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فوائد العالج وآثار جانبية محتملة
يمنحك تقويم األسنان ابتسامة جميلة وأسنان مصفوفة وعضة سليمة محافظا على صحة األسنان واللثة ،وقد يشتمل العالج على واحد أو
أكثر من اآلتي :تركيب أجهزة ثابتة أو متحركة مع استخدام رابطات مطاطية ،قلع بعض األسنان لتدبير فراغ لصف األسنان أو تقليل
بروزها ،تقليم أجزاء من مينا األسنان لتحسين شكل السن أو توفير مكان لصف األسنان أو إحكام العضة ،الكشف الجراحي لألسنان
المطمورة ،تركيب الغرسات الدقيقة لتحريك األسنان ،جراحات تصحيح الفك ،بعض جراحات اللثة ،وقلع أضراس العقل.
نجاح العالج هو نتيجة شراكة بين الطبيب ومتلقي العالج ،حيث يحتاج الفريق المعالج إلى تعاون ووعي متلقي العالج من أجل الوصول
إلى أفضل نتيجة ،وكما هو الحال في جميع اإلجراءات الطبية قد توجد آثار جانبية محتملة للعالج نادرا ما تكون خطرة ،ولكن يجب أخذها
بعين االعتبار.
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نتائج ومدة العالج :يبذل الطبيب المعالج كل ما في وسعه إلتمام العالج على أكمل وجه في الوقت المحدد ،إال إنه من الصعب ضمان
الوصول إلى النتيجة المثالية كما إنه من المحتمل أن تختلف فترة العالج عن الوقت المحدد سلفا ،وذلك ألنه من الصعب التنبؤ بجميع
المتغيرات التي تصادفنا أثناء رحلة العالج وكذلك الختالف استجابة األفراد للعالج؛ لذلك عليك تنفيذ تعليمات الطبيب والحفاظ على
سالمة األجهزة العالجية وارتداء األجهزة المتحركة واألربطة المطاطية والعناية بنظافة الفم واألسنان للوصول لنتيجة ترضيك في
أقل وقت ممكن.
مثبت األسنان :بعد االنتهاء من العالج يجب ارتداء جهاز خاص لتثبيت األسنان لمدة يحددها الطبيب ،إال إنه بالرغم من ذلك قد
يحدث تغير في اصطفاف األسنان بعد انتهاء العالج نتيجة لنمو الفكين بعد العالج ،او مع التقدم في العمر ،او نتيجة لبعض العادات
السيئة مثل دفع اللسان او مص األصبع ،وتكون هذه التغيرات في أغلب األحيان طفيفة ومقبولة إال إنه في بعض الحاالت قد يلزم
عالج إضافي؛ الضمان األمثل للمحافظة على نتيجة العالج هو المواظبة على ارتداء مثبت األسنان.
األلم والحساسية :من المتوقع الشعور ببعض األلم عند بدء العالج وبعد كل زيارة وخاصة عند المضغ قد تمتد لعدة أيام ،ويساعد
على تخفيف األلم تناول مسكنات األلم العادية وال يلزم مراجعة الطبيب إال إذا طالت مدة األلم ،كما أنك قد تواجه صعوبة مؤقتة
لبضعة أيام في النطق عند استخدام األجهزة المتحركة واألجهزة المركبة في سقف الحلق ،كذلك في بعض الحاالت النادرة يكون لدى
المريض حساسية لبعض المواد المستخدمة في العالج مما قد يستدعي تغييرا في خطة العالج.
تسوس األسنان وأمراض اللثة وتلف عصب السن :تركيب الدعامات التقويمية يزيد من صعوبة تنظيف األسنان مما قد يؤدي إلى
اإلصابة بتسوس األسنان وأمراض اللثة إذا لم تلتزم بالتعليمات الخاصة بنظافة الفم واألسنان ،وفي حاالت اإلهمال الشديد لنظافة الفم
قد يتم إيقاف العالج ،كذلك فقد يؤدي تقويم األسنان إلى التأثير على عصب األسنان التي تعرضت لصدمات او المصابة بتسوس
سابق مما يتطلب عالج عصب السن.
تآكل الجذور :قد يحدث مع العالج تآكل سطحي طفيف لجذور األسنان ،إال إنه في بعض الحاالت القليلة يكون التآكل شديدا مما
يستدعي تغييرا في الخطة العالجية.
مفصل الفك :ال يوجد دليل علمي دامغ أن تقويم األسنان يتسبب في التأثير السلبي على مفصل الفك ،فألم مفصل الفك أو صعوبة
الحركة قد تحدث مع او بدون المعالجة التقويمية ،وفي حالة الشعور بأي من هذه األعراض ينبغي إبالغ الطبيب التخاذ الالزم.
اإلصابات :قد تقوم بعض األجهزة العالجية باالحتكاك بأنسجة الفم لحين التأقلم عليها ،كذلك عليك الحذر من العبث باألجهزة وكذلك
التعرض لإلصابات في منطقة الوجه ،وإذا كنت ممن يمارسون الرياضات العنيفة فعليك بإخبار الطبيب التخاذ التدابير الوقائية.
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موافقة مستنيرة
أقرأنا الموقع أدناه أنني قد قرأت واستوعبت اآلثار الجانبية المحتملة للعالج الواردة بهذا النموذج ،وقد ناقشت النموذج مع الطبيب المعالج
وتم إعط ائي الفرصة لالستفسار وتمت اإلجابة على األسئلة التي طرحتها ،وقد ناقشت مع الطبيب الخيارات المتاحة للعالج وتم االتفاق
على طريقة العالج المقترحة وكذلك أفوض الطبيب المعالج بتوفير اإلجراءات الالزمة للمباشرة في العالج ،وقد تم إعالمي أن تكاليف
عالجي تشمل تقويم األسنان وال تتضمن أي عالجات أخرى.
وكذلك أوافق على عمل السجالت الشخصية بما في ذلك صور األشعة قبل وأثناء وبعد العالج ،وآذن بعرض سجالتي الطبية لمقدمي
الرعاية اآلخرين لغرض المشورة الطبية او لألغراض التعليمية مع الحفاظ على سرية هويتي الشخصية.
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