان  طب  بعيادات  التدريب  لربنامج  امل�صتهدفة  املهارات 

الأولية:

التعرف على الأجهزة والأدوات واملواد امل�ستخدمة يف عيادات طب الأ�سنان وبيئة . 1

العمل داخل عيادات طب الأ�سنان والتعريف بامل�سئوليات الوظيفية للطبيب.

اإر�ساء اأخالقيات املهنة واآداب التعامل مع الروؤ�ساء والزمالء والعاملني واملراجعني.. 2

اإجراءات الفح�ص والت�سخي�ص لأمرا�ص الفم والأ�سنان.. 3

طلب وطريقة عمل وحتمي�ص وفح�ص �سور اأ�سعة طب الأ�سنان باأنواعها.. 4

اخللع . 5  - )اخللع  مثل:  الأ�سنان  طب  بعيادات  الفنية  املهارات  على  التدريب 

اجلراحي - احل�سوات باأنواعها - تغطية و�سحب واإزالة ع�سب ال�سن - اللتهابات 

واخلراجات واأمرا�ص الفم واللثة - تنظيف وتلميع الأ�سنان(.

التعرف على الأدوية امل�ستخدمة يف عالج اأمرا�ص الفم والأ�سنان وطرق كتابتها.. 6

اإجراءات التعقيم ومنع العدوى باأق�سام طب الأ�سنان.. 7

اكت�ساب املهارات الإدارية الالزمة للعمل مثل: )�سجل الت�سجيل ال�سحي وامللفات . 8

وامل�ستهلكات  املواد  طلبيات   - للمراجعني  ال�سهرية  الإح�سائيات   - للمراجعني 

من امل�ستودعات الطبية - اإجراءات ال�سيانة الدورية والإ�سالح واجلرد لأجهزة 

واأدوات طب الأ�سنان(.

الدورة العلمية )الت�صجيل - املحا�صرات - الختبار(.

طب  بعيادات  املطبقة  العملية  الثوابت  ملراجعة  علمية  لدورة  المتياز  طبيب  يخ�سع 

فاطمة  )د-  بقاعة  خمي�ص  يوم  كل  اأ�سبوعيا  تعقد  علمية  �سكل حما�سرات  يف  الأ�سنان 

الزعابي( مبقر مراقبة ال�سحة الفم والأ�سنان - برنامج حويل املدر�سي وهي م�سجلة �سمن 

برنامج نقاط التعليم امل�ستمر ملعهد الكويت لالخت�سا�سات الطبية، ويقوم على حت�سريها 

كلية طب  مع  بالتعاون  وال�ست�ساريني  الخت�سا�سيني  الأ�سنان  اأطباء  من  نخبة  وتقدميها 

الأ�سنان جامعة الكويت حتت اإ�سراف املراقبة.



125 الدليل االرشادي للعاملين 
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

يخ�سع طبيب المتياز لختبار نظري لقيا�ص ال�ستفادة العلمية للمحا�سرات املقدمة 

لتقييم الأداء بالدورة:

• منوذج التقييم مل�ستوى الأداء بعيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية.	

تقييم الأداء بالدورة التدريبية مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية:

يتم تقيم الطبيب املقيم كل ثالثة اأ�سهر لقيا�ص م�ستوى اأدائه بالدورة التدريبية دورياً من 

قبل اأطباء الأ�سنان والأخ�سائيني امل�سرفني على التدريب بحيث ي�سمل اجلوانب الإدارية 

والفنية والعلمية وعدد ونوعية احلالت التي مت عالجها من قبله وال�سلوك العام للطبيب 

املتدرب من خالل مناذج التقييم الدورية.

الطبيب الذي يجتاز عدد )2( من م�ستويات التقييم املذكورة يتم التحاقه مبراكز طب 

الأ�سنان التخ�س�سية ل�ستكمال الدورة التدريبية املقررة ل�سنة المتياز.

ثانيًا: التدريب مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية )الفرتة - التوزيع - الإ�سراف- 

الأهداف - التقييم(.

الأ�سنان  طب  مبراكز  التخ�س�سية  الوحدات  على  املقيمني  الأ�سنان  اأطباء  توزيع  يتم 

التخ�س�سية ملبا�سرة العمل واللتحاق بالدورة التدريبية املقررة باملراكز التخ�س�سية حتت 

التدريب  من�سقي  ومتابعة  الخت�سا�سيني  الأ�سنان  اأطباء  من  خمتارة  جمموعة  اإ�سراف 

مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية.

لكل  خمتلف  )مركز  التخ�س�سية  باملراكز  التخ�س�سية  الوحدات  على  التدوير  ويتم 

على  والتعرف  التدريب  م�سريف  من خربات  الق�سوى  لال�ستفادة  الفر�سة  لإتاحة  وحدة( 

ظروف العمل املختلفة، كما يتم تقييم الطبيب عن كل فرتة تدريب بالوحدة للوقوف على 

مدى تقدم الطبيب املقيم وا�ستفادته من التدريب وانعكا�ص ذلك على م�ستوى اأدائه العلمي 

والعملي على النحو التايل:
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مدة التدريبالوحداتم

2 �سهروحدة جراحة الفم والفكني1

1 �سهروحدة عالج الع�سب2

1 �سهروحدة الرتكيبات الثابتة3

1 �سهرالربامج املدر�سية ل�سحة الفم والأ�سنان4

5
 اختيار وحدة من الوحدات التالية:

)عالج اللثة - الرتكيبات املتحركة - التقومي - طب اأ�سنان اأطفال(
1 �سهر

نظام اخلفارات لأطباء المتياز:

• خالل 	 املقيمني  الأطباء  خفارات  ك�سوفات  وتوزيع  اإعداد  مهمة  املراقبة  تتوىل 

الإحقاقي  التخ�س�سي ومركز  ال�سقر  المتياز حيث مت حتديد مركز حمد  فرتة 

ومركز  ال�سحية  العا�سمة  مبنطقة  للطبيبات  خفارة  كمراكز  للعمل  التخ�س�سي 

�سابقاً(  التخ�س�سي  )القرين  التخ�س�سي  العدان  ومركز  التخ�س�سي  الفحيحيل 

كمراكز خفارة لالأطباء مبنطقة الأحمدي ال�سحية.

• الر�سمية 	 والعطل  وال�سبت  اجلمعة  بخفارات  المتياز  الأ�سنان  اأطباء  تكليف  يتم 

للعمل بعيادات اخلفارات املذكورة �سباحاً وم�ساًء وذلك للتدريب على اأعمال اخلفارة 

حتت اإ�سراف اأطباء الأ�سنان املكلفني من قبل جهة عملهم باملناطق ال�سحية، ويتم 

اإخطار واإر�سال جدول اخلفارات لأطباء المتياز ب�سورة دورية وموؤكدة قبل بداية 

كل �سهر بوقت كاف.

• الأ�سبوع 	 يف  اخلفارات  ك�سوف  ا�ستالم  المتياز  الأ�سنان  اأطباء  كافة  على  يتعني 

الأخري من ال�سهر ال�سابق للخفارة، ويلتزم الطبيب الذي مل يت�سلم ك�سوف اخلفارة 

اأن يكون ذلك قبل  الك�سوف على  والتدريب ل�ستالم  التخطيط  مبراجعة مراقبة 

بداية ال�سهر اجلديد منعاً حلدوث اأي اإرباك للعمل خالل اخلفارات.

• ير�سل 	 اأن  على  بينهما  بالتفاق  ذلك  يتم  بني طبيبني  اخلفارة  ا�ستبدال  حالة  يف 

طلب ا�ستبدال اخلفارة موقع من كالهما لطلب موافقة من�سق الربامج التدريبية 

باملراقبة.
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• ل يتم املوافقة بالقيام باأي اإجازة طارئة اأو دورية تت�سمن فرتتها تكليف الطبيب 	

باخلفارة اإل بعد تن�سيقه مع الزمالء با�ستبدال خفارته واإر�ساله منوذج موقع من 

كليهما لطلب املوافقة من من�سق الربامج التدريبية باملراقبة على ذلك.

• اإ�سافة 	 اأخرى  اإعادة تكليفه بها مرة  يتم  اأي مكلف عن اخلفارة،  يف حالة تخلف 

اإىل خفارة ال�سهر املقبل، وذلك اإذا قدم ما يثبت العذر القهري ل�سبب تخلفه عنها، 

اأو اإحالته لل�سوؤون  اأما يف حال عدم تقدميه ما يثبت هذا العذر، يتم لفت نظره 

القانونية لتخاذ الالزم.

• بها 	 املكلف  المتياز  طبيب  على  اخلفارة  بح�سور  اللتزام  وم�سوؤولية  واجب  يقع 

وي�سال عنها اأدبياً واإدارياً ول يجوز التهاون يف اأدائها اأو العتماد على وجود طبيب 

الأ�سنان امل�سرف على اخلفارة للقيام بها.

• التخطيط 	 مراقبة  لدى  هواتفهم  اأرقام  ت�سجيل  الأ�سنان  اأطباء  جميع  على  يجب 

والتدريب لتي�سري التوا�سل 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 )المتياز( هو موظف حكومي معني يف وزارة ال�سحة من قبل 	

الدولة، ويخ�سع كموظف لتقدير الكفاءة لل�سنة الأوىل عند التعني )كموظف حتت 

الختبار( بواقع 4 مرات كتقدير ربع �سنوي يجمع كتقدير �سنوي بنهاية العام ويتم 

القيا�ص  واإدارة  املدنية  وقوانني اخلدمة  للوائح  وفقاً  ال�سنوي  تقيمه  اأ�سا�سه  على 

والتطوير.

انتهاء الدورة والنقل للعمل باملناطق ال�سحية:

• عند اجتياز طبيب المتياز للدورة التدريبية املقررة للعام التدريبي تتم اإجراءات 	

اإ�سدار قرار النقل للطبيب من اإدارة طب الأ�سنان للعمل باملناطق ال�سحية وفيها 

يتم توزيع الطبيب ملبا�سرة العمل بعيادات طب الأ�سنان مبراكز الرعاية ال�سحية 

الأولية التابعة لوحدات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية.
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الباب الخامس

بعض األعمـال الكتابيـة والتنظيميـة في 

عيـادات األسنـان
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الباب اخلام�س

بع�س الأعمـال الكتابيـة والتنظيميـة يف عيـادات الأ�سنـان

  بع�س الإجراءات التنظيمية اخلا�سة بالر�ســوم ال�سحـية 

مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية:

املر�سى الذين يحتاجون اإىل زيارتني لعالج ال�سن الواحد:

ولي�ص  العالج  اأثناء  اإل يف حالة حدوث طارئ  زيارة،  كل  املقررة يف  الر�سوم  دفع  يتم 

للمري�ص اأو الطبيب يد فيه كانقطاع الكهرباء بالعيادة مثاًل اأو حدوث عطل باجلهاز، يقوم 

الطبيب باإرجاع نف�ص الورقة التي عليها الطابع للمري�ص ليتم ا�ستكمال عالج �سر�سه مرة 

ثانية بنف�ص الر�سم عند نف�ص الطبيب.

العاملني بوزارة ال�سحة من غري الكويتيني:

غري معفيني من دفع الر�سوم ال�سحية املقررة.

اآليـة حت�سيل الر�سوم املقررة:

يتم حت�سيل الر�سوم املقررة يف �سورة الطوابع ال�سادرة من وزارة املالية ح�سب الفئة 

املالية املطلوبة وتو�سع على منوذج التحويل الطبي بالزيارة الأوىل مع مراعاة ثقب الطابع 

منعاً لإعادة اأو �سوء ال�ستخدام، اأما الزيارات املتتالية فيتم ل�سق الطوابع املقررة مبلف 

املراجع.

م�سكلة نفاذ كمية الطوابع باملركز اأو غياب ال�سخ�س امل�سئول عن �سرف الطوابع:

يف هذه احلالة يتم ختم الو�سفة بختم )مدفوع( وعند اإمتام العالج يحتفظ الطبيب 

بالو�سفة ويتم ت�سليمها لأمني املركز اأو امل�سرف الإداري، ليتم التاأكد من و�سع الطابع عليها 

عند توفره قبل اإتالف الو�سفة، ول داعي لكتابة دواء على الو�سفة دون احلاجة اإليه.
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اإتالف الطوابع بعد العــالج:

يف نهاية الدوام يتاأكد الطبيب من اإتالف جميع الو�سفات التي عليها الطوابع ومت عالج 

املر�سى من خاللها وذلك بنهاية الدوام حتى ل ي�ساء ا�ستخدامها مرة اأخرى.

1. ر�سوم العالج للمراجعني

املواطنون ومواطني جمل�س التعاون اخلليجي ومن يف حكمهم:

 تقدم اخلدمة جمانية.

املقيمني ب�سورة قانونية: 

الرعاية  مبراكز  الأ�سنان  طب  لعيادة  زيارة  لكل  واحداً  ديناراً  قيمته  طابع  ي�ستعمل 

الأ�سنان مبراكز طب  لعيادات طب  زيارة  لكل  دينارين  قيمته  وطابع  الأولية  ال�سحية 

الأ�سنان التخ�س�سية، وتوجد تعليمات لبع�ص اخل�سو�سيات ملراجعي ق�سم الأ�سنان من 

املقيمني باملراكز ال�سحية وهي:

املر�سى الذين يحتاجون اإىل عمل �سورة اأ�سعة:

عند حتويل املري�ص لعمل �سورة اأ�سعة مبركز اآخر ول يعود بنف�ص اليوم، يتم كتابة طلب 

�سورة اأ�سعة الأ�سنان على النموذج املخ�س�ص، ويتم كتابة مالحظة على الو�سفة املل�سق 

عليها الطابع باأنه يحق للمري�ص املراجعة على نف�ص الو�سفة )�سواء بنف�ص اليوم اأو بيوم 

اأن يراجع املري�ص نف�ص  اأخرى على  اآخر( ل�ستكمال العالج ول يدفع طابعا جديدا مرة 

الطبيب خالل 48 �ساعة.

الــزوار:

املراجعني الزوار اأو الذين انتهت اإقامتهم اأو املقيمني ب�سورة غري قانونية من غري حاملي 

بطاقة �سارية املفعول من اللجنة التنفيذية ل�سئون املقيمني ب�سورة غري قانونية ولي�ص لديهم 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  يف  عالجهم  يتم  املفعول،  �سارية  �سحي  �سمان  بطاقة 

مبوجب و�سفة طبية بكل زيارة مل�سق بها طابع فئة خم�سة دنانري لتقدمي خدمات العالج 
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العام لطب الأ�سنان وو�سفة طبية مل�سق بها طابع فئة ع�سرة دنانري مبراكز طب الأ�سنان 

التخ�س�سية لتقدمي خدمات طب الأ�سنان التخ�س�سية اإ�سافة لأجور العالج املقررة.

2. �سجل العيادة اليومي

يوجد يف كل عيادة �سجاًل لتدوين العمل اليومي للطبيب ويف راأ�ص ال�سفحة يو�سح ا�سم 

الطبيب وا�سم املمر�سة والتاريخ وفرتة الدوام �سباحا اأو م�ساًء ويتم ت�سجيل ا�سم املري�ص 

ورقمه ال�سحي وجن�سيته وجن�سه وبعد انتهاء العالج يكتب الت�سخي�ص ونوع العالج كذلك 

الت�سجيل  وبرنامج  الآيل  احلا�سب  �سبكة  من خالل  للمري�ص  الإلكرتوين  امللف  ي�ستخدم 

ال�سحي اخلا�ص به.

3. الو�سفات الطبية

تدون الأدوية على منوذج الو�سفة الطبية البي�ساء اخلا�سة باملركز ال�سحي وبالن�سبة 

للم�ست�سفى تدون على الو�سفة اخلا�سة بامل�ست�سفى اأما الأدوية التي حتتوي على كورتيزون 

فتدون على الو�سفة ال�سفراء اللون اخلا�سة بالكورتيزون، كذلك امل�سكنات القوية فتدرج 

البيانات  فيها  وت�سجل  خا�سة  ظروف  وحتت  اللون  حمراء  خا�سة  خمدرات  بو�سفة 

ال�سخ�سية املف�سلة عن الطبيب املعالج واملري�ص وحالته ال�سحية.

4. )اأ( - �سجل الإح�ساء ال�سهري

من واقع �سجل العيادة اليومي يتم كتابة اإجمايل اأعداد املراجعني واملعاجلني واجلن�سية 

واجلن�ص وتفا�سيل نوعية العالج ح�سب النموذج املعتمد من اإدارة طب الأ�سنان ويتم اإح�ساء 

يتجاوز  املبا�سر يف موعد ل  الرئي�ص  اإىل  الإح�سائية  وتر�سل  ال�سهر  نهاية  جمموعها يف 

الأ�سبوع الأول من ال�سهر التايل مع الحتفاظ بن�سخة من الإح�سائية يف ملف العيادة ومن 

ثم اإر�سال جميع الإح�سائيات ال�سهرية للمركز اإىل اإدارة طب الأ�سنان.
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يتم عمل اإح�صائية املراجعني ال�صهرية وفقًا لل�صوابط التالية:

• تر�سل اإح�سائية ال�سهر مبا ل يتعدى الأ�سبوع الأول من ال�سهر الالحق له.	

• فيتم حترير منوذج 	 الطبيب  ولي�ص  بالعيادة  اإح�ساء خا�ص  املراجعني هو  اإح�ساء 

اإح�ساء واحد لكل عيادة عاملة من قبل طبيب العيادة حتى لو ا�سرتك اأكرث من 

الأطباء  اأو  الطبيب  وتوقيع  ختم  اإدراج  اأهمية  مع  العيادة  بنف�ص  بالعمل  طبيب 

العاملني بالعيادة.

• وذلك 	 الإح�ساء  منوذج  العيادة  طبيب  يرتك  العيادة،  طبيب  اإجازات  حالة  يف 

ل�ستكمال الإح�ساء على نف�ص النموذج من قبل الطبيب البديل ويحدد اأيام العمل 

اخلا�سة به ويتم اإدراج اخلتم والتوقيع اخلا�ص به.

• اأو عن 	 اإر�سال الإح�ساء اخلا�ص به �سواء ب�سفة �سخ�سية  كل طبيب م�سئول عن 

اأو من�سق فريق العمل لإر�سالها باملوعد  طريق جتميعها من خالل رئي�ص الوحدة 

املقرر.

• يجب عدم اإغفال اأهمية املحافظة على دفرت الت�سجيل اليومي اخلا�ص بالعيادة.	

4. )ب( - �سجل الإح�ساء ال�سنوي

يقوم كل مركز تخ�س�سي لطب الأ�سنان وكذلك كل وحدة خدمات طب الأ�سنان باملناطق 

ال�سحية بتجميع الإح�ساءات ال�سهرية وذلك بالنماذج اخلا�سة وبرامج الإح�ساء املعتمدة 

من اإدارة طب الأ�سنان تو�سح املجموع ال�سنوي للمراجعني ح�سب اجلن�ص واجلن�سية ونوعية 

العالج املقدمة لهم.

)Name Tag( 5.  التعريف باملوظف

اأطباء وفنيني وهيئة متري�سية مو�سح  يتم عمل كرت التعريف اخلا�ص بالعاملني من 

به �سورة املوظف وا�سمه وبيانات وظيفته وتخ�س�سه ومكان عمله وذلك من خالل رئي�ص 

املركز، ويتم تعليقه على ال�سدر ب�سكل ظاهر طوال فرتة العمل.
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6. الـزي الر�سمي

يلتزم العاملون بارتداء الزى الر�سمي اخلا�ص بالعمل لكل فئة مع احلر�ص على نظافته 

والظهور باملظهر الالئق وعدم تعري�سه مل�سببات العدوى.

)TDA( 7.  بـادج الأ�سعـة

يلتزم فنيو الأ�سعة والأطباء القائمني بعمل �سور اأ�سعة الأ�سنان با�ستالم وتبديل البادج 

وتعليقه على ال�سدر ب�سكل ظاهر وفقاً ملتطلبات اإدارة الوقاية من الإ�سعاع.

8 - التقـارير الطبيـة

ل يجوز لأطباء الأ�سنان اإ�سدار التقارير الطبية اخلا�سة باملراجعني واملطلوبة جلهات 

اأخرى مثل )اإدارة العالج باخلارج - الأدلة اجلنائية - املحاكم - اإدارة ال�سحة املهنية - 

الأ�سنان لتخاذ  لإدارة طب  بالتوجه  املراجع  اإر�ساد  وعليهم  الطبية...(  الرتاخي�ص  اإدارة 

الإجراءات القانونية والفنية املنظمة لهذا ال�ساأن، ول مانع اأن يعطي الطبيب املخت�ص تقرير 

حالة عن الإجراءات العالجية املنفذة ح�سب طلب املراجع ل�ستكمال عالجه على اأن يتم 

اعتمادها ر�سمياً من قبل رئي�ص املركز.

9.  الأختـــــام

• العمل 	 مركز  عليه  مدون  بها  اخلا�ص  اخلتم  على  الأ�سنان  طب  عيادات  حتتوي 

ا�سم  به  مدون  به  اخلا�ص  باخلتم  طبيب  كل  يحتفظ  كما  التخ�س�سية،  والوحدة 

الطبيب وم�سماه الوظيفي وجمال تخ�س�سه اأو ال�سهادات العلمية احلا�سل عليها 

ول يجوز تدوين اأي بيانات على الأختام خمالفة للواقع.

• الغر�ص من ختم الطبيب هو توثيق امل�سوؤولية الأدبية والفنية للطبيب عن الوثيقة 	

التي مت توقيعه عليها وعدم الكتفاء بنموذج توقيع الطبيب فقط منعاً لاللتبا�ص.
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• يعترب اخلتم اخلا�ص بالطبيب عهدة �سخ�سية، وي�ساأل عنه اإدارياً وعليه نن�سح بعدم 	

ترك اخلتم ب�سكل يعر�سه للفقد اأو ال�سرقة درءاً لال�ستخدام ال�سيئ الغري قانوين.

10. القرطا�سية

كافة القرطا�سية تطلب عن طريق اأمني املركز مبا�سرة على منوذج طلب مواد طبية من 

املخازن العامة بالوزارة ويف كل الأحوال يحتفظ يف العيادة مبلف خا�ص حتفظ فيه ن�سخ 

لكل اأنواع 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 اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان

�سمن اإطار ال�سعي الدائم للتطوير واحلر�ص على اإدخال اأحدث الأجهزة والأدوات واملواد 

املطورة باأف�سل تقنيات وتكنولوجيا ال�سناعة 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�سافة اإىل امل�ساريع الإن�سائية امل�ستقبلية ال�سخمة واجلاري 

متابعتها يف الوقت احلايل متهيدا لفتتاحها وت�سغيلها ولتنظيم األية العمل يف قطاع طب 

الأ�سنان مت ا�ستحداث مكتب متابعة اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان والذي 

يخت�ص بكافة الأعمال والأمور املتعلقة باأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان، 

ويتبع مبا�سرة للوكيل امل�ساعد ل�سئون طب الأ�سنان.

ي�صم املكتب:

من�سق اأدوات طب الأ�سنان.. 1

من�سق مواد طب الأ�سنان.. 2

من�سق امل�ستهلكات وال�سراء املوحد.. 3

من�سق اأجهزة طب الأ�سنان و�سيانتها.. 4

يتم اختيار رئي�ص املكتب من اأحد املن�سقني وذلك بالإ�سافة اإىل عمله كمن�سق ويكون 

التكليف ملدة �سنتني.
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 اخت�سا�سات املكتب:

التن�سيق مع اإدارة امل�ستودعات الطبية واإدارة التجهيزات الطبية ب�ساأن احتياجات . 1

اإدارة طب الأ�سنان من اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات.

تنظيم ا�ستالم وتوزيع الأجهزة والأدوات على عيادات طب الأ�سنان املختلفة ح�سب . 2

الحتياجات والتخ�س�سات ومتطلبات كل عيادة.

وتركيب . 3 ا�ستالم  حالة  يف  والأدوات  الأجهزة  �سبانة  ق�سم  مع  والتن�سيق  املتابعة 

الأجهزة ومتابعة العقود ال�سنوية لالأجهزة.

التن�سيق مع اإدارة التجهيزات الطبية واإدارة امل�ستودعات الطبية يف اأعمال اجلرد . 4

ال�سنوي لالأجهزة والأدوات اخلا�سة بطب الأ�سنان.

اإعداد التقارير والدرا�سات الالزمة ال�سنوية والربع �سنوية عن خمتلف الأعمال . 5

التي متت، وتقدمي اأي مقرتحات من �ساأنها تطوير العمل.

امل�ساركة يف متابعة امل�ساريع والفتتاحات اجلديدة.. 6

التطورات . 7 اآخر  لبحث  واملن�سقني  املكتب  رئي�ص  بني  اأ�سبوعية  اجتماعات  عقد 

وخا�سة املتعلقة بالرت�سيات.

واأع�ساء . 8 الأ�سنان  طب  ل�سئون  امل�ساعد  الوكيل  ال�سيد  مع  �سهري  اجتماع  عقد 

املكتب ملناق�سة التقارير ومقرتحات العمل.

ما يكلف به من اأعمال اأخرى.. 9

اخت�سا�سات رئي�س املكتب )وذلك بالإ�سافة اإىل عمله كمن�سق(:

متابعة اإجراءات �سرف وجتهيز العيادات اجلديدة.. 1

متابعة امل�ساريع والتو�سعات اجلديدة يف اخلدمة واإعداد الدرا�سات الالزمة.. 2

الطبية . 3 التجهيزات  اإدارة  مع  بالتعاون  وتر�سيتها  املناق�سات  درا�سة  متابعة 

وامل�ستودعات الطبية ومعرفة حالة امللفات.
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متابعة جلان اجلرد ال�سنوي. . 4

امل�ساركة يف اإعداد املوا�سفات الفنية للمواد والأدوات والأجهزة ومراجعتها ب�سكل . 5

�سنوي بهدف تطويرها يف جمال طب الأ�سنان بالتن�سيق مع باقي املن�سقني.

واإعداد . 6 املن�سقني  باقي  بالتن�سيق مع  بالإدارة  ال�سنوية واخلا�سة  الطلبات  اإعداد 

خطة املكتب ال�سنوية.

اإعداد تقارير ربع �سنوية و�سنوية ورفعها للوكيل امل�ساعد ل�سئون طب الأ�سنان.. 7

التن�سيق مع اجلهات الأخرى ذات ال�سلة ) مراقبة �سحة الفم والأ�سنان – وزارة . 8

الدفاع – وزارة الداخلية – احلر�ص الوطني ... الخ(.

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

توزيع امللفات على املن�سقني ح�سب تخ�س�سهم.. 10

تنظيم ال�ستئذانات والإجازات الدورية.. 11

التعاون مع جميع العاملني باملكتب.. 12

اإعداد وتنظيم جداول الأعمال اخلا�سة بالجتماعات ويكون مقررا للجل�سات.. 13

ما يكلف به من اأعمال اأخرى.. 14

اأوًل

 اأدوات طب الأ�سنان

اخت�سا�سات من�سق اأدوات طب الأ�سنان

التن�سيق مع روؤ�ساء الأق�سام واجلهات الأخرى لتحديد اأنواع الأدوات املراد اإدخالها . 1

اأو اإلغائها ودرا�سة العرو�ص املقدمة للمناق�سات اخلا�سة بالأدوات من خالل طلب 

العينات وتقييمها.
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بها . 2 اخلا�سة  واملوا�سفات  الدرا�سات  واإعداد  اجلديدة  الأدوات  وتقييم  درا�سة 

ومراجعتها �سنويا.

و�سع خطة �سنوية ل�ستبدال الأدوات التالفة والطارئة بالتن�سيق مع من�سقي املناطق . 3

التجهيزات  باإدارة  الطبية  العهد  متابعة  وق�سم  التخ�س�سية  واملراكز  ال�سحية 

الطبية.

جتهيز العيادات واملراكز اجلديدة بالأدوات الالزمة بالتن�سيق مع من�سقي املناطق . 4

ال�سحية واملراكز التخ�س�سية.

متابعة عمل املن�سقني باملراكز التخ�س�سية ومراكز الرعاية الأولية والقيام بزيارات . 5

دورية.

امل�ساركة باأعمال اجلرد ال�سنوي اخلا�ص بالأدوات بالتعاون مع اإدارة التجهيزات . 6

الطبية.

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

ما يكلف به من اأعمال اأخرى.. 8

مهام من�سقي الأدوات باملناطق ال�سحية 

• التن�سيق بني اإدارة املنطقة ومكتب متابعة اأدوات طب الأ�سنان.	

• اأعداد اخلطة ال�سنوية ل�ستبدال الأدوات باملنطقة.	

• متابعة اأعمال اجلرد لالأدوات باملنطقة.	

• امل�ساركة يف اأعمال اجلرد ال�سنوي لإدارة التجهيزات الطبية اخلا�ص باأدوات طب 	

الأ�سنان.

• متابعة �سكاوى ومقرتحات املنطقة اخلا�سة باأدوات طب الأ�سنان.	

• توجيه العاملني ومتابعة التعليمات والإر�سادات اخلا�سة باأدوات طب الأ�سنان.	
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اآلية طلب اأدوات 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�سي�ص موعد لتبديل الأدوات وعلى فريق العمل جرد العيادة وفقاً للنموذج 	

املعتمد ح�سب تخ�س�ص العيادة.

• يجب ت�سليم الأدوات التالفة بعد تعقيمها اإىل مكتب متابعة اأجهزة واأدوات 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 احلالت الطارئة يجب اإبالغ من�سق املنطقة لعمل الالزم.	

• للعيادات اجلديدة يجب تقدمي كتاب من رئي�ص وحدة خدمات طب الأ�سنان باملنطقة 	

اإىل مكتب متابعة اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان لعمل الالزم مع 

ذكر رقم العيادة ونوع التخ�س�ص.

مراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية

• لتبديل الأدوات التالفة يتم عمل جرد لأدوات العيادة وفقا للنموذج املعتمد.	

• مطلوب موافقة رئي�ص الوحدة واعتماد منوذج اجلرد.	

• يجب ت�سليم الأدوات التالفة بعد تعقيمها اإىل مكتب متابعة اأجهزة واأدوات ومواد 	

وم�ستهلكات طب الأ�سنان.

• للعيادات اجلديدة يجب تقدمي كتاب من رئي�ص مركز طب الأ�سنان التخ�س�سي اإىل 	

مكتب متابعة اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان لعمل الالزم مع ذكر 

رقم العيادة ونوع التخ�س�ص.

• للطلبات اخلا�سة يجب مراجعة رئي�ص الق�سم لعمل كتاب طلب مع ذكر ا�سم الأداة 	

وموا�سفاتها والكمية املطلوبة.
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مناذج طلب مواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان من املوقع اللكرتوين:

http://www.damoh.gov.kw/staff/202/

ثانيًا

 مواد طب الأ�سنان

اخت�سا�سات من�سق مواد طب الأ�سنان

التن�سيق مع روؤ�ساء الأق�سام واجلهات الأخرى لتحديد اأنواع املواد املراد اإدخالها . 1

اأو اإلغائها ودرا�سة العرو�ص املقدمة للمناق�سات اخلا�سة باملواد من خالل طلب 

العينات وتقييمها.

بها . 2 اخلا�سة  واملوا�سفات  الدرا�سات  واإعداد  اجلديدة  املواد  وتقييم  درا�سة 

ومراجعتها �سنويا.

متابعة طلبات �سرف املواد واملالحظات اخلا�سة بها بالتن�سيق مع من�سقي املناطق . 3

ال�سحية واملراكز التخ�س�سية وق�سم الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية.

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

بامل�ستودعات الطبية.

الإ�سراف على خمازن طب الأ�سنان باملراكز التخ�س�سية ومراكز الرعاية الأولية . 5

ودرا�سة معدلت ال�ستهالك ومتابعة عمل املن�سقني بها والقيام بزيارات دورية.

امل�ستودعات . 6 اإدارة  مع  بالتعاون  باملواد  اخلا�ص  ال�سنوي  اجلرد  باأعمال  امل�ساركة 

الطبية.

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

ما يكلف به من اأعمال اأخرى.. 8



145 الدليل االرشادي للعاملين 
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

مهام من�سقي املواد وامل�ستهلكات باملناطق ال�سحية

• التن�سيق بني اإدارة املنطقة ومكتب متابعة اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب 	

الأ�سنان.

• التن�سيق بني املنطقة وامل�ستودعات الطبية ملتابعة الطلبيات الدورية.	

• تفقد اإجراءات التخزين ال�سحيحة ملواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان مبخازن اأق�سام 	

طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية.

• مبواد 	 اخلا�ص  الطبية  امل�ستودعات  لإدارة  ال�سنوي  اجلرد  اأعمال  يف  امل�ساركة 

وم�ستهلكات طب الأ�سنان.

• متابعة �سكاوى ومقرتحات املنطقة.	

• متابعة كميات املواد و�سحب الزائد منها وتوفري اأي نواق�ص بعيادات طب الأ�سنان.	

اآلية طلب مواد طب الأ�سنان

مراكز الرعاية ال�صحية الأولية

• الداخلية 	 للنظم  ووفقا  املركز  �سيدلية  مع  بالتعاون  دوري  ب�سكل  املواد  يتم طلب 

وح�سب املوعد املحدد لكل مركز.

• يتم الطلب ح�سب ارقام املواد املحددة )Item Code( من قبل امل�ستودعات الطبية 	

والتابعة ملخزن )25(.

• يقوم باإدخال الطلبات يف احلا�سب الآيل ووفقا لل�سبكة الرابطة مع امل�ستودعات 	

الطبية.

• للطلبات الطارئة يجب اإبالغ من�سق املنطقة لعمل الالزم.	

مراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية

• يتم طلب املواد عن طريق م�سئول املخزن باملركز.	

• اإىل 	 واإر�سالها  النماذج  تعبئة  طريق  عن  دوري  ب�سكل  املواد  بطلب  املخزن  يقوم 

امل�ستودعات الطبية.
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• للطلبات اخلا�سة يجب مراجعة رئي�ص الق�سم لعمل كتاب طلب مع ذكر ا�سم املادة 	

وموا�سفاتها والكمية املطلوبة.

• للطلبات الطارئة يجب اإبالغ مكتب متابعة اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب 	

الأ�سنان لعمل الالزم.

مناذج طلب مواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان من املوقع اللكرتوين:

http://www.damoh.gov.kw/staff/202/

ثالثًا

 م�ستهلكات طب الأ�سنان

اخت�سا�سات من�سق امل�ستهلكات وال�سراء املوحد

املراد . 1 امل�ستهلكات  اأنواع  لتحديد  الأخرى  واجلهات  الأق�سام  روؤ�ساء  مع  التن�سيق 

اإدخالها اأو اإلغائها ودرا�سة العرو�ص املقدمة للمناق�سات اخلا�سة بامل�ستهلكات من 

خالل طلب العينات وتقييمها.

درا�سة وتقييم امل�ستهلكات اجلديدة واإعداد الدرا�سات واملوا�سفات اخلا�سة بها . 2

ومراجعتها �سنويا.

متابعة طلبات �سرف امل�ستهلكات واملالحظات اخلا�سة بها بالتن�سيق مع من�سقي . 3

املناطق ال�سحية واملراكز التخ�س�سية وق�سم الأ�سنان بامل�ستودعات الطبية.

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

بامل�ستودعات الطبية.

الإ�سراف على خمازن طب الأ�سنان باملراكز التخ�س�سية ومراكز الرعاية الأولية . 5

ودرا�سة معدلت ال�ستهالك ومتابعة عمل املن�سقني بها والقيام بزيارات دورية.

امل�ساركة باأعمال اجلرد ال�سنوي اخلا�ص بامل�ستهلكات بالتعاون مع اإدارة امل�ستودعات . 6

الطبية.

متابعة نظام ال�سراء املوحد اخلا�ص للوازم رعاية الفم والأ�سنان من خالل ح�سور . 7

الجتماعات واإعداد الدرا�سات والردود املطلوبة من املكتب التنفيذي ملجل�ص وزراء 
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والنهائية  البتدائية  الكميات  وجتديد  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  ال�سحة 

للمناق�سات ال�سنوية.

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

ما يكلف به من اأعمال اأخرى.. 9

مهام من�سقي امل�ستهلكات باملناطق ال�سحية

• التن�سيق بني اإدارة املنطقة ومكتب متابعة اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب 	

الأ�سنان.

• التن�سيق بني املنطقة وامل�ستودعات الطبية ملتابعة الطلبيات الدورية.	

• تفقد اإجراءات التخزين ال�سحيحة ملواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان مبخازن اأق�سام 	

طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية.

• امل�ساركة يف اأعمال اجلرد ال�سنوي لإدارة امل�ستودعات الطبية اخلا�ص مب�ستهلكات 	

طب الأ�سنان.

• متابعة �سكاوى ومقرتحات املنطقة.	

• بعيادات طب 	 نواق�ص  اأي  الزائد منها وتوفري  امل�ستهلكات و�سحب  متابعة كميات 

الأ�سنان.

اآلية طلب م�ستهلكات طب الأ�سنان

مراكز الرعاية ال�صحية الأولية

• يتم طلب امل�ستهلكات ب�سكل دوري بالتعاون مع �سيدلية املركز ووفقا للنظم الداخلية 	

وح�سب املوعد املحدد لكل مركز.

• يتم الطلب ح�سب ارقام امل�ستهلكات املحددة )Item Code( من قبل امل�ستودعات 	

الطبية والتابعة ملخزن )25(.

• يقوم باإدخال الطلبات يف احلا�سب الآيل ووفقا لل�سبكة الرابطة مع امل�ستودعات الطبية.	

• للطلبات الطارئة يجب اإبالغ من�سق املنطقة لعمل الالزم.	
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مراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية

• يتم طلب امل�ستهلكات عن طريق م�سئول املخزن باملركز.	

• يقوم املخزن بطلب امل�ستهلكات ب�سكل دوري عن طريق تعبئة النماذج واإر�سالها اإىل 	

امل�ستودعات الطبية.

• ا�سم 	 ذكر  مع  طلب  كتاب  لعمل  الق�سم  رئي�ص  مراجعة  يجب  اخلا�سة  للطلبات 

امل�ستهلكة وموا�سفاتها والكمية املطلوبة.

• للطلبات الطارئة يجب اإبالغ مكتب متابعة اأجهزة واأدوات ومواد وم�ستهلكات طب 	

الأ�سنان لعمل الالزم.

مناذج طلب مواد وم�ستهلكات طب الأ�سنان من املوقع اللكرتوين:

http://www.damoh.gov.kw/staff/202/

رابعًا

 اأجهزة طب الأ�سنان و�سيانتها

طب  خدمات  على  واأثرها  الطبية  التجهيزات  باأهمية  الأ�سنان  طب  اإدارة  من  ادراكاً 

متابعتها  الأجهزة ف�ساًل عن  باأحدث  لدعم قطاعاتها  تعمل دوماً  فاإنها  املقدمة  الأ�سنان 

لال�ستخدام الأمثل لالأجهزة املتاحة و�سيانتها ب�سورة دورية من خالل فريق عمل خمت�ص 

وموؤهل.

يقوم على املهام اخلا�سة بالأجهزة والأدوات و�سيانتها:

• من�سق اأجهزة طب الأ�سنان و�سيانتها.	

• ق�سم �سيانة اأجهزة طب الأ�سنان.	
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اخت�سا�سات من�سق اأجهزة طب الأ�سنان و�سيانتها

الالزمة . 1 الطلبات  اإعداد  ليتم  الأخرى  واجلهات  الأق�سام  روؤ�ساء  مع  التن�سيق 

املقدمة  العرو�ص  ودرا�سة  لها  الفنية  املوا�سفات  مع حتديد  �سنويا  الأجهزة  من 

للمناق�سات اخلا�سة بالأجهزة من خالل طلب العينات وتقييمها.

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

متابعة جتهيز العيادات واملراكز اجلديدة بالأجهزة واملعدات الالزمة.. 3

متابعة عمل املن�سقني باملراكز التخ�س�سية ومراكز الرعاية الأولية والقيام بزيارات . 4

دورية.

امل�ساركة باأعمال اجلرد ال�سنوي اخلا�ص بالأجهزة بالتن�سيق مع اإدارة التجهيزات . 5

الطبية.

الإ�سراف العام على جميع اأعمال ال�سيانة من خالل:. 6

املوافقة على �سرف الأجهزة اخلا�سة مبراكز طب الأ�سنان التخ�س�سية.- 

متابعة طلبات �سرف الأجهزة وتركيبها.- 

اعتماد مناذج ا�ستالم الأجهزة وقطع الغيار بعد اعتمادها من ق�سم ال�سيانة.- 

متابعة اأعمال ال�سيانة الدورية لالأجهزة والأعطال واملالحظات.- 

اإ�سالح -  من  والتاأكد  بالأعطال  اخلا�ص   )call center( مركز  اأعمال  متابعة 

جميع الأعطال بال�سكل املطلوب وبالوقت الالزم.

متابعة عقود ال�سيانة الدورية واعتمادها.- 

اإعداد تقارير دورية لأر�سدة الأجهزة املخزنية.- 

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

ما يكلف به من اأعمال اأخرى.. 8
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األية �سرف اأجهزة طب الأ�سنان:

• يقوم روؤ�ساء وحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية وروؤ�ساء مراكز طب 	

اخلدمة  التو�سع يف  لزوم  اجلديدة  الأجهزة  طلبات  بتقدمي  التخ�س�سية  الأ�سنان 

ملن�سق اأجهزة طب الأ�سنان باإدارة طب الأ�سنان.

• املراد 	 القدمية  الأجهزة  حالة  عن  تقارير  مع  )مرفقة  ال�ستبدال  طلبات  تقدم 

طب  اأجهزة  ملن�سق  املخت�سة(  ال�سركة  اأو  ال�سيانة  مهند�ص  خالل  من  ا�ستبدالها 

الأ�سنان باإدارة طب الأ�سنان.

• يقوم رئي�ص اخلدمة باملتابعة والتن�سيق مع روؤ�ساء اأق�سام طب الأ�سنان التخ�س�سية 	

باخلدمات  اإدخالها  املطلوب  امل�ستحدثة  واملعـدات  الأجهزة  طلبات  تقدمي  عند 

التخ�س�سية مع من�سق اأجهزة طب الأ�سنان.

 �سيانة واإ�سالح اأجهزة طب الأ�سنان-

 ق�سم �سيانة واإ�سالح اأجهزة طب الأ�سنان:

يقوم على الق�سم مهند�سو وم�سرفو وفنيو ال�سيانة والإ�سالح وقد مت التعاقد مع بع�ص 

ال�سركات لتنفيذ اأعمال ال�سيانة والإ�سالح حتت اإ�سراف الق�سم.

املهام:

• اإجراء الختبارات لالأجهزة املقرتح اإدخالها باخلدمة.	

• الإ�سراف واملتابعة لأعمال الرتكيب املنفذة لالأجهزة من قبل ال�سركات.	

• متابعة عقود ال�سيانة املربمة مع ال�سركات.	

• الإ�سراف واملتابعة على اأعمال ال�سيانة والإ�سالح لأجهزة طب الأ�سنان املنفذة من 	

قبل ال�سركات.

• الإ�سراف واملتابعة على اأعمال املخزن لالأجهزة وقطع الغيار لالأجهزة.	

• �سيانة واإ�سالح الأجهزة الغري خا�سعة لعقود ال�سيانة مع ال�سركات.	
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اإجراءات ال�صيانة اليومية:

• تتم هذه الإجراءات بوا�سطة الهيئة التمري�سية حتت اإ�سراف طبيب العيادة.	

• اإبعاد جهاز التحكم عن جمال حركة الكر�سي منعا لإتالفه، واإغالق مفاتيح الكهرباء 	

جلميع الأجهزة عند نهاية الدوام.

• التاأكد من ت�سغيل مفتاح الكهرباء لالأجهزة ذات طابع ال�سحن حر�سا على �سالمة 	

البطاريات.

• تقوم املمر�سة بتنظيف ورفع كر�سي الأ�سنان اإىل الو�سع العلوي يف نهاية كل دوام.	

• يتم تنظيف فلرت املاء اخلا�ص باجلهاز بعد كل فرتة دوام.	

• 	.)Suction( يتم تنظيف جهاز ال�سفط

• وعدم 	 املقطر  باملاء  الأ�سنان  جهاز  ويف  التعقيم  جهاز  يف  املاء  خزان  تعبئة  يتم 

ا�ستخدام املاء من الفلرت مبا�سرة.

• عدم ال�سماح لعمال النظافة بلم�ص الأجهزة وتنظيفها.	

• يراعى ا�ستخدام وتنظيف اأجهزة تقطري املياه وتخزين املياه بال�سكل ال�سحيح وفقاً 	

لتعليمات اجلهة امل�سنعة لالأجهزة وتوجيهات ال�سحة الوقائية وذلك لتاليف تلوث 

املياه ومنو البكرتيا بها.

اإجراءات ال�صيانة الدورية للعيادات:

يقوم ق�سم ال�سيانة مبتابعة اإجراءات ال�سيانة الدورية لالأجهزة العاملة باأق�سام طب الأ�سنان 

اآلية ت�سغيلها وتبعا لعقود ال�سيانة املربمة مع ال�سركات املوردة  ب�سورة دورية ل�سمان ح�سن 

لالأجهزة اأو املتعاقدة على �سيانتها كما يتم متابعتها من خالل طبيب العيادة واعتماد تقارير 

ال�سيانة وله احلق يف تدوين اأي مالحظات خا�سة باأعمال ال�سيانة الدورية بهذه التقارير.

اإجراءات الإ�صالح:

• اإن من م�سوؤوليات الطبيب املحافظة على اأجهزة العيادات والأدوات بحالة جيدة 	

و�سليمة وكذلك الإبالغ عن الأعطال يف اأجهزة العيادة.

• املركزية 	 الور�سة  اأرقام  بالت�سال على  اأو م�سئويل اخلدمات  العيادة  يقوم طبيب 



الدليل االرشادي للعاملين 152
بقطاع طب األسنان - اإلصدار الثالث 2017

)اخلط ال�ساخن اخلا�ص بال�سيانة( املعممة من اإدارة طب الأ�سنان لالإبالغ عن اأي 

اأعطال يف الأجهزة ومن ثم يقوم امل�سوؤول عن تلقى هذه البالغات مبخاطبة ال�سركة 

املعنية وت�سجيل بيانات هذه البالغ.

• اذا مل يتم الإ�سالح خالل 24 �ساعه يبلغ الرئي�ص املبا�سر لتخاذ الجراءات الالزمة 	

ومتابعة الأمر.

• الإجراءات 	 لتخاذ  املبا�سر  الرئي�ص  يبلغ  �ساعة   )24( خالل  الإ�سالح  يتم  مل  اإذا 

الالزمة ومتابعة الأمر.

اأرقام اخلط ال�ساخن اخلا�ص بال�سيانة

 )66339912 - 25620485(  

ا�ستمارة طلب اأجهزة طب اأ�سنان للعيادات من املوقع اللكرتوين:

 http://www.damoh.gov.kw/staff/147/ 
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الباب السابع

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

التطويرية  وبراجمها  الطموحة  ا�سرتاتيجيتها  خالل  من  الأ�سنان  طب  اإدارة  ت�سعى 

لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة اإىل اأف�سل امل�ستويات العاملية، وتعمل اإدارة طب الأ�سنان 

الدعم  توفري  خالل  من  الأ�سنان  طب  بقطاع  العاملة  القوى  تنمية  على  م�ستمر  ب�سكل 

الأ�سنان  لأطباء  والتقني  الفني  الأداء  ورفع  الطبية،  امل�ستجدات  اأحدث  ومتابعة  العلمي 

ا�ستحداث مكتب  موؤخرا  القطاعات، ومت  كافة  امل�ساندة يف  الأ�سنان  وفرق خدمات طب 

ال�ساملية  الأ�سنان مبنطقة  التخ�س�سي لطب  املركز  الأ�سنان مببنى  امل�ستمر لطب  التعليم 

التقنيات  باأحدث  واملحاكاة جمهزة  العمل  وور�ص  للمحا�سرات  بقاعات  تزويده  مت  حيث 

الب�سرية وال�سمعية.

 الأهداف

التن�سيق بني مقدمي خدمات التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان ومعهد الكويت لالخت�سا�سات 

الطبية.

 املهام

الكويت . 1 دولة  الأ�سنان يف  لطب  امل�ستمر  التعليم  مقدمي  بني  و�سل  تكوين حلقة 

ومعهد الكويت لالخت�سا�سات الطبية.

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

التعليم امل�ستمر.

تنظيم دورات التعليم امل�ستمر اخلا�سة بقطاع طب الأ�سنان.. 3
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الفئات امل�صتهدفة

جميع اجلهات التابعة لقطاع طب الأ�سنان - وزارة ال�سحة.

خدمات املكتب

تنظيم فعاليات التعليم الطبي امل�ستمر مثل:

موؤمترات.. 1

ندوات.. 2

دورات تدريبية )حما�سرات نظرية(.. 3

ور�ص العمل )متخ�س�سة وعامة(.. 4

املن�سورات العلمية واملراجعات.. 5

الأن�سطة الداخلية )مناق�سات حول احلالت ال�سريرية، ا�ستعرا�ص املقالت العلمية . 6

واملحا�سرات الأ�سبوعية اأو ال�سهرية ،... الخ(.

�سروط تنظيم دورة/ ور�سة عمل يف املركز التخ�س�سي لطب الأ�سنان:

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

لطب . 2 امل�ستمر  التعليم  مكتب  يقوم  الفعالية،  تنظيم  على  املبدئية  املوافقة  بعد 

الكويت  ملعهد  التابع  امل�ستمر  املهني  والتطوير  التعليم  مكتب  مبخاطبة  الأ�سنان 

للتخ�س�سات الطبية )KIMS  ( للح�سول على نقاط التعليم امل�ستمر.

امل�ستمر . 3 املهني  التعليم والتطوير  اإعالم مقدم اخلدمة بقبول/ رف�ص مكتب  يتم 

التابع ملعهد الكويت للتخ�س�سات الطبية للفعالية. 

تقدم اجلهة املنظمة )املقدمة للخدمة( قائمة باحتياجاتها من التجهيزات الفنية . 4

واخلا�سة بالفعالية والبوفيه.

ي�سرتط تواجد فني من اجلهة املنظمة ملتابعة عمل الأجهزة قبل واأثناء الفعالية )جهاز . 5

الكمبيوتر املراد ا�ستخدامه، امليكروفون، ال�سماعات، جهاز الربوجكتور،... اإلخ( .
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�سري . 6 وح�سن  احل�سور  ومتابعة  لالإ�سراف  ال�سركة  ميثل  �سخ�ص  تواجد  ي�سرتط 

الفعالية.

تتقدم اجلهة املنظمة بالإ�سراف الكامل على البوفيه )والذي مت التفاق امل�سبق . 7

عليه( وت�سليم املكان نظيفاً كما مت ا�ستالمه.

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

املتوقع.

اأهمية احلفاظ على نظافة القاعات اأثناء وبعد ا�ستخدامها.. 9

ت�سرر . 10 والتاأكد من عدم  وم�ستلزماته  البوفيه  نقل طاولت  اأثناء  اأهمية احلر�ص 

الأبواب واجلدران.

مينع منعاً باتاً ا�ستعمال امل�سعد يف نقل املعدات.. 11

اأوقات الدوام الر�سمي )من 7 �سباحاً حتى 7 م�ساًء(، . 12 اأثناء  اإقامة الفعالية  عند 

يراعى اللتزام بالهدوء اأثناء ترتيب واإعداد البوفيه وخالل فرتات ال�سرتاحة.

يقوم مقدم اخلدمة بت�سميم بو�سرت/ مطوية للفعالية، وعليه احل�سول على موافقة . 13

مكتب التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان قبل توزيعه على مراكز اخلدمة، علماً باأنه 

طباعة وتوزيع ما يتعلق بالفعالية هي من مهام مقدم اخلدمة بالكامل. 

 يقوم مكتب التعليم امل�ستمر لطب الأ�سنان بطباعة ال�سهادات لالأطباء امل�ساركني . 14

بالفعالية وت�سليمها لهم.

�سوابط ا�ستخدام قاعات املحا�سرات وور�س العمل:

• يحظر اإدخال املاأكولت وامل�سروبات داخل القاعة و�سرورة التنويه للح�سور بذلك.	

• املحافظة على �سالمة الأدوات والتجهيزات واملعدات والتقنيات داخل القاعة.	

• عدم ا�ستخدام امل�سامري والدبابي�ص على امل�سرح اأو اإل�ساق املل�سقات والأوراق على 	

الأبواب واجلدران.

• عدم ترك اأي اأثاث خارج القاعة بعد النتهاء من الفعالية.	
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• مينع اإخراج اأي من حمتويات املبنى اأو القاعات التابعة ملكتب التعليم امل�ستمر لطب 	

الأ�سنان.

• �سرورة غلق جميع الأجهزة بعد النتهاء منها.	

• اأهمية احلفاظ على نظافة القاعة اأثناء وبعد ا�ستخدامها.	

• ي�سمح بو�سع لوحة اإعالنية على اأن يتم اإزالتها بعد النتهاء من الفعالية.	

• املواد 	 اأو عر�ص  التجارية  ال�سلع والإعالنات  بيع  تت�سمن  ي�سمح برتويج برامج  ل 

الدعائية والإعالنية.

• يف حالة اإلغاء الفعالية لأي ظرف يجب على اجلهة اإخطار مكتب التعليم امل�ستمر 	

لطب الأ�سنان قبل ذلك بوقت كاف.

•  تلتزم اجلهة بالتقيد بال�سوابط 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

بقطاع طب  العمل  وتنظيم  الأداء  لتطوير  الأ�سنان  اإدارة طب  تنفيذ خطة  اطار    يف 

الأ�سنان وحر�سا على تنمية القوى العاملة واحلث على عملية البحث العلمي وعمل امل�سوح 

والدولية  املحلية  العلمية  املوؤمترات  يف  الفعالة  وامل�ساركة  وامليدانية  البحثية  والدرا�سات 

والإقليمية ، بالإ�سافة اإىل تكوين مواد علمية وقواعد بيانية واإح�سائية للم�ساهمة بر�سم 

اخلطط امل�ستقبلية لقطاع طب الأ�سنان، قامت اإدارة طب الأ�سنان با�ستحداث وحدة امل�سوح 

والدرا�سات.

اخت�سا�سات وحدة امل�سوح والدرا�سات

جمع املواد العلمية والبيانات من اأجل امل�ساركة بو�سع اخلطط امل�ستقبلية لالإدارة.. 1

اإعداد النماذج اخلا�سة بتنفيذ امل�سوح والدرا�سات.. 2

متابعة اإعداد وتوفري البيانات الإح�سائية الالزمة واملختلفة باملراكز التخ�س�سية . 3

لطب الأ�سنان وكذلك بوحدات خدمات طب الأ�سنان باملناطق ال�سحية املختلفة.

تدريب وتاأهيل املجموعات التي �ستقوم باإجراء امل�سوح والدرا�سات البحثية.. 4

واملحلية . 5 الدولية  املوؤمترات  يف  العلمية  والأبحاث  الأوراق  حت�سري  يف  امل�ساركة 

والإقليمية والتي تقدم من قبل اأطباء الأ�سنان العاملني بالإدارة.

امل�ساعدة يف ن�سر املقالت العلمية والأبحاث يف الدوريات واملجالت العلمية.. 6
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الباب الثامن

بعـض القوانيـن واللوائـح التنظيميـة
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الباب الثامن

بعـ�س القوانيـن واللوائـح التنظيميـة

اأوًل

واجبـات املـوظف

ن�ست املواد اأرقام 24، 25، 26 من مر�سوم قانون اخلدمة املدنية على جملة من الواجبات 

وهي  وظيفية  باأعباء  قيامه  مبنا�سبة  بها  القيام  املوظف  على  يتوجب  التي  واللتزامات 

كالتايل:

• املواطن 	 يعامل  واأن  واإتقان  باأمانة  يوؤديه  واأن  به،  املنوط  بالعمل  بنف�سه  يقوم  اأن 

معاملة لئقة.

• اأن يخ�س�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجباته الوظيفية.	

• اأن ينفذ ما ي�سدر اإليه من اأوامر بدقة واأمانة يف حدود القوانني واللوائح »طاعة 	

الروؤ�ساء«.

• اأن يلتزم باأحكام القوانني واللوائح واأن يحافظ على ممتلكات الدولة واأن يتقيد يف 	

اإنفاق اأموالها مبا تفر�سه الأمانة واحلر�ص عليها.

• يتفق والحرتام 	 ت�سرفاته م�سلكاً  ي�سلك يف  واأن  الوظيفة  كرامة  اأن يحافظ على 

الواجب، ويالحظ اأن امل�سرع مل يح�سر الواجبات الوظيفية اإذ جعل من هذا اللتزام 

الأخري التزاماً عاماً يتوجب على املوظف دائماً احلر�ص على اعتبارات الوظيفة 

التي ينتمي اإليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق العمل.

حظر امل�سرع على املوظف القيام بالتايل:

• اأن ي�سرتي اأو ي�ستاأجر بالذات اأو الوا�سطة عقارات اأو منقولت من اجلهة احلكومية 	

التي يعمل بها اأو اأن يبيع اأو يوؤجر لها �سيئاً من ذلك.
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• اأن تكون له م�سلحة بالذات اأو الوا�سطة يف اأعمال املقاولت اأو املناق�سات اأو عقود 	

تت�سل باأعمال اأية جهة حكومية.

• الدوام 	 اأوقات  غري  يف  ولو  بدونهما  اأو  مكافاأة  اأو  مبرتب  للغري  اأعمال  يوؤدي  اأن 

الر�سمي اإل باإذن من الوزير.

• اأن ي�ستغل وظيفته لأي غر�ص كان اأو اأن يتو�سط لأحد يف �ساأن من �سئون وظيفته.	

• اأن يديل باأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي اأن تظل �سرية بطبيعتها اأو وفقاً 	

لتعليمات خا�سة واأن ين�سر ذلك باأي و�سيلة اإل باإذن كتابي من الوزير، وي�ستمر هذا 

احلظر حتى بعد انتهاء خدمته.

• يتعلق 	 فيما  كانت  اأياً  منها  �سور  اأو  ر�سمية  وثائق  اأية  باأ�سول  لنف�سه  يحتفظ  اأن 

باجلهة التي يعمل بها.

• اأن يزاول الأعمال التجارية اأو ال�سناعية اأو املهنية فيما عدا احلالت التي يحددها 	

جمل�ص اخلدمة املدنية.

• كان 	 اإذا  اإل  �سناعية  اأو  م�ساهمة جتارية  �سركة  اإدارة  يكون ع�سو يف جمل�ص  اأن 

ممثاًل للحكومة فيها.

ثانيًا

�ساعـات الـدوام الر�سـمي

اللتزام بالدوام الر�سمي من الأمور الهامة ل�سمان ح�سن اأداء العمل واإعطاء اخلدمة 

حقها وهي موزعة كالتايل:

• الفرتة ال�سباحية: من ال�ساعة ال�سابعة �سباحاً اإىل ال�ساعة الثانية ظهراً.	

• الفرتة امل�سائية: من ال�ساعة الثانية ظهراً اإىل ال�ساعة التا�سعة م�ساًء.	

• يتم تغطية الفرتة الليلية من قبل اأطباء حوادث طب الأ�سنان: من ال�ساعة التا�سعة 	

م�ساًء اإىل ال�ساعة ال�سابعة من �سباح اليوم التايل وذلك بعيادات الطوارئ الليلية 

احلوادث  لق�سم  التابعة  التخ�س�سية  الأ�سنان  طب  ومراكز  بامل�ست�سفيات  العاملة 

باإدارة طب الأ�سنان.
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• يف 	 والتواجد  املحددة  املواعيد  يف  والن�سراف  باحل�سور  اللتزام  املوظف  على 

مكان العمل )ق�سم الأ�سنان( طوال فرتة الدوام حتى ل يتعر�ص املخالف للم�سائلة 

التاأديبية مع مراعاة الت�سليم وال�ستالم وفقاً لل�ساعات املقررة.

• ي�سمح للموظفني اإثبات احل�سور خالل )ثالثون( دقيقة بعد بداية الوقت املحدد 	

ويجوز  رم�سان،  �سهر  دوام  فقط خالل  دقيقة   )15( وخالل  �سماح  كفرتة  للعمل 

للموظف مزاولة العمل خالل الفرتة املتبقية من هذا اليوم وحت�سب مدة التاأخري 

بربع  املحدد  املوعد  قبل  بالن�سراف  للموظفات  وي�سمح  ال�سماح  فرتة  نهاية  من 

�ساعة مبا فيها اأيام العمل خالل �سهر رم�سان.

• يتم جتميع مدد التاأخري يف نهاية كل �سهر ويتم حما�سبة املوظف عن مدد التاأخري 	

خالل ال�سهر كالتي:

• يحرم املوظف من املرتب عن )ربع يوم - ن�سف يوم - ثالث اأرباع اليوم( ح�سب 	

مدد التاأخري امل�سجلة.

• اإذا بلغ التاأخري ما يزيد عن يوم عمل اأو خرج املوظف اأثناء فرتة الدوام دون اإذن ثم 	

عاد للعمل اأو مل يعد، يتم احلرمان من املرتب عن مدة التاأخري واإحالة املوظف اإىل 

التحقيق وامل�سائلة التاأديبية وتوقيع اجلزاء املنا�سب عند ثبوت املخالفة.

• الدوام الإ�سايف ببع�ص املراكز ح�سب احلاجة: من 	 امل�ســـائية  يعمل بنظام الفرتة 

ال�ساعـة اخلام�سة ع�سراً اإىل ال�ساعـة التا�سعـة م�ساًء ويخ�سع ملبداأ الأجر بال�ساعة 

اأو  التوقيع  بنماذج  والن�سراف  باإثبات احل�سور  العاملني  يلتزم  اأن  فئة على  لكل 

الب�سمة لكامل وقت الدوام ويراعى اللتزام بجدول الدوام الأ�سبوعي منعاً لإرباك 

العمل.
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ثالثًا

ال�سـتئذان

• العمل ال�سحي يتطلب اجلدية واللتزام الكامل باأوقات العمل الر�سمية حيث متثل 	

اخلدمات ال�سحية �سرورة تخت�ص ب�سحة وحياة املراجعني.

• وامل�سائية 	 ال�سباحية  الفرتات  بنظام  يعملون  والفنيني  الأ�سنان  اأطباء  لكون  نظرا 

امل�سئول  من  دوامه  تبديل  موافقة  طلب  الق�سوى  ال�سرورة  عند  منهم  كل  فعلى 

املبا�سر وذلك لإجناز عمله اخلا�ص دون ال�ستئذان اأثناء اأوقات الدوام الر�سمي.

• احلالت 	 يف  اإل  الدوام  اأثناء  باملركز(  )العاملني  للموظفني  باخلروج  ي�سمح  ل 

الطارئة جداً وال�ستثنائية ويتم تعبئة منوذج اإذن خروج والتنويه عنه يف �سجل 

العيادة اليومي بعد موافقة الرئي�ص املبا�سر ول يغادر املوظف عمله اإل يف حالة 

وجود اأو توفر موظف بديل. 

• يخت�ص الرئي�ص املبا�سر بالت�سريح للموظف بال�ستئذان من الدوام، واإخطار اجلهة 	

امل�سرفة على الدوام بذلك مبا ل يجاوز اأربع مرات يف ال�سهر ولعدد ال�ساعات 

يبديها  التي  الأ�سباب  مع  يتالءم  مبا  مرة  كل  املبا�سر يف  الرئي�ص  يقدرها  التي 

املوظف ومبا ل يزيد عن اأثني ع�سر �ساعة �سهرياً.

• اإذا تاأخر املوظف عن العودة يف املوعد املحدد حتت�سب مدة التاأخري �سمن مدد 	

احلرمان من الراتب اأو خ�سم مدة التاأخري من احلد الأق�سى ل�ساعات ال�ستئذان 

امل�سموح بها خالل ال�سهر اإن وجد املربر لذلك.
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رابعًا

النقطاع عن العمل بغري اإذن

• اإذا انقطع املوظف عن العمل بغري اإذن يحرم من املرتب والبدلت واملزايا الوظيفية 	

اأحد  النقطاع  بلغ  فاإذا  التاأديبية،  بامل�ساءلة  الإخالل  مع عدم  النقطاع  مدة  عن 

املوظف  اعترب  املدنية  اخلدمة  نظام  من   )81( باملادة  عليهما  املن�سو�ص  احلدين 

مقدماً ا�ستقالته اعتبارا من اليوم التايل ويتخذ ب�ساأنه الإجراء املنا�سب يف �سوء 

ما يقدمه من اأعذار، اإما بقبول ال�ستقالة اأو قبول عذره واإعمال الآثار القانونية 

املرتتبة على ذلك، ول يجوز حتويل مدة النقطاع عن العمل اإىل اإجازة دورية.

• حت�سب 	 انقطاعني  بني  تقع  التي  الراحات  واأيام  الر�سمية  والإجازات  العطالت 

انقطاعاً.

• اإذا تغيب املوظف ملدة يوم واحد ولو عقب اإجازة م�سرح له بها يتعني عليه بيان 	

اأ�سباب الغياب اإىل رئي�سه املبا�سر الذي يبدي راأيه ويعر�سه على من يليه بامل�سئولية 

للبت يف احت�ساب هذا اليوم اإجازة طارئة اإن كان له ر�سيد ي�سمح بذلك، اأو اعتباره 

منقطع عن العمل بغري اإذن �سواء كان له ر�سيد اأم ل.

خام�سًا

الإجـازات

هي املدد التي ي�سمح فيها للموظف بالتغيب عن عمله لالأ�سباب التي ن�ص عليها امل�سرع 

وا�سطلح على ت�سميتها بالإجازات وهي متنوعة بح�سب �سبب منحها.

وقد تناولت املادة )35( من نظام اخلدمة املدنية حتديد اأنواع هذه الإجازات على الوجه التايل:

• اإجازة طارئة.	

• اإجازة دورية.	

• اإجازة خا�سة مبرتب كامل اأو خمف�ص اأو بدون مرتب.	

• اإجازة مر�سية.	
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اأوًل: الإجازة الطارئة )العر�سية(: 

• دون 	 النقطاع عن عمله  اإىل  ي�سطره  بظرف طارئ  املوظف  يفاجاأ  اأن  و�سورتها 

اأن يتمكن من اإخطار روؤ�سائه �سلفاً بالنقطاع، وذلك مبا ل يزيد عن اأربع اأيام يف 

ال�سنة ول تتجاوز يوماً واحداً يف كل مرة ويجب على املوظف اأن يقدم لرئي�سه عقب 

لتقدير رئي�سه  الأ�سباب  التي اقت�ست غيابه وتخ�سع هذه  بالأ�سباب  بياناً  عودته 

املخت�ص، ول يحتفظ املوظف باأي حق يف هذه الإجازة بانق�ساء ال�سنة. ويف حالة 

اإذن  بدون  انقطاع  الغياب  يوم  يح�سب  الغياب  اقت�ست  التي  الأ�سباب  قبول  عدم 

ويحرم من مرتبه عنه مع عدم الإخالل مبوؤاخذته تاأديبياً.

ثانيًا: الإجازة الدورية:

• الإجازة واإن كانت حقاً للموظف اإل اأنها حق مقرر مل�سلحته ومل�سلحة الإدارة يف 	

ذات الوقت، ومبا ل ي�سر مب�سلحة العمل، ول يجوز له القيام بها قبل الت�سريح له 

م�سبقاً، ولالإدارة اأن تقلل مدتها كما يجوز لها اأن ت�ستدعيه يف اأي وقت اإذا اقت�ست 

ظروف العمل، ويحتفظ املوظف بر�سيده منها ويدور من �سنة اإىل اأخرى ول ي�سقط 

حقه فيها بعدم ال�ستعمال، اإل اإذا جتاوز الر�سيد احلد امل�سموح به، ويجوز له اإذا 

�سمحت ظروف العمل التمتع يف �سنة واحدة مبا ل يزيد على ت�سعني يوماً.

• يوماً 	  )60( اإىل  تزاد  يوماً   )45( ملدة  الكويتيني  لالأطباء  الدورية  الإجازة  وتكون 

للموظف الذي ق�سى يف خدمة الدولة مدة ل تقل عن )15( �سنة ول تدخل اأيام 

يف  امل�ستحقة  الدورية  الإجازة  تتخلل  التي  الر�سمية  والعطلة  الأ�سبوعية  العطلة 

ح�ساب مدة هذه الإجازة، ول يجوز منح الإجازة الدورية اإل بعد م�سي �ستة �سهور 

من تاريخ ت�سلم العمل.

• اإل بناء على طلب من املوظف، ويف حدود ر�سيده منها، كما ل 	 ل متنح الإجازة 

يجوز له القيام بها اإل بعد اإبالغه باملوافقة عليها وعلى املوظف العودة اإىل العمل 

فور انتهاء الإجازة، ول يجوز مدها اإل بناء على طلب منه واإبالغه باملوافقة قبل 

انتهاء اإجازته.

• اإ�سافية ملدة خم�سة ع�سر 	 اإجازة  باأق�سام الأ�سعة  مينح الأطباء والفنيني العاملني 

يوماً يف ال�سنة.

• مينح اإجازة اإ�سافية لأع�ساء بعثة احلج ملدة ثالثة اأيام تبداأ بعد العودة مبا�سرًة.	
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• يقدم طلب الإجازة ال�سنوية قبل بدايتها مبدة كافية ول يكون الطلب ملزما اإل بعد 	

اعتمادها من الرئي�ص املبا�سر وذلك مبا ل يتعار�ص مع م�سلحة العمل.

• يراعى التن�سيق بني اأطباء املركز الواحد فيما بينهم بالن�سبة ملوعد اإجازتهم �سواء 	

خالل فرتة ال�سيف اأو اأثناء موا�سم الأعياد واحلج.

• الق�سوى 	 لل�سرورة  اإل  اإلغائها  وكذلك  الدورية  الإجازات  تعديل  طلبات  تقبل  ل 

وب�سرط تقدمي امل�ستندات بالأ�سباب الداعية لذلك.

• ملبا�سرة العمل بعد القيام بالإجازة املقررة للموظف يجب توقيع منوذج اإقرار العودة 	

فور عودته ومبا�سرته ملهام وظيفته.

ثالثًا: الإجازات اخلا�سة:

 اإجازة احلج:

مينح املوظف امل�سلم اإجازة خا�سة مبرتب كامل بناء على طلبه ل حت�سب من اإجازاته 

الأخرى مدتها ثالثني يوماً وذلك ملرة واحدة طوال مدة اخلدمة وتتمتع جهة الإدارة ب�سلطة 

تقديرية يف منحها، وي�سرتط الت�سجيل باإحدى حمالت احلج املرخ�سة ب�سهادة معتمدة من 

اأن يثبت املوظف وجوده يف  اإدارة �سئون احلج بوزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية، على 

اململكة العربية ال�سعودية خالل فرتة اأداء منا�سك احلج بجواز ال�سفر اأو ما يقوم مقامه 

بعد رجوعه من الإجازة.

اإجازة وفاة اأحد الأقارب )العزاء(:

مينح املوظف اإجازة مبرتب كامل ملدة ل تزيد عن اأربعة اأيام يف حالة وفاة الزوج، اأو اأحد 

اأقاربه من الدرجة الأوىل وهم الأب، الأم، البن، البنت اأو الأقارب من الدرجة الثانية وهم: 

اجلد، اجلدة، ابن البن، بنت البن، ابن البنت، بنت البنت، الأخ، والأخت على اأن يقدم ما 

يثبت حدوث الوفاة و�سلة القرابة.

اإجازة مرافقة مري�س لعالجه يف اخلارج:

الدورية  الإجازات  من  ر�سيده  ا�ستنفاذ  بعد  خا�سة  اإجازة  املوظف  منح  للوزير  يجوز 

ملرافقة مري�ص قررت وزارة ال�سحة اأو اأي جهة حكومية اأخرى عالجه يف اخلارج مع مرافق 

له، وذلك للمدة املقررة للعالج بحيث ل تزيد على �ستة اأ�سهر مبرتب كامل.
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 اإجازة الو�صع:

ت�ستحق املوظفة اإجازة خا�سة مبرتب كامل ل حت�سب من اإجازاتها الأخرى ملدة �سهرين 

للو�سع، ب�سرط اأن يتم الو�سع خاللها.

اإجازة عدة املتوفى عنها زوجها:

يجوز مبوافقة الوزير منح املوظفة امل�سلمة التي يتوفى زوجها اإجازة خا�سة مبرتب كامل 

ملدة اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأيام من تاريخ الوفاة.

اإجازة رعاية الطفولة ملرافقة طفل مري�س:

يجوز بقرار من الوزير منح الأم التي ترافق طفلها املري�ص اإجازة خا�سة لرعاية البن 

املري�ص ملدة ثالثة �سهور بن�سف مرتب وال�سنة التالية بدون مرتب ويجوز جتديدها ل�سنة 

اأخرى بدون راتب بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية وبناء على �سهادة من املجل�ص الطبي 

العام.

الإجازات الدرا�صية:

يجوز منح املوظفني اإجازات درا�سية اأو اإيفادهم يف بعثات اأو منح للدرا�سة اأو يف دورات 

ل�سروط اخلدمة املدنية، كما  اأو بدون مرتب طبقاً  اأو بن�سف مرتب  تدريبية مبرتب كامل 

يجوز منحهم اإجازة حت�سري وتاأدية المتحانات ملدد يقدرها الرئي�ص املبا�سر بحيث ل يزيد 

جمموع مددها عن )45( يوماً يف ال�سنة الدرا�سية ح�سب نظام وموافقة ديوان اخلدمة املدنية.

اإجازة رعاية الأمومة:

يجوز منح املوظفة اإجازة لرعاية الأمومة بن�سف مرتب ملدة اأربعة اأ�سهر تالية لإجازة 

الو�سع بناء على طلبها، على اأن تكون املوظفة كويتية اجلن�سية اأو غري كويتية متزوجة من 

كويتي.

اإجازة مرافقة الزوجة لزوجها املوظف يف اخلارج:

املوظف يف  زوجها  ملرافقة  مرتب  بدون  خا�سة  اإجازة  املوظفة  اأن مينح  للوزير  يجوز 

اخلارج اإذا نقل اأو اأوفد يف بعثة علمية اأو اإجازة درا�سية اأو مهمة ر�سمية اأو اإعارة.
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اإجازة خا�صة ملدة )15( يومًا: 

يجوز مبوافقة الوزير منح املوظف اإجازة خا�سة بدون مرتب ملدة ل تزيد عن خم�سة 

ع�سر يوماً يف ال�سنة اإذا اأبدى اأ�سبابا مقبولة تربر ذلك عند قيام مانع قانوين يحول دون 

ح�سول املوظف على اإجازة دورية.

اإجازة لرعاية الأ�صرة والأمومة والطفولة: 

يجوز للوزير اأن مينح املوظفة اإجازة خا�سة بدون مرتب بناء على طلب املوظفة الكويتية 

املتزوجة اأو غري الكويتية املتزوجة من كويتي اأو الأرملة اأو املطلقة ولها اأولد كويتيون وذلك 

اأربع �سنوات طوال مدة اخلدمة يجوز قطعها  ملدة ل تقل عن �ستة �سهور، ول تزيد عن 

والعودة للعمل قبل ق�ساء احلد الأدنى وي�سرتط األ تقل مدة اخلدمة عن �سنة.

اإجازة ملرافقة الزوج لزوجته يف اخلارج: 

يجوز للوزير اأن مينح املوظف اإجازة خا�سة بدون مرتب بناء على طلبه، وي�سرتط يف 

الزوجة )امل�سحوبة( اأن تكون موظفة تتوافر يف حقها اإحدى حالت النقل اأو الإيفاد يف بعثة 

علمية اأو اإجازة درا�سية اأو مهمة ر�سمية اأو اإعارة يف اخلارج.

رابعًا: الإجازة املر�سية:

• تلفونياً 	 الت�سجيل  بعد  املر�سية  الإجازة  ومتنح  مر�سية  اإجازة  يف  احلق  للموظف 

بنظام بنك املعلومات اخلا�ص بديوان اخلدمة املدنية على رقم )1828888( اأو رقم 

التي  املخت�سة  الطبية  والهيئة  الأطباء  من  املوقع  الطبي  النموذج  وتقدمي   )133(

حتددها وزارة ال�سحة، وقد قرر ديوان اخلدمة املدنية التدرج يف احت�ساب الإجازة 

املر�سية مبرتب كامل اأو ن�سف مرتب اأو ربع مرتب اأو بدون مرتب ح�سب مدتها 

واجلهة املو�سية لها �سواء كانت حكومية اأو خا�سة ومراكز رعاية �سحية اأولية اأو 

م�ست�سفيات بحيث ل تتعدى املدد التي قررها الديوان ويجوز طلب ا�ستبدال مدد 

عند  الدورية  الإجازات  ر�سيد  من  خ�سماً  الراتب  املخف�سة  املر�سية  الإجازات 

موافقة جهة العمل.

• املوظف الذي تقرر الهيئة الطبية املخت�سة عدم لياقته �سحياً للعمل، تنهى خدمته 	

من هذا التاريخ، اإل اإذا ا�ستنفذ اإجازاته املر�سية قبل ذلك.
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• بعد 	 اإل  الإجازة  هذه  اعتماد  يتم  ل  الأهلي:  القطاع  اأطباء  من  املر�سية  الإجازة 

الت�سديق عليها من اجلهة الطبية املخت�سة اأو يحال املوظف مع التقرير الطبي اإىل 

املجل�ص الطبي العام للنظر يف اعتماد هذه الإجازة.

• يلتزم املوظف اأو من ينوب عنه بالإبالغ عند قيامه باإجازة مر�سية بال�سرعة املمكنة 	

جلهة العمل ولرئي�سه املبا�سر وذلك لتوفري البديل وعدم اإرباك �سري العمل.

 اإجازات غري الكويتيني  املربم معهم 

اأحد العقدين الثاين والثالث

الإجازات الدورية:

ي�ستحق من ق�سى يف خدمه الدولة مدة ل تقل عن �ستة �سهور اإجازة دوريه مقدارها 

)35( يوم يف ال�سنة ومن ق�سى يف خدمه الدولة مدة ل تقل عن )15( �سنه ي�ستحق اإجازة 

دوريه مقدارها )45( يوم يف ال�سنة ويجوز لهما جتميع امل�ستحق لهما من هذه الإجازة عن 

�سنتني وذلك بالإ�سافة اإىل ال�سنة اجلارية. وبذلك يكون احلد الأق�سى لالإجازة الدورية 

اإجازة دوريه  العقدين هو )105( يوما ملن ي�ستحق  للمتعاقدين بهذين  التي يجوز جتميعه 

)35( يوما يف ال�سنة، و)135( يوما ملن ي�ستحق اإجازة دوريه )45( يوما يف ال�سنة وي�سقط ما 

يزيد على ذلك علما باأن الر�سيد املجمد عن خدمه �سابقه ل ي�سري عليها ال�سقوط ول يتم 

ح�ساب اأيام العطل الأ�سبوعية والعطل الر�سمية التي تتخلل الإجازة الدورية.

الإجازة املر�سية:

ي�ستحق املوظف غري الكويتي اإجازة مر�سيه تقررها الهيئة الطبية املخت�سة التي تعينها 

الوزارة مبا ل يزيد يف جمموعها عن �سهرين مبكافاأة كاملة، و�سهرين بن�سف مكافاأة، فاإذا 

انق�ست هذه املدد دون اأن يكون املوظف لئقا �سحيا ل�ستئناف عمله يعترب العقد منتهيا.

الإجازات اخلا�سة:

بالإجازة  اخلا�سة  املدنية  اخلدمة  نظام  اأحكام  الكويتي  غري  املوظف  ب�ساأن  ي�سرى 

متنح  كما  يوم   15 اخلا�سة  الإجازة  العدة،  اإجازة  التعزية،  اإجازة  احلج،  اإجازة  الطارئة، 

املوظفة اإجازة مبرتب كامل للو�سع مدتها ثالثون يوما ب�سرط اأن يتم الو�سع خاللها.
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الإجازات املر�سية للمراجعني

الطبيب  لتقدير  وفقاً  اأيام  ثالث  اأق�سى  بحد  مر�سية  باإجازة  للمري�ص  التو�سية  يتم 

بال�سروط التالية:

اأن يكون املري�ص حا�سراً ب�سخ�سه.. 1

اأن يكون معه البطاقة املدنية.. 2

اأن يكون من �سكان املنطقة التابع لها املركز ال�سحي.. 3

من . 4 املطبوع  الر�سمي  ال�سحي  النموذج  على  والتو�سية  الت�سخي�ص  ي�سجل  اأن 

لنظام ت�سجيل الإجازات  احلا�سب الآيل عند توفره بعيادات طب الأ�سنان وفقاً 

املر�سية اخلا�ص بديوان اخلدمة املدنية اأو املعتمد من جهة عمله اإذا كان موظف 

حكومة اأو قطاع خا�ص.

ت�سجل الإجازات املر�سية يف �سجل العيادة اليومي وملف املري�ص.. 5

متنح الإجازة بتاريخ املراجعة ول متنح باأثر رجعي.. 6

يف حالة حاجة املري�ص لتمديد الإجازة املر�سية يجب اعتمادها من قبل طبيبني.. 7

توقيع املري�ص على النموذج اأمام الطبيب.. 8

من املمكن اأن مينح طبيب جراحة الفم والوجه والفكني اإجازة مر�سية لأكرث من . 9

رئي�ص  من  واعتمادها  اأ�سنان  توقيع طبيبني  مع �سرورة  اأيام عند احلاجة  ثالثة 

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 - اأخالقيات املهنة

حقوق وواجبات الأطباء عند التعر�س لالعتداء

الأخطـاء الطبيـــة

تعـريف و�سـروط اخلطاأ الطبـي:

يعرف اخلطاأ الطبي باأنه عدم قيام الطبيب باللتزامات اخلا�سة التي فر�ستها عليه 

مهنة الطب اأو هو كل تق�سري يف م�سلك الطبيب، ويقع على عاتق الطبيب من حيث املبداأ 

اللتزام ببذل العناية، عرب اجلهود ال�سادقة واليقظة التي تتفق مع الأ�سول العلمية الثابتة، 

والتي تتفق مع الظروف املتوفرة بهدف �سفاء املري�ص وحت�سني حالته ال�سحية، وكل اإخالل 

بهذا اللتزام ي�سكل خطاأ طبيا ويعترب م�سوؤولية الطبيب، وكذلك ي�ساأل الطبيب امل�سئول 

عن كل تق�سري من جانبه اإذا كان ذلك ل يقع من طبيب يف نف�ص م�ستواه املهني ويف نف�ص 

الظروف التي اأحاطت بالطبيب امل�سئول.

ولذلك فاإن التعوي�سات التي تدفع لق�سايا الأخطاء الطبية والتي يحكم فيها الق�ساء 

جتد اأ�سلها وفقاً لقواعد امل�سئولية التق�سريية الواردة يف اأحكام القانون املدين الكويتي، 

حيث تن�ص املادة 227 على »كل من اأحدث بفعله اخلاطئ �سرراً بغريه يلتزم بتعوي�ص«.

ي�سرتط لقيام امل�سئولية التق�سريية املدنية توافر ثالث اأركان:

• اخلطاأ )الفعل املوجب للم�سئولية( ول ي�سرتط اأن يكون خطاأ يف اإجراء عملية بل 	

قد يكون خطاأ يف و�سف دواء اأو ت�سخي�ص اأو عالج.

• �سرر.	

• عالقة �سببية.	
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درجات و�سور اخلطاأ الطبي:

النحراف عن  املدين...  القانون  العامة يف  للقواعد  وفقاً  ب�سكل عام  ويعرف اخلطاأ 

ال�سلوك املعتاد ملخالفته اأو اإخالله بواجب قانوين معني ويعرف اخلطاأ الطبي فقهاً وق�ساًء 

باأنه مبا�سرة املهنة على نحو ل يتفق مع الواجبات التي تقت�سيها ممار�سة املهنة وعلى نحو 

يخالف الأ�سول العلمية والفنية املقررة والثابتة يف مهنة الطب.

درجات اخلطاأ:

اأوًل: اخلطاأ العمد:

هو اإرادة الفعل واإرادة النتيجة عن اخلطاأ احلا�سل نتيجة الإخالل بالتزام قانوين بق�سد 

الإ�سرار بالغري، وهو يتكون من عن�سرين الأول مادي وهو الإخالل بالواجب )اللتزام(، 

والثاين معنوي )نف�سي( وهو ق�سد الإ�سرار بالغري.

ثانيًا: خطاأ الإهمال:

هو اإرادة الفعل دون النتيجة عن اخلطاأ احلا�سل نتيجة الإخالل بالتزام قانوين دون 

ق�سد الإ�سرار بالغري اأو �سوء نية مبيتة، وتتفاوت درجات الإهمال فقد يكون خطاأ الإهمال 

خطاأ ج�سيما وقد يكون خطاأ ي�سرياً.

من  ي�سدر  ما  هو  العادي  فاخلطاأ  املهني،  واخلطاأ  العادي  اخلطاأ  بني  فرق  وهناك 

الطبيب �ساحب املهنة عند مزاولته مهنته دون اأن يكون لهذا اخلطاأ عالقة بالأ�سول الفنية 

لهذه املهنة، كاإجراء العملية يف حالة �سكر، ويعد هذا اخلطاأ انحراف عن ال�سلوك للرجل 

العادي. اأما اخلطاأ املهني فهو خطاأ يت�سل بالأ�سول الفنية للمهنة مثل خطاأ الطبيب يف 

ت�سخي�ص املر�ص اأو اإتباع الأ�سول الفنية يف العالج، والطبيب م�سوؤولً عن خطئه مهما كان 

نوعه �سواء كان فني اأو غري فني، ج�سيماً اأو ي�سرياً.

ول يجوز للطبيب اأن يخطئ فيما ا�ستقرت علية اأ�سول مهنته، والأ�سول الفنية امل�ستقرة 

يوجب امل�سوؤولية، فاإن  اإن اخلروج على هذه الأ�سول امل�ستقرة خطاأ فنياً  للمهنة ومن ثم 

وجدت م�سائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها وراأى الطبيب اإتباع نظرية قال 

بها العلماء فال لوم عليه اإذ لي�ست مهمة الق�ساء املفا�سلة بني طرق العالج املختلف عليها، 

بل اإن مهمته قا�سرة على التثبت من خطاأ الطبيب املعالج.
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بع�س �سور اخلطاأ الطبي:

اأوًل: امتناع الطبيب عن معاجلة املري�س:

رغم الت�سليم يف حرية الطبيب يف مزاولة مهنته اإل اأنه يجب األ ي�ستعملها اإل يف حدود 

الغر�ص الجتماعي الذي اعرتف له بها واإل يعترب متع�سفا يف ا�ستعمال حقه. فاإذا كان 

بالغري  الإ�سرار  نية  وجود  يو�سح  قد  الأمر  فان هذا  بالغري،  �سرر  يلحق  امتناعه  �سبب 

عند بع�ص احلالت مثل وجود املري�ص يف مكان ناء ول يوجد �سوى طبيب معني لإنقاذه 

وعالجه، اأو اإذا طلب املري�ص العالج يف �ساعة متاأخرة من الليل ول يوجد يف هذه ال�ساعة 

غريه، كذلك وجود املري�ص يف حالة خطرة ت�ستدعى التدخل ال�سريع والفوري من الطبيب 

احلا�سر.

وجمرد امتناع الطبيب يف مثل هذه احلالت ي�سكل خطاأ ي�ستوجب امل�سوؤولية وتطبق 

ب�ساأن هذا اخلطاأ قواعد امل�سوؤولية التق�سريية لوجود �سرر ن�ساأ عن هذا المتناع.

ومن اجلدير بالذكر اأن الطبيب الذي يعمل يف م�ست�سفى عام اأو م�سلحة حكومية لي�ص 

له اأن يرف�ص معاجلة املر�سى الذين ينبغي عليه معاجلتهم، ونف�ص احلكم بالن�سبة للطبيب 

الذي يتعاقد مع موؤ�س�سة اأو رب عمل على عالج العاملني، فامتناع الطبيب عن العالج هنا 

يثري م�سوؤوليته التعاقدية التي ل منا�ص منها بل والت�سدد فيها.

ثانيًا: ر�صاء املري�س بالعالج:

يعترب ر�ساء املري�ص يف العالج هو الدافع الأ�سا�سي لبدء مبا�سرة العالج. وتزداد اأهمية 

كثري  على  ينطوي  اجلراحي  التدخل  اأو  العالج  كان  كلما  املري�ص  ر�ساء  على  احل�سول 

اعتبار  العالج  حالة  يف  ميكن  حيث  �سمنيا  اأو  �سريحا  الر�سا  يكون  وقد  املخاطر.  من 

دخول املري�ص اإىل عيادة الطبيب ودفع مقابل الك�سفية لي�ص اإل مظهراً ودليل على القبول 

والر�سا، على الرغم من اأن �سروط العقد غري مبينة كتابيا لأن موا�سفات العمل و�سروط 

اأن يكون ح�سول الإذن  اأ�سول املهنة واأعرافها هي التي حتدد مثل هذه ال�سروط ويجب 

بالر�ساء وا�سحاً و�سريحاً قبل البدء بالعالج ومقدماً من املري�ص ذاته، اأو من اأهله وذويه 

ممن هم اأهال لتنفيذه يف حالة اإجراء عملية اأو عالج خطري، اإل يف حالت ا�ستثنائية مثل 

حالت العالج العاجل كحوادث ال�سري.
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ثالثًا: اخلطاأ الطبي يف الت�صخي�س:

وميكن ذكر بع�ص حالت اخلطاأ يف الت�سخي�ص يف الأمور التالية:

• اإذا كان اخلطاأ ي�سكل جهال وا�سحا باملبادئ الأولية للطب املتفق عليها من قبل 	

اجلميع والتي تعد احلد الأدنى الذي يتفق مع اأ�سول املهنة.

• اإن الغلط يف الت�سخي�ص ل ي�سكل بال�سرورة خطاأ طبيا، فمثل هذا الغلط ميكن 	

اأن يثري م�سوؤولية الطبيب اإذا كان عن جهل يف الأوليات اأو عن اإهمال يف الفح�ص 

الطبي كاأن يتم بطريقة �سطحية و�سريعة غري كاملة.

• اإذا كان اخلطاأ يف الت�سخي�ص غري مغتفر، كما اإذا كان عالمات واأعرا�ص املر�ص 	

ظاهرة بحيث ل تفوت على طبيب من نف�ص م�ستوى من قام بالت�سخي�ص.

• اإذا كان اخلطاأ ينطوي على اإهمال وا�سح من قبل الطبيب ل يتفق مع ما جرى علية 	

الت�سخي�ص  اإذا كان اخلطاأ يف  العمل يف مثل هذه احلالت، حيث ي�ساأل الطبيب 

راجعاً اإىل عدم ا�ستعمال الو�سائل الطبية احلديثة التي اتفق على ا�ستخدامها يف 

مثل هذه الأحوال كالأ�سعة، والفحو�سات املخربية، ول يعفي الطبيب من امل�سوؤولية 

يف هذه احلالة اإل اإذا كانت حالة املري�ص ل ت�سمح با�ستعمال الو�سيلة املتبعة اأو 

كانت الظروف املوجود بها املري�ص ل توؤهل لذلك.

• وٍي�ساأل الطبيب اأي�سا اإذا كان اخلطاأ يف الت�سخي�ص راجعا اإىل ا�ستخدام الطبيب 	

لو�سائل مهجورة وطرق مل يعد معرتف بها علميا يف هذا املجال.

• اإذا كان اخلطاأ يف الت�سخي�ص راجعا اإىل عدم ا�ست�سارته لزمالئه الذين هم اأكرث 	

منه تخ�س�سا يف امل�سائل الأولية الالزمة.

رابعًا: اخلطاأ يف و�صف العالج:

العناية  التزامه  يكون  ولكن  املري�ص  ك�سفاء  معينة  بنتيجة  الطبيب  التزام على  يقع  ل 

اأو  �سفائه  اإىل  التو�سل  بهدف  املري�ص  حلالة  املالئمني  والدواء  العالج  لختيار  الالزمة 

تخفيف اآلمه، ول ي�ساأل الطبيب عن نتيجة ذلك لأن الأمر مرجعه اإىل مدى فعالية العالج 

من جهة ومدى قابلية ج�سم املري�ص وحالته ل�ستيعاب ذلك من جهة اأخرى، ويلزم الطبيب 

للمري�ص  ياأخذ بعني العتبار احلالة ال�سحية  اأن  مبراعاة احليطة بو�سف العالج وعلية 

و�سنه وقوة مقاومته ودرجة احتماله للمواد الكيماوية.
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ال�سائدة وقت مبا�سرة العالج مثل  العلمية  اإتباع الأ�سول  وهناك خطاأ ناجت عن عدم 

ا�ستخدام فنا قدميا يف املعاجلة مع اإمكانية ا�ستخدام و�سائل طبية حديثة بديلة، وهناك 

خطاأ ناجت عن قواعد احليطة واحلذر يف و�سف العالج فيجب اأن ت�سدر الو�سفة الطبية 

عنه مذيلة بتوقيعه وظاهر فيها مقادير الدواء وطريقة ا�ستخدامه، وفقاً ملقت�سيات اأ�سول 

العلمي  العلم والفن  باأ�سول  اأن يف اختياره الدواء جهال وا�سحاً  اأثبت  الفن الطبي. واإذا 

اأن يبني كيفية تناوله ومل يقم  اأنه ي�سف دواء للمري�ص يحتوي على مواد خطرة دون  اأو 

بفح�ص املري�ص للتاأكد من مقدرته على حتمل العالج يعد م�سئولً م�سئولية قانونية. وقد 

تقوم امل�سوؤولية ب�سكل م�سرتك بني الطبيب وال�سيديل كما يف حالة لو و�سف الطبيب دواء 

خطري على ال�سحة ومل يقم ال�سيديل مبراجعته اأو اإذا اأخطاأ الطبيب يف جرعات الدواء 

ومل يقم ال�سيديل مبراجعة ذلك والتاأكد من اجلرعات التي تلزم املري�ص.

خام�صًا: اإجراء العالج بهدف غري ال�صفاء:

يجب اأن يكون تدخل الطبيب يف ج�سم الإن�سان من�سرفا اإىل عالجه ل اإىل حتقيق غاية 

اأخرى مثل:

• العالج بق�سد حتقيق الربح كهدف ودافع وحيد على ح�ساب الأمور الفنية املتبعة 	

حني يقوم الطبيب بانتقاء و�سيلة العالج الأكرث ربحا دون النظر اإىل مالئمة هذه 

الو�سيلة ل�سحة وحالة املري�ص ومقت�سيات �سفاءه، وقد ذهب الق�ساء امل�سري اإىل 

اأن ت�ستدعي حالته ذلك، واإمنا ملجرد  اأن قيام الطبيب بخلع �سر�ص مري�ص دون 

حتقيق الربح، فان الطبيب يعترب م�سوؤولً بناًء على نظرية اإ�ساءة ا�ستعمال احلق، 

اإذ يجب اأن يكون هدف الطبيب اإجراء ما هو يف م�سلحة املري�ص واللتزام ببذل 

العناية ل�سفائه.

• العالج بق�سد التجارب العلمية )البحث العلمي( دون اأن يكون هناك �سرورة متليها 	

اأو  اأو لأجل الكت�ساف والتجربة  العلمية  اإمنا لإ�سباع هوايته  عليه حالة املري�ص، 

خلدمة الإن�سانية، فمن حيث املبداأ مهما �سمت الغاية وعلت قيمة الذريعة، ورغم 

موافقة من جتري عليه التجربة �سليما اأو عليال، فال يجوز يف هذه احلالة املغامرة 

يف �سحة اإن�سان يف �سبيل اكت�ساف اأو جتربة قد تفيد غريه، �سواء جنحت اأو ف�سلت.

• اأما الطبيب الذي يهدف اأ�سا�سا اإىل �سفاء املري�ص، فتعترب التجارب التي يجريها 	

يف  و�سحته  حالته  مع  تنا�سبا  الأكرث  الو�سيلة  على  الوقوف  بهدف  املري�ص  على 
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حتقيق الغاية املن�سودة م�سروعة ول تكون حمال لإثارة م�سوؤوليته الطبية طاملا اأنه 

اتبع م�سلك الطبيب املماثل له، ول يعر�ص املري�ص خلطر ل تدعو له حالته، اأو ل 

يتنا�سب مع الفائدة املرجوة من العالج.

�صاد�صًا: اأخطاء اجلراحة:

عمله  يوؤدي  مل  اإذا  الطبية  للم�سوؤولية  العامة  القواعد  وفق  اجلراح  الطبيب  وي�ساأل 

اجلراحي باملهارة التي تقت�سيها مهنته وبامل�ستوى الذي ينتظره منه املري�ص. فينبغي من 

القائمني عليها بذل فائق العناية واحلذر والهتمام واحليطة، والتاأكد من �سالمة وفاعلية 

الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة، وكذلك ي�ساأل الطبيب اجلراح عن ترك اأج�سام غريبة يف 

مو�سع اجلراحة مثل القطن اأو ال�سا�ص اأو بع�ص الآلت التي ت�ستخدم باجلراحة اأو اإذا مل 

يقم الطبيب بتنظيف اجلرح اأو تطهريه حتى ل يكون بوؤرة للعدوى، ومتتد م�سئولية الطبيب 

للعناية باملري�ص اإىل ما بعد العملية اجلراحية لتفادي امل�ساعفات التي قد ترتتب عليها، 

ول يعفي الطبيب من امل�سوؤولية اإل اإذا اثبت توافر �سروط القوة القاهرة كوجود �سرورة 

تقت�سي التدخل اجلراحي على وجه ال�سرعة.

�صابعًا: ا�صتعانة الطبيب بامل�صاعدين وامل�صوؤولية عنهم:

من  الطبي  الفريق  اأع�ساء  يرتكبها  التي  الأخطاء  جميع  عن  تعاقديا  ي�ساأل  الطبيب 

ممر�سني واأطباء وم�ساعدين، ومن خالل الرجوع اإىل القواعد العامة التي حتكم امل�سوؤولية 

عن فعل الغري.

ثامنًا: اخلطاأ الطبي يف امل�صت�صفيات العامة:

عالقة املري�ص بامل�ست�سفى العام هي عالقة قانونية بحيث تعترب م�سوؤولية امل�ست�سفى 

م�سوؤولية تق�سريية وخا�سة اأن املري�ص ل يختار طبيبه واأما عالقة الطبيب باإدارة امل�ست�سفى 

فهي عالقة تنظيمية بحتة تنظمها اللوائح والأنظمة باعتبار اأن هذا امل�ست�سفى هو مرفق 

عام وبناء عليه فان املري�ص امل�سرور ي�ستطيع الرجوع على وزارة ال�سحة والطبيب طبقا 

التعوي�ص  كامل  بدفع  بالت�سامن  يلتزمان  تابعة حيث  اأفعال  املتبوع عن  م�سوؤولية  لقواعد 

اأو منفردين، وهذا ما اأقرته حمكمة  للمري�ص، ويحق للمري�ص الرجوع عليهما جمتمعني 

التمييز الكويتية عندما األزمت وزارة ال�سحة بدفع التعوي�ص للمري�ص مع الطبيب باعتباره 
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الهيئة التي يتبع اإليها الطبيب، وباعتبارها مرفق �سحي حدث يف نطاقه ال�سرر اأثناء قيام 

الطبيب بعمله والطبيب يعد تابع لوزارة ال�سحة التي متلك �سلطة الإ�سراف الإداري على 

الأطباء، وميكن للم�ست�سفى بعد ذلك الرجوع على الطبيب وعلى كل من ت�سبب باإحداث 

ال�سرر.

تا�صعًا: عدم التقيد بالقوانني اأو اللوائح اأو الأنظمة وبروتوكولت و�صيا�صات العمل: 

وهذه خمالفة يف حد ذاتها ي�ساءل عنها الطبيب تاأديبياً اإذا ما ثبت بحقه حتى ولو مل 

اأن وقوع الطبيب يف هذه املخالفة قد ينتج عنه خطاأ واإذا ما  ينتج عنها خطاأ طبي، اإل 

ثبت ذلك فاإن م�سئوليته جتاه ذلك م�ساعفة عن اخلطاأ وعن املخالفة. ولكي يكون هناك 

اخلارجية  العوامل  اأن  اأي  الختيار،  على  قادراً  الطبيب  يكون  اأن  لبد  حقيقياً  انحرافاً 

املحيطة به تكون بعني العتبار، فالطبيب املبتدئ يقا�ص �سلوكه مبا ي�سلكه طبيب مبتدئ 

طبيب  ي�سلكه  مبا  �سلوكه  نقي�ص  ال�ست�ساري  والطبيب  الظروف،  نف�ص  يف  ويو�سع  مثله 

ا�ست�ساري مثله ويو�سع يف نف�ص الظروف.

اأخطاء تقع من الطبيب وتخرج عن نطاق الأخطاء الطبية  )وهي اأخطاء جنائية 

بطبيعتها(:

اإف�صاء ال�صر: 

والوارد اأحكامه يف املر�سوم بقانون رقم 25 ل�سنة 1981 ب�ساأن مزاولة مهنة الطب )مادة 

�ساد�سة(.

الإجها�س: 

الوارد اأحكامه يف قانون اجلزاء الكويتي.

القتل الرحيم: 

مل يرد يف القانون الكويتي اإمنا ن�ص عليه يف بع�ص القوانني العربية والأجنبية، اإل اأنه 

ياأخذ حكم القتل العمد وفقاً لالأحكام الواردة يف قانون اجلزاء الكويتي.

مزاولة املهنة بدون ترخي�س: 

الواردة اأحكامها يف املر�سوم بقانون ب�ساأن مزاولة مهنة الطب امل�سار اإليه اأعاله.
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عدم م�صاعدة مري�س يحتاج مل�صاعدة: 

الوارد يف قانون اجلزاء الكويتي.

حجم امل�سكلة:

احلقيقة اأن م�سكلة الأخطاء الطبية التي يحكم فيها الق�ساء يف الكويت تعد قليلة جداً 

ول  والإمكانيات  الظروف  نف�ص  تكون حتت  التي  الأخرى  بالدول  مقارنتها  ما مت  اإذا 

ت�سكل ظاهرة.
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اأخـالقيـــات املهنـــة

الأمور  بع�ص  نورد  ال�سحية  الر�سالة  اأداء  يف  والأدبي  الأخالقي  الدور  لأهمية  نظراً 

الهامة املتعلقة باأخالقيات املهنة منها:

• على الطبيب اأن يكون خمل�ساً يف عمله، متحلِّياً مبكارم الأخالق، معرتفاً باجلميل 	

بيه، واأن ل يكتم علماً، ول يتجاهل جهد الآخرين، واأن يتجنب كلَّ ما  ملعلّميه ومدرِّ

من �ساأنه اأن يُِخلَّ باحرتام املهنة داخل مكان العمل وخارجه.

• يُح�سن 	 واأن  معاناته  م  ويتفهَّ املري�ص  ل�سكوى  ال�ستماع  يُْح�سن  اأن  الطبيب  على 

معاملته ويرفق به اأثناء الفح�ص. ول يجوز له اأن يتعاىل على املري�ص اأو ينظر اإليه 

نظرة دونيَّة اأو ي�ستهزئ به اأو ي�سخر منه، مهما كان م�ستواه العلمي والجتماعي، 

واأياً كان انتماوؤه الديني اأو العرقي وعليه اأن يحرتم وجهة نظر املري�ص.

• ل 	 واأن  املر�سى،  جميع  بني  املعاملة  يف  امل�ساواة  على  يحر�ص  اأن  الطبيب  على 

اأو  الجتماعية  اأو  الأدبية  مراكزهم  تََبايُن  ب�سبب  الطبية  الرعاية  بينهم يف  ق  يفرِّ

القت�سادية، اأو ب�سبب م�ساعره ال�سخ�سية جتاههم، اأو ب�سبب انتمائهم الديني اأو 

العرقي اأو ال�سيا�سي اأو جن�سهم اأو جن�سيَّتهم اأو لونهم.

• على الطبيب اأن يتَّقي اهلل يف مر�ساه، واأن يحرتم عقيدة املري�ص ودينه وعاداته اأثناء 	

عملية الفح�ص والت�سخي�ص والعالج، واأن يحر�ص على عدم ارتكاب اأيِّ خمالفات 

املري�ص  الك�سف على ج�سم  اأو  الآخر،  ب�سخ�ص من اجلن�ص  �سرعية، مثل اخللوة 

اأو عورته اإل بالقدر الذي تقت�سيه عملية الفح�ص والت�سخي�ص والعالج، وبوجود 

�سخ�ص ثالث، وبعد ا�ستئذان املري�ص.

• دون 	 للمري�ص،  الالزمة  الطبية  الفحو�ص  اإجراء  على  يحر�ص  اأن  الطبيب  على 

اإ�سافة فحو�ص ل تتطلَّبها حالته املر�سية، وعليه اأن يبني كل اإجراءاته الت�سخي�سية 

طرق  ا�ستخدام  عن  ميتنع  واأن  البيانات،  من  ميكن  ما  اأف�سل  على  والعالجية 

ُمْعرَتَف بها  اأو غري  اأو غري متعاَرف عليها،  اأو عالجية غري معتمدة،  ت�سخي�سية 

علمياً، كما اأن عليه اأن يقت�سر يف و�سف الدواء اأو اإجراء العمليات اجلراحية على 

ما تتطلَّبه حالة املري�ص.
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• ي ال�سدق يف اإخبار املري�ص اأو من ينوب عنه 	 على الطبيب اأن يحر�ص على حترِّ

باحلالة املر�سية واأ�سبابها وم�ساعفاتها، وفائدة الإجراءات الت�سخي�سية والعالجية، 

ط  وتعريفهم بالبدائل املنا�سبة للت�سخي�ص اأو العالج باأ�سلوب اإن�ساين ولئق ومب�سَّ

ووا�سح، وذلك بالقدر الذي ت�سمح به حالة املري�ص اجل�سمية والنف�سية.

• د يف اإحالة املري�ص اإىل طبيب خمت�ص بنوع مر�سه، اأو اإىل 	 على الطبيب اأن ل يرتدَّ

طبيب لديه و�سائل اأكرث فاعليًة، اإذا ا�ستدعت حالة املري�ص ذلك، اأو اإىل طبيب اآخر 

يرغب املري�ص يف ا�ست�سارته، ول يجوز للطبيب اأن يتباطاأ يف الإحالة اإذا كان ذلك 

نة ب�سجله الطبـي والتي يعتقد  يف م�سلحة املري�ص، وعليه اأن يتيح املعلومات املدوَّ

اأنها لزمة لعالج املري�ص عند اإحالته اإىل طبيب اآخر.

• ل يجوز للطبيب المتناع عن عالج املري�ص يف احلالت الطارئة، ول النقطاع عن 	

دها الطبيب، اأو ا�ستعان  عالجه يف جميع الأحوال، اإل اإذا رف�ص التعليمات التي حدَّ

بطبيب اآخر دون موافقة الطبيب امل�سرف على عالجه، ول يجوز للطبيب اأن ميتنع 

عن عالج مري�ص، ما مل تكن حالته خارجة عن اخت�سا�سه.

• على الطبيب اأن يعمل على تخفيف اآلم املري�ص بكل ما ي�ستطيعه وما يتاح له من 	

و�سائل وقائية وعالجية مادية ونف�سية وغريها، وعليه اإ�سعار املري�ص بحر�سه على 

العناية به ورعايته، كما اأن عليه اأن ي�ستخدم مهاراته يف طماأنة املري�ص والتخفيف 

عنه.

• على الطبيب اأن يعمل على تثقيف املري�ص حول مر�سه خ�سو�ساً، وحول �سحته 	

عموماً، وحول كيفية حفظه ل�سحته ووقايته من الأمرا�ص بالطرق املنا�سبة والفعالة، 

الة الأخرى متى  اأو با�ستخدام الو�سائل الفعَّ لوجه،  وذلك بالتثقيف املبا�سر وجهاً 

توافرت له.

• ل يجوز للطبيب اإرغام املري�ص على معاجلة معينة، كما ل يجوز له اأن يرغم املري�ص 	

على التوقيع على بيانات يف امللف الطبـي دون ر�ساه.

• �سلة 	 لهم  الذين  ال�سحي  الفريق  اأع�ساء  من  غريه  مع  يتعاون  اأن  الطبيب  على 

ال�سحية  حالته  عن  معلومات  من  لديه  ما  واإتاحة  للمري�ص،  ال�سحية  بالرعاية 

والطريقة التي اتَّبعها يف عالجه كلما طلب منه ذلك.
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• على الطبيب اأن يتوخى احلذر من اأي كلمة اأو اإيحاء قد يُفهم منها انتـقا�ص الزميل 	

املعالج اأو احلطُّ من قدره اأو التقليل مما بذله للمري�ص، ويتاأكد ذلك عند اختالف 

وجهة نظره عن وجهة نظر الطبيب املعالج.

• ل يجوز للطبيب اأن يف�سي �سراً و�سل اإىل علمه ب�سبب مزاولته املهنة، �سواء كان 	

لع عليه بحكم عمله، وذلك  املري�ص قد عهد اإليه بهذا ال�سر، اأو كان الطبيب قد اطَّ

فيما عدا احلالت التي تن�ّص عليها الت�سريعات الوطنية.

• عن 	 بعيد  مو�سوع  يف  ب�سهادة  يديل  اأو  طبياً  تقريراً  ر  يحرِّ اأن  للطبيب  يجوز  ل 

�سه، اأو ب�سكل خمالف للواقع الذي تو�سل اإليه من خالل فح�سه ال�سخ�سي  تخ�سُّ

للمري�ص.

• ِّر فيه ويهتم 	 على الطبيب اأن يكون ع�سواً حيوياً نافعاً يف املجتمع، يتفاعل معه ويوؤثـ

ف كل طاقاته واإمكانياته خلدمة املجتمع يف املجال ال�سحي، واأن  باأموره، واأن يوظِّ

يكون عمله دائماً ابتغاء مر�ساة اهلل، واأن ل ينخرط يف اأية ممار�سات اأو �سلوكيات 

غري اأخالقية اأو ت�سر باملجتمع.

• ن من العالج 	 من حق امل�ساب بعدوى مر�ص الإيدز اأو غريه من الأمرا�ص ال�سارية، اأن ميكَّ

والرعاية ال�سحية اللذين تتطلبهما حالته ال�سحية، مهما كان �سبب اإ�سابته بالعدوى، 

وعلى الطبيب اأن يلتزم بعالجه متخذاً من الحتياطات ما يقي به نف�سه وغريه.

• على الطبيب اأن يحافظ على �سمعة وكرامة املوؤ�س�سة التي يعمل بها، واأن ي�ساهم 	

م�ساهمة فاعلة يف تنظيم العمل بها وتطوير اأدائها والرتقاء بها.

• على الطبيب اأن يكون ملتزماً بالقوانني واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة فيها.	

• على الطبيب اأن يحافظ على ممتلكات املوؤ�س�سة واأن ي�ستخدمها ال�ستخدام الأمثل 	

الر�سيد.

• على الطبيب اأن يحر�ص على ُح�ْسن الت�سرُّف مع زمالئه، واأن يبني عالقته بهم على 	

الثقة املتبادلة والتعاون البّناء والحرتام املتبادل، واأن يتجنَّب نقدهم املبا�سر اأمام 

املر�سى، واأن يبذل جهده يف تعليم الأطباء الذين يعملون �سمن الفريق الطبي اأو 

ة والأمانة يف تقييمه لأداء من يعملون  ى الدقَّ من هم حتت التدريب، وعليه اأن يتوخَّ

معه اأو يتدربون حتت اإ�سرافه، فال يبخ�َص اأحداً حقه، ول يبالغ يف مدحه والثناء 

ر. عليه، ول ي�ساوَي يف التقييم بني املجتهد واملق�سِّ
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• ر دورهم يف عالج 	 على الطبيب اأن يحرتم زمالء املهنة من غري الأطباء، واأن يقدِّ

املري�ص اأو العناية به، واأن يتجنَّب نقدهم اأمام املر�سى، واأن يبني عالقته بهم على 

يف  اجلهد  يبذل  واأن  املر�سى،  م�سلحة  يخدم  مبا  البنَّاء  والتعاُون  املتبادلة  الثقة 

تعليمهم وتدريبهم والتاأكُّد من التزامهم باأخالقيات املهنة.

حقوق وواجبات الأطباء عند التعر�س لالعتداء

العاملني  كل من  املتبادل بني  والحرتام  الوثيق  التعاون  ال�سحية على  تعتمد اخلدمة 

التعدي على الأطباء وافد غريب على  يف احلقل الطبي واملواطنني، ولكن تعترب ظاهرة 

قيمنا الأخالقية والدينية، وهذه احلالة توجب احليطة يف التعامل، واأن يعرف كل طبيب 

ومواطن ما له وما عليه، واأن يلجاأ اإىل ال�سلطات العامة لتكفل له اإقرار احلقوق والواجبات 

املن�سو�ص عليها يف القانون حتى ي�سعر كل فرد بالأمن على حياته وال�ستقرار الذي ي�سمح 

له بالعمل على تطورها اإىل الأف�سل وحتى ي�سود املجتمع �سعور بوجوب احرتام القواعد 

التي تر�سم النظام.

تف�ست يف الآونة الأخرية ظاهرة العتداء على الأطباء يف امل�ست�سفيات العامة ومراكز 

وزارة ال�سحة والقطاع اخلا�ص وما يخلفه ذلك من اأثر �سيئ يف نفو�ص الأطباء وينعك�ص 

بال�سلب على ح�سن تاأدية اخلدمة يف مرفق من اأهم مرافق الدولة يعتني ب�سحة املواطن 

و�سالمته.

اأ�سباب تلك الظاهرة:

اإدراك بع�ص املواطنني لأهمية الثقة يف الطبيب املعالج و�سرورة توفري جو من  عدم 

الحرتام املنا�سب ملهنته الإن�سانية وتقديراً لظروف عمله.

الطبيب نف�سه حيث يبدر منه يف بع�ص الأحيان عن غري ق�سد ما يوحي للمري�ص بعدم 

اأو عدم مبالته بحالته وان�سغاله عنه مما يثري يف نفو�ص املر�سى غ�سب من  به  عنايته 

لي�ص على الطبيب فقط ت�سميد جراح اجل�سد  اأنه  اأي ت�سرف غري مق�سود وهنا نقول 

ولكن اأي�ساً ت�سميد جراح النف�ص وبعث الثقة يف نف�ص املري�ص ومرافقيه باأنه يف اأيٍد اأمينة 

وحري�سة على �سحته تعمل ما يف و�سعها لتخفيف الآلم ورجاء ال�سفاء.
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اأوًل: الإهــانة:

• تناول قانون اجلزاء يف الباب الثاين منه يف املواد )134( و)135( حماية املوظفني 	

العموميني، ومنهم الأطباء اأثناء تاأدية اأعمالهم. وتن�ص املادة )134( من قانون اجلزاء 

على اأن كل من اأهان بالقول اأو بالإ�سارة موظفاً عاماً اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سب 

تاأديته لها، يعاقب باحلب�ص مدة ل جتاوز ثالثة اأ�سهر وبغرامة ل جتاوز ثالثمائة 

روبية اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

• كما جرى ن�ص املادة )135( من قانون اجلزاء على اأن كل من تعدى على موظف عام 	

اأو قاومه بالقوة اأو العنف، اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سبب تاأديتها، يعاقب باحلب�ص 

مدة ل جتاوز �سنة واحدة اأو بغرامة مالية اأو باإحدى هاتني العقوبتني، وذلك دون 

اإخالل باأية عقوبة اأخرى يرتبها القانون على اأي عمل يقرتن بالتعدي اأو املقاومة.

• ي�سرتط لوقوع هذه اجلرمية املن�سو�ص عليها باملادة )134( من قانون اجلزاء توافر 	

خم�سة اأركان هي:

اإهانة تقع بفعل معني.. 1

�سفة ال�سخ�ص املهان.. 2

تلقي الإهانة يف اأثناء تاأدية الوظيفة اأو ب�سببها.. 3

وقوع الإهانة يف مواجهة املهان �سخ�سياً.. 4

الق�سد اجلنائي.. 5

الركن الأول: الإهــانة:

وقد عرف التف�سري القانوين الإهانة باأنها ا�سطالح ي�سمل كل تعدي ذي �سفة ما�سة 

بال�سرف اأو الكرامة يرتكب بالقول اأو بالإ�سارة اأو بالتهديد على موظف عمومي اأو اأحد 

رجال ال�سبط اأو اأي اإن�سان مكلف بخدمة عمومية اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سبب تاأديتها. 

وميكن القول باأنها فعل حمدود ميكن ارتكابه بكيفيات خمتلفة ومن �ساأنه امل�سا�ص ب�سرف 

ال�سخ�ص املهان وكرامته.
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النظر عن  ب�سرف  ي�سمل  العام  الإهانة مبعناها  كلمة  اأن  املحاكم  بع�ص  ف�سرت  وقد 

العلنية كل ما يوجه للموظف ما�ساً ب�سرفه اأو كرامته اأو اإح�سا�سه قذفاً اأو �سباً اأو غريها.

والإهانة بالقول هي اأكرث �سور الإهانة �سيوعاً، ويراد بالقول اإخراج لل�سوت ميكن اأن 

يطرق ال�سمع، فيجوز اأن يعد اإهانة بالقول: الهتاف وال�سراخ والعواء وال�سفري.

والإهانة بالإ�سارة تتحقق بكل اإ�سارة مهينة اأي بكل حركة للج�سم اأو اإمياء اأو و�سع يدل 

دللة وا�سحة على الحتقار والزدراء بال�سخ�ص املوجه اإليه.

الركن الثاين: �صفة ال�صخ�س املهان:

ي�سرتط يف اجلرمية اأن يكون من وقعت عليه الإهانة موظفاً عمومياً واملوظف العمومي 

هو كل �سخ�ص يقوم بعمل من الأعمال احلكومية ب�سفة دائمة اأو موؤقتة لقاء اأجر عن هذا 

العمل.

الركن الثالث: وقوع الإهانة اأثناء تاأديته الوظيفة اأو ب�صبب تاأديتها:

ول حتمي املادة )134( املوظف من الإهانة اإل اإذا وقعت اأثناء تاأديته وظيفته اأو ب�سببها 

تاأديتها، فاإن القانون مل يق�سد بالعقاب على هذه اجلرمية اإن�ساء امتياز �سخ�سي مل�سلحة 

بع�ص الأفراد واإمنا اأراد حتقيق احرتام �سلطة الوظيفة املوكولة اإىل ال�سخ�ص املهان.

الركن الرابع: وقوع الإهانة يف مواجهة املهان:

والقانون ل يعاقب على الإهانة اإل اإذا كانت موجهة مبا�سرة وعمداً اإىل املوظف املهان، 

ولذا ي�سرتط يف الإهانة بالقول اأن ت�سدر الأقوال املهينة يف ح�سرة املوظف نف�سه اأو على 

م�سمع منه على الأقل.

الركن اخلام�س: ق�صد الإهانة:

ل عقاب على الإهانة اإل اإذا ح�سلت بق�سد جنائي على اأن يكفي اأن يكون القول جارحاً 

بذاته لفرتا�ص وجود الق�سد اجلنائي عند املتهم، وقد قررت بع�ص املحاكم اأنه اإذا كان 

اللفظ الذي وجه للموظف جارحاً وجب على املتهم نف�سه فيما يخل�ص من العقاب اأن يدلل 

لدى حمكمة املو�سوع على اأن جهره به مل يكن بنية الإهانة.
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ثانيًا: التعدي على املوظفني بالقوة اأو بالعنف:

اجلرمية املن�سو�ص عليها يف املادة )135( من قانون اجلزاء هي فعل التعدي اأو املقاومة، 

فالقانون يف هذه املادة يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومي �سواء كان وقوعه 

اقرتن  واإذا  مقاومة،  اأو  دفاعي  ب�سكل  اأو  تعدياً  القانون  ي�سميه  ما  وهو  هجومي  ب�سكل 

العتداء بجرمية اأخرى ك�سرب مثاًل اأو اإحداث جرح اأو عاهة فاإن القانون يعاقب عن تلك 

الأفعال اأي�ساً بالإ�سافة اإىل فعل التعدي بالقوة اأو العنف ولو مل يح�سل �سرب اأو جرح، 

ويدخل من هذا القبيل الب�سق اأو متزيق مالب�سه اأو انتزاع اأو قطع اأزراره اأو القب�ص عليه 

اأو دفعه اأو جذبه اأو اإيقاعه.

وي�سرتط لقيام اجلرمية الأركان ال�سابق الإ�سارة اإليها يف املادة )134( من قانون اجلزاء 

الآونة  يف  الكويتي  الق�ساء  اأحكام  ا�سطرت  وقد  بالإ�سارة.  اأو  بالقول  املوظف  اإهانة  يف 

الأخرية اإىل ت�سديد العقوبة على من يعتدي على الأطباء ذلك اأنهم يف اأدائهم لر�سالتهم 

ال�سامية هم اأوىل النا�ص باحلماية والرعاية تقديراً جلهدهم الإن�ساين النبيل يف ا�سرف 

ميادين العمل.

الإجراءات الواجب اإتباعها يف حالة اعتداء لفظي اأو ج�سدي على الطبيب:

• احلر�ص دائماً على �سبط النف�ص وعدم مقابلة العتداء مبثله اإل يف احلدود التي 	

ي�سمح بها الدفاع عن النف�ص ويف اأ�سيق احلدود.

• اأن ي�ست�سهد على واقعة العتداء مبن يكون قد �سهدها من املراجعني اأو العاملني.	

• اإبالغ خمفر ال�سرطة املخت�ص يف احلال بالواقعة ب�سكوى يذكر فيها ا�سم املعتدي اأو 	

اأو�سافه مبا ميكن من التعرف عليه واأ�سماء ال�سهود ونوع العتداء.

• الإدلء باأقواله يف حم�سر التحقيق الذي يجريه املخفر يف ذلك.	
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ن�سائـح عامـة

• الأمانة العلمية واملهنية واحرتام الروؤ�ساء وخربات من �سبقونا من الأمور الأ�سا�سية 	

املطلوبة من الطبيب وهي عنوان للنجاح.

• كل العاملني يف العيادة واملركز ال�سحي زمالء عمل لذلك يجب التعامل مع اجلميع 	

بروح التعاون والود والزمالة.

• الهتمام با�ستقبال املري�ص ب�سكل لئق والتعامل معه بلباقة.	

• مراعاة و�سع الأدوات امل�ستخدمة على الطاولة املخ�س�سة لذلك بكر�سي املعاجلة 	

وعدم و�سعها على املري�ص عند الفح�ص اأو العالج.

• يحذر التدخني داخل مواقع العمل.	

• يجب مراعاة الت�سل�سل الوظيفي عند مراجعة امل�ساكل واملعوقات التي تواجه العمل 	

على اأن تبحث مع الرئي�ص املبا�سر.

• اإذا 	 للعدوى  خطرا  م�سدرا  تعترب  الأ�سنان  فعيادة  والنظافة،  بالتعقيم  الهتمام 

اأهملت.

• اللتزام ب�سروط الأمن وال�سالمة والتعرف على اإجراءات الطوارئ وو�سائل الت�سال 	

اخلا�سة بها باملنطقة.

• النفاذة 	 القوية  العطور  ا�ستخدام  للطبيب والطبيبة وعدم  العام  باملظهر  الهتمام 

اأثناء العمل وجتنب التربج املبالغ فيه بالن�سبة للطبيبات.

• يكون ا�ستخدام الهاتف يف العيادة يف اأ�سيق احلدود مقت�سرا على الأمور الر�سمية 	

والطارئة وال�سرورية.
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الو�سف الوظيفي للعاملني

نعر�ص يف يف هذا اجلزء الو�سف الوظيفي للقوى العاملة بقطاعات طب الأ�سنان على 

اختالف فئاتها الوظيفية حتى يكون جميع العاملني على ب�سرية مبهامهم الوظيفية ومالهم 

روؤ�ساء  العاملني  بني  للتوا�سل  املثلى  وال�ستحقاقات  واجبات  من  عليهم  وما  حقوق  من 

ومروؤو�سني، وقد مت ال�ستدلل على هذه املهام من خالل الت�سريعات امل�ستندة اإىل قوانني 

ال�ساأن ف�سال عن  بهذا  اخلا�سة  الإدارية  والقرارات  الوزارية  والقرارات  املدنية  اخلدمة 

التنظيمات واللوائح الداخلية التي تعنى بها اإدارة طب الأ�سنان وكذلك تو�سيات املجل�ص 

التخ�س�سي لأق�سام طب الأ�سنان واملجل�ص التن�سيقي لإدارة طب الأ�سنان ب�ساأن تنظيمات 

�سري العمل.

 تف�سيليا الو�سف الوظيفي لأطباء الأ�سنان والأق�سام الأخرى من املوقع الرئي�سي  

     لدارة طب الأ�سنان:

http://www.damoh.gov.kw/staff/192/

امل�صمى الوظيفي

• طبيب اأ�سنان مقيم )امتياز(	

• طبيب اأ�سنان م�ساعد م�سجل	

• طبيب اأ�سنان ممار�ص عام	

• طبيب اأ�سنان ممار�ص عام اأول ب	

• طبيب اأ�سنان ممار�ص عام اأول اأ	

• طبيب اأ�سنان م�سجل	

• طبيب اأ�سنان م�سجل اأول	

• طبيب اأ�سنان اخت�سا�سي	

• طبيب اأ�سنان اخت�سا�سي اأول	

• طبيب اأ�سنان ا�ست�ساري	
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N
C

O
N

T
R

AIN
D

IC
AT

IO
N

D
O

SE
S (A

dult)
FO

R
M

D
R

U
G

IN
D

IC
AT

IO
N

Fungal Infections

W
ith w

ater once a day
P

regnancy, lactating, taking 

statins.

200 m
g O

D
 

(for 7 days)
C

apsule
Fluconazole

(D
ifl

ucan)

O
ral 

C
andidosis/ 

D
enture 

Stom
atitis

A
pply pea-size on 

lesion (or denture) 

after food four tim
es/

day

Increase anticoagulant effect of 

w
arfarin

24m
g/m

l – Q
D

S

(for 7 days)
G

el
M

iconazole 2%

O
rom

ucosal G
el

R
inse and leave in 

m
outh for 5 m

inutes 

after food four tim
es/

day ( m
ake sure 

rem
ove denture before 

use )

P
regnancy ( if sw

allow
ed)

1m
l - Q

D
S 

(for 7 days)

O
ral 

Suspension

N
ystatin 100,000U

*M
ay use if other 

antifungal contra-

indicated

A
pply to angles of 

m
outh – continue 

using 10 days after 

healing

B
D

C
ream

M
iconazole 2%

A
ngular 

C
helitis

A
pply to angles of 

m
outh 3-4 tim

es/days
L

actating ( caution), P
regnancy

Q
D

S

(7 – 10 D
ays m

axim
um

)
O

intm
ent

Sodium
  

(Fusidate 2%
)

A
pply to angles of 

m
outh

B
D

 

( 7 days 

m
axim

um
)

C
ream

 or 

O
intm

ent

M
iconazole 2%

 and 

H
ydrocortisone 1%

(D
aktacort)
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PAT
IE

N
T

 
IN

ST
R

U
C

T
IO

N
C

O
N

T
R

A
IN

D
IC

AT
IO

N
D

O
SE

S (A
dult)

FO
R

M
D

R
U

G
IN

D
IC

AT
IO

N

V
iral infections

R
inse m

outh  
for 1 m

inute
10m

l – B
D

( for 7 days)
M

outhw
ash

C
hlorhexidine 

M
outhw

ash 0.2%

H
erpes Sim

plex

W
ith w

ater  
every 4hrs

200-400m
g 

fi
ve tim

es/day
(for 5 days)

Tablets
A

ciclovir 

A
pply to external area 

every 4hrs
H

ypersensitivity
Five tim

es/day
(up to 10 days)

C
ream

 A
ciclovir 5%
(Z

ovirax)
H

erpes L
abialis 

(C
old Sore )

A
pply to area 

externally every 2hrs
D

o not apply on m
ucous 

m
em

branes
Every 2hrs 

( for 4 days)
C

ream
Penciclovir 1%

(Vectvir)
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PAT
IE

N
T

IN
ST

R
U

C
T

IO
N

C
O

N
T

R
A

IN
D

IC
AT

IO
N

(D
O

SE
S (A

dult
FO

R
M

D
R

U
G

IN
D

IC
AT

IO
N

U
lceration and infl

am
m

ation

 R
inse m

outh 
for 1 m

inute
 10m

l – B
D 

(for 7 days)
M

outhw
ash

 C
hlorhexidine

m
outhw

ash 0.2%

A
ntim

icrobial

A
pply to area 

 3-5 tim
es/day

P
regnancy, lactating

3-5 tim
es/day

Paste
 Solcoseryl D

ental
A

dhesive Paste

 G
ently apply to

 intra-oral area 
– do not rub

3-5 tim
es/day

Paste
Trim

cinolone
 (K

enalog in O
rabase)

0.1%
Steroidal

 B
uccal spray:

 3-6 tim
es/day

 M
ourthw

ash: G
argle

 rinse for 1 m
inutes

B
D

 B
uccal

 spray and
M

outhw
ash

 B
enzoxonium

 and
L

ignocaine (O
rofar)

A
nalgesic and A

nti-
Infl

am
m

atory
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 A
N

T
IB

IO
T

IC
S 

D
R

U
G

R
E

C
O

M
M

E
N

D
E

D
 D

O
SE

C
O

N
T

R
A

IN
D

IC
AT

IO
N

S
R

E
M

A
R

K
S

Penicillin V
(O

spen)

C
hildren<12years: G

ranules for 
oral suspension 125-250m

g/m
l 

every 6-8 hours.
C

hildren>12years: Tablets 250m
g 

every 6-8 hours/day.

Penicillin hypersensitivity.

•	
Stable to stom

ach acids.
•	

R
eadily absorbed.

•	
G

iven 1hour before or 
2hours after m

eal.
•	

 Susceptive to β-lactam
ase.

Penicillin G
(B

enzylpenicillin)

Intram
uscular injection for children

W
eight (kg)

D
ose

kg 14 <
 units 600,000 
in single dose

14-28kg
900,000-1.2m

illion 
units in single dose 

 C
hildren

<41 kg
 m

illion units 2.4 
in single dose

Penicillin hypersensitivity.

•	
U

nstable in gastric 
acid, poor absorption, 
so usually given 
intram

uscular. 
•	

Susceptible to β-lactam
ase. 

A
m

oxicillin
(A

m
oxil)

O
ral suspension 125,250m

g/5m
l.

3 tim
es daily.

H
ypersensitivity to am

oxicillin or 
penicillin.

•	
H

ydrolysed by β-lactam
ase.

•	
G

iven w
ithout regards to 

m
eal.

A
m

oxicillin
+C

lavulanic acid
( A

ugm
entin)

O
ral suspension 

156,312,457m
g/5m

l. in 3 
 divided doses / daily.

H
ypersensitivity to am

oxicillin or 
penicillin.

•	
E

xcellent activity against 
β-lactam

ase producing 
bacteria.

•	
 G

iven w
ithout regards to 

m
eal

ل
فا

ط
الأ

ة ل
ع

�سائ
ة ال

دوي
لأ

ل ا
دو

ج

C
om

m
only Prescribed D

rugs in G
eneral D

entistry
 )C

hildren
(
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 A
N

T
IB

IO
T

IC
S 

D
R

U
G

R
E

C
O

M
M

E
N

D
E

D
 D

O
SE

C
O

N
T

R
A

IN
D

IC
AT

IO
N

S
R

E
M

A
R

K
S

A
m

picillin
(Polycillin)

O
ral suspension 250m

g 
 4tim

es daily.
Sensitivity to am

picillin or other 
penicillins. 

•	
C

aution in patients w
ith 

renal insuffi
ciency.

•	
 1-2hours before m

eal.

A
zithrom

ycin
(Z

ithrom
ax)

10m
g/kg as a single dose for 3 days. 

Pow
der for oral suspension 

200m
g/5m

l
C

apsules: 250m
g.

H
ypersensitivity to azithrom

ycin.

•	
C

aution hepatic 
im

pairm
ent.

•	
G

iven 1hour before m
eal 

or 2 hours after m
eal.

•	
N

ot recom
m

ended for 
children < 6 m

onths

E
rythrom

ycin
(E

rythrocin)

O
ral suspension 30-50m

g/kg body 
w

eight in 3 or 4 divided doses.
Pow

der for oral 
suspension:200m

g/5m
l and 

400m
g/5m

l.
C

oated tablets:250m
g,500m

g

H
ypersensitivity to erythrom

ycin.
 H

epatic Im
pairm

ent.
A

sthm
atic patients on theophlline.

•	
G

iven 1hour before m
eal 

or 2 hour after m
eal.

•	
Interaction w

ith 
anticoagulants &

 
cyclosporine. 

C
lindam

ycin
(D

alacin C
)

8 -25 m
g /kg /day in 3-4 divided 

doses.  
O

ral suspension 75m
g/5m

l.   

C
lindam

ycin or lincom
ycin 

sensitivity.
A

sthm
atic patients on theophlline.

•	
G

iven w
ithout regards to 

m
eal.

•	
D

iscontinue use if 
persistent diarrhoea or 
colitis.  

M
etronidazole
( N

orzol)

15- 35m
g/kg/day/in 3 divided doses.

Suspension: 125m
g/5m

l.
Tablets: 200m

g, 250m
g and 

400m
g.

 

H
ypersensitivity to m

etronidazole.
H

epatic Im
pairm

ent.

•	
G

iven w
ithout regard to 

m
eals.

•	
C

aution w
ith hepatic 

Im
pairm

ent and patients 
on oral anti coagulants.

•	
 U

npleasant taste, nausea.
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A
ntiviral D

rugs

D
R

U
G

R
E

C
O

M
M

E
N

D
E

D
  D

O
SE

C
O

N
T

R
A

IN
D

IC
AT

IO
N

S
R

E
M

A
R

K
S

A
cyclovir

(Z
ovirax)

O
ral suspension: 40-80m

g/kg 
divided 3-4 doses daily for 5-10 
days (m

axim
um

 1g/day).
 Topical cream

: 5%
(50m

g/g)in 3g 
and 15g
 A

pplied on skin 5 tim
es daily.

Sensitivity to A
cyclovir

C
aution in patients w

ith renal 
im

pairm
ant

•	
N

ot recom
m

ended for 
children β 2 years.

Penciclovir
(Vectvir)

Topical cream
: 1%

,1.5g tube
 A

pply topically at the fi
rst sign of 

cold- sore every 2 hours for 4 days.
Sensitivity to Penciclovir

•	
A

pplication on the lips &
 

face skin, but not recom
m

ended 
on m

ucous m
em

brane. 

 A
ntifungal D

rugs

D
R

U
G

R
E

C
O

M
M

E
N

D
E

D
  D

O
SE

C
O

N
T

R
A

IN
D

IC
AT

IO
N

S
R

E
M

A
R

K
S

N
ystatin

( M
ycostatin )

O
ral suspension: 400,000-600,000 

units 4tim
es/day.

Troche: 200,000-400,000  
units 4-5 tim

es/day. 
C

ream
/ointm

ent: C
over the area of 

infection 2-3tim
es after m

eals 
 and at bedtim

e.

Sensitivity to N
ystatin 

•	
(R

inse &
sw

allow
) should 

be retained in the m
outh 

as long as possible.
•	

Troches should be allow
ed 

to dissolve &
not chew

ed 
or sw

allow
ed.

•	
Treatm

ent should 
continue 48 hours after 
sym

ptom
s disappear.

K
etoconazol

(  N
izoral )

C
hildren >2 years tablet: 5-10 m

g/
kg/day as a single dose for 1-2 

w
eeks. 2%

C
ream

 applied gently  
to affected area.

Sensitivity to ketoconazol 
C

aution: Im
paired hepatic 

function
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A
nalgesics

D
R

U
G

R
E

C
O

M
M

E
N

D
E

D
  D

O
SE

C
O

N
T

R
AIN

D
IC

AT
IO

N
S

R
E

M
A

R
K

S

N
SA

ID

D
ifl

unisal (D
olobid )

250m
g tablets2-3tim

es daily.
H

ypersensitivity to the 
com

ponent 
(salicylate derivative)

G
astrointestinal bleeding &

 peptic 
ulcer reported 

Ibuprofen
(B

rufen, A
dvil, Profinal )

A
vailable as oral suspension 

 and tablets.

W
eight (kg)

A
ge

 D
ose

(m
g)

22-27
6-8yr

200

28-32
9-10yr

250

33-43
11yr

300

-Patients on oral anticoagulant or  
cyclosporine -A

sthm
a

D
osage taken 

 every 4-6 hours as needed

C
aution: In decreased renal or 

hepatic function.

M
efenam

ic acid
( Ponstan )

C
apsules, suspension 
 &

 tablet form
s.

250m
g/4hours /day,  

as needed. 
N

ot m
ore than 7days.

Im
paired renal or hepatic 

function, patients on oral 
anticoagulant or cortisone, 

ulceration&
 infl

am
m

atory bow
l 

diseases.

N
ot recom

m
ended  

for children <14 years old

A
cetylsalicylic A

cid
( A

sprin, C
afenol, 

Jusprin )

10-15m
g/K

g  
every 4-6 hours ,

Tablets, 200m
g &

 325 m
g.

H
ypersensitivity to salicylates 

, asthm
a, inherited or acquired 

bleeding disorders.

•	
D

o not use for children< 16 
years old w

ith viral infection.
•	

 C
aution w

ith patients w
ith 

renal or hepatic dysfunction.
•	

 E
rosive gastritis or peptic ulcer.

A
cetam

inophen
(Panadol, A

dol, Panam
ol).

Syrup, oral suspension
C

hildren 4-12 years125-250m
g 1-3 

tim
es daily.

C
aution: In decreased hepatic 

function and patients w
ith G

6P
D

 
defi

ciency. 

Source
: O

perational G
uide For School O

ral H
ealth Program

 -
 Second Edition

: 2
0
1
2
.
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Sharps Injury Protocol
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(Sharp Injury Protocol)

بروتوكول الوخز بالإبر اأو الآلت احلادة

اجراءات التعامل مع ا�سابات الوخز بالإبر اأو الآلت احلادة
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DISEASE ROUTE LENGTH OF PROTECTION

Diphtheria Intramuscular

Probably Lifelong If Giv-
en In Infancy, But Some 
Authorities Recommend 
Re-Vaccination In Adoles-
cence

Hepatitis B Intramuscular

Probably Lifelong But 
Some Countries Recom-
mend 
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

تطعيمات مهمة للعاملني

التعيينات - الدرا�سات العليا - البتعاث

ملعلومات جديدة عن التعيينات، الدرا�سات العليا ميكنك زيارة موقعنا

www.damoh.gov.kw
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مواقع الكرتونية
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مبا�صر فاك�س بدالـــــــــــــة

22403135 22449664 22428928 22467800 مركز طب الأ�صنان )الأمريي(

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

24804518 24804519 24802330 24802313 مركز الفروانية التخ�ص�صي لطب الأ�صنان

25620481 25621069
داخلي

101
25652219 املركز التخ�ص�صي لطب الأ�صنان

23940969 23940963 23940961 23940960 مركز العدان التخ�ص�صي لطب الأ�صنان

24570222 24570221 24562491 24562499 مركز اجلهراء التخ�ص�صي لطب الأ�صنان

مركز جابر الأحمد التخ�ص�صي لطب الأ�صنان 

رووؤ�ساء املراكز التخ�س�سية

دليل الإت�سالت

مبا�صر فاك�س بدالـــــــــــــة

25614281

25613845

داخلي

119 25613896

25627862

25613816

وكيل الوزارة امل�صاعد ل�صئون طب الأ�صنان

)ال�صاملية( 

داخلي

128
مدير اإدارة طب الأ�صنان )ال�صاملية(

داخلي

115 - 122
مراقب التخطيط والتدريب )ال�صاملية(

25737022 25737020
داخلي

201 - 205
25722135

مراقبة �صحة الفم والأ�صنان ) الربامج -

ال�صاملية(

 25614261
داخلي

 185 - 187 25652219
25616153

مراقب التن�صيق واملتابعة  )ال�صاملية(

- 25621069
داخلي 

198
مدير الدرا�صات العليا املحلية )ال�صاملية(

 22432238 22450180 -

22432150
22432152
22432154

مراقبة �صبط اجلودة ومنع العدوى  

)بهبهاين(

اإدارة طب الأ�سنان
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مبا�صر فاك�س بدالـــــــــــــة

22551970 22549574 22526805 منطقة العا�صمة ال�صحية

25311348 25311308 25321700 منطقة حوىل ال�صحية

24881706 24881706 24887398 منطقة الفروانية ال�صحية

23969315 23969316 23940600 منطقة الأحمدي ال�صحية

24575437 24569438 24575300 منطقة اجلهراء ال�صحية

 وحدات خدمات طب الأ�سنان 

باملناطق ال�سحية

داخلي فاك�س رقم هاتف

201

25614261 25616153

25652219

25620461

من�صق اأجهزة طب الأ�صنان و�صيانتها

105 من�صق امل�صتهلكات وال�صراء املوحد

182 من�صق اأدوات طب الأ�صنان

200 من�صق مواد طب الأ�صنان

177 مكتب متابعة الأدوات

  180 - 181 ق�صم اأ�صعة طب الأ�صنان

 103 25621069 مكتب التعليم امل�صتمر لطب الأ�صنان

25647063 25620497 ق�صم �صيانة اأجهزة طب الأ�صنان

 66339912
بعد اخلام�صة 

م�صاء

25647063
25620485

�صباحا
بالغات اأعطال اأجهزة طب الأ�صنان

24724800 24726903 24726904 امل�صتودعات الطبية

قطاعات م�ساندة
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داخلي فاك�س بدالـــــــــــــة

200 - 204 25753670 25722135 25722134 برنامج حويل املدر�صي

200 - 303 22552348 22519238 22519187 برنامج العا�صمة املدر�صي

111 -103 24804969 24808501 24894237 برنامج الفروانية املدر�صي

120 - 333 24576674 4/5/6 24570223 برنامج اجلهراء املدر�صي

250 - 258 25428472 25428472 برنامج مبارك الكبري املدر�صي

158 -189 23913618 23913167 برنامج الأحمدي املدر�صي

22632620 22632620 برنامج ذوي الحتياجات اخلا�صة

 الربامج املدر�سية ل�سحة

 الفم والأ�سنان











www.damoh.gov.kw
www.smile-mohkw.com




