
تعلیمات عالج االسنان المجانیة للقاصرین الذین ینتمون الى عائالت ھشة

االجتماعیةوالصحیةتعتمد على الوحدات 
طبیب اسنان  كصدیق DXA - المشروع

یوفر  رعایةمجانیھ للقاصرین للمحافظةعلى األسنان

والمادي في مجتمع اإلسكانیوفر المشروع عالج مجاني للقاصرین الذین یعانون من االنزعاج االجتماعي , المراكز 
التي تستخدم العمل الحر و التطوعي  ألطباءاألسنان) یشار الیھا فیما بعد باسم الوحدات( االجتماعیةالتربویةوالوحدات المحمیھ 

ب الحیاة مدرسة صحة الفم والتغذیة الصحیة الذي یقدم دروًسا في صحة الفم وأسالی-ASSO-، ھناك مشروع DXAإلى جانب  
. الصحیحة بشكل عام ألن الوقایة ھي مفتاح رسالتنا

Arkè وOdV)و ھي وحیدة من نوعھا على المستوى ٢٠٠٠التي لھا حق تألیف المشروع ، ولدت في عام ) منظمة التطوعیة
والتي تعمل 2013یا في عام مع منطقة لیجورArkèتتبع ھذه اللوائح الخطوط األساسیة الموضحة في االتفاقیة التي وقعتھا . الوطني

.اإلیطالیة األخرى) المحافظات(كمرجع لالتفاقیات مع المناطق 

:كیفیة تفعیل المشروع

والصحیة االجتماعیة تتعھد بالكشف عن وجود المشروع لجمیع األسر ، سواء )  الدائرة(المنطقة 
التي ) اإلرشادات(تحت رعایة الجمعیة وأیضا األسر التي لیست تحت  رعایة الجمعیة  لدیھا أطفال قَُصر ، من خالل المعلومات 

.Arkèأعدتھا و تقدمھا جمعیة 

عن طریق Arkèالوثوق بمقدم الطلب ، سیقدم ل ) عدم القدرة(، بعد التحقق من حالة العوزATSكل أخصائي اجتماعي في كل 
الوصي ، المرفق ھنا ویمكن تنزیلھ من موقع الویب الخاص / أو الفاكس طلب مكتوب وموقع علیھ من قبل األھل / لبرید اإللكتروني ا

:بالجمعیة ، بإدخال

) مع تاریخ المیالد والمالحظات في حالة وجود مشاكل أو أمراض معینة(قائمة بجمیع القَُصر الموجودین في العائلة ●
.الحاجة المفترضة للوقایةبغض النظر عن 



، وعدم نسیان اإلبالغ عن اسم طبیب األسنان الذي ) االسم والعنوان وتفاصیل االتصال(جمیع البیانات المتعلقة بالعائلة ●
، وجود ) بواسطة وسائل النقل العام أو السیارة(عالج العائلة في الماضي ، وطریقة التنقل إلى عیادة األسنان 

.بل أفراد األسرة تمنع المرافقة وغیرھا من المعلومات المفیدةأمراض خطیرة من ق

مراجع األخصائي االجتماعي الذي یقوم باإلبالغ بحیث یمكن االتصال بھ بسھولة●

، تحتفظ ) كاریتاس ، والصلیب األحمر ، والجمعیات التطوعیة األخرى(بالنسبة للقاصرین الذین تم اإلبالغ عنھم من ھیئات أخرى 
Arkèمقدم الطلب) االحتیاج(الحق في تقییم حالة االنزعاج ب.

:، بمجرد تلقي طلب معالجة األسنانARKÈ) مھمة(إنھا وظیفة 

الطلب و تفعیلھ) بحث(تسجیل●
البحث عن طبیب األسنان المتاح●
إرسال برید إلكتروني بكل بیانات الطفل●
طبیب األسنانإرسال برید إلكتروني إلى األخصائي االجتماعي مع بیانات ●
اتصال بالعائلة للتعرف علیھم وتأكد من أنھم على علم باالستخدام الصحیح للخدمة●
العالج) سیر(مراقبة عملیة ●

من رشح )  الشخص الذي قام باألخطار(عادة تتم معالجة الطلبات في غضون أسبوعین على األكثر؛ لذلك إذا لم یتلق 
) حالة( للتحقق من وضع Arkèالقاصر معلومات عن طبیب األسنان خالل ھذه االطار الزمني ، فیرجى االتصال بـ 

.الطلب

:مھمة األخصائي االجتماعي

.و یقوم بقراءتھا وشرحھا) القواعد(یطلب ملء االستمارة و یقوم  بتسلیم نسخة من الالئحةفي األول اجتماع ، 

Arkèعند استالم البرید اإللكتروني المخصص لطبیب األسنان المكلف ، یقوم بدعوة العائلة لتحدید الموعد األول نیابة عن 
الم بیانات طبیب األسنان  المكلف ، الن طبیب ، والتكیف مع توفر طبیب األسنان في غضون أسبوع كحد أقصى من است

إذا لم یكن القاصر حاضراً في الموعد ، وألسباب خطیرة . االسنان ینتظر المكالمة ویجب أال ینتظر یبقى غیر مستخدم
ساعة ، وفي حالة التأخیر أو الغیاب ، یفقد القاصر٢٤/٤٨فقط ، فإن األسرة ملزمة بإعطاء إخطار ھاتفي خالل ) جدیة(

.الحق في العالج

.تقدم العالج حتى نھایتھ) متابعة(مراقبة : بحضور اآلباء المناسبین

یتم دعمھم باخصائي أو تحدید شخص في محیط األسرة موثوق بھ   یمكنھ  ) : مؤھلین(في حضور االباء غیر المناسبین 
.الالئحةلنفس الشخص سیتم شرح المشروع وستترك لھ نسخة من . مرافقتھم في التنقل

االسرة التي ال یمكن التواصل معھا عبر الھاتف (و اي مشكلھ تحدث ) تنشأ(بأي حاالت إشكالیة تحدث Arkèإبالغ 
لشھور من قبل االخصائي االجتماعي ، والمرضى الذین ال یستخدمون طبیب األسنان أو یستخدمونھ بمرور الوقت بشكل 

).فحص المقبل ، إلخللArkèمستقل ، وذلك دون تجدید الطلب إلى 



على األقل مرة واحدة في السنة حتى للقصر )  عموما(في كل مرة تكون فیھا الزیارة ضروریة أوArkèإرسال طلب إلى 
ال یسمح االتصال بطبیب األسنان . الذین تم اإلبالغ عنھم بالفعل في الماضي والذین یجب فحصھم بشكل دوري للوقایة

.أن یكون في ھذا الوقت مشغول مع مرضى آخرین أو ألسباب أخرى غیر موجودبشكل مستقل ألنھ من المحتمل 

.باحتمال نقل القاصر الذي أبلغت عنھ األسرة إلى منشأ محمیةArkèإبالغ 

:المربي/ الوصي / المطلوب الوالدین 

).نقاطھالتوقیع على اإلستمارة یؤكد قبول اللوائح بجمیع (مأل االستمارة بعنایة وبالتفصیل 

الذي سیتولى عالجات الحفاظ ) المكلف(قدم نفسك لألخصائي االجتماعي المسؤول لتلقي بیانات عن طبیب األسنان المعین
.على األسنان المجانیة ویكون مستعد لتحدید موعد الزیارة األولى ، والتكیف مع توافر جدول أعمال طبیب األسنان

وبشكل استثنائي فقط  وألسباب خطیرة تمنع حضور القاصر في الموعد ، یجب ).  ااخذھ(احترام المواعید التي تم إجراؤھا
ساعة ، وفي حالة التأخیر أو الغیاب ، و إال فإن القاصر یفقد الحق في ٢٤/٤٨على األسرة إعطاء إخطار ھاتفي خالل 

. المجانيالباقین الحق في العالج) القَُصر(في حالة اسرة كبیرة ، یفقد جمیع اإلخوة . العالج

في كل المواعید في عیادة األسنان قبل ) مرافق(یجب ان یكون مصحوبًا ) حتى لو كان عمرة سبعة عشرة عاما(المریض 
یجب الحفاظ على السلوك ) . غسیل االسنان(و ان یكون  جاھزا للزیارة من الناحیة الصحیة  ) دون تأخیر(المیعاد مسبقًا 

طبیب ، وتجنب إحضار الحیوانات او االطعمة والمشروبات واألجھزة اإللكترونیة الھواتف في عیادة ال)  المتحضر( السلیم 
مالحظة خاصة الستخدام الھواتف المحمولة التي یجب إیقاف تشغیلھا قبل دخول العیادة ، حتى في .  المحمولة أو غیرھا

.غرفة االنتظار ، أو من األفضل تركھا في المنزل

بالحالة الصحیة العامة للمریض  و بأمراض معینة مثل الحساسیة والتھاب الكبد ونقص المناعة  و إبالغ طبیب األسنان 
لھذا . ھذه المعلومات سیتم إبالغھا فقط لطبیب األسنان الحترام الخصوصیة) HIV(متالزمة فیروس نقص المناعة البشریة 

.الغرض یكون من المفید إذا كان المریض یحمل البطاقة الصحیة معھ

كل عیادة .  في حالة األشقاء ، بمجرد االنتھاء من عالج القاصر األول ، عندھا فقط یمكنھ تحدید موعد للثاني وما إلى ذلك
أسنان تعالج قاصر واحد فقط في كل مرة ، ما لم یكن طبیب األسنان نفسھ ھو الذي یعرض عالج العدید من القاصرین في 

. نفس الوقت

ألخصائیین االجتماعیین لتلقي فحص طبي بعد حوالي عام من نھایة العالج ، وال تذھب أبدا إلى من خالل اArkèاتصل بـ 
.طبیب األسنان بشكل مستقل

ال توجد عالج (, سیقرر طبیب األسنان ما ھو العالج الضروري للمحافظة على االسنان. ال تطلب أي نوع من الخدمات
لن یتمكن البالغین المرافقین .  ویخطر بذلك المریض و من یمرافقھ) أسنانلتجمیل االسنان، او تركیبات مؤقتة  أو تقویم

.طلب أي خدمات مجانیة أو مدفوعة األجر ال ألنفسھم وال لغیرھم

. بنھایة العالج ، النھا بھذه الطریقة تتمكن من إرسال مریض آخر إلى طبیب األسنان خالي من الحاالتArkèابالغ 

:العالج المجاني في الحاالت التالیةالمریض یفقد الحق في 

التأخیر المتكرر أو الغیاب عن الموعد  ●



سوء النظافة بعد العالج وعدم اتباع تعلیمات طبیب األسنان ●
بصحبة المریض) المسؤل(عدم حضور المربي ●
عدم استخدام طبیب األسنان لفترة من الوقت طویلة●
عیادة األسنانالفشل في إیصال أي مشكلة في العالقة مع ●

)استشارات وأجھزة تقویم األسنان(التركیز على تقویم األسنان 

یتبع (تقویم األسنان ھو عالج عالي التخصص . یجب أن توفر طب األسنان االجتماعي ألمراض كمنظمة متطوعة الخدمات األساسیة
یظل أخصائي تقویم األسنان الذي یقوم بتركیبات تقویم األسنان ). غالبا ما یكون جمالیا وغیر وظیفي)على األسنان (العالج المحافظ و

خالل ھذا الوقت ، یمكنھم أن یقدموا رعایة محافظة األسنان لكثیر . على األقل ، وأحیانًا لمدة سنتین أو ثالثیطبقون مشغول لمدة عام 
. من األطفال القَُصر الذین لن یكونوا  بالغین بدون أسنان

:أطفالنا والمراھقین

غالبًا ما یكون لدیھم نظافة فمویة سیئة ، و أخصائیین تقویم األسنان أنفسھم ھم الذین یقترحون عدم استخدام الجھاز لتجنب ●
یعلق الطعام  على جھاز التقویم أثناء المضغ ، وإذا لم یكن لدیة نظافة فمویة مثالیة ، عندما یزیل . تشكیل  أكبر تسوس

.األسنان في حالھ التسوسطبیب األسنان الجھاز ، یجد معظم
إنھم ال یضعون التركیبات المتحركة باستمرار ، النھم یكسرونة أو یفقدونة وال یھتمون بنظافة التقویم الثابت●
في فمھم ، فغالبًا ما یتخطون مواعید ) الجھاز(إذا خرجوا  القَُصرمن المنشأة وعادوا إلى األسرة مع وجود التركیبات ●

. إخطار عیادة األسنان ، وال یذھبون بصحبة مرافق ال یرافقھم شخص بالغ ، إلخالكنترول الشھریة دون
لو أجانب ، لدیھم تركیبات أسنان تم تركیبھا الخارج ، في مستشفى أو عیادات خاصة ، وغیر قادرین على تحمل التكالیف ●

في إیطالیا ثم العودة إلى بلدھم ) تحركثابت او م(تولي المسؤولیة ، أو یتم تركیب جھاز Arkèبمرور الوقت ، یطلبون من 
). معلومات(األصل مع جھاز التقویم في الفم دون إعطاء أسباب 

تركیبات ثابتة او (جھاز٤٠٠استشارة وتطبیق حوالي٥٠٠بالنظر إلى التجارب المذكورة أعاله ، بعد إجراء حوالي 
.خدمات طب األسنان المجانیةاستبعاد تقویم األسنان من٢٠١٣منذ عام Arkè، قررت ) متحركة

:ملحوظة

إنھم . والمن مؤسسات أخرىArkèأطباء األسنان لدینا ھم متطوعون یتبرعون بعملھم مجانًا وال یتلقون أمواًال من 
یستحقون كل تعاطفنا واحترامنا وامتناننا


