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أسئلة شائعة حول مراقبة �سحة الفم والأ�سنان
أشعة األسنان

التعرض  خطورة  نتجنب  كيف 
ألشعة األسنان؟

•يتم ��ستخد�م �أفالم وتقنيات حتتاج لقدر قليل من  	
�لأ�سعة لرت�سيد تعر�ض �ملري�ض لالأ�سعة يف حدود 

�حلاجة.

•جرعة �لأ�سعة �مل�ستخدمة تعد �آمنة ن�سبًيا وكاإجر�ء  	
�لر�سا�ض  ��ستخد�م رد�ء من مادة  �حرت�زي يتم 

حلماية �ملري�ض وتقليل و�سول �لأ�سعة لباقي �أجز�ء 

�جل�سم.

تعطي  • 	 ”digital x-ray“ لأ�سعة �ل�سينية �لرقمية�

�سور عالية �لو�سوح با�ستخد�م 10 % من �لأ�سعة 

�مل�ستخدمة يف �لأ�سعة �لتقليدية.

ما هي األشعة ثالثية األبعاد ؟

جميع  م��ن  �لت�سوير  تتيح  �حلديثة  �لتقنية  ه��ذه 

بتكبري�ت  كاملة  م�سورة  معلومات  و�إع��ط��اء  �ل��زو�ي��ا 

مايلبي  وهو  و�لأ�سنان  �لعظم  حالة  لدر��سة  خمتلفة 

�لأ�سنان  �لت�سخي�ض و�لعالج حلالت زر�عة  متطلبات 

وعالج �أقنية �جلذور وجر�حة �لفكني.

مراقبة �سحة الفم والأ�سنان
وزارة ال�سحة

اإدارة طـب الأ�سنان



ما هي فائدة أشعة األسنان؟

خالل  متر  �أ�سعة  �لأ�سعة �ل�سينية “X Ray” هي 

�أن�سجة �لوجه لنتمكن من روؤية �سورة �لأن�سجة �لغري 

ظاهرة يف �لفم على فيلم خم�س�ض لذلك؛ لت�سخي�ض 

�لتغري�ت يف �لأ�سنان و�لأن�سجة �ملحيطة بهامثل جذور 

�لعالج  خطة  وو���س��ع  و�حل�����س��و�ت  و�لعظم  �لأ���س��ن��ان 

�ملنا�سبة للمري�ض.

خالل  ضروري  األشعة  إجراء  هل 
كل زيارة دورية؟

�لطبيب لالأ�سعة  �لأوىل قد يحتاج  �لزيارة  •خالل  	
وخالل  �لفموي  �ل�سحي  �لو�سع  على  للتعرف 

�لزيار�ت �ملقبلة يعتمد �إجر�ء �لأ�سعة على تقييم 

�لطبيب وحالة �ملري�ض �سو�ء طفل �أو بالغ و�سو�ء 

كانت �لزيارة ل�ستكمال عالج �أو فح�ض دوري �أو 

متابعة  ملقارنة تطور �لعالج �أوغري ذلك.

عند  �إليها  للرجوع  ب�سور�لأ�سعة  �لحتفاظ  •يجب  	
�لأ�سعة  بتوفر  مي�سر�  ذلك  �أ�سبح  وقد  �حلاجة 

�لرقمية �لتي تتيح تخزين �سور �لأ�سعة و�لإطالع 

لال�ست�سارة  �إلكرتونيا  منها  ن�سخ  و�إر�سال  عليها 

وتبادل �لأر�ء.

من  مختلفة  أن����واع  ه��ن��اك  ه��ل 
األشعة ؟

�لفم تعطي �سورة تفا�سيل دقيقة  �أنو�ع د�خل  •هناك  	
�لفكني  �لفم تظهر  �أن��و�ع خارج  �أو�أك��ر وهناك  ل�سن 

وجميع �لأ�سنان ومف�سل �لفك يف �سورة و�حدة.

•يختار �لطبيب �لنوع �لأن�سب ح�سب �حلالة، وتختلف  	
طريقة  ح�سب  ن��وع  كل  لو�سف  �مل�ستخدمة  �لأ�سماء 

توجيه �لأ�سعة وح�سب �ملكان �لذي تظهره.

ما هي األنواع األكثر شيوعا؟

 ” • 	BitewingXRay“ ��ستخد�ما  �لأك���ر  �ل��ن��وع 

�لأ�سطح  يف  �ل��ت�����س��و���ض  ت�سخي�ض  ع��ل��ى  وي�����س��اع��د 

�جلانبية لالأ�سنان.

وي�س��اع�د  • 	 ”periapicalXray“ �لث��اين  �لن���وع 

�لأ�سنان   بجذور  �ملر�سية  �لتغري�ت  ت�سخي�ض  يف 

و�ملنطقة �ملحيطة ويف عالج �أقنية �جلذور.

يتيح  ما  وهو  • 	 ”panoramic Xray“ �لنوع �لثالث 

�سورة  يف  �أ�سنان  من  بهما  وم��ا  �لفكني  كامل  روؤي��ة 

�لأ�سنان يف  ��ستخد�ماته متابعة تكوين  و�حدة. ومن 

�لأطفال ومر�قبة �سر�ض �لعقل.

•هناك �أنو�ع �أخرى ُتِظهر �لفكني و�لأ�سنان و�جلمجمة  	
وغري  �لفكني  وعالقة  �لنمو  لدر��سة  �لفك  ومف�سل 

ذلك من �حتياجات �لت�سخي�ض و�لعالج.  


