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المقدمة
ستجد في هذا الكتيب معلومات تتعلق برعاية أسنانك وفمك واللثة، وكذلك أنواع الرعاية السنية والعالج السني 

في حال إصابتك باضطراب نزفي.

الرعاية السنية الجيدة أساسية للجميع. االهتمام الجيد بأسنانك وفمك واللثة )نظافة الفم( مهم لتقليل مخاطر 
المشاكل السنية. بالرغم من قلق الكثيرين من زيارة طبيب األسنان إال أن الزيارات المنتظمة تضمن التعرف 

على أي من المشاكل ومعالجتها مبكراً وبذلك نمنع مشاكل أكثر تعقيداً في أوقات الحقة. 

في حال تواجد اضطراب نزفي لديك فإن االهتمام بأسنانك وفمك واللثة مهم للغاية. من الممكن أن تؤدي الصحة 
السنية الضعيفة إلى أمراض اللثة التي تسبب مشاكل في النزف وفقدان األسنان وهذا أمر يمكن تجنبه.

تجنب المشاكل السنية هو أمر أساسي من الرعاية الفموية. يؤدي تجاهل الصحة الفموية إلى ألم وتورم. من 
الصعب الحصول على مواعيد زيارات طارئة ولذلك ال تنتظر إلى حين بدء األلم لزيارة طبيب األسنان. تقلل 

الزيارات الروتينية الوقائية الناجحة من الحاجة للعالج كما تخفف عدد الزيارات الطارئة.
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إيجاد طبيب أسنان محلي
يوجد لدى كافة العيادات السنية إرشادات لالتّباع عند معالجة شخصاً مصاباً باضطراب نزفي. يمكن إجراء معظم 
اإلجراءات في عيادة األسنان بالنسبة ألولئك المصابون بنزف أخف حدة. إن لم تكن مسجالً عند طبيب أسنان فمن 

السهل إيجاد واحداً سهل الوصول إليه بالنسبة لك.

إن كنت تسكن في إنكلترا، فيمكنك إيجاد طبيب أسنان بزيارة موقع NHS Choices على العنوان   • 
www.nhs.uk/Service-Search/Dentists/LocationSearch/3  

www.mygov.scot/register-with-dentist/  إن كنت تسكن في اسكوتلندا، قم بزيارة  •
 www.wales.nhs.uk/ourservices/findannhsdentist إن كنت تسكن في الويلز، قم بزيارة  •

 http://www.hscbusiness.hscni.net/2070.htm إن كنت تسكن في إيرلندا الشمالية، قم بزيارة  • 
.’Search for a service‘ واستخدم مرفق البحث عن الخدمات  

 .111 NHS إن احتجت عالجاً سنياً طارئاً ولكنك غير مسجل عند طبيب أسنان، يمكنك إيجاد أحدهم باالتصال على
ال تتصل بطبيبك العام )GP( ألنه لن يتمكن من توفير العالج السني خارج أوقات الدوام. اتصل بمركز الناعور 

الخاص بك للمزيد من المشورة إن تطلب األمر ذلك.

عند البحث على طبيب أسنان، اتصل بالعيادات السنية المناسبة لك مباشرة لمعرفة إن كانوا يقبلون مرضى جدد، 
وإن كان األمر كذلك فقم بالتسجيل في العيادة. من المهم التذكر أنه ال توفر كل العيادات السنية رعاية سنية مع 

خدمة الصحة الوطنية NHS لذلك تأكد من السؤال إن لم تكن متأكداً.

قد تواجه صعوبة في الحصول على الرعاية السنية األولية بسبب عدم الفهم الجيد لطبيب األسنان الخاص بك 
الضطرابك النزفي. قد يرفض بعض أطباء األسنان المحليين القيام بأعمال سنية كبيرة بسبب اضطرابك النزفي. 

إن كان ذلك هو وضعك فإن مركز الناعور الخاص بك لديه طبيب أسنان في الموقع قادر على أن يقدم لك تفاصيل 
أطباء األسنان المحليين المختصين بعالج المرضى المصابين باضطرابات نزفية. اطلب المشورة من مركز 

الناعور الخاص بك. 

مشورة مركز الناعور هي أن ترى طبيب أسنانك على األقل مرتين في السنة للمساعدة بمنع المشاكل السنية.
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NHS الرعاية المزودة من طبيب األسنان المحلي التابع لخدمة الصحة الوطنية 
تقام معظم اإلجراءات السنية الكبيرة مثل الجراحة أو سحب السن - عند معظم المصابين بالناعور أو داء فون 

ويليبراند أو أي اضطراب نزفي آخر شديد – في المشفى لالحتياط.

يسمح ذلك لفريق الناعور الطبي الخاص بك بإعطائك العالج المناسب ولمراقبة مستويات العوامل لديك، إن تطلب 
األمر ذلك. للقلع االعتيادي للسن- وإن كنت قادراً على أخذ المرّكز بنفسك- يمكن في الكثير من األحيان لمركز 

الناعور إعطاؤك خطة عالج حتى تتمكن من زيارة طبيب األسنان في المجتمع.

إن كان اضطراب النزف لديك طفيفاً فال بأس من زيارة طبيب أسنانك للرعاية الروتينية مثل الكشوف أو 
الحشوات. أما لإلجراءات التوغلية مثل قلع السن أو جراحة اللثة أو إعطاء إبر عميقة )حجب العصب( فعليك أنت 

وطبيب أسنانك االتصال بمركز الناعور للمشورة.

سيوفر طبيب األسنان التابع لخدمة الصحة الوطنية NHS عالجاً ضروري سريرياً لمساعدتك على حماية - 
والحفاظ على - صحة جيدة للفم. يعني ذلك أنه سيوفر أي عالج تحتاجه لإلبقاء على فمك وأسنانك ولثتك بصحة 

جيدة وخالية من األلم. تحدث مع طبيب أسنانك لمعرفة خيارات العالج المتاحة لك.

ال تتوفر غرسات األسنان )استبدال األسنان المفقودة( روتينياً مع خدمة الصحة الوطنية NHS  إال إن كانت لها 
ضرورة طبية. تختلف كلفة الغرسة السنية الواحدة، وتتراوح ما بين 1500£ إلى£5000.

إن كنت عادة تدفع للعالج السني مع خدمة الصحة الوطنية  NHS، فيعتمد المبلغ الذي يتوجب عليك دفعه على نوع 
العالج المطلوب. اطلب من طبيب أسنانك شرح التكاليف السنية الحالية مع خدمة الصحة الوطنية NHS وخطة 

عالجك. انظر إلى الصفحة 8 للحصول على معلومات حول من يكون مؤهالً للرعاية السنية المجانية.

»غالباً يكون النزف الفموي نتيجة لمرض سني وليس كنتيجة الضطراب نزفي وراثي.«
د. لوكانا ناناياكارا، استشارية في طب األسنان الترميمية
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تذكر، قد تحتاج إلى مركز عامل التخثر والديسموبريسين )DDAVP( أو حمض الترانيكسيمي أو كالهما قبل 
وبعد إجراءات سنية محددة. من المهم أن يكون مركز الناعور الخاص بك على دراية بكل العالجات السنية 

التوغلية التي تحصل عليها. 

تجنب األسبيرين ومضادات االلتهاب غير الستيروئدية مثل األيبوبروفين ألنها تزيد النزف. 

لمعرفة المزيد
للمزيد من المعلومات عن العالج السني مع خدمة الصحة الوطنية NHS قم بزيارة:

www.nhs.uk/common-health-questions/dental-health/which-dental-treatments-
are-available-on-the-nhs/
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زيارة طبيب األسنان المحلي

قبل الموعد
عند حجز الموعد، تأكد أن تخبر عيادة األسنان أنك تعاني من اضطراب نزفي. من المهم إعطاء طبيب أسنانك 
تفاصيل االتصال بمركز الناعور الخاص بك لالحتياط في حال احتياجه لالتصال بطبيب أو ممرضة الناعور 

لمناقشة العالج الذي قد تحتاج إليه. اطلب من فريق الناعور أو طبيب األسنان المختص بالناعور إعطاءك رسالة 
لتأخذها معك إلى طبيب أسنانك المحلي )انظر المثال أدناه(.

حضرة الزميل المحترم،

الموضوع: رعاية أولية سنية للمرضى المصابين باضطرابات نزفية موروثة

شكراً لتسجيلك ...]اسم المريض[ ... للرعاية األولية السنية

بالرغم من إصابته)ا( باضطراب نزفي وراثي )................( ولكن تكون الفحوص الروتينية والتنظيف آمنة 
للقيام بها في عيادتك. نحن ندعم تماماً محاولة إيصال الرعاية األولية لمرضانا ضمن النطاق المحلي قدر اإلمكان.

يجب تحويل أية مخاوف أو قلق إلى مركز الناعور )العنوان في األعلى( للحصول على جواب خالل 48 ساعة.

ينبغي تحويل أية إجراءات توغلية الى الدكتور ...................... )ضع اسم وتفاصيل االتصال بطبيب األسنان 
االستشاري(.

توفر / ال توفر هذه المشفى مشورة للطوارئ لإلجراءات السنية الحادة خارج أوقات الدوام. على المرضى 
المصابين باضطرابات نزفية وراثية والمحتاجين خدمات سنية طارئة االتصال بالطبيب مسؤول الناعور المناوب 

عبر مقسم المشفى لضمان استبدال مالئم للعامل والمتابعة.

أخلص التحيات،

عنوان المشفى / تفاصيل االتصال

 

 

 
Hospital address / contact details 

 
Dear colleague, 
 
Re: Primary dental care for patients with inherited bleeding disorders  
 
Thank you for registering….[patient name]…for primary dental care 
 
Although he/she has an inherited bleeding disorder (……………........) routine 
check-ups and hygiene work will be safe to perform at your practice.  We are 
fully supportive of  trying to deliver primary care for our patients as locally as 
possible.  
 
Any concerns or questions should be referred to the Haemophilia Centre 
(email as above) for a reply within 48-hours. 
 
Any interventional procedures should be referred to Dr ……………………………….. 
(name and contact details of dental consultant). 
 
This hospital provides / does not provide emergency out of hours advice for 
acute dental procedures.   Patients with inherited bleeding disorders needing 
access to emergency dental service should also contact our on-call  
haemophilia registrar  via the hospital switchboard to ensure appropriate 
factor replacement and follow-up. 
 
Yours sincerely,  
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خالل الموعد
 عند الزيارة األولى لطبيب أسنان جديد، سيتم سؤالك عن تاريخك الطبي وصحتك العامة وإن كنت من المدخنين. 

بعد الفحص، على طبيب أسنانك:
القيام بفحص كامل لفمك وأسنانك واللثة.  •

سؤالك عن أية مشاكل يسببها فمك أو أسنانك أو اللثة.  •
سؤالك عن عاداتك عند تنظيف أسنانك وتزويدك بالمشورة عن أفضل الطرق للحفاظ على فمك وأسنانك   • 

ولثتك بصحة جيدة.  
سؤالك - وتقديم المشورة – عن الحمية والتدخين وتناول الكحول.  •

مناقشتك عن متى يتوجب أن تكون زيارتك التالية.  •
تحديد إن كنت تحتاج لعالج إضافي، وإن كان الوضع كذلك، شرح المجازف والكلفة المرتبطة بأي   • 

عالج.  
 

ً ا إن احتجت عالجاً إضافي
تتوفر كل العالجات اإلضافية التي يشعر طبيب أسنانك أنها ضرورية سريرياً للحفاظ على فمك وأسنانك ولثتك 

بصحة جيدة إن كان لديك طبيب أسنان يعمل مع خدمة الصحة الوطنية NHS. إن أخبرك طبيب أسنان خدمة 
الصحة الوطنية أنك بحاجة لعالج محدد، فال ينبغي أن يطلب منك الدفع بشكل خاص ولكن ما يزال العالج السني 

مع خدمة الصحة الوطنية مكلفاً. ال تستثني الحاالت المرضية المرضى من دفع العالج السني.
ال يتوجب عليك الدفع للعالج السني في حال:

ال يتجاوز عمرك 18 عاماً، أو أنك تحت سن 19 عاماً ولكنك متفرغ للدراسة.  •
إن كنت حامل أو قمِت بالوالدة خالل ال 12 شهراً الماضية.  •

تتلقى أنت أو زوجتك / زوجك معونات الدخل المنخفض، مثالً: دعم الدخل أو ائتمان ضمان ائتمان   • 
التقاعد.  

قد تكون مؤهالً للعالج المجاني أو المرّخص في حال كونك مؤهالً لبرنامج خدمة الصحة الوطنية للدخل المنخفض.

على طبيب أسنانك تزويدك بخطة معالجة كتابية تشرح العالج الذي تحتاجه وكلفة ذلك العالج. تذكر، حتى لو 
احتجت لعدد من الزيارات فال عليك الدفع أكثر من مرة واحدة لكل دورة عالج كاملة مع خدمة الصحة الوطنية. 

وفي حال فشل عالجك مع خدمة الصحة الوطنية خالل 12 شهراً، فعلى طبيب أسنانك إصالح أو إعادة معظم 
العالج مجاناً، باستثناء الحالة التي يكون قد تم إعالمك بأنه غالباً لن يكون العالج طويل األمد.

اعرف المزيد
للمزيد من المعلومات عن الدفع للعالج السني، قم بزيارة: 

www.nhs.uk/common-health-questions/dental-health/who-is-entitled-to-free-
nhs-dental-treatment-in-england/
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ً األسئلة التي يجب طرحها إن احتجت عالجاً إضافيا
من الذي سيقوم باإلجراء؟  •

ما عدد المرات التي قام بهذه اإلجراءات؟  •
ما كلفة عالجي؟  •

في حال حدوث تعقيدات وأحتاج للمزيد من العالج، هل ستكون هناك كلفة إضافية؟  •
هل العمل مضمون لمدة زمنية محددة؟  •

بمن يمكنني االتصال للمشورة بعد العالج؟  •
متى يتوجب علّي الدفع؟  •

ما الذي سيحصل إن لم أكن سعيداً بالنتائج؟  •
من يدفع للعمل المجرى إلصالح أية مشاكل؟  •

نظافة الفم والوقاية
ما زال الوقت غير متأخراً لتبدأ برعاية أسنانك واللثة. يمكن للرعاية السنية الجيدة منع المشاكل والحاجة للعالج في 

المستقبل. 

قد يتطلب تدبير األمراض السنية استخدام مركزات عوامل التخثر ولذلك الوقاية هي في غاية األهمية. أكثر 
 األمراض شيوعاً هي أمراض اللثة )حول السن( وتسويس األسنان )النخر( وحساسية األسنان.

تنظيف األسنان بالفرشاة 
قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على األقل لمدة دقيقتين أو ثالثة دقائق. الحالة المثالية هي أن   • 

تنظف أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة. استخدم معجون أسنان الفلور لمنع تسوس األسنان والنخور في    
أسنانك.   

ابصق وال تشطف. الفلور هو عنصر هام في معجون األسنان ألنه يساعد صحة الفم عن طريق تقوية   • 
مينا السن بحيث يصبح أكثر مقاومة لتسويس األسنان. إن كنت محتاجاً أن تبصق أو تشطف فامسح سنك    

بكمية صغيرة من معجون األسنان بعد ذلك للمساعدة بحمايتها.  
غّير فرشاة أسنانك كل شهرين أو ثالثة أشهر أو قبل ذلك إن بدأت الشعيرات باالهتراء.  •

استخدم فرشاة أسنان متوسطة الشعيرات وال تفرشي بقوة ألن ذلك قد يسبب نزف اللثة وانحسارها   • 
)تراجعها( مع الوقت )خاصة حول األنياب والضواحك(.  

قم بإيجاد تقنية جيدة لفرش األسنان إلزالة لويحات الجير )جراثيم تتشكل على األسنان( وجزيئات الطعام   • 
من أسطح األسنان الداخلية والخارجية وأسطح القضم. كما يساعد تنظيف لسانك بالفرشاة لتحسين الرائحة    

وإزالة الجراثيم.  
فرشاة يدوية أم كهربائية؟ ال يوجد إثبات يقترح أن أحدهما أفضل من اآلخر. إن كنت تقوم بالتنظيف   • 

بالفرشاة واستخدام الخيط بشكل جيد فعندها تكون فرشاة األسنان اليدوية بنفس جودة الكهربائية. ومهما    
كانت الفرشاة التي تستخدمها فعليك تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً على األقل.  

تجنب مشاركة فراشي األسنان لمنع انتشار االلتهابات.  •
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استخدام الخيط للتنظيف
يجب، كشكل مثالي، أن تستخدم الخيط يومياً ألن ذلك ُيبقي لثتك وأسنانك بشكل صحي.  •

ال تنزف اللثة الصحية خالل استخدام الخيط حتى مع المصابين باضطرابات نزفية ولكن قد تجد لثتك   • 
تنزف أو تؤلمك لأليام األولى من استخدام الخيط. ينبغي أن تتوقف عندما يتجزأ الجير وتتحسن النظافة    

الفموية لديك.  
حاول أال تكون شديداً عند استخدام الخيط حتى ال تؤذي اللثة.  •

يجب أن تتصل بمركز الناعور الخاص بك إن استمر نزف اللثة ألكثر من 20 دقيقة أو إن توقف النزف   • 
ثم عاد.  

إن لم تكن تعرف كيفية استخدام الخيط أو تجد صعوبة في ذلك فيمكن لطبيب أسنانك إرشادك في هذا   • 
المجال.  

ال تنزف اللثة الصحية
إن كان لديك نزيف في اللثة فقد ال يكون سببه اضطراب النزف.

قد يكون السبب هو نظافة الفم وهذا أمر سهل تدبيره.
تعني الصحة الفموية الجيدة أنك غالباً لن تحتاج معالجة سنية توغلية.
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الغرغرة الفموية
ال تستخدم الغرغرة الفموية بنفس وقت تنظيف أسنانك بالفرشاة ألن ذلك سيغسل الفلور الموجود في   • 

معجون األسنان. من األفضل استخدام الغرغرة بوقت مختلف.  
الغرغرة التي تحتوي على الفلور جيدة لنخر األسنان.  •

تساعد غرغرة مادة الكلورهيكسيدين )مثالً: الكورسيديل( بمشاكل اللثة مثل نزف اللثة والتهاب اللثة   • 
واللثة المتهيجة والقرحات الفموية. كما تساعد على اإللتئام بعد المعالجة أو الجراحة السنية. يمكن    

أن تسبب غرغرة الكلورهيكسيدين بقعاً بنية على األسنان ولذلك تحدث مع طبيب أسنانك قبل استخدامها.    
توجد للكلورهيكسيدين آثار جانبية ولكنها ال تحصل مع الجميع. إن بات عندك تهيجاً في الفم أو ألم أو    

انتفاخ في داخل الخد، أخبر طبيب األسنان أو فريق الناعور.  
  

تجنب السوائل السكرية والوجبات الخفيفة السكرية 
تجنب تناول األطعمة أو السوائل السكرية وعصير الفواكه بين الوجبات ألن ذلك يسبب النخر السني.   •

توجد كمية عالية من السكر في األطعمة المعالجة أيضاً. اقرأ قائمة المحتويات قبل شرائها – قد يتم   • 
إدراج السكر تحت اسم الكربوهيدرات.  

ال تعني بالضرورة عبارة »السكر غير مضاف« بأن المنتج ال يحتوي على السكر. كل ما تعنيه بكل   • 
بساطة هو أنهم لم يضيفوا كمية إضافية من السكر.  

إن كنت تأكل وجبات خفيفة بين الوجبات فتناول الخيارات الصحية مثل الجبن أو الخضار النيئة أو   • 
عصى الخبز أو الموز أو المكسرات.  

اشرب ماء عادي أو حليب أو مشروبات فواكه ممددة وخالية من السكر.     • 

منظفو األسنان االحترافيون
لمنع أمراض اللثة، قم بزيارة منظف األسنان االحترافي على األقل مرتين في السنة ألنك تحتاج إلى   • 

تنظيف أسنانك بشكل روتيني.  
عادة يكون التقليح )التنظيف العميق لألسنان( والتلميع غير مؤلمَين ولذلك من المهم أن تخبر منظف   • 

األسنان إن شعرت بعدم االرتياح.  
قد تؤدي إزالة اللويحة السنية إلى نزف في اللثة ولذلك قد يكون من الضروري استخدام معالجة مثل   • 

الغرغرة الحاوية على مضاد حيوي.   
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األدوات السنية

تقويم األسنان
إن كنت بحاجة إلى تقويم لألسنان فيجب الموافقة على خطة عالج مع مركز الناعور الخاص بك قبل البدء. وعند 

تركيب التقويم، سيعمل طبيب تقويم األسنان )طبيب أسنان أخصائي( بحذر لتجنب أذية لثتك. يمكن للويحات أن 
تعلق على اللثة واألسنان عند ارتداؤك التقويم مسببة بذلك االلتهاب ونزف اللثة. الصحة الفموية الجيدة مع االنتباه 

إلى التنظيف الجيد بالفرشاة والخيط مهمة عند وضع التقويم. نّظف كل سن على حدة وخذ وقتك لضمان إزالتك لكل 
اللويحات. قم بزيارة طبيب التقويم بانتظام لتعديل التقويم وللبحث عن النخور وأية عالمات ألمراض اللثة.

طقم األسنان 
إن كان لديك أسنان مفقودة فيمكن تركيب طقم أسنان. من المهم أن يكون طقم األسنان بقياس جيد حتى ال تقوم بعّض 
لثتك مسبباً بذلك النزف. ينبغي أن تزيل الطقم للتنظيف بعد الطعام. استخدم فرشاة بشعيرات ناعمة ثم اشطفها بالماء 

 قبل إعادتها إلى فمك. اغسل الطقم كل ليلة بنقعه في محلول لتنظيف طقم األسنان إلزالة البقع والجراثيم.  

منع الطوارئ السنية 
ارتِد دوماً واٍق للفم عند ممارسة الرياضة – اطلب من طبيب األسنان أن يصنع واحدة لك.  •

كما يمكن استخدام واقي الفم لحماية أسنانك من الصدمة الناجمة عن صّك وتطبيق األسنان بقوة.   •
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مسببات أخرى لمشاكل سنية 

الحمل
من الممكن التعرض للمزيد من النزف أثناء الحمل حتى لو لم تكوني مصابة باضطرابات نزفية. يمكن اللتهاب 

اللثة )نوع خفيف من االلتهاب اللثوي( أثناء الحمل أن يسبب لثة مؤلمة وحمراء ومتورمة ويمكن للثة أن تنزف عند 
التنظيف بالفرشاة أو الخيط. ولذلك فمن المهم زيارة طبيب األسنان أثناء الحمل وللسنة األولى بعد ذلك. المعالجة 

 السنية مجانية خالل تلك الفترة )انظري الصفحة 6(. 

جفاف الفم 
يمكن أن يكون جفاف الفم )جفاف الريق( نتيجة جانبية لبعض األدوية التي تتناولها أو بعض األمراض المعينة أو 
االلتهابات. يزداد الجفاف شيوعًة عند المتقدمين بالسن وخاصة عند النساء ذات الصحة العامة الضعيفة. يعني الفم 
الجاف ازدياد احتمالية إصابتك بتسوس األسنان أو التهاب حول األسنان )التهاب اللثة( أو التهابات فموية )خاصة 

القالع( وعدم تحمل طواقم األسنان. كما قد يسبب جفاف الفم رائحة نفس كريهة وخاصة خالل الليل.

اللثة المنحسرة
يمكن الوقاية من اللثة المنحسرة: أفضل طريقة لمنع - والوقاية من - وتأخير ضياع كبير لألنسجة هي معرفة 

مسبباتها. قد يسببها استخدام فرشاة أسنان بشعيرات خشنة والذي يمكن أن يسبب اهتراء المينا عن األسنان مسبباً 
التحسس. تعني أمراض اللثة )أمراض حول اللثة( أن لثتك باتت ملتهبة وبذلك تنحسر )تتراجع( من سطح السن 

 مسببة جيوباً لثوية عميقة حول السن وانحسار اللثة. 

يسبب التدخين انحسار شديد للثة وتبدأ اللثة بفقدان مخزون حيوي من الدم مما يسمح لاللتهابات وفقدان األنسجة. 
يعني االمتناع عن التدخين بأن األنسجة اللثوية ستحتوي على دوران دم أفضل وتهيجاً أقل مما يساعد على إبقاء اللثة 

 تشّد حول الجذور.  

عند ثقب اللسان والشفة )لوضع الحَلق( فمن الممكن تحريك أنسجة اللثة من مكانها مما يكشف السن بسبب الفرك 
المتكرر على أنسجة اللثة والضرر التدريجي للنسيج. ولكن السبب الرئيسي النحسار اللثة هو تجاهل الرعاية السنية 

 والتأخر في التنظيف وعدم عالج النخور ومشاكل مستمرة في اللثة. 

HIV نقص المناعة البشرية
إن كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية فعلى األرجح إصابتك بقروح والتهابات فموية أو في اللسان. إن كان 

العدد CD4 منخفضاً لديك فقد تكون أكثر عرضًة لجفاف الفم أو أمراض اللثة أو تقرحات فموية أو القالع أو نمو 
غير طبيعي للخاليا والتهابات فطرية وفيروسية. تحدث مع طبيب أسنانك إن لم تتعافى تقرحاتك خالل 7- 10 أيام أو 

 إن طرأ تغيير غريب في فمك.

عليك إعالم طبيب أسنانك عن وضع نقص المناعة البشرية لديك حتى يفحص مشاكل اللثة المرتبطة بفيروس 
نقص المناعة البشرية ولضمان عدم تفاعل أي من األدوية مع األدوية الخاصة بنقص المناعة البشرية. كذلك أخبر 
أخصائي نقص المناعة البشرية إن كانت األدوية المرتبطة بنقص المناعة البشرية تسبب لك جفاف الفم. قم بتنظيف 

 أسنانك مع محترف تنظيف أسنان أكثر من مرتين في السنة إن كنت أكثر عرضة لتراكم اللويحات. 
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C التهاب الكبد من نوع
 IX أو VIII فقد يكون لديك عدداً أقل من الصفيحات أو عوامل التخثر عدا العامل C إن كنت مصاباً بالتهاب الكبد

بسبب خلل الكبد مما قد يسبب سهولة النزف. يمكن للعالج من التهاب الكبد C إنقاص مناعتك ضد االلتهابات مما 
يسبب احتمالية قروح فموية. يمكن لطبيب أسنانك تزويدك بالمشورة فيما يتعلق بالحمية أو الفيتامينات المكملة )مثل 

الفيتامين ب 12( والغرغرة الفموية التي قد تساعد.

:C عليك في حال إصابتك بنقص المناعة البشرية أو بالتهاب الكبد
أعلم طبيب أسنانك أو منظف األسنان االحترافي بإصابتك بنقص المناعة البشرية أو بالتهاب الكبد لضمان   • 

حصولك على الرعاية السنية المناسبة. سيتم احترام خصوصيتك.  
اشطف فمك مرتين يومياً باستخدام غرغرة معقمة.  •

قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام ألنه سيكون لديه فهم جيد عن العيش مع مثل هذه الفيروسات ويمكنه   • 
طمأنتك عن أية مخاوف قد تكون لديك.  

اتصل بمركز الناعور للتوصيات المتعلقة بعالج الناعور ومستوى الصفيحات )إن تطلب األمر( قبل أية   • 
عملية توغلية.  

 

 أنواع المعالجة السنية 

نصائح وقائية
سيزودك طبيب أسنانك بالمشورة فيما يتعلق بكيفية منع األمراض السنية خالل موعد السن الروتيني. قد يتضمن ذلك 

المشورة عن الحمية أو إرشادك بطريقة تنظيف أسنانك أو التوقف عن التدخين.

عالج نظافة األسنان
غالباً ال يسبب عالج نظافة األسنان الروتيني مشاكل نزفية. ولكن إن كانت حالة اللثة لديك ضعيفة وتحتاج إلى مخدر 

موضعي قبل أن يقوم طبيب األسنان بالتنظيف تحت اللثة فقد تحتاج إلى التحويل إلى المشفى.

أطقم األسنان المتحركة
يمكن صنع وتركيب طقم األسنان الستبدال أسنان مفقودة بأمان عند طبيب أسنانك المحلي.
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ترميم األسنان
قد يتضمن الترميم الحشوات أو التيجان أو الجسور الستبدال األسنان المفقودة. يمكن لطبيب أسنانك القيام ببعض 

هذه العالجات ولكن يعتمد ذلك على نوع إبرة المخدر الموضعي التي تحتاجها.

قلع األسنان والجراحة
تحتاج عادة لقلع السن أو الجراحة الذهاب إلى مشفى لطب األسنان أو قسم طب األسنان في مشفى حتى تتلقى 

العالج مسبقاً لتحديد النزف الحقاً. يمكن لفريق طب األسنان أو الناعور تنظيم ذلك. تجنب الشطف أو البصق لمدة 
تصل إلى 24 ساعة بعد قلع السن لتجنب إزالة الخثرة. يمكن استخدام حمض الترانيكسيمي إن استمر النزف. 

التخدير الموضعي واإلبر
قد تسبب بعض اإلبر النزف. ولذلك يجب استخدامها في قسم طب األسنان أو المشفى. يمكن استخدام غيرها بأمان 

عند طبيب األسنان المحلي.  

كيفية الشكوى عن رعاية سنية سيئة
في معظم الحاالت، إن لم تكن راٍض عن الرعاية أو العالج الذي تلقيته فمن األفضل التحدث مباشرة مع مركز 
الناعور الخاص بك. يجب أن يكون مركز الناعور الخاص بك قادراً على مساعدتك للعمل على حل أية أمور 

 تواجهك في الوصول إلى رعاية سنية أو عالج سني جيَدْين. 

وقد ترغب في الحديث مباشرة مع العيادة السنية ذات الصلة إلبالغهم بعدم رضاك بالرعاية أو العالج الذي 
حصلت عليه عند زيارتك لطبيب األسنان.

لدى العيادات السنية إجراءاتهم الرسمية الخاصة بهم للشكوى ويمكن حل الكثير من األمور بهذه الطريقة دون 
الحاجة ألخذ الموضوع إلى أبعد من ذلك. 



يتم دعم هذا المشروع من قبل تبرع خيري من شركة فايزر المحدودة.

مع الشكر الخاص للدكتورة لوكانا ناناياكارا، استشارية طب األسنان الترميمي في مشفى لندن الملكية – رويال 
لندن- لمساعدتها في هذا الكتيب.

لوكانا هي القيادية السريرية لخدمة شمال لندن للشبكة السنية للبالغين المصابين بالناعور. كما أنها نائبة الرئيس 
للجنة السنية لالتحاد الدولي للناعور. 

تبذل جمعية الناعور كل الجهد لضمان تزويد خدماتها أحدث وأدّق المعلومات الحيادية فيما يتعلق باضطرابات 
النزيف.

نأمل أن هذه المعلومات ستضيف إلى النصائح الطبية التي تحصلون عليها وأن ذلك سيساعدكم للمساهمة في 
القرارات المتعلقة بالعالج والرعاية الخاصة بكم. الرجاء أن تستمروا بالحديث مع طبيبكم أو الممرضة المختصة 

في حال قلقكم تجاه أي أمر طبي.
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