
  و الفكني نألسنا اتقويم لعيادةلى وأل االزيارة
    

 تقويم الختصاصي لىوأل اتكريا زقبل لذهنك درتتبااليت قد  االستفسارات  واألسئلة بعض ال بد أن هنالك 
  :مثل ،و الفكني  نألسناا

   ؟لتقويما الختصاصي بتحويلي نألسنا اطبيب مقا ذالما
  مسيقو. للمجا اهذا في األخصائي نصيحة عن حثيب وسنانك أفي منتظا امعد الحظ قد سنانك أطبيب

  أسباب عنو، نألسنا اانتظام ملعد لتقويمية المعالجة امكانية إعن أسنانك طبيب و بإعالمك األخصائي
  .   لمشكلةا

  ين حباجة للمعاجلة التقوميية ؟أما هي العالمات اليت توحي ب
  .ان السفلية بروز األسنان األمامية العلوية بشكل واضح بعيدا عن األسن .١
  )بروز مضاعف ( بروز األسنان األمامية العلوية والسفلية وعدم الراحة يف إغالق الشفاه  .٢
 ) .عضة  معكوسة أمامية ( األسنان األمامية العلوية خلف القواطع السفلية عند اإلطباق  .٣

  ) . عميقةعضة( تغطية األسنان األمامية العلوية بشكل زائد لألسنان السفلية عند إطباق الفكني  .٤
  )عضة مفتوحة أمامية ( وجود فراغ مابني القواطع العلوية والسفلية عند اإلطباق  .٥
  .وجود أسنان مزدمحة أو متراكبة  .٦
  .وجود فراغات بني األسنان  .٧
  .وجود انزياح باخلط املتوسط مابني السنتني املركزيتني العلوية والسفلية  .٨
 .و قضم األظافر وجود عادات فموية مثل مص اإلصبع أو مص الشفة أ .٩

  .وجود عدم ارتياح يف املضغ ووجود أصوات يف املفصل الفكي. ١٠
  

   ؟   نلألسنا لتقويمية المعالجة اطبيعة ما هي
  قلع مع) املتحركةأو /  و لثابتةا  (لتقويمية اةألجهز الستعماا، نألحيا امعظم في، لتقويمية المعالجة اتتضمن

  مهما ءاجز لتقويمية احةالجر انتكو قد قإلطبا اءسو من االتح بعض في. نألسنا امن مجموعة قلع معد أو
  .   للمشكلة مثالي حل لى الللوصو

   ؟   لتقويمية المعالجة االفائدة أو ما هي أهداف ما هي
   :   للمعاجلة التقوميية ساسية أ  أهدافثالثة هنالك
  .   االبتسامة وتعزيز الثقة بالنفس ونألسنا امظهر حتسني :مجالياً •
  .    وحتسني النطقملطعا امضغ عملية فيو الفكني  نألسنا اظيفة وحتسني :اًوظيفي •
  .   اضألمر واتلآلفا بها لمحيطة اللثة وانألسنا امةومقا حتسني :صحياً •

  
  



  .   لتقويمية المعالجة ابعد وقبل نألسنا اضع وتبين رصو ناهدبأ  ،سبق لما لتوضيح و
    

  لمعالجة ابعد                                             لمعالجة اقبل                     

      
  

   ؟   زياريت األوىل في سيحصل ذاما
  مثل بسيطة فحص أدوات لباستعما لك و ذنألسنا اقطبا إطبيعة ونألسنا والفم ابفحص إلختصاصي امسيقو

   أولطبيب اميقو أن لمحتمل امن. دألبعا ابعض سلقيا ةبمسطر لطبيب ايستعين قدو، لمسبر والمرآها
)  الدراسةمثلةأ (لجبص امن قالب صنع لغاية لسفلي وايلعلو اللقوسين مطاطية طبعة أو سقيا بأخذ مساعديه

  شعاعي تصوير اءجر إو يتم كما.لوجه وانلألسنا فيةافوتوغر رصو طلتقا ايتم قدكما ، منهما لكل
 ما تشكل اءاتإلجراهذه  كل ). امرابانو( للفكين شاملة رةصو و )سيفالوميتريك ( أسللر جانبي قياسي

 لطريقة اتحديد من قياساتها و تحليلها لخال من ألخصائي ايستطيع لتيوا" لتقويميةا تلسجالا  "ـب   فيعر
   .نوع األجهزة التقوميية املراد استخدامها ومدة املعاجلة املتوقعة  ، للمعالجة لمثلىا

  

              
  شعاعية مارابانو ةر      صو                                              شعاعية قياسية للرأس ةر     صو    

  
                                          

   ؟   وىلأل ازياريت تلي لتي ااءاتإلجر وااتلخطو اهي ما
  ديحد أن يمكن، فقط يلسرير اليوأل اللفحص نتيجةأو ، ذكرها  لسابق السجالتك لمستفيضة اسةرالد ابعد

   :  مبسطة و سهلة بطريقة لك شرحها سيتم لتي والتالية اتإلحتماال امن حد والتقويم اخصائيأ



  .لديك مستقبال  وثلحد امتوقعة مشاكل الو، لتقويمية المعالجة امن عنو أي إىل جتحتا ال •
عند بلوغ  املراجعة يجب لحالة اهذه فيو، ةلمبكر المعالجة اءبد نيستدعيا ال كعمر و حالتك •

 لسنوية ايةورلد اقبةالمر اتحت ءلبقا امنك يطلب قدناسب الذي حيدده أخصائي التقومي أو العمر امل
  .   لمناسب العمر اغبلو لحين ولسنوية انصفأو 

 لعديدا لديك لكن و؛لتقويمية المعالجة افي  للبدءمناسبين كعمر كذلك و لديك قإلطبا اءسو حالة •
 بمعالجة مليقو ملعا اأسنانك لطبيب إرسالك يتم قدو، نألسنا وابالفم بالعناية لخاصة ااملشاكل من

 دةعا إيتم ثم منو ، لمناسبة الصحية العناية اقبطر لتثقيفك  باإلضافةللثة اتلتهاباأو ا/  و لنخرا
  .   لتقويم اخصائي أقبل من لك و ذلمعالجة اءبد و لديك لوضع اتقييم

 لتيوا، لها فقةالمر ااءاتإلجر و اتقويميةل اةألجهز الباستعما لتقويمية المعالجة التلقي جاهز نتأ •
 تحديد و لموضوعة االعالجية لخطة اعلى فقتكامو ىسو يتبقى لمو، بالتفصيل لك توضيحها سيتم

، لديك ضافية إراتستفسا األية لفرصة اؤكعطا إسيتم لحالة اهذه  فيو. ءللبد لمناسب الموعدا
الستعمال  لفعلي اءلبد اقبل لتقويمية اجةلمعال اعلى فقةامو ثيقةو على لتوقيع امنك يطلب قدو

  .   لمعالج الطبيبا تبتعليما لكامل امكالتز اتتضمن األجهزة 
    

  ماهو العمر املناسب لتقومي األسنان ؟
   وذلك نظرا لعدة أمور منهاة سنة هو أفضل عمر إلجراء املعاجلة التقوميي١١بينت الدراسات واألحباث أن عمر 

  . جبذور األسنان ةملمتازة للعظم والنسج احمليطاالستجابة العالية وا •
  . بتوجيه بزوغها يف املكان الصحيح حيترافق هذا العمر مع تبديل األسنان اجلانبية مما يسم •
  .إمكانية التداخل يف هذا العمر لتعديل منو الفكني يف احلاالت اليت تتطلب ذلك  •
  .ضل استقرار األسنان ما بعد التقومي يف هذا العمر يكون أف •
صغر من ذلك  ففي بعض احلاالت ميكن البدء أكرب أو أ هذا ال مينع من إجراء املعاجلة التقوميية  يف أعمار  طبعاً

  سنوات مثل احلاالت اليت تتطلب تعديل منو الفكني وال سيما بروز الفك السفلي  او٧-٦باملعاجلة بعمر 
  .سيئةاحلاالت اليت تتطلب  إيقاف عادة فموية 

اللثة (  يف األعمار الكبرية بشرط سالمة األنسجة احمليطة جبذور األسنان ةابل ميكن إجراء املعاجلة التقومييويف املق
كما ،  لزيادة كثافة و قساوة العظم عند الكبار علما أن املعاجلة سوف تستغرق وقتا أطول نظراً) والعظم 

  ) .اخل ،القلب ، ض السكري أمرا( وجيب اخذ االحتياطات الالزمة بالنسبة لألمراض العامة 
  
 تقويم خصائي أمع دملقا اكموعد في معك إحضارها و ينهاوبتد ال تتردد ىخر أسئلة أ أيةلديك تكان إذا

  . عليه لطرحها لك و ذنألسناا
  

  بسام فران . د            
 com.bassamfarran.www   


