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دور في ذهن التي قد ت  األسئلةلبعض   ةتقويم األسنان المصري ةمن جمعي ةمقدم ةجوبأ

 (COVID- 19) تجدالمسانتشار فيروس كورونا  في ظل تقويم االسنان عالج  يتلقم

 العياداتبالعمل   تعطيل واحتماالت
بتأجيل أي    -أهميتهى عل-ذ القرار الصعب اتخال أخصائي تقويم األسنان يضطر  قد ، COVID-19نظًرا النتشار 

تم اتخاذه لحماية المرضى والموظفين  ي  إنما ةبسهول يتم اتخاذهن هذا القرار ل يمكنك التأكد من أن   ،مواعيد غير طارئة

 والعائالت. 

 

 : ون لديك بعض األسئلةقد يكف، تعطيل العملبالنظر إلى 

 

 هل هذا سيؤخر عالجي؟ 

ً مهمنحن نعلم أن جزًءا  إذا لم يكن هذا خياًرا في ظل لكن و  ،مواعيدكنتظام في يكون باال ألسنان عالج تقويم ا  حالنج  ا

ون له تأثير كبير على خطة العالج لن يك  تأجيلهذا ال ن  فإ ؛نزعاجال لال داعي و ، فال بأسهذه الظروف غير العادية

 الشاملة. 

ادة خطة العالج الخاصة بك إلى عإل بجد   الذي يباشر حالتكسيعمل طبيب تقويم األسنان ف، الوضع الراهن بالنظر إلى

من خالل اتباع   لعالجل على المسار الصحيحيمكنك المساعدة في الحفاظ و ،العالج مواصلةمسارها الصحيح عند 

مع ف ، أسنانك نظيفةتجنب األطعمة الصلبة واللزجة والحفاظ على الخاص بك من ن تقويم األسنا طبيب توجيهات 

ً حالي المواعيد المحدودة المتاحة سالمة  الحفاظ علىف .دعامات المكسورةال صالحإلالوقت المناسب  آلنا ليسف ،ا

 فضل نتيجة ممكنة.أل هو الضامنأسنانك   جهازك وصحة

 

 ن؟ اآلتستطيع ان تفعل ماذا 

ول  حا و ،العمل فالستئنا قعالمتوبشأن الموعد  الذي يعتني بحالتك تقويم األسنان طبيب تأكد من البقاء على اتصال مع 

ً اخري  مواعيد  تسجيل   تكون هذه  اآلن العيادات من  كثيربالنسبة لل ام بترتيبها؛للقي ستفوتك  التي  عن الزيارات عوضا

موعد   تحديد في  صعوبة شديدةقد يكون هناك  ، إال إن هأو مواقع الويب  Facebookعلى صفحات  متاحةالمعلومات 

 .لصالحك مراعاةً  همهم يتخذون قراراأن   ثقأن ت عليك هن  إإال  ،العيادات  في استقبالك استئناف

 

 ذلك؟  ىعنمماذا ف ،"ألسنانل األساسيةالصحية رعاية ال"تقديم في  مستمر أنهعلن أتقويم األسنان  طبيب

 ،في الفم إصابةحدوث أو غير معتاد ألم ب اإلحساس، مثل ملحة خالل هذا الوقت ضرورة إذا كانت لديك ى ذلك أن ه معن

 .  و لكن ال يعتبر من الطوارىء  انه مزعجعل قدر( Bracesحاصرات )انفصال ال

العيادة ل برجى االتصاي   للحاالت الطارئة، لذا دبير موعد بتطبيب تقويم األسنان الخاص بك  قومفمن المرجح أن ي 

 .لحالتك الخيار األنسب لتحديد 

 

 ، ولكن ما هو الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين؟ ك في الظرف الراهنشكتالهناك الكثير من 

 ! العالج بنجاح  تمام إل  قريبًا ادتهعي في رؤيتك  إلى يتطلع الذي يعتني بك تقويم األسنان  طبيب تأكد ان 

 

 ةتمنياتنا للجميع بدوام الصح خالص مع


