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  خطة عمل ترويجية: صحة الفم
  األمراضوالوقاية المتكاملة من 

  
  
  
 ومن هذه األمراض تسوس األسنان وأمراض       يرة،إن أمراض الفم من مشكالت الصحة العمومية الخط         -١

دواعم األسنان وفقد األسنان وتقرحات أغشية الفم المخاطية وسرطان الفم والبلعوم وأعراض الفـم المتـصلة                
 اًوتترك هذه األمراض آثـار    . باأليدز والعدوى بفيروسه والتهاب الفم الناخر التقرحي ورضوح الفم واألسنان         

وعلـى  . ي نوعيـة الحيـاة    دمجتمعات من حيث األلم والمعاناة والضعف الوظيفي وتر       واسعة لدى األفراد وال   
وتعكس األنماط الراهنة   . الصعيد العالمي، يتحمل السكان المحرومون والفقراء العبء األكبر من تلك األمراض          

مل الـسلوكية    البلدان والمتصلة بالظروف المعيشية والعوا     المختلفة باختالف  المخاطر   مرتسماتألمراض الفم   
وفي العديد من البلدان المرتفعة الدخل التي تنفذ        . والبيئية ونظم صحة الفم وتنفيذ خطط الوقاية من أمراض الفم         

وعلـى  . البـالغين برامج رعاية الفم الوقائية تراجع انتشار حاالت تسوس األسنان لدى األطفال وفقدانها عنـد    
لكبار في السن من السكان وهو يؤثر أثراً سلبياً فـي نوعيـة             الصعيد العالمي، يرتفع عبء أمراض الفم عند ا       

 من رعاية منتظمة فيمـا      اًأما في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فال يستفيد السكان عموم          . حياتهم
وشهد بعض البلدان في السنوات األخيرة زيادة في حاالت         . يخص صحة الفم، كما لم توضع فيها برامج وقائية        

  .للفلوريداتاألسنان، وربما استمرت تلك الزيادة نتيجة لتزايد استهالك السكّريات وعدم كفاية التعرض تسوس 
  
ومع . وتنتشر أمراض الفم المتصلة بالتبغ في الوقت الحاضر في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع               -٢

 تزايد مخـاطر اإلصـابة       المرجح نمل  تزايد استهالك التبغ في الكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخ         
وذلك باإلضافة إلى ارتبـاط أمـراض دواعـم         . بأمراض دواعم األسنان وفقد األسنان وسرطان تجويف الفم       

 وفقدان األسنان بأمراض مزمنة مثل السكّري؛ لذلك فإن تزايد حاالت السكّري في العديد من البلـدان                 األسنان
كما يعاني المتعايشون مع األيدز والعدوى بفيروسه مـن أمـراض           . فميمكن أن يحدث أثراً سيئاً على صحة ال       

 في صحة الفم ونوعية الحياة، وذلك مثل اآلالم وجفاف          اًفموية معينة؛ وتؤثر العدوى بفيروس األيدز أثراً سلبي       
  .الفم وصعوبة المضغ والبلع وتذوق الطعام

  
ـ      ويسهم التهاب الفم الناخر التقرحي، وهو نوع من غنغرين          -٣  فـي   اًة الوجه والفم المضعفة، إسهاماً هام

عبء المرض في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والسيما في أفريقيا وأوروبا؛ ومن عوامـل                
االختطار الرئيسية لهذا المرض الفقر وسوء التغذية الحاد ومياه الشرب غير المأمونة والممارسـات الـصحية            

  .مثل الحصبة والمالريا واأليدز والعدوى بفيروسهالسيئة واألمراض المعدية 
  
وأمراض الفم هي رابع األمراض من حيث ارتفاع تكاليف العالج في البلدان المرتفعة الدخل، حيـث                  -٤

تتم فيها مواجهة عبء أمراض الفم عن طريق إقامة نظم متقدمة لصحة الفم وهي تقدم في المقام األول خدمات                   
معظم تلك النظم إلى طلب الرعاية التي يقدمها أطباء األسنان الخـصوصيون، وإن             ويستند  . عالجية للمرضى 

أمـا فـي معظـم البلـدان المتوسـطة          . كانت بعض البلدان المرتفعة الدخل أنشأت نظماً عمومية لصحة الفم         
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والمنخفضة الدخل، فإن االستثمار في صحة الفم استثمار ضعيف حيث تخصص المـوارد بالدرجـة األولـى                 
  .ة الفم الطارئة ولتخفيف األلملرعاي

  
فـي حالـة    هو الـشأن    فكما  . وتشترك معظم أمراض الفم واألمراض المزمنة في عوامل االختطار          -٥

األمراض المزمنة الرئيسية، ترتبط أمراض الفم بالبيئة غير الصحية، ومنها بوجه الخصوص انتشار استهالك              
جانب السلوك الصحي، يعتمد تعزيز صحة الفم على استعمال         وإلى  . التبغ واإلفراط في تناول الكحول والسكّر     

ومن بين األسـاليب ذات     . المياه النظيفة وكفاية اإلصحاح وإتباع شروط نظافة الفم والتعرض المناسب للفلور          
المردودية في الوقاية من أمراض الفم، تنفيذ البرامج الوطنية التي تشمل تعزيز الصحة واتخاذ التدابير الصحية                

  .  الصعيد الفردي والمهني وعلى صعيد المجتمع ككلعلى
  

  تحديد السياسات واالستراتيجيات من أجل صحة الفم
  
استراتيجية تعزيز صحة الفم هي استراتيجية ذات مردودية من حيث تقليص عـبء أمـراض الفـم                   -٦

عزيز الصحة عموماً،   وهي تشكل أيضاً جزءاً ال يتجزأ من عملية ت        . والمحافظة على صحة الفم ونوعية الحياة     
  .ذلك ألن صحة الفم عنصر من العناصر المحددة للصحة بوجه عام ولنوعية الحياة

  
 منظمة الصحة العالميـة    التعرض لعوامل االختطار هو أحد العناصر الرئيسية الستراتيجية          والحد من   -٧

 الوقاية فياية من أمراض الفم  الوقويتعين دمج. من أجل الوقاية من األمراض غير السارية المزمنة ومكافحتها 
  .من األمراض المزمنة، وذلك بالنظر لعوامل االختطار المشتركة بينهما

  
 قدراتها الوطنية في مجـال تعزيـز        بدعموقد قامت بعض البلدان المرتفعة الدخل في العقود األخيرة            -٨

ومازال . مج الصحية الوطنية  صحة الفم والوقاية من أمراضه، وذلك في الغالب كعنصر منفصل في إطار البرا            
هناك عدد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي ال يوجد فيها سياسات أو تمويل وال مـوارد بـشرية                   

  .لتأمين برامج فعالة لصحة الفم من أجل التصدي للمخاطر ولمحدداتها األساسية
  
فم وإدراجها في البرامج الصحية     وتعزيز صوغ السياسات واالستراتيجيات أو تعديلها من أجل صحة ال           -٩

  :الوطنية والمحلية يقتضيان التأكيد على العناصر التالية بصفة خاصة
  

تعزيز النظام الغذائي الصحي، وبشكل خاص تقليل استهالك السكّريات وزيادة استهالك الفواكـه               •
حة للمنظمة، والحد    لالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والص        اًوالخضر وفق 

  من سوء التغذية؛
  
التدخين واستهالك التبغ العديم    (الوقاية من أمراض الفم وسائر األمراض المتصلة باستهالك التبغ            •

، وذلك بإشراك المتخصصين في صحة الفم في برامج اإلقالع عن تعاطي التبغ ووقايـة               )الدخان
  تشجيعهم على تجنبه؛األطفال والشباب من التعود على استهالك التبغ و

  
 وتحسين اإلصحاح من    اًتباع ممارسات النظافة عموم   اتأمين الحصول على مياه الشرب النظيفة و        •

  ؛على الوجه الصحيحأجل تحقيق نظافة الفم 
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ـ وضع خطط وطنية الستعمال الفلور باالستناد إلى البرامج المناسبة للتناول التلقائي للف             • ور عـن   ل
ب والملح واللبن أو االستعمال الموضعي للفلور مثل اسـتعمال معـاجين            طريق تناول مياه الشر   
  كما ينبغي أن تربط برامج فلورة لملح الطعام بخطط اليودنة؛. تنظيف األسنان المفلورة

  
الوقاية من سرطان تجويف الفم والمرحلة السابقة له من خالل إشراك أخصائيي صحة الفـم أو                  •

 من ذوي التدريب الخاص في برامج المسح والتشخيص المبكـر           مقدمي الرعاية الصحية األولية   
واإلحالة إلى الرعاية، وبتنفيذ التدخالت المناسبة فيما يخص مخاطر استهالك التبغ واإلفراط في             

  تعاطي الكحول؛
  
تعزيز التدبير العالجي لأليدز والعدوى بفيروسه عن طريق المسح الفموي المتخصص لألمراض              •

 والوقاية منها وعالجهـا، مـع       في مرحلة مبكرة   والعدوى بفيروسه وتشخيصها     المتصلة باأليدز 
 العبء المزدوج ألمراض الفم والعدوى      والحد من  األلم وتحسين نوعية الحياة      تسكينالتأكيد على   

  بفيروس األيدز في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط؛
  
 من المرض وتقديم الرعاية الصحية األوليـة،        بناء قدرات نظم صحة الفم وتوجيهها نحو الوقاية         •

 خدمات  تعزيزوينبغي  . مع التأكيد بصفة خاصة على تلبية احتياجات السكان المحرومين والفقراء         
العـالج  خـدمات   صحة الفم التي تتراوح بين الوقاية، والتشخيص المبكر والتدخل من أجل إيتاء             

.  لالحتياجات والموارد المتاحة   اًدى السكان وفق  والتأهيل، وتدبير المشكالت المتصلة بصحة الفم ل      
أما في البلدان التي تعاني من نقص شديد في عدد العاملين في مجال صحة الفم، فـيمكن إيتـاء                   

على تقديم الرعاية الصحية األولية ممن تلقوا تـدريباً         من قبل القائمين    الرعاية األساسية   ت  اخدم
  خاصاً في هذا المجال؛

  
 ممارسات أنماط الحياة الصحية والعناية الذاتية       تطويرحة الفم في المدارس إلى      ويهدف تعزيز ص    •

تم عن طريق إتباع أسلوب يعوامل االختطار الرئيسية يمكن أن ل والتصدي. لدى األطفال والشباب
يجمع بين سياسة الصحة المدرسية والتربية الصحية المستندة للمهارات وتأمين بيئـة مدرسـية              

صحية مدرسية، ومن شأن هذا األسلوب أن يسهم أيضاً في مكافحة أمراض الفم             داعمة وخدمات   
  مكافحة فعالة؛

  
 من أجل تحسين صحة الفم والصحة والعافية عموماً حتى مراحل           البالغينتعزيز صحة الفم لدى       •

 والوقاية المتكاملة من األمراض     طوال العمر ، وذلك عن طريق تعزيز الصحة       العمرمتقدمة من   
  الرعاية الصحية األولية المتناسبة مع العمر؛خدمات كيد على إيتاء والتأ

  
تطوير نظم المعلومات عن صحة الفم كجزء ال يتجزأ من عمليات الترصد الوطنية لصحة الفـم                  •

 الالزمة لسياسات صـحة الفـم وممارسـاتها،         البيناتوعوامل االختطار، وذلك من أجل إتاحة       
ولقد تم تـصميم    . س التقدم المحقق في مجال الصحة العمومية      ولصوغ المرامي واألهداف، وقيا   

  األدوات الالزمة في إطار قاعدة المنظمة للمعلومات العالمية ونهجها المتدرج للترصد؛
  
 التي تفصل البلدان المنخفضة والمتوسطة سد الثغراتتعزيز البحث في مجال صحة الفم من أجل         •

 المعارف، وإجراء البحوث التشغيلية وترجمة مجال البحوث في الدخل عن البلدان المرتفعة الدخل
  .بشأن تعزيز صحة الفم والوقاية من أمراضه إلى برامج عمل في مجال الصحة  العمومية
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  اإلجراءات الالزمة في المستقبل
  

سيسهم العمل مع الكيانات األخرى المعنية بصحة الفم في تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من أجـل                   -١٠
كاء الوعي بمحددات صحة الفم والصحة بوجه عام، وفي رعاية البيئات الداعمة للصحة والسلوكيات الصحية          إذ

وستواصل المنظمة تعزيز دعمها لبنـاء القـدرات علـى          .  الوقاية التي تركز على  وفي إقامة نظم صحة الفم      
صحة الفم الشاملة والمتكاملة، الصعيد الوطني وعلى صعيد المجتمعات المحلية، وألنشطة تخطيط وتنفيذ برامج 
  .السيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ولصالح الشرائح المحرومة والفقيرة

  
وستواصل المنظمة تقديم الدعم التقني والتوجيه في مجال تصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع التوضـيحية                -١١

أنحاء العالم، واإلسهام في تقاسم الخبرات بين البلـدان   والموجهة للمجتمعات المحلية في جميع      المسندة بالبينات 
كما تتيح قاعدة البينات الموسعة التابعـة للمنظمـة أساسـاً           . وتعميم الدروس المستفادة عن طريق نشر الدالئل      

لوضع السياسات الخاصة بصحة الفم للتحري عن تكلفة وفعالية التدخالت المنفذة في مجال صحة الفـم علـى                  
وستسدي المنظمة أيضاً المشورة التقنية بشأن إقامـة نظـم          . ي وعلى صعيد المجتمعات المحلية    الصعيد الوطن 

. الترصد المتكامل لصحة الفم، وذلك باالستناد إلى قاعدة المنظمة للمعلومات العالمية ونهجها المتدرج للترصد             
مجال صـحة الفـم ومـع        مع المراكز المتعاونة معها في       نطاق العمل الذي تضطلع به    صل توسيع   اكما ستو 

والرابطة الدولية لبحـوث طـب      ) FDI(المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك االتحاد العالمي لطب األسنان           
  .األسنان

  
أو غير مباشر في صـحة      بشكل مباشر   الستجابة للتغيرات واالتجاهات العالمية المتعددة التي تؤثر        ول  -١٢

 وشراكتها مع الكيانات الدولية المعنية بصحة الفم والقطاع         تعاملهانطاق  الفم وعافيته، ستواصل المنظمة توسيع      
  . وتعزيزها للصحة والوقاية المتكاملة من األمراضالعامةالخاص، وذلك في إطار قيادتها 

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  . بهذا التقريراًالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علم  -١٣
  
  
  

=     =     =  


