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وزارة ال�صحـــة - اإدارة طب الأ�صـنان

MOH - DENTAL ADMINISTRATION

مقدمــــــة

ر�صالة  نحو حتقيق  الدوؤوب  العمل  من  �صنوات  املوجز  الإ�صدار  هذا  يلخ�ص     

قطاع طب الأ�صنان “جودة باخلدمة ... كفاءة بالأداء”  لتقدمي اأف�صل اخلدمات 

التوعوية والوقائية والعالجية مبختلف عيادات ومراكز اخلدمة التابعة لقطاع 

طب الأ�صنان بوزارة ال�صحة.

وتبني  من�صاآت وحتديث جتهيزات  تطوير  العمل يف عدة اجتاهات من  فكان     

اإىل  بالإ�صافة  العاملية،  واملقايي�ص  النظم  لأحدث  طبقًا  جديدة  افتتاحات 

ا�صتحداث اأق�صام وخدمات جديدة.

التوعية ال�صحية من خالل  العمل الرتكيز على برامج      كما ت�صمنت خطة 

الإ�صدارات  اإىل  بالإ�صافة  املتاحة  ال�صحي  الإعالم  لو�صائل  الأمثل  ال�صتخدام 

واملواقع الإلكرتونية وعمل املحا�صرات والندوات التثقيفية والفعاليات التوعوية 

املختلفة داخل مراكز اخلدمة وخارجها م�صتهدفني بذلك جميع �صرائح املجتمع 

مبختلف فئاتها العمرية.

    ومل يكن ليكتمل حتقيق تلك الإجنازات دون الرتكيز على تطوير اأداء العن�صر 

الب�صري اأ�صا�ص النجاح، فتم عقد الدورات التدريبية واملحا�صرات العلمية على 

كافة امل�صتويات لتحقيق ذلك.

واأخريًا 

على  واأحثهم  املحمودة  جهودهم  على  الزمالء  لكافة  والعرفان  بال�صكر  اأتوجه 

دولتنا  جتاه  علينا  كواجب  النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  العطاء  ا�صتمرار  

احلبيبة الكويت.

ون�صاأل اهلل التوفيق للجميع،،،

 

                                    د / يــو�صف الدويـــــــري

وكيل الوزارة امل�صاعد ل�صوؤون طب الأ�صنان





الر�ســــالة

»جودة باخلدمة 
...كفاءة بالأداء«
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الأهداف

• و�صع الكويت يف م�صاف الدول الأكرث تقدما مبجال طب الأ�صنان.	

• حتقيق تطلعات متلقي اخلدمة وتلبية احتياجاتهم.	

• الرتقاء بثقافة ال�صحة الفموية جلميع اأفراد املجتمع.	

• الرتقاء بجودة اخلدمة لأف�صل امل�صتويات العاملية.	

• تنمية القوى العاملة بقطاع طب الأ�صنان علميًا وفنيًا.	

• ال�صتمرار بتوفري خدمات مميزة وجديدة يف جمال طب اأ�صنان الأطفال.	
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برامج التطوير يف قطاع طب الأ�سنان

ت�صع اإدارة طب الأ�صنان �صالمة املر�صى �صمن اأوىل اأولوياتها وتنظر بعني العتبار 

مدى جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة بدولة الكويت وال�صعي م�صتمر لتطوير 

والرتقاء بهذه اخلدمات لت�صاهي اأف�صل امل�صتويات العاملية. 

ومن اأجل هذا يعمل قطاع طب الأ�صنان وفق ا�صرتاتيجية وروؤية وا�صحة لإمكانيات 

احلا�صر ومتطلبات امل�صتقبل ومن خالل عدة برامج:  

    الربنامج الوطني ل�صحة الفم والأ�صنان:

لطلبة  والوقائية  العالجية  اخلدمات  لتقدمي  فرعية  برامج  عدة  على  يحتوي 

الفموية  الأمرا�ص  على  لل�صيطرة  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  وفئات  املدار�ص 

وخف�ص معدلت الت�صو�ص واأمرا�ص الفم، ف�صال عن برنامج الإعالم والتثقيف 

ال�صحي الفموي وذلك لن�صر الوعي ال�صحي جلميع �صرائح املجتمع.

    برنامج تطوير خدمات عالج الأ�صنان ال�صامل:

الرتقاء باخلدمات الت�صخي�صية والعالجية مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية عرب 

وتدريب  الأجهزة،  باأحدث  وزيادة عددها و جتهيزها  املن�صاآت  كفاءة  ورفع  تاأهيل 

وتاأهيل فريق عمل متكامل عايل الكفاءة لتقدمي خدمة عالجية �صاملة نوعية 

..ل كمية لك�صب ر�صى املراجعني.

    برنامج تطوير خدمات طب الأ�صنان العالجية والت�صخي�صية:

اأحدث  وتوفري  التخ�ص�صية  الأ�صنان  املقدمة مبراكز طب  اخلدمة  عرب حتديث 

التمري�صية  والهيئة  لالأطباء  الفني  الأداء  م�صتوى  ورفع  بها  والأدوات  الأجهزة 

بع�ص  ا�صتحداث  واأي�صا  الأ�صنان،  العلمي مبجال طب  التقدم  ملواكبة  والفنيني 

متطورة  عالجية  بدائل  لتوفري  الأ�صنان  زراعة  خدمة  مثل  املقدمة  اخلدمات 

مبجال ال�صتعا�صة ال�صناعية.
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     برنامج الدرا�صات العليا املحلية يف طب الأ�صنان:

وعايل  موؤهل  اأ�صنان  عام  فئة ممار�ص  الأطباء  من  كادر جديد  اإىل خلق  يهدف 

التدريب ي�صاهم يف حتقيق نقلة نوعية يف منط خدمات طب الأ�صنان يف مراكز 

على  للح�صول  حمليا  الفر�صة  توفري  اإىل  بالإ�صافة  الأولية  ال�صحية  الرعاية 

�صهادات عليا دولية وذلك بالتعاون مع معهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية.

     برنامج التعليم الطبي امل�صتمر والتدريب:

الفني  الأداء  ورفع  الطبية،  امل�صتجدات  اأحدث  ومتابعة  العلمي  الدعم  توفري 

والتقني لأطباء الأ�صنان وفرق خدمات طب الأ�صنان امل�صاندة يف كافة القطاعات.

     برنامج حت�صني جودة الرعاية ال�صحية:

اإجراءات الرعاية ونظم العمل لتقدمي الرعاية ال�صحية  ويتم هذا عرب تطوير 

امل�صتمر جلودة  التح�صن  ملعايري اجلودة ومتطلبات العرتاف ومبا يحقق  وفقا 

الرعاية.

     برنامج اإدخال احلا�صب الآيل:

يهدف لتكوين قاعدة بيانات متكاملة متثل البنية التحتية املعلوماتية وت�صهيل 

املتابعة و�صرعة اتخاذ القرار ف�صال عن رفع الأداء الإداري.
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اأوًل:  املوؤ�سرات الأ�سا�سية   بني عامي )2000( و )2016(

البيــــــــانم
   العام 

2000  

العام

2016 
% - ,+

%2،228،3634،039،42481عدد ال�صكان1

2
اإجمايل عدد املراجعني بعيادات طب 

الأ�صنان
1،572،0502،584،35464%

3

اإجمايل عدد القوى العاملة بقطاع 

طب الأ�صنان
17753805117%

4

اإجمايل عدد اأطباء الأ�صنان مبختلف 

قطاعات طب الأ�صنان
6861812164%

%2001145473عدد اأطباء الأ�صنان )كويتي اجلن�صية(

%48666737عدد اأطباء الأ�صنان )غري كويتي اجلن�صية(

%28-32482355متو�صط عدد ال�صكان/ طبيب اأ�صنان5

6
متو�صط عدد املراجعني/ طبيب اأ�صنان 

�صنويًا
22921507-34%

%51190677اإجمايل عدد عيادات طب الأ�صنان7

8

اإجمايل عدد مراكز تقدمي خدمة 

اأ�صعـــة طــــب الأ�صنان
4389107%

عدد اأجهزة اأ�صعة طب الأ�صنان مبراكز 

الأ�صعة والعيادات
100230130%

9
عدد اأطباء الأ�صنان املقيمني حتت 

التدريب )المتياز(/ �صنة
45123173%

%1860233عدد اأطباء الأ�صنان املبتعثني/ �صنة10
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ر�صم بياين يو�صح الفرق يف عدد ال�صكان وعدد املراجعني بني عام 2000 وعام 2016

ر�صم بياين يو�صح الفرق يف عدد اأطباء الأ�صنان بني عام 2000 وعام 2016

 
 2016وعام  2000رسم بياني يوضح الفرق يف عدد السكان وعدد املراجعني بني عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016وعام  2000عام  عدد أطباء األسنان بنيرسم بياني يوضح الفرق يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بني األشعةعدد مراكز تقديم خدمة أشعة طب األسنان وعدد أجهزة رسم بياني يوضح الفرق يف 
 2016وعام  2000عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. of patients

No. of population

1,572,050 

2,228,363 

2,584,354 

4,039,424 

2016 2000

No. of non-kuwaiti
dentists

No. of kuwaiti
dentists

No. of dentists

486 

200 

686 

667 

1145 

1812 

2016 2000

No. of X-ray machine

No. of X-ray service
locations

100 

43 

230 

89 

2016 2000

 
 2016وعام  2000رسم بياني يوضح الفرق يف عدد السكان وعدد املراجعني بني عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016وعام  2000عام  عدد أطباء األسنان بنيرسم بياني يوضح الفرق يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بني األشعةعدد مراكز تقديم خدمة أشعة طب األسنان وعدد أجهزة رسم بياني يوضح الفرق يف 
 2016وعام  2000عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. of patients

No. of population

1,572,050 

2,228,363 

2,584,354 

4,039,424 

2016 2000

No. of non-kuwaiti
dentists

No. of kuwaiti
dentists

No. of dentists

486 

200 

686 

667 

1145 

1812 

2016 2000

No. of X-ray machine

No. of X-ray service
locations

100 

43 

230 

89 

2016 2000
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ر�صم بياين يو�صح الفرق يف عدد مراكز تقدمي خدمة اأ�صعة طب الأ�صنان وعدد 

اأجهزة الأ�صعة بني عام 2000 وعام 2016

ر�صم بياين يو�صح الفرق يف متو�صط عدد ال�صكان لكل طبيب ومتو�صط عدد املراجعني 

لكل طبيب بني عام 2000 وعام 2016

1 

 

متوسط عدد السكان لكل طبيب ومتوسط عدد املراجعني لكل طبيب رسم بياني يوضح الفرق يف 
 2016وعام  2000عام  بني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Population per
dentist

Patient per dentist

3248 

2292 

2355 

1507 

2016 2000

No. of tranees
(resident…

Scholarship/year

45 

18 

123 

60 

2016 2000

No. of clinics

Total No. of
manpower

511 

1775 

906 

3805 

2016 2000

 
 2016وعام  2000رسم بياني يوضح الفرق يف عدد السكان وعدد املراجعني بني عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016وعام  2000عام  عدد أطباء األسنان بنيرسم بياني يوضح الفرق يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بني األشعةعدد مراكز تقديم خدمة أشعة طب األسنان وعدد أجهزة رسم بياني يوضح الفرق يف 
 2016وعام  2000عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. of patients

No. of population

1,572,050 

2,228,363 

2,584,354 

4,039,424 

2016 2000

No. of non-kuwaiti
dentists

No. of kuwaiti
dentists

No. of dentists

486 

200 

686 

667 

1145 

1812 

2016 2000

No. of X-ray machine

No. of X-ray service
locations

100 

43 

230 

89 

2016 2000
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ر�صم بياين يو�صح الفرق يف عدد الأطباء املبتعثني خالل ال�صنة وعدد اأطباء 

الأ�صنان املقيمني )المتياز( خالل ال�صنة بني عام 2000 وعام 2016

ر�صم بياين يو�صح الفرق يف اإجمايل اأعداد القوى العاملة بقطاع طب الأ�صنان 

واإجمايل عدد عيادات طب الأ�صنان بني عام 2000 وعام 2016

1 

 

متوسط عدد السكان لكل طبيب ومتوسط عدد املراجعني لكل طبيب رسم بياني يوضح الفرق يف 
 2016وعام  2000عام  بني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Population per
dentist

Patient per dentist

3248 

2292 

2355 

1507 

2016 2000

No. of tranees
(resident…

Scholarship/year

45 

18 

123 

60 

2016 2000

No. of clinics

Total No. of
manpower

511 

1775 

906 

3805 

2016 2000

1 

 

متوسط عدد السكان لكل طبيب ومتوسط عدد املراجعني لكل طبيب رسم بياني يوضح الفرق يف 
 2016وعام  2000عام  بني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Population per
dentist

Patient per dentist

3248 

2292 

2355 

1507 

2016 2000

No. of tranees
(resident…

Scholarship/year

45 

18 

123 

60 

2016 2000

No. of clinics

Total No. of
manpower

511 

1775 

906 

3805 

2016 2000
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ثانيًا:التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة 

التطـــــويرالقطاع

• زيادة عدد عيادات طب الأ�صنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية 	

من 134 عيادة بالعام 2000 اإىل 320 عيادة عام 2016 بزيادة 

مقدارها  186 عيادة  ) %140(.

• اأ�صنان- 	 اإدخال مفهوم ق�صم الأ�صنان املتكامل لي�صمل )عيادات 

ا�صتقبال  �صالة  خدمات-  غرفة  تعقيم-  غرفة  اأ�صعة-  غرفة 

مراجعني- خمترب طب اأ�صنان( وتطبيق ذلك بخطط التاأهيل 

والإن�صاءات اجلديدة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملناطق 

ال�صحية.

• خدمات 	 )تقدمي  ال�صاملة  الأ�صنان  عيادات  مفهوم  اإدخال 

عالجية تخ�ص�صية �صاملة( ومت تطبيقها يف منطقة الريموك، 

اخلالدية، ال�صهداء والعقيلة وجاري التو�صع بها.

 خدمات 

العالج العام 

لطب الأ�صنان 

 مبراكـز 

 الرعاية ال�صحية 

الأولية
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ثانيًا:التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة 

التطـــــويرالقطاع

• مركز برنامج الأحمدي املدر�صي لطب الأ�صنان 	

-  اإن�صاء 2002 

- حتديث وتو�صعة 2005

- اإعادة تاأهيل 2014

- ا�صتحداث مركز ثاٍن للربنامج يف منطقة ال�صيخ علي �صباح ال�صامل 

ال�صباح 2013 

• مركز برنامج حويل املدر�صي لطب الأ�صنان  	

-  اإن�صاء 2000 

- حتديث و تو�صعة ومكاتب اإدارية 2004 

- حتديث عيادات 2015

- اإعادة تاأهيل �صامل للمركز 2017

• مركز برنامج الفروانية املدر�صي لطب الأ�صنان	

- اإن�صاء 2002 

- حتديث وتو�صعة  2012

• مركز برنامج اجلهراء املدر�صي لطب الأ�صنان 	

- اإن�صاء 2005 

- حتديث وتو�صعة  2015

• مركز برنامج العا�صمة املدر�صي لطب الأ�صنان 	

- اإن�صاء 2001

- حتديث وتو�صعة 2004 

• افتتاح مركز برنامج مبارك الكبري املدر�صي لطب الأ�صنان	

- اإن�صاء 2004 

- حتديث وتو�صعة ومكاتب اإدارية 2005

- حتديث وتو�صعة 2016

• املدر�صية 	 بالربامج  الأ�صنان  طب  طوارئ  خدمة  ا�صتحداث 

ل�صحة الفم والأ�صنان بالعطل الر�صمية عام 2001.

يتبع ثانيًا: التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة

اخلدمات 

الوقائية 

والعالجية 

بالربامج 

 املدر�صية

 ل�صحة الفم 

والأ�صنان
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وزارة ال�صحـــة - اإدارة طب الأ�صـنان

MOH - DENTAL ADMINISTRATION

ثانيًا:التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة 

التطـــــويرالقطاع

• طب 	 مبركز  الأ�صنان  طب  حوادث  مبنى  وتو�صعة  حتديث 

الأ�صنان )الأمريي( 2002.

• ا�صتحداث ق�صم حلوادث طب الأ�صنان 2003. 	

• اأ�صنان لتقدمي 	 اأطباء  وتاأهيل  تاأهيل مواقع للخدمة وتعيني 

اخلدمة يف كافة املناطق ال�صحية والتي تعد منظومة عالجية 

العيادات  وزيادة  الأ�صبوع،  طوال  ال�صاعة  مدار  على  تعمل 

املخ�ص�صة للق�صم لكافة املناطق ال�صحية 2004.

خدمات العالج 

التخ�ص�صي 

مبراكز طب 

الأ�صنان 

التخ�ص�صية

• الأ�صنان 	 لطب  التخ�ص�صي  اجلهراء  مركز  وت�صغيل  افتتاح 

اجلديد باإجمايل 38 عيادة 2003.

• الأ�صنان 	 لطب  التخ�ص�صي  الفروانية  مركز  وت�صغيل  افتتاح 

اجلديد باإجمايل 38 عيادة 2004.

• )الأمريي( 	 الأ�صنان  طب  مركز  وتو�صعة  �صامل  حتديث 

باإجمايل 66 عيادة  2005.

• لطب 	 التخ�ص�صي  القار  بنيد  مركز  وتو�صعة  �صامل  حتديث 

الأ�صنان باإجمايل 45 عيادة 2013.

• اإعادة تاأهيل �صامل ملركز اجلهراء التخ�ص�صي لطب الأ�صنان 	

وزيادة العيادات اإىل 60 عيادة 2015.

• اجلديد 	 الأ�صنان  لطب  التخ�ص�صي  املركز  وت�صغيل  افتتاح 

مبنطقة ال�صاملية باإجمايل 35 عيادة 2016.

• افتتاح وت�صغيل مركز جابر الأحمد التخ�ص�صي لطب الأ�صنان 	

اجلديد مب�صت�صفى جابر الأحمد باإجمايل 65 عيادة 2016.

يتبع ثانيًا: التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة

 خدمات 

حوادث طب 

الأ�صنان
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وزارة ال�صحـــة - اإدارة طب الأ�صـنان

MOH - DENTAL ADMINISTRATION

ثانيًا:التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة 

التطـــــويرالقطاع

• اخلا�صة 	 الحتياجات  ذوي  حالت  عالج  برنامج  ا�صتحداث 

ل�صحة الفم والأ�صنان مبدار�ص الرتبية اخلا�صة 2002.

• الأ�صنان 	 ال�صاحك يف طب  الغاز  ا�صتخدام  ا�صتحداث خدمة 

.2011

• ا�صتحداث خدمة التخدير العام لعالج الأطفال وحالت ذوي 	

اخلدمة  هذه  تتطلب  التي  واحلالت  اخلا�صة  الحتياجات 

.2011

• اخلا�صة 	 الحتياجات  ذوي  حالت  لعالج  عيادة  ا�صتحداث 

مبركز طب الأ�صنان )الأمريي( 2012.

• طب 	 مبراكز  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  عالج  وحدة  اإن�صاء 

الأ�صنان التخ�ص�صية 2017.

• ال�صرطان 	 مبر�ص  امل�صابني  الأطفال  لعالج  عيادة  افتتاح 

مب�صت�صفى الأطفال مبنطقة ال�صباح  2013.

• تعميم تقدمي خدمة زراعة الأ�صنان بكافة مراكز طب الأ�صنان 	

التخ�ص�صية 2009.

• اإن�صاء مركز عالج الطفل لطب الأ�صنان 2017.	

• طب 	 مبراكز  الأولية  وال�صعافات  الفح�ص  غرفة  ا�صتحداث 

الأ�صنان التخ�ص�صية 2017.

يتبع ثانيًا: التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة

خدمات 

م�صتحدثة
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ثانيًا:التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة 

التطـــــويرالقطاع

• حتديث خمتربات الأ�صنان بكافة املراكز التخ�ص�صية.	

• الت�صنيع الآيل لعمل تركيبات 	 اأجهزة  ا�صتخدام  ا�صتحداث 

ا�صتخدام  يتم  حيث  التخ�ص�صية،  املراكز  بكافة  الأ�صنان 

اإلكرتونيا  الأ�صنان  قيا�صات  لت�صجيل  ال�صوئية  املا�صحات 

الكمبيوتر  بوا�صطة  اآلية  ت�صنيع  اأجهزة  اإىل  وحتويلها 

م�صتبدلة بذلك عمليات اأخذ القيا�صات التقليدية و�صبها 

لقوالب اجلب�ص باملخترب 2010.

• ا�صتحداث ا�صتخدام مواد حديثة بدل من املواد التقليدية 	

التقليدية  الذهب  مادة  ا�صتبدال  الرتكيبات،  �صناعة  يف 

الطبيعية  الأ�صنان  مبواد حديثة غري معدنية وبنف�ص لون 

.2010

• ا�صتحداث ق�صم لأ�صعة طب الأ�صنان 2003.	

• طب 	 لقطاعات  اخلدمة  مواقع  بجميع  الأ�صعة  توفري 

باأنواعها من  الت�صوير  اأجهزة  زيادة عدد  الأ�صنان حيث مت 

بزيادة  اإىل 230 جهاز عام 2016  )100 جهاز عام 2000 

مقدارها 130 جهاز )%130(.

• الأ�صنان 	 طب  لأ�صعة  الرقمي  الت�صوير  خدمة  ا�صتحداث 

والأ�صنان  الفم  ل�صحة  املدر�صية  الربامج  مراكز  بجميع 

وربطها بامللف الإلكرتوين للمراجعني 2011.

• الأ�صنان 	 طب  لأ�صعة  الرقمي  الت�صوير  خدمة  ا�صتحداث 

لبع�ص مراكز الرعاية ال�صحية الأولية 2014 ومت التو�صع 

بها لت�صمل جميع مراكز الرعاية ال�صحية الأولية 2016.

• الأ�صنان 	 طب  لأ�صعة  الرقمي  الت�صوير  خدمة  ا�صتحداث   

بها  التو�صع  ومت   2014 )الأمريي(  الأ�صنان  طب  مبركز 

لت�صمل جميع مراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية 2016.

يتبع ثانيًا: التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة

 خمتربات 

طب الأ�صنان

 خدمات 

ت�صوير اأ�صعة 

طب الأ�صنان
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وزارة ال�صحـــة - اإدارة طب الأ�صـنان

MOH - DENTAL ADMINISTRATION

ثانيًا:التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة 

التطـــــويرالقطاع

• الأجهزة 	 وخمازن  والإ�صالح  ال�صيانة  لور�صة  مبنى  اإن�صاء 

.2007

• يعمل 	 وال�صيانة  الأعطال  لبالغات  الت�صال  مركز  اإن�صاء 

على مدار ال�صاعة طوال اأيام الأ�صبوع.

• واأدوات ومواد وم�صتهلكات 	 اأجهزة  ا�صتحداث مكتب متابعة 

طب الأ�صنان2017.

• �صرف 	 )مثال:  واملعدات  الأجهزة  باأحدث  العيادات  تزويد 

عدد 1776 من اأجهزة ومعدات طب الأ�صنان املختلفة خالل 

العام 2015(.

• اإن�صاء املبنى الإداري ملراقبة �صحة الفم والأ�صنان مبنطقة 	

ال�صاملية 2004.

• اإن�صاء قاعة د/ فاطمة الزعابي للمحا�صرات مببنى مراقبة 	

الإي�صاح  و�صائل  باأحدث  وتزويدها  والأ�صنان  الفم  �صحة 

.2004

• ال�صاملية 	 الأ�صنان مبنطقة  الإداري لإدارة طب  املبنى  اإن�صاء 

.2005

• جتديد املقر الإداري لإدارة طب الأ�صنان مبجمع بهبهاين/ 	

العا�صمة 2015.

• لطب 	 التخ�ص�صي  املركز  مببنى  للمحا�صرات  قاعة  اإن�صاء 

ال�صمعية  التجهيزات  باأحدث  مزودة  ال�صاملية  الأ�صنان- 

والب�صرية 2016.

يتبع ثانيًا: التطوير الكمي والنوعي لعنا�سر اخلدمات املقدمة

 اأجهزة

 طب الأ�صنان

املواقع الإدارية
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ثالثًا: التطوير الإداري

التطـــــويرالبيــــان

• الفم 	 ل�صحة  الوطني  للربنامج  الت�صغيل  �صيا�صات  توحيد 

والأ�صنان 2000.

• الأ�صنان 	 طب  ملراكز  والفنية  الإدارية  التبعية  نقل 

التخ�ص�صية لإدارة طب الأ�صنان 2002.

• امل�صاركة يف تي�صري الت�صريعات لت�صجيع القطاع الأهلي على 	

املقدمة  الأ�صنان  وامل�صاركة يف تطوير خدمات طب  التو�صع 

للجمهور.

• امل�صاهمة يف اإقرار الكادر الوظيفي لأطباء الأ�صنان 2010.	

• الوظائف مبراكز طب 	 وتو�صيف  التنظيمي  الهيكل  اإ�صدار 

الأ�صنان التخ�ص�صية 2010.

• مبراقبة 	 املخت�صة  للجان  الرقابي  الدور  وتفعيل  تنظيم 

جودة خدمات طب الأ�صنان املقدمة بعيادات ومراكز القطاع 

الأهلي 2013.

• ال�صخ�صية 	 املقابالت  تنظيم  بروتوكول  وتنفيذ  اإ�صدار 

وامتحانات اأطباء الأ�صنان بغر�ص احل�صول على تراخي�ص 

مزاولة املهنة بالقطاع اخلا�ص 2015.

قوانني ولوائح
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ثالثًا: التطوير الإداري

التطـــــويرالبيــــان

• حتديث واإ�صدار التقارير ال�صنوية لإدارة طب الأ�صنان )اأحدث 	

عدد 2014 الإ�صدار احلادي والثالثون(

• ـــــــب �صيا�صـــــــات الت�صغيـــــــل بعيادات طـــــــب الأ�صنان 	 اإ�صـــــــدار كتيــــ

)الإ�صدار الأول 2010، الإ�صدار الثاين  2014(.

• اإ�صدار كتيبات منع العدوى )الإ�صدار الأول 2000، الإ�صدار 	

الثاين 2004، الإ�صدار الثالث 2012(.

• اإ�صدار كتيب خا�ص باإجراءات التعقيم باأق�صام طب الأ�صنان  2014.	

• الوطني 	 الربنامج  بعيادات  الت�صغيل  �صيا�صات  كتيب  اإ�صدار 

ل�صحة الفم والأ�صنان )الإ�صدار الأول 2004، الإ�صدار الثاين 

.)2012

• اإ�صدار جملة �صحة الفم اعتبارًا من 2001 وا�صتمرار اإ�صدارها 	

بواقع عددين �صنويا )عدد الإ�صدارات 26 حتى الآن(.

• اإ�صدار مطبوعات توعوية مبجال �صحة الفم والأ�صنان )عدد 	

200 مطبوعة بني معلقات - كتيبات - مطويات(.

• اإ�صدار كتيب بالبحوث والدرا�صات واملل�صقات العلمية والعملية 	

التي قامت بها اإدارة طب الأ�صنان، الإ�صدار الأول 2013.

• اإ�صدار كتيب قطاع طب الأ�صنان يف خم�صة ع�صر عاما 2015.	

• اإ�صدار كتيب حول اعتماد جودة اخلدمات املقدمة يف قطاعات 	

طب الأ�صنان 2016.

• الأ�صنان 	 طب  بقطاع  للعاملني  الإر�صادي  الدليل  اإ�صدار 

الإ�صدار   ،2014 الثاين  الإ�صدار   ،2010 الأول  الإ�صدار 

الثالث 2017.

• اإ�صدار الدليل الإداري للعاملني بقطاع طب الأ�صنان 2017.	

• الأ�صنان 	 لطب  التخ�ص�صي  اجلهراء  مركز  كتيب   اإ�صدار 

“ع�صرون عاما من العطاء والتميز 1995 – 2015“.

يتبع ثالثًا: التطوير الإداري

اإ�صــدارات
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ثالثًا: التطوير الإداري

التطـــــويرالبيــــان

• الفم 	 ل�صحة  الوطني  للربنامج  الإلكرتوين  املوقع  تد�صني 

والأ�صنان 2002 وتطويره 2013.

• الوطني 	 الربنامج  مراكز  بجميع  الآيل  احلا�صب  اإدخال 

ل�صحة الفم والأ�صنان وتطبيقات برنامج امللف الإلكرتوين 

اخلا�ص به 2005.

• تد�صني املوقع الإلكرتوين لإدارة طب الأ�صنان 2014.	

• ومنع 	 اجلودة  �صبط  ملراقبة  الإلكرتوين  املوقع  تد�صني 

العدوى  2013.

• الأ�صنان 	 لوحدات خدمات طب  الإلكرتونية  املواقع  تد�صني 

باملناطق ال�صحية.

• امل�صتمر 	 الطبي  التعليم  ملكتب  الإلكرتوين  املوقع  تد�صني 

.2016

• مراكز 	 يف  الإلكرتوين  املري�ص  ملف  وتطبيق  ا�صتحداث 

الرعاية ال�صحية الأولية 2004.

• طب 	 خلدمات  الإلكرتوين  ال�صحي  امللف  برنامج  تعديل 

الأ�صنان مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية 2014 .

• ا�صتحداث وتطبيق امللف ال�صحي الإلكرتوين بجميع مراكز 	

طب الأ�صنان التخ�ص�صية 2017.

• لإدارة طب 	 الآيل  احلا�صب  و�صبكة  البيانات  قواعد  حتديث 

الأ�صنان 2002. 

يتبع ثالثًا: التطوير الإداري

قواعد ونظم 

معلومات



 قطـــاع طب األســـنان  رؤيــة .. إنجــاز .. تــطوير 2000 - 2017
29

وزارة ال�صحـــة - اإدارة طب الأ�صـنان

MOH - DENTAL ADMINISTRATION

رابعًا:  تي�سري الإجراءات للمراجعني وزيادة التوا�سل معهم

التطـــــويرالبيــــان

• توفري خدمة عالجية فورية مبراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية 	

واملواعيد وقوائم  الأ�صبوعي  الفح�ص  اإلغاء نظام  من خالل 

تعميمها  على  العمل  وجاري  التخ�ص�صات  لأغلب  النتظار 

حيث مت تطبيقها على الوحدات التالية:

الأ�صنان  - طب  مـــراكز  بجمـــيع  الفـــم  جراحـــة  وحدات 

التخ�ص�صية. 

طب  - مراكز  بجميع  الأطفال  اأ�صنان  طب  وحدات 

الأ�صنان التخ�ص�صية. 

الأ�صنان  - مــــراكز طب  بجمـــيع  الع�صــــب  عالج  وحــدات 

التخ�ص�صية. 

وحدات الرتكيبات املتحركة بجميع مراكز طب الأ�صنان  -

التخ�ص�صية عدا مركز العدان.

وحدات التيجان واجل�صور بجميع مراكز طب الأ�صنان  -

التخ�ص�صية عدا مركز العدان.

وحـــدات عالج اللثـــة مبركز الأمريي، بنيد القار، وجابر  -

الأحمد التخ�ص�صي لطب الأ�صنان.

وحدة تقويـــم الأ�صنان مبركز جابر الأحمد التخ�ص�صي  -

لطب الأ�صنان.

• عيادات 	 يف  املر�صى  من  حمدد  عدد  ا�صتقبال  نظام  اإلغاء 

الأ�صنان العاملة مبراكز الرعاية ال�صحية الأولية.

اخلدمة الفورية
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رابعًا:  تي�سري الإجراءات للمراجعني وزيادة التوا�سل معهم

التطـــــويرالبيــــان

• للعاملني 	 ال�صحية  والتوعية  التوا�صل  زيادة  اأن�صطة  دعم 

طب  لقطاعات  الإلكرتونية  املواقع  تد�صني  عرب  واملراجعني 

الأ�صنان.

•  موقــــع الربنامــــج الوطنــــي ل�صــــحة الفم والأ�صنان	

.)www.smile-mohkw.com(

• 	.)www.damoh.gov.kw( موقع اإدارة طب الأ�صنان 

• 	.)www.sicq.kw.com( موقع مراقبة اجلودة ومنع العدوى

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

• مواقع لبع�ص وحدات طب الأ�صنان باملناطق ال�صحية.	

• امل�صاركة يف البوابة الإلكرتونية لوزارة ال�صحة وتطبيق نظام 	

الإنرتنت  �صبكة  عرب  الأ�صنان  طب  لعيادات  املواعيد  حجز 

.2015

• الإلكرتوين بجميع 	 املواعيد  ا�صتحداث وتطبيق نظام حجز 

مراكز الربنامج الوطني ل�صحة الفم والأ�صنان 2017.

يتبع  رابعًا:  تي�سري الإجراءات للمراجعني وزيادة التوا�سل معهم

مواقع اإلكرتونية
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رابعًا:  تي�سري الإجراءات للمراجعني وزيادة التوا�سل معهم

التطـــــويرالبيــــان

• الأن�صطة 	 يف  الأ�صنان  طب  قطاعات  جميع  وم�صاركة  دعم 

التوعوية املختلفة يف جميع املحافظات.

• فعاليات 	 اإقامة  يف  الأ�صنان  طب  قطاعات  جميع  م�صاركة 

والأ�صنان  الفم  �صحة  لتعزيز  املوحد  اخلليجي  الأ�صبوع 

�صنويًا من 2010.

• ن�صر 	 �صبيل  املتاحة يف  ال�صحي  الإعالم  �صبل  ت�صخري جميع 

الوعي ال�صحي الفموي ال�صليم.

• ا�صتحداث خدمة �صيارة الأ�صنان املتنقلة ولأول مرة يف دولة 	

الكويت 2000.

يتبع  رابعًا:  تي�سري الإجراءات للمراجعني وزيادة التوا�سل معهم

توعية �صحية
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خام�سًا: تنمية القوى العاملة

الإجنـــــازالبيــــان

• املقيمني 	 الأ�صنان  لأطباء  التدريبي  الربنامج  تطوير 

)المتياز( ب�صقيه النظري والعملي لي�صمل جميع قطاعات 

والتخ�ص�صية  الأولية  والعالجية  الوقائية  الأ�صنان  طب 

بعيادات طب  للعمل  وتاأهيلهم  املتزايدة  الأعداد  وا�صتيعاب 

اإجمايل 1400  و  بالعام 2016  الأ�صنان )عدد 123 طبيب 

طبيب منذ العام 2001 حتى عام 2016.

• الهيئة 	 واأع�صاء  الأ�صنان  لأطباء  تدريبية  دورة   90 عدد  عقد 

التمري�صية العاملني بالربامج املدر�صية ل�صحة الفم والأ�صنان 

)عدد املتدربني 1600 منذ العام 2000 وحتى 2016 . 

• عقد العديد من الدورات التدريبية لت�صمل:	

دورات تدريبية )رفع كفاءة( لأطباء الأ�صنان. -

للبعثات  - املر�صحني  الأ�صنان  لأطباء  تدريبية  دورات 

اخلارجية.

برنامج امل�صاهدة التدريبي لطلبة كلية طب الأ�صنان. -

دورات تدريبية )رفع كفاءة( للهيئة التمري�صية. -

دورات تدريبية )تاأهيلية( لفنيات �صحة الفم. -

دورات تدريبية )رفع كفاءة( لفنيات �صحة الفم. -

دورات تدريبية )تاأهيلية( لفنيي التعقيم. -

دورات تدريبية )رفع كفاءة( لفنيي التعقيم. -

دورات تدريبية )تاأهيلية( لفنيي الأ�صعة. -

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

دورات تدريبية )تاأهيلية( لفنيي املختربات. -

دورات تدريبية )رفع كفاءة( لفنيي املختربات. -

دورات حملية
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القوافل الطبية

خام�سًا: تنمية القوى العاملة

الإجنـــــازالبيــــان

• اإن�صاء وحدة امل�صوح والدرا�صات 2014.	

• الفم 	 ل�صحة  الوطني  الربنامج  يف  الطبية  املكتبة  اإن�صاء 

والأ�صنان.

• اإن�صاء مكتب التعليم الطبي امل�صتمر لطب الأ�صنان 2017.	

• والدولة 	 الوزارة  لتوجهات  تبعا  اإن�صانية  طبية  قوافل  ت�صيري 

.2003

خام�سًا: تنمية القوى العاملة

الإجنـــــازالبيــــان

• التحاق ما يقارب 450 طبيب بالبعثات الدرا�صية بن�صبة %40 	

من جمموع اأطباء الأ�صنان الكويتيني من عام 2000 اإىل عام 

.2016

• اأ�صنان مبتعث بالعمل مبراكز طب 	 التحاق عدد 270 طبيب 

املوؤهالت  �صهادات  على  ح�صولهم  بعد  التخ�ص�صية  الأ�صنان 

العليا.

• دولية جديدة 	 جامعات  باعتماد  البتعاث  التو�صع يف خطط 

جنوب  �صنغافورة–   ال�صعودية–   كوجن–  هوجن  )ال�صويد– 

اأفريقيا( 2013. 

• 	 5( عامني  كل  الأ�صنان  طب  لإدارة  العلمي  املوؤمتر  اإقامة 

موؤمترات( اعتبارًا من  2009.

• امل�صاركة يف املوؤمترات العلمية الدولية.	

يتبع  خام�سًا: تنمية القوى العاملة

بعثات خارجية

التعليم الطبي 

 امل�صتمر 

والبحث العلمي

موؤمترات
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خام�سًا: تنمية القوى العاملة

الإجنـــــازالبيــــان

• بالعام 	 الطبية  لالخت�صا�صات  الكويت  معهد  مع  التعاون 

2003 يف اإن�صاء برامج الدرا�صات العليا املحلية بالتعاون مع 

الأيرلندية واحل�صول على العرتاف  امللكية  كلية اجلراحني 

الدويل مبراكز طب الأ�صنان التخ�ص�صية كمراكز تدريب:

اجلراحني  - كلية  ع�صوية  �صهادة  على  للح�صول  برنامج 

)MFDRCSI KU PROGRAM( 2003 امللكية بالعام

برنامج للح�صول على �صهادة التخ�ص�ص يف طب الأ�صنان  -

)MGDSRCSI KU PROGRAM( 2004 العام بالعام

الكويتي  - البورد  على  للح�صول  �صنوات   5 مدته  برنامج 

الدولية  لل�صهادات  بالإ�صافة  العام 2010   الأ�صنان  لطب 

ال�صالفة الذكر.

• العام 	 منذ  املحلية  العليا  الدرا�صات  برامج  خريجو  اأعداد 

2003 حتى 2016: 

ح�صول عدد 375  طبيب على �صهادات املوؤهل العايل كما  -

هو مبني بالتف�صيل التايل:

157 طبيب ح�صلوا على �صهادة ع�صوية كلية اجلراحني  *

امللكية اليرلندية منفردة.

155 طبيب ح�صلوا على �صهادة ع�صوية كلية اجلراحني  *

الأول  اجلزء  �صهادة  اإىل  بالإ�صافة  اليرلندية  امللكية 

من البورد الكويتي يف طب الأ�صنان.

اجلراحني  * كلية  زمالة  �صهادة  على  ح�صلوا  اأطباء   9

امللكية اليرلندية منفردة.

كلية اجلراحني  * زمالة  �صهادة  54 طبيب ح�صلوا على 

امللكية اليرلندية بالإ�صافة اإىل �صهادة البورد الكويتي 

يف طب الأ�صنان العام. 

يتبع  خام�سًا: تنمية القوى العاملة

برامج حملية
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 برامج 

تطوير نوعية

�ساد�سًا: متابعة امل�سروعات امل�ستقبلية

املتابعـــــةالبيــــان

• متابعة امل�صروعات امل�صتقبلية متهيدًا لالفتتاحات:	

مركز الفروانية التخ�ص�صي لطب الأ�صنان )140 عيادة-  -

جديد – متوقع يف 2017(. 

-  – مركز اجلهراء )الرغبة الأمريية )140 عيادة- جديد 

حتت الإن�صاء ومتوقع يف 2018(. 

-  40( الأ�صنان  لطب  املدر�صي  الأحمدي  برنامج  مركز 

عيادة- جديد – بانتظار ميزانية(. 

-  – جديد  عيادة-   90( الأ�صنان  لطب  الأمريي  مركز 

بانتظار ميزانية(. 

تو�صعة مركز بنيد القار التخ�ص�صي لطب الأ�صنان )40  -

عيادة – بانتظار ميزانية(. 

• متابعة م�صروعات برامج التطوير النوعية:	

ملف املري�ص الإلكرتوين. -

ملف املري�ص ال�صحي. -

خمتربات  - يف  الآيل  الت�صنيع  اأجهزة  تطوير  يف  التو�صع 

طب الأ�صنان.

هيكلة قطاع طب الأ�صنان. -

من�صاآت








