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 ما الخدمات التي يمكن أن يقدمها 
لك طبيب األسنان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية؟

توفر هيئة الخدمات الصحية الوطنية سبل العالج 
األساسية الالزمة للحفاظ على صحة الفم واألسنان 

واللثة وسالمتهم بدون ألم. كما تشدد على توفر 
العالج السريري الضروري. فيما يلي بعض النصائح 
والتفاصيل الخاصة بسبل العالج والتكاليف، ما يمنحك 

القدرة على االبتسامة بثقة.

زيارتك المعتادة األولى
ستحصل عيادة طب األسنان على سجلك الطبي والسجل الخاص باألسنان )إن وجد( وتُجري   •

استشارة طبية؛ لفحص الفم واألسنان واللثة.
ستُقدم لك خطة للعالج، إذا أوصى طبيب أسنانك بعالج األسنان بعد إجرائك للكشف. من شأن هذه   •
الخطة تحديد جميع سبل العالج التي تخضع لها ومقدار تكلفتها. يرجى طلب الحصول على خطة 

في حالة عدم تقديم واحدة لك.
سيوصي طبيب أسنانك بموعد لزيارتك القادمة. قد يحتاج األشخاص الذين يتمتعون بصحة أسنان جيدة إلى الحضور مرة واحدة كل   •

12 إلى 24 شهًرا، بينما قد يحتاج أولئك الذين يعانون المزيد من المشكالت الصحية إلى الزيارة بعدد مرات أكثر.

 زيارة طبيب األسنان في أثناء 
جائحة كوفيد-19

يرجى زيارة العيادة في حال كان لديك موعد، وال تحجز موعًدا إال في الحاالت الضرورية -   •
يحدد أطباء األسنان حاليًا األولوية حسب الفئات المعرضة للخطر أو أصحاب االحتياجات 

األكثر إلحاًحا. 
قد يلزم تغيير مواعيد بعض سبل العالج المعتادة، مثل كشوفات األسنان، لتاريخ الحق.  •

ستبدو العيادة بمظهر مختلف قليالً عن المعتاد ألنها ستعمل بطريقة تراعي قواعد التباعد االجتماعي والنظافة الخاصة في سياق   •
كوفيد-19 لضمان سالمة الجميع. 

رعاية األسنان الطارئة
إذا كنت تشعر باأللم أو تحتاج إلى دعم أو مساعدة أو مشورة، 

فيرجى التواصل مع عيادة طب األسنان بالطريقة المعتادة. 
في حال عدم المتابعة مع طبيب أسنان محدد ولديك حاجة ملحة، 

يمكنك االتصال بخط المساعدة المحلي لطب األسنان:

مدينة مانشستر الكبرى: 
3800 332 0333

 مدينة تشيشاير وميرسيسايد:
9651 476 0161

 مدينة النكاشاير: 
010 1234 0300

مدينة كامبريا الجنوبية: 
822 716 01539
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ليس عليك الدفع مقابل عالج األسنان في هيئة 
الخدمات الصحية الوطنية في حال:

كان عمرك أقل من 18 عاًما أو أقل من 19 عاًما وعند االلتزام بنظام تعليم بدوام كامل  •

الحمل أو اإلنجاب في فترة الشهور االثني عشر الماضية   •

تلقي العالج في مستشفى لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ويشرف على عالجك طبيب األسنان بالمستشفى )ولكن قد   •
تضطر إلى دفع تكاليف مقابل أي أطقم أسنان أو جسور(

تلقي منافع ذوي الدخل المنخفض، أو كان عمرك أقل من 20 عاًما وكنت معاالً من شخص يتلقى منافع ذوي   •
الدخل المنخفض.

طريقة الدفع
تدفع مبلغًا كمساهمة في تكلفة رعايتك وتتحمل الرسوم مقابل سبل العالج حسب النطاق المندرج 

تحته. جميع سبل العالج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية مغطاة بضمان لمدة 12 شهًرا.

تعرف على المزيد من المعلومات...
 يحتوي موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية على مزيد من المعلومات حول خدمات طب األسنان
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سبل العالج
النطاق 1  • 

 )العالج في حاالت الطوارئ( يغطي الرعاية الطارئة، 
مثل تسكين األلم والحشوات المؤقتة.

النطاق 1  • 
يغطي الكشف والتشخيص وإزالة الجير والتلميع إذا كان ذلك مطلوبًا سريريًا والرعاية 
الوقائية )مثل ورنيش الفلورايد( وتلقي المشورة حول كيفية منع المشكالت في المستقبل.

النطاق 2  • 
يغطي جميع المشكالت المدرجة في النطاق 1، باإلضافة إلى أي عالج آخر مثل الحشوات 

أو عمل قناة جذر السن أو خلع األسنان.

النطاق 3  • 
يغطي جميع المشكالت المدرجة في النطاق 1 و2، باإلضافة إلى التيجان وأطقم األسنان 

والجسور واإلجراءات المختبرية األخرى.

النطاق 1
)يشمل العالج في حاالت الطوارئ(

23.80 جنيًها إسترلينيًا

النطاق 2
65.20 جنيًها 

إسترلينيًا

النطاق 3 
282.80 جنيًها 

إسترلينيًا
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مجانًا
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