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الرؤية:
أن يكون املركز ذا مواصفات فنية عالية اجلودة تساهم بتقديم أفضل املعايري املهنية يف التعليم والتدريب ورعاية املرضى.
الرسالة:
انتاج املعرفة يف طب األسنان خلدمة اجملتمع والتوظيف األمثل للتقنية وبناء الشراكات احمللية والعاملية ونشر ثقافة الصحة الفموية.
األهداف:
- 1

أن تكون األجهزة واملعدات املتوفرة بالعيادات ذات كفاءة عالية تساهم يف تسهيل تدريب الطالب باملرحلة السريرية.

- 2

تقديم الرعاية والعناية بالصحة الفموية واألسنان وفق أعلى معايري اجلودة واإلتقان ملستوى اجلامعة واجملتمع.

- 3

املساهمة بدعم وتسهيل إجراء البحوث العلمية اخلاصة بالفم واألسنان داخل العيادات.
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الوحدات التعليمية والتخصصية:
حرصت عمادة كلية طب األسنان ممثلة بسعادة العميد ،وبتوجيهات معالي مدير اجلامعة حفظه اهلل ورعاه وبالتعاون مع مجيع قطاعات
جامعة اجملمعة على جتهيز عيادات كلية طب األسنان يف الزلفي بأحدث األجهزة العالية والعاملية وفق أعلى مواصفات اجلودة وهذا وهلل
احلمد ومبباركة معالي مدير اجلامعة د/خالد بن سعد املقرن يف 1435/8/2هـ مت افتتاح مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي
و العالجي الذي يضم ( ) 45عيادة تشمل العيادات التعليمية واالستشارية والتشخيص املبكر والطوارئ جمهزة بأجهزة األشعة املخروطية
والرقمية إىل جانب معامل للمح اكاة واإلنتاج ،باإلضافة إىل معمل األحباث واملكتبة التعليمية وتوفري برناجماً حاسوبي متكامالًملعلومات
وملفات املرضى وإىل جتهيز عيادات ومعامل املركز بأحدث وأرقى األجهزة التعليمية العالية التجهيز والذي سيسهم بشكل فاعل يف تدريب
طالب وطالبات طب األسنان باجلامعة على أعلى املستويات .

مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي يوفر الرعاية الطبية لكافة أفراد اجملتمع باستخدام أحدث األجهزة والوسائل
العلمية والتقنية الالزمة لتقديم اخلدمات العالجية بتفاني من قبل طاقم الكلية من أعضاء هيئة التدريس ،األطباء املقيمني ،طالب
وطالبات طب األسنان حتت إشراف مباشر من خنبة من األخصائيني .وبذلك أهدى معاليه جوهرة تتألأل على جيد الكلية واجلامعة
لتقديم اخلدمات العالجية والتعليمية وخدمة اجملتمع بأقسام العيادات املختلفة.
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مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي
مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي يقدم خدماته يف إطار اهتمام اجلامعة بتفعيل دورها الذي تضطلع به يف سبيل
خدمة اجملتمع والذي يشهد إقباالً كبريًا من قبل مجيع شرائح اجملتمع سيما وأنه يضم خنبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية
الذين ميارسون مهامهم الطبية وتقديم االستشارات داخل املركز باإلضافة إىل احتضانه لطالب الكلية املؤهلني تأهيالً علمياً وعملياً بشكل
مميز .
مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي خالل العام املاضي حقق جناحاً باهراً يسجل للقائمني عليه وللعاملني فيه حيث
االستقبال املميز واخلدمة الطبية الراقية
مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي يعد فرصة لتقديم نقلة نوعية يف جمال طب األسنان العالجي جلميع املراجعني
والكلية تسعى جاهدة للحفاظ على تقديم خدمة متميزة جملتمع احملافظة على أعلى معايري اجلودة من خالل اخلدمات التالية:
 فحص صحة الفم واألسنان.
 عالج األسنان اإلصالحية وتركيبات األسنان.
 طب أسنان األطفال .
 خدمات عالجية للفم واألسنان لذوي االحتياجات اخلاصة .
 عالج جذور وأعصاب األسنان.
 جراحة الفم.
 الطب الوقائي.
 طب الفم.
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قسم االستقبال والتسجيل

يقوم موظفو قسم االستقبال والتسجيل بتسجيل املراجعني وتنسيق مواعيدهم من خالل نظام ادارة العيادات االلكرتوني باستقبال مجيع
احلاالت وتعبئة مجيع البيانات الالزمة الكرتونياً وورقياً ومن ثم حتويلها لعيادات الكشف والتشخيص حيث يتم الفرز والتحويل حسب
االختصاص من قسم االستقبال

عيادات الكشف والتشخيص

يتم إجراء فحص سريري شامل للفم واألسنان ،ثم حيال املراجع إىل العيادة املناسبة بناءًا على التشخيص

عيادات الطوارئ

يوجد عيادات لتشخيص وعالج احلاالت الطارئة املتعلقة بالفم واألسنان ابتداءً من يوم األحد ولغاية يوم اخلميس .حيث يتم استقبال
احلاالت الطارئة
6

العيادات التعليمية

تستقبل العيادات التعليمية املراجعني يف عيادة كلية طب األسنان و يقوم طالب كلية طب األسنان بتقديم العالج و الكشف للمراجعني

حتت إشراف خنبة من االستشاريني بكافة ختصصات طب األسنان.

قسم األشعة

خيضع قسم األشعة إلشراف املدير الطيب مباشرة وفنيي أشعة ذو خربة يف جمال أشعة الفم والفكني ويتكون قسم االشعة من:
 جهاز أشعة بانوراما و سيفالومرتيك رقمية عدد ()2
 أجهزة للتصوير الذروي رقمية عدد ()3
 أجهزة إلظهار الصور الشعاعية بواسطة احلاسوب عدد ()3
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قسم التعقيم

يعترب قسم التعقيم من األقسام احليوية واملساندة يف كل منشأة صحية ويقوم باستقبال املواد املتسخة وغري املعقمة
من مجيع األقسام ومن املستودعات وإمداد املنشأة الصحية باملستلزمات املعقمة مثل آالت عيادة األسنان واألطقم
اجلراحية والشاش والقطن واملالبس املعقمة  ...اخل خيضع قسم التعقيم للمدير الطيب مباشرة وحتت إشراف قسم
مكافحة العدوى
مت تزويد املركز بأحدث أجهزة التعقيم سواء املوجودة داخل كل قاعة عيادات أو املركزية .حيث يتبع أحدث األساليب يف التعقيم وذلك
بهدف احلصول على أعلى درجات التعقيم ومنع العدوى وهو مزود مبا يلي:
 أجهزة للتعقيم عدد ()3
 جهاز غسل األدوات عدد ()2
 خزائن لتخزين األدوات
 أجهزة التغليف احلراري
 جهاز تعقيم سعة ( )140لرت

قسم صيانة األجهزة الطبية
قسم مستودع العيادات للمواد واالدوات واالجهزة واملستهلكات الطبية
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خمترب االستعاضة السنية

خمترب لصناعة و انتاج األسنان الثابتة واملتحركة بكافة أنواعها وهو مزود جبميع األجهزة واألدوات واملواد الالزمة و حيتوي على أجهزة
متطورة يف صناعة مجيع أنواع الرتكيبات السنية اليت تستخدم يف جماالت االستعاضة السنية او جماالت تقويم األسنان  ،بإشراف فنيني
متميزين يف اجملاالت املختلفة

قسم التوعية واإلرشاد

يقوم بإرشاد املراجعني وإعداد وتقديم الكتيبات والنشرات التوعوية يف جمال مكافحة العدوى والصحة الفموية والتعليمات املنظمة ضمن
العيادات .
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أوقات العمل

يعمل مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي يف كلية طب األسنان جبامعة اجملمعة مبعدل ( )8ساعات يومياً وفق

برنامج يومي من الساعة ( )8صباح ًا حتى الساعة ( )12ظهراً ومن الساعة ( )1بعد الظهر حتى الساعة ( )5مساً .كما تقوم العيادات
االستشارية امللحقة بالعيادات التعليمية باستقبال احلاالت اليت ال يستطيع الطالب القيام بها أو احلاالت التخصصية حسب اجلداول
املتفق عليها مع الشؤون التعليمية بالكلية.
جدول ()1

توزيع الوحدات العالجية السنية يف العيادات التعليمية والتخصصية حسب التخصصات واألقسام.
عدد وحدات األسنان

عدد وحدات األسنان

التعليمية
5

التخصصية
2

جراحة الفم والفكني

8

1

اصالح األسنان والعالج التحفظي

8

1

عالج األعصاب وجذور األسنان

5

1

قسم التقويم وطب أسنان األطفال وأمراض األنسجة حول السنية (اللثة)

8

1

ثالث وحدات أسنان موزعة بغرف تشخيص األشعة

2

1

وحدات أسنان متنقلة خلدمة اجملتمع خارج عيادات الكلية

0

2

36

9

القسم أو التخصص
التشخيص واالستعاضة السنية

العدد االمجالي لوحدات األسنان ()45

10

اهليكل التنظيمي ملركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي

العميد
المدير الفني للعيادات الطبية

المدير اإلداري للعيادات الطبية

مركز التعقيم المركزي

التقارير الطبية

قسم األشعة

قسم الملفات

الفنيون و مساعدو أطباء األسنان

قسم االستقبال

المستودع الطبي

عالقات المرضى

الصيانة الطبية
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التدريب السريري
عيادات الطالب:

استمرت عيادات الكلية وهلل احلمد يف استيعاب أعداد الطالب لكافة مراحل الدراسة وتنسيق العيادات لكل مقرر حسب احتياجاته وذلك

بالتنسيق مع املشرف على الشؤون الفنية واملشاريع ومع وكالة الكلية للشؤون األكادميية وبإشراف مجيع أعضاء اهليئة التدريسية.
 - 1العيادات التخصصية:

مت استيعاب وعالج مجيع احلاالت اليت راجعت العيادات سواء كانت ختصصية أو احلاالت اليت ال يستطيع طالب الكلية عالجها

يف املرحلة احلالية.
 - 2اخلدمات العالجية:

إضافة للخدمات العالجية التعليمية املقدمة من خالل عيادات طالب الكلية فقد قدمت الكلية خدماتها العالجية على مدار األعوام

(  1436-1435-1434هـ) من خالل العيادات التخصصية (عيادات إصالح األسنان ،تقويم األسنان ،جراحة الفم والفكني وعلوم
التشخيص ،عالج أسنان األطفال ،الرتكيبات وزراعة األسنان وعيادات أمراض اللثة) جلميع منسوبي اجلامعة .
كما استمرت العيادات يف استقبال وعالج حاالت الطوارئ واحلاالت املشغولة مسبقا إلمتام مراحل العالج النهائي .واجلدول رقم 4
يوضح عدد احلاالت اليت مت استقباهلا يف العيادات التعليمية والتخصصية لكلية طب األسنان منذ بداية العمل بالعيادات وحتى
تاريخ اعداد هذا التقرير حسب جدول رقم ( )2ورقم ()3
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جدول ()2

عدد احلاالت التي مت استقباهلا من قبل الطالب وأعضاء اهليئة التدريسية
خالل األعوام الدراسية ( 1434-1435-1436هـ ) حبسب نوع العالج.
نوع احلالة

عدد احلاالت املستقبلة

عدد احلاالت املستقبلة

حاالت التشخيص

من الطالب
130

من أعضاء هيئة التدريس
796

جراحة الفم والفكني

208

75

اصالح األسنان وعالج اجلذور

390

78

أمراض األنسجة حول السنية

520

75

تقويم األسنان

10

10

أسنان األطفال

30

19

الرتكيبات

27

20

اجملموع

1316

1073

*ال يتوافق العدد االمجالي للمرضى مع عدد احلاالت ألنه مت تقديم أكثر من خدمة للمريض الواحد.
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جدول ()3

جمموع عدد احلاالت التي مت عالجها مبركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي
لألعوام الدراسية (  1434-1435-1436هـ).

نوع العالج املقدم

عدد حاالت الرعاية األولية

عدد حاالت الطوارئ

اجملموع

جراحة الفم

378

5

383

احلشوات املعدنية

396

7

403

احلشوات البيضاء التجميلية

123

10

133

عالج تقويم األسنان

10

-

10

عالج اسنان أطفال

49

-

49

الرتكيبات الثابتة واملتحركة

27

عالج أمراض اللثة

344

6

27
245

عالج أعصاب وجذور األسنان

198

25

223

خدمات أخرى

100

12

112
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يشري جدول رقم ( )2ورقم ( )3اىل زيادة االنتاجية بالعيادات وهذا يعود :
- 1

زيادة انتاجية العيادات من حيث عدد احلاالت املعاجلة وحتسني جودة األداء وهذا يعود الستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد.

- 2

زيادة أعداد الطالب بالكلية مع التقدم مبراحل برنامج البكالوريوس .

- 3

السمعة الطيبة اليت تتمتع بها الكلية وجودة العالجات املقدمة بالعيادات.

- 4

متابعة وتوفري املواد الطبية املستخدمة يف العيادات وفق أعلى املواصفات واجلودة العالية.

- 5

توزيع جدول العيادات بني األطباء املشاركني يف فريق العمل كل حبسب اختصاصه

- 6

تدريب طالب الكلية حبسب اخلطة الدراسية املعتمدة.

- 7

قاعدة بيانات رقمية وورقية للعيادات.

نشاطات مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي يف جمال خدمة اجملتمع:
 - 1اللقاء التوعوي األول

خالل االسبوع األول من الفصل الدراسي األول وقبل دخول الطالب للعمل يف العيادات ،قامت إدارة العيادات بتنظيم لقاء توعوي
شرح من خالله آليات العمل يف العيادات وقواعد مكافحة العدوى.
 - 2اللقاء التوعوي الثاني
خالل االسبوع الثاني من ال فصل الدراسي الثاني مت تنظيم لقاء مع طالب السنة الثانية لشرح قواعد العمل يف العيادات وطرق
مكافحة العدوى.
 - 3الزيارات امليدانية
15

مل يقتصر عمل مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي على تدريس الطالب وعالج املرضى بل كان للعيادات
التعليمية دور يف نشاطات خدمة اجملتمع بهدف الوصول إىل جمتمع سليم ومعافى .وذلك بالتعاون مع الشؤون األكادميية
والنشاط الطالبي واملشرف على الشؤون الفنية مت تنظيم زيارات إىل عدد من مدارس حمافظة الزلفي مت تنفيذها من قبل طالب
السنة الثالثة وأعضاء اهليئة التدريسية .وقد كان هدف برنامج الزيارات زيادة الوعي والتثقيف الصحي مبكونات أجزاء الفم
واألسنان وطرق العناية والوقاية من األمراض والقيام بتقديم العالجات الفموية البسيطة كاحلشوات التحفظية و اخللوع
البسيطة وتطبيق مادة الفلورايد لطالب املرحل االبتدائية للوقاية واحلد من انتشار تسوس األسنان  ،حيث تضمن الربنامج
حماضرات تثقيفية عن أساليب العناية باألسنان والغذاء الصحي وأهمية الزيارة الدورية لطبيب األسنان كما مشلت لوحات
جدارية ومطويات وكتيبات.
 - 4التوعية واملساهمة يف الكشف املبكر عن السرطان الفموي
مركز وعيادات طب االسنان اجلامعي التعليمي والعالجي وفر األجهزة املتوفرة لديها للكشف املبكر عن السرطان ألعضاء اهليئة
التدريسية وللطالب بهدف نشر ثقافة الكشف املبكر عن السرطان يف اجملتمع ،وقد مت استغالل اجلوالت امليدانية هلذا اهلدف.
والعمل جاري على اعداد محالت التثقيف الصحي وتوعية اجملتمع احمللي بكافة أطيافه بالصحة الفموية وذلك بالتنسيق مع
القطاعات الرتبوية واحلكومية األخرى باحملافظة والقطاع اخلاص واحملافظات والقرى اجملاورة وتشمل هذه احلمالت.
اسم احلملة

العدد

زيارات ميدانية لقطاع الرتبية والتعليم

4

محالت تستهدف القرى اجملاورة حملافظة الزلفي

4

محالت تستهدف أطياف اجملتمع احمللي

2

الفئة املستهدفة
طالب املدارس للمراحل األوىل
قطاع اجملتمع احمللي وقطاع الرتبية والتعليم
مرتادوا األسواق احمللية باحملافظة

مدة احلملة
أسبوع
أسبوع
اسبوع

16

التقرير السنوي للعيادات التعليمية والتخصصية لعام  1437هـ
عدد امللفات الطبية

4887
17

امجالي عدد احلاالت املعاجلة لعام  1437هـ

9543

احصائية شهر حمرم  1437هـ

907

احصائية شهر صفر  1437هـ

854

احصائية شهر ربيع االول  1437هـ

872

احصائية شهر ربيع االخر  1437هـ

773

احصائية شهرمجادى االول  1437هـ

719

احصائية شهر مجادى االخر  1437هـ

799

احصائية شهر رجب  1437هـ

803

احصائية شهر شعبان  1437هـ

728

احصائية شهر رمضان  1437هـ

728

احصائية شهر شوال  1437هـ

715

احصائية شهر ذو القعدة  1437هـ

842

احصائية شهر ذو احلجة  1437هـ

803

عدد املرضى اجلدد

1124

عدد املرضى املراجعني

2346

عدد احلاالت املعاجلة خالل كل شهر من عام  1437هـ

18
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شوال

رمضان

شعبان

رجب

جمادى الثاني جمادى األول

ربيع ثاني

ربيع اول

صفر

محرم

عدد الحاالت المعالجة خالل اشهر عام 1437هـ

مت حبمد اهلل  .......واهلل املوفق،،،،،
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