كيف نتجنب خطورة التعرض
ألشعة األسنان؟

وزارة ال�صحة
�إدارة طـب الأ�سنان

الأ�سبوع اخلليجي املوحد
لتعزيز �صحة الفم والأ�سنان

مراقبة �صحة الفم والأ�سنان

•يتم ا�ستخدام �أفالم وتقنيات حتتاج لقدر قليل من
الأ�شعة لرت�شيد تعر�ض املري�ض للأ�شعة يف حدود
احلاجة.
•جرعة الأ�شعة امل�ستخدمة تعد �آمنة ن�سب ًيا وك�إجراء
احرتازي يتم ا�ستخدام رداء من مادة الر�صا�ص
حلماية املري�ض وتقليل و�صول الأ�شعة لباقي �أجزاء
اجل�سم.
•الأ�شعة ال�سينية الرقمية “ ”digital x-rayتعطي
�صور عالية الو�ضوح با�ستخدام  % 10من الأ�شعة
امل�ستخدمة يف الأ�شعة التقليدية.
ما هي األشعة ثالثية األبعاد ؟

ه��ذه التقنية احلديثة تتيح الت�صوير م��ن جميع
ال��زواي��ا و�إع�ط��اء معلومات م�صورة كاملة بتكبريات
خمتلفة لدرا�سة حالة العظم والأ�سنان وهو مايلبي
متطلبات الت�شخي�ص والعالج حلاالت زراعة الأ�سنان
وعالج �أقنية اجلذور وجراحة الفكني.
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أسئلة شائعة حول
أشعة األسنان

ما هي فائدة أشعة األسنان؟

الأ�شعة ال�سينية “ ”X Rayهي �أ�شعة متر خالل
�أن�سجة الوجه لنتمكن من ر�ؤية �صورة الأن�سجة الغري
ظاهرة يف الفم على فيلم خم�ص�ص لذلك؛ لت�شخي�ص
التغريات يف الأ�سنان والأن�سجة املحيطة بهامثل جذور
الأ��س�ن��ان والعظم واحل���ش��وات وو��ض��ع خطة العالج
املنا�سبة للمري�ض.
هل إجراء األشعة ضروري خالل
كل زيارة دورية؟

•خالل الزيارة الأوىل قد يحتاج الطبيب للأ�شعة
للتعرف على الو�ضع ال�صحي الفموي وخالل
الزيارات املقبلة يعتمد �إجراء الأ�شعة على تقييم
الطبيب وحالة املري�ض �سواء طفل �أو بالغ و�سواء
كانت الزيارة ال�ستكمال عالج �أو فح�ص دوري �أو
متابعة ملقارنة تطور العالج �أوغري ذلك.
•يجب االحتفاظ ب�صورالأ�شعة للرجوع �إليها عند
احلاجة وقد �أ�صبح ذلك مي�سرا بتوفر الأ�شعة
الرقمية التي تتيح تخزين �صور الأ�شعة والإطالع
عليها و�إر�سال ن�سخ منها �إلكرتونيا لال�ست�شارة
وتبادل الأراء.

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

•هناك �أنواع داخل الفم تعطي �صورة تفا�صيل دقيقة
ل�سن �أو�أك�ثر وهناك �أن��واع خارج الفم تظهر الفكني
وجميع الأ�سنان ومف�صل الفك يف �صورة واحدة.
•يختار الطبيب النوع الأن�سب ح�سب احلالة ،وتختلف
الأ�سماء امل�ستخدمة لو�صف كل ن��وع ح�سب طريقة
توجيه الأ�شعة وح�سب املكان الذي تظهره.
ما هي األنواع األكثر شيوعا؟

•ال�ن��وع الأك�ث�ر ا�ستخداما “”BitewingXRay
وي���س��اع��د ع�ل��ى ت�شخي�ص ال�ت���س��و���س يف الأ�سطح
اجلانبية للأ�سنان.
•النـــوع الثــاين “  ”periapicalXrayوي�ســاعـد
يف ت�شخي�ص التغريات املر�ضية بجذور الأ�سنان
واملنطقة املحيطة ويف عالج �أقنية اجلذور.

•النوع الثالث “ ”panoramic Xrayوهو ما يتيح
ر�ؤي��ة كامل الفكني وم��ا بهما من �أ�سنان يف �صورة
واحدة .ومن ا�ستخداماته متابعة تكوين الأ�سنان يف
الأطفال ومراقبة �ضر�س العقل.
•هناك �أنواع �أخرى ُت ِظهر الفكني والأ�سنان واجلمجمة
ومف�صل الفك لدرا�سة النمو وعالقة الفكني وغري
ذلك من احتياجات الت�شخي�ص والعالج.

