
املوافق  1432هـ  القعدة  ذو   21-18 الفرتة  خالل  الريا�ض 

16-19 اأكتوبر 2011م 

• جممع 	 يف  والأ�سنان  الفم  ل�سحة  تثقيفية  بحملة  امل�ساركة 

الآخرة 1432  الفرتة 2-3 جمادى  التجاري خالل  غرناطة 

من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ  وقد  2011م  مايو   6-5 املوافق  هـ 

هذه احلملة اكرث من 1000 �سخ�ض.

• امل�ساركة يف معر�ض امل�سوؤولية الجتماعية الثاين والذي اأقيم 	

يف فندق النرتكونتننتال مبدينة الريا�ض بتاريخ 23 جمادى 

الأولى 1433هـ املوافق 15  اأبريل عام 2012م.

• لل�سوؤون 	 الأ�سنان  لطب  الرابع  العاملي  املوؤمتر  يف  امل�ساركة 

طب  لكلية  الثاين  واملوؤمتر  الوطني  باحلر�ض  ال�سحية 

الأ�سنان بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية 

باحلر�ض الوطني واملقام يف مركز املوؤمترات يف جامعة امللك 

�سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية يف الريا�ض يف 26-23 

ذي القعدة 1434 املوافق 29 �سبتمرب -2 اأكتوبر 2013م. 

• القيام بحملة تثقيفية بالتعاون مع كلية طب الأ�سنان بجامعة 	

امللك �سعود بن عبدالعزيز باحلر�ض الوطني يف جممع حياة 

ذو   15-14 الفرتة  خالل  الريا�ض  مدينة  يف  التجاري  مول 

بلغ  وقد  2013م  اكتوبر   20-19 املوافق  1434هـ  احلجة 

عدد امل�ستفيدين من هذه احلملة اكرث 1700 �سخ�ض ومتت 

اإ�سافة مادة الفلورايد لأكرث من 500 طفل.

• امل�ساركة يف املوؤمتر الإقليمي خلط م�ساندة الطفل يف اململكة 	

العربية ال�سعودية واملقام يف مركز املوؤمترات بجامعة امللك 

للعلوم ال�سحية خالل الفرتة 15-13  �سعود بن عبدالعزيز 

�سفر 1435هـ املوافق 16-18 دي�سمرب 2013م.



والأ�سنان  الفم  ل�سحة  املدر�سي  الوقائي  الربنامج  يعترب 
بال�سوؤون ال�سحية بوزارة  احلر�س الوطني  اأحد اأهم الربامج 
وي�سبو  �سحيًا،  الأطفال  وتثقيف  توعية  جمال  يف  الرائدة 
مدار�س  طالب  لدى  الت�سو�س  ن�سبة  تقليل  اإلى  الربنامج  هذا 
وزارة احلر�س الوطني وذلك عرب و�سول الطبيب الى الطالب 

يف مدر�سته.

اأفتتح الربنامج يوم الثالثاء 19 جمادى الأول 1428هـ املوافق 
ال�سمو  5  يونيو 2007م حتت رعاية كرمية من لدن �ساحب 
امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س 
الوطني، موجهًا اجلميع على تقدمي اأف�سل اخلدمات الوقائية 

والعالجية لأطفال من�سوبي وزارة احلر�س الوطني .

 أهداف البرنامج:

• تطبيق املعاجلات الوقائية وبرامج التوعية والتثقيف ال�سحي 	
الهام  املفتاح  وهي  العالج  من  خري  الوقاية  اأن  حيث  ال�سني 

للو�سول اإلى م�ستوى عاٍل يف �سحة الفم والأ�سنان. 
• التطبيق ال�سليم للمعاجلات الوقائية وبرامج التوعية ال�سحية 	

والت�سو�ض  النخر  حدوث  ن�سبة  اإنقا�ض  الى  يوؤدي  املدر�سية 
ال�سني وبالتايل تخفي�ض التكاليف املادية للمعاجلات ال�سنية 

وعالج اأمرا�ض الفم والأ�سنان. 

• تر�سيد 	 طريق  عن  �سليم  �سحي  تغذية  برنامج  تطبيق 
ا�ستهالك ال�سكر وبنوعية الغذاء املقدم لالأطفال يف املدار�ض 

وتقليل ا�ستهالك ال�سكريات وامل�سروبات املحالة بال�سكر.
• الفلورايد 	 تطبيق   : مثل  ال�سنية  الوقائية  الجراءات  تطبيق 

و�سرح   ، الأ�سنان  لل�سقوق يف  الال�سقة  ال�سادة  املادة  وتطبيق 
طرق تفري�ض الأ�سنان . 

• الت�سخي�ض املبكر واملعاجلة املبكرة لالأ�سنان امل�سابة بالنخر 	
والت�سو�ض لالأ�سنان اللبنية والدائمة . 

• املتابعة لتحقيق ال�ستمرارية يف تطبق برامج الوقاية و التوعية . 	

العيادات المتنقلة للبرنامج  الوقائي لصحة 
الفم واألسنان:

  مت تاأمني وجتهيز عدد اأربع �سيارات، حتتوي كاًل منها على عيادتني اأ�سنان 
جمهزة باأحدث التجهيزات وطبيبني اأ�سنان مع طاقمهم من امل�ساعدين 
واأخ�سائيني �سحة الفم والأ�سنان بالإ�سافة اإلى عيادات اأخرى يف حي بدر 
يف مدينة امللك عبدالعزيز ال�سكنية التابعة لوزارة احلر�ض الوطني لتلقي 

احلالت التي ي�ست�سعب عالجها يف املواقع املتنقلة.

إنجازات البرنامج:

املوافق  هـ   1429 �سفر   16 يف  للمدار�ض  الربنامج  زيارات   بداأت 
الطبي  بالفح�ض  اإبتداء  مراحل  عدة  عرب  وذلك  م   2008 فرباير   23
املتنقلة من  العيادات  والطالبات يف  للطالب  الالزم  العالج  تقدمي  ثم 
ح�سوات دائمة وح�سوات وقائية وو�سع مادة الفلورايد وليزال الربنامج 
م�ستمرًا يف ر�سالته بتقدمي اخلدمة الوقائية والعالجية حيث مت عالج ما 

يقارب 19406 طالب و طالبة منذ بدئه اإلى نهاية عام  2013.

المشاركات االجتماعية:

• والثقافة 	 للرتاث  الوطني  اجلنادرية  مهرجان  يف  امل�ساركة 

لعدة اأعوام من عام 1429هـ اإلى عام 1435هـ  وعمل فح�ض 

للزوار وتثقيفهم.

• للجمعية 	 الع�سرين  العاملي  ال�سعودي  املوؤمتر  يف  امل�ساركة 

ال�سحية  لل�سوؤون  الثاين  واملوؤمتر  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية 

يف  الثقايف  فهد  امللك  مركز  يف  واملقام  الوطني  باحلر�ض 

مدينة الريا�ض يف 24-26 ربيع الآخر 1430هـ املوافق 20-

22 اأبريل 2009م.

• لل�سوؤون 	 الأ�سنان  لطب  الثالث  العاملي  املوؤمتر  يف  امل�ساركة 

ال�سحية باحلر�ض الوطني واملوؤمتر الأول للجمعية ال�سعودية 

لعالج جذور واأع�ساب الأ�سنان واملقام يف فندق ماريوت يف 


