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أجوبة مقدمة من جمعية تقويم األسنان المصرية لبعض األسئلة التي قد تدور في ذهن
متلقي عالج تقويم االسنان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد )(COVID- 19
واحتماالت تعطيل العمل بالعيادات
نظرا النتشار  ،COVID-19قد يضطر أخصائي تقويم األسنان التخاذ القرار الصعب -على أهميته -بتأجيل أي
ً
مواعيد غير طارئة ،يمكنك التأكد من أن هذا القرار لن يتم اتخاذه بسهولة إنما يتم اتخاذه لحماية المرضى والموظفين
والعائالت.
بالنظر إلى تعطيل العمل ،فقد يكون لديك بعض األسئلة:
هل هذا سيؤخر عالجي؟
خيارا في ظل
نحن نعلم أن جز ًءا مهما ً لنجاح عالج تقويم األسنان يكون باالنتظام في مواعيدك ،ولكن إذا لم يكن هذا
ً
هذه الظروف غير العادية ،فال بأس وال داعي لالنزعاج؛ فإن هذا التأجيل لن يكون له تأثير كبير على خطة العالج
الشاملة.
بالنظر إلى الوضع الراهن ،فسيعمل طبيب تقويم األسنان الذي يباشر حالتك بجد إلعادة خطة العالج الخاصة بك إلى
مسارها الصحيح عند مواصلة العالج ،ويمكنك المساعدة في الحفاظ على المسار الصحيح للعالج من خالل اتباع
توجيهات طبيب تقويم األسنان الخاص بك من تجنب األطعمة الصلبة واللزجة والحفاظ على أسنانك نظيفة ،فمع
المواعيد المحدودة المتاحة حاليا ً ،فليس اآلن الوقت المناسب إلصالح الدعامات المكسورة .فالحفاظ على سالمة
جهازك وصحة أسنانك هو الضامن ألفضل نتيجة ممكنة.
ماذا تستطيع ان تفعل اآلن؟
تأكد من البقاء على اتصال مع طبيب تقويم األسنان الذي يعتني بحالتك بشأن الموعد المتوقع الستئناف العمل ،وحاول
تسجيل مواعيد اخري عوضا ً عن الزيارات التي ستفوتك للقيام بترتيبها؛ بالنسبة للكثير من العيادات اآلن تكون هذه
المعلومات متاحة على صفحات  Facebookأو مواقع الويب ،إال إنه قد يكون هناك صعوبة شديدة في تحديد موعد
استئناف استقبالك في العيادات ،إال إنه عليك أن تثق أنهم يتخذون قراراهم مراعاة ً لصالحك.
طبيب تقويم األسنان أعلن أنه مستمر في تقديم "الرعاية الصحية األساسية لألسنان" ،فماذا معنى ذلك؟
معنى ذلك أنه إذا كانت لديك ضرورة ملحة خالل هذا الوقت ،مثل اإلحساس بألم غير معتاد أو حدوث إصابة في الفم،
انفصال الحاصرات ( )Bracesعل قدرانه مزعج و لكن ال يعتبر من الطوارىء.
فمن المرجح أن يقوم طبيب تقويم األسنان الخاص بك بتدبير موعد للحاالت الطارئة ،لذا يرجى االتصال بالعيادة
لتحديد الخيار األنسب لحالتك.
هناك الكثير من التشكك في الظرف الراهن ،ولكن ما هو الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين؟
تأكد ان طبيب تقويم األسنان الذي يعتني بك يتطلع إلى رؤيتك في عيادته قريبًا إلتمام العالج بنجاح!
مع خالص تمنياتنا للجميع بدوام الصحة
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