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 الرسائل الرئيسية

 السؤال

في  178هل المعالجة اإلجبارية للملح بمادة الفلورايد التي تم اقتراحها مؤخرًا في القانون رقم  ←

 الحل األنسب واألكثر استدامة للحد من تسوس األسنان في الدولة؟لبنان هي 

 المتوفرة )نتيجة البحث( والبراهين األدلة ملخص

ة على المستوى الدولي، لها من ة الفلورايد مسألة جدلي  تعتبر مسألة معالجة المياه والملح  بماد   ←

 دها.يعارضها ومن يؤي  

تركز على فوائد وأضرار معالجة المياه والملح  ((systematic reviewة مراجعة منهجي   12وجدنا  ←

س ة الفم واألسنان على تسو  ة تركز على تأثيرات برامج صح  مراجعة منهجي   12ة الفلورايد؛ وبماد  

 األسنان.

 الحد   منض   عتبر)الذي ي   جزء في المليون 1على مستويات  بالفلورايدإن معالجة مياه الشرب  ←

ي س األسنان في أوساط األطفال والبالغين، لكن بالمقابل تؤد  انتشار تسو  نسب( تحد  من األأ 

   ة لألسنان بسبب التعرض للفلور.إلى تدهور الطبقة الخارجي  

ي إلى تراجع مستويات ؤد  تة وة سام  جزء في المليون، فإن الفلورايد ماد   1أما عند تجاوز حد   ←

 ة لدى األطفال.ة/إدراكي  معرفي  هات وإلى تشو   ((IQوالذكاء  االستيعاب العقلي  

اء بما في ذلك ة لجهاز الغدد الصم  ي إلى تعطيل الوظائف الطبيعي  كما أن الفلورايد قد يؤد   ←

 ة، وتتفاقم الحالة األخيرة لدى األفراد الذين يعانون من نقص في اليود.ة الدرقي  الغد  

نات واألدل   تتفاوت و ← لعارضة للفلورايد على كسور العظام ة فيما يتعلق بالتأثيرات اة العلمي  البي 

ة عند ة وقائي  ة وأخرى إلى آثار إيجابي  والسرطان، حيث تشير بعض الدراسات إلى آثار سلبي  

 على.أجزء في المليون أو مستويات  1استخدام الفلورايد على مستوى 

س األسنان من تسو   ة في الحد  وفي حين أن معالجة الملح بمادة الفلور قد تكون ذات آثار إيجابي   ←

سنة، فإنها أيضًا تؤدي إلى ارتفاع مستوى الفلور وما ينتج عن ذلك  15-6لدى األطفال في عمر 

 م.ها التسم  من أضرار، بدءًا من مظهر األسنان وليس أقل  

ة أخرى لمعالجة الملح ة صحي  سلبي   مخاطر وجودبيانات للتحقق من   توافر عدم منعلى الرغم  ←

فإن معظم التجارب المعتبرة من معالجة المياه في الفلور تنطبق أيضًا على ، ة الفلوربماد  

ة كال المسألتين تتم في معالجة الملح بالفلور، ألن  إلى  وإدخاله  تناوله عبر عمل الفلورايد الي 

الت تعاطي الفلورايد ة العارضة ترتبط بمعد  لبي  ة   الجسم وألن التأثيرات الصحية الس  وليس بكيفي 

 . هوصول

 متجادل عليه ذاته الفلورايد هو بحد   إلستهالك"أنسب"  كما أن مسألة وجود مستوى أو حد   ←

 للفلورايد  استهالكهمة لألفراد ومستويات بسبب االختالفات في العادات الغذائي  

في تطبيقات  (األسنان مباشرة على أي) ة للفلورايدبالمقابل، فإن االستخدامات السطحي   ←

الفم واألسنان، مثل استخدامه في أدوية األسنان وأدوية المضمضة، وأدوية الدهون  نظافة

من تسوس األسنان، وقد اختلفت  ة عالية في الحد  ة، أثبتت فعالي  والجل )الهالميات( الفموي  

نات العلمي       .سطحي استخدامها أن خاصة يرها على ارتفاع مستوى الفلورايدة بشأن تأثالبي 
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ة التي تحتوي على والمكمالت الغذائي   Xylitolكما أن استخدام العلكة )اللبان( بمادة إكسيليتول  ←

 من تسوس األسنان. د  حفيتامين د أثبتت إيجابيتها في ال

ة ة والتثقيفي  ة الفم واألسنان ضمن منهاج األنشطة الترويجي  وقد ثبت أن اعتماد موضوع صح   ←

 ات.في السلوكي   تغيير في تحقيقب المدارس له نتائج واعدة لطال  

ة لها أيضًا دور في ة التي تدمج مختلف أفراد المجتمعات المحلي  يبدو أن النماذج التشاركي  كما  ←

 ة الفم واألسنان.ة فيما يتعلق بصح  الحد  من الفوارق ما بين الفئات االجتماعي  

 ما الذي تنتهجه الدول األخرى

على معالجة المياه بالفلور في عدد من الدول التي كان فيها برزت معالجة الملح بالفلور كبديل  ←

ًا تطبيق معالجة المياه بالفلور. ويتم بيع الملح المعالج بالفلور إلى جانب من غير الممكن عملي  

ة التي تعتمد برامج ة أسواق الدول األوروبي  الملح غير المعالج بالفلور وغيره من البدائل في كاف  

 لور على أساس طوعي/اختياري.معالجة الملح بالف

ة تها الوقائي  ة الفم واألسنان في عدد من الدول، وقد أثبتت فعالي  ة لصح  تم تطبيق برامج وطني   ←

 ة الفم واألسنان لدى األطفال في كل من اسكتلندا والنمسا وانكلترا والصين.في تحسين صح  

 اعتبارات التطبيق العملي

 ها مسبقًا:ة كشروط يجب توفر  نات التالي  لب المكو  بالفلورايد يتط  إن تنفيذ برامج معالجة الملح  ←

دراسات حديثة وشاملة حول مستويات التعرض للفلورايد، ومعدالت إجمالي ما يأخذه  ←

 األفراد من فلورايد، ومعدالت استهالك الملح

 ة على الجودةة وخارجي  مع رقابة داخلي  شاملة  ورقابةامج/نظام مسح نبر ←

 م إبقاء األمالح المعالجة بالفلورايد خارج المناطق التي الالتوزيع بحيث يت   خارطة لشبكة ←

 فيها حاجة إلى مزيد من الفلورايدتوجد 

ة والتثقيف في ة، ومشاركة المعلومات، والتوعي  التنسيق ما بين الجهات المعني   ←

 ةأوساط المجتمعات المحلي  

ي وحمالت مزيجًا من التثقيف الصح   بة الفم واألسنان يتطل  برنامج شامل لصح   إعدادإن  ←

ة للكشف المبكر ة ثانوي  ة، و)في حال لزم( إجراءات وقائي  ة األساسي  ة، واإلجراءات الوقائي  التوعي  

ة على والعالج. ويعتمد نجاح برامج صحة الفم واألسنان في المدارس والمجتمعات المحلي  

ن والسلطات واألخصائيين الصحيي  مين واألهل والمدرسة مستويات التزام كل من المعل  

 ية.الصح  

 مكونات السياسة العامة واعتبارات التطبيق العملي  

ة لقانون المعالجة بملح الفلورايد بسبب ما قد ينتج يغة الحالي  : إعادة تقييم الص  1ن العنصر المكو   ←

 ة عارضة.ية سلبي  عنه من تأثيرات صح  

ة العامة لتعزيز ة بديلة في مجال الصح  واألسنان كآلي  ة الفم : تطبيق برامج صح  2ن العنصر المكو   ←

من تسوس األسنان عبر  والحد   ،ة الفم واألسنانق بصح  ة فيما يتعل  الوعي والممارسات اإليجابي  

    .الجسم إلى وإدخاله لمادة الفلورايد المباشر التناولأساليب ال توجب 
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 الملخص التنفيذي

 الحالة الراهنة

)فلورة الملح( في البرلمان  178، تم إقرار قانون رقم. 2011آب/ أغسطس  29بتاريخ 

على وجوب فلورة جميع الملح المستخدم في الطبخ والطعام في لبنان. وكان  اللبناني، بما ينص  

، مما أثار جداًل في 2014ز التنفيذ بدءًا من كانون األول/ ديسمبر من المفترض أن يدخل القانون حي  

 األوساط اللبنانية. 

سؤال  عنرة ،التي تأتي ضمن سلسلة الرد السريع، إلى اإلجابة وتهدف هذه المذك  

، في لبنان هي الحل األنسب 178ة للملح، والتي تضمنها نص القرار إذا كانت الفلورة اإلجباري   ما

عرضة  شرائح السكان األكثر االعتبار بعين تأخذرة األسنان في الدولة. وهذه المذك   للحد من تسوس  

  والفقراء.

 
 ياق اللبنانيالس  

، 1994 عامتم تنفيذ مسح وطني حول صحة الفم واألسنان للمرة األولى في لبنان 

 )    ة س األسنان في كافة الفئات العمري  وأشارت نتائج هذا المسح إلى انتشار كبير لتسو  

2004Doumit et al,  .) 

راسات حول مستويات التعرض للفلورايد في وقد تال ذلك تنفيذ سلسلة من الد  

ة العامة؛ خلصت هذه الدراسات إلى أن السكان في طالب المدارس، بدعم من وزارة الصح  أوساط 

(. وحيث أن فلورة المياه لم تعتبر Doumit et al, 2004لبنان ال يتعرضون لما يكفي من الفلورايد )

ة الملح ممكنًا في لبنان، تم اختيار فلورة الملح كبديل في ضوء النجاح الذي شهدته تجربة معالج حالا 

 .1971باليود في لبنان منذ 

 التقييمات أن إلى االشارة ويجدر

حول مستويات التعرض للفلورايد  المحلية

في لبنان، بقيت محدودة  االستهالكومستويات 

على فئات عمرية معينة ولم تشمل كافة األعمار؛ 

  2من مصادر المياه التي تم اختبارها ) 15كما أن 

منها تقع ضمن مناطق صناعية( احتوت على نسب 

فلورايد ضمن أو أعلى من الحد األدنى الموصى 

  1ملغ لكل ليتر 0.5به للفلورايد وهو 

(WHO,1993;WHO,1994  US, EPA, 1985;  .)

ن فقد ذلك إلى باإلضافة وجود الفلورايد في  تبي 

الذي يتناوله العديد من اللبنانيين بكثرة؛  الشاي

تتراوح   عاليةويحتوي الشاي على الفلورايد بنسب 

 Jurdi etملغ لكل ليتر ) 1.680إلى  0.620بين 

                                                           

  لمزيد من المعلومات حول نسب الفلورايد في المياه   1إلى المربع النصي رقم  انظر 1 

: معلومات هامة عن نسب الفلور 1مربع رقم 

 في المياه المعالجة بالفلور

إن الحد األدنى الموصى به لمعدل نسبة الفلور 

 1985USملغ لكل ليتر ) 0.5هو  في مياه الشرب

EPA,  و 1993 ,؛WHO و,1994، ؛WHO في ،)

ملغ  1.5 حين أن الحد األقصى الموصى به هو

 (.,2011WHOلكل ليتر )

الت نسب الفلور األمثل في المياه  وتتراوح معد 

 (. WHO, 1993) ملغ لكل ليتر  1-0.5في حدود 

وفيما يتعلق بمعدالت النسب األمثل الموصى 

لت  بها، فإن الواليات المتحدة وكندا وإيرلندا عد 

 1.2-0.7هذه النسب مؤخرًا وخفضتها من حدود 

 2013ملغ لكل ليتر ) 0.7إلى  ملغ لكل ليتر

Harding and Mullane,  ؛  U.S. Department 

of Health & Human Services  , 2011 .) 
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al,2001 الحليب( يتجاوز  غيرعبر السوائل )(. وقد خلصت الدراسة الميدانية إلى أن تعاطي الفلورايد

-0ة لألطفال في الفئة العمرية )اآلمن والكافي في كافة األوساط الريفي   المعدالت التقديرية للحد  

 شهرًا( في األوساط 12-7سنوات( ممن شملتهم الدراسة، ولألطفال في الفئة العمرية ) 2

ياق، تجدر اإلشارة إلى عدم الس   هذا (. وفي  Jurdi et al,2001راسة )المدنية ممن شملتهم الد  

األغذية واألطعمة المحلية والمستوردة  الفلورايد عبر إستهالك وجود أي بيانات عن مستويات

 Abu Zeidملغ لكل كلغ ) 370)مثاًل، قد تصل نسب وجود الفلورايد في األسماك المعلبة إلى 

and EL-Hatow,2007 ستويات التعرض للفلورايد عبر عن م  حديثة بيانات(. كما أنه ال توجد

 اجريت التيأن الدراسات الميدانية  ذلكمنتجات العناية بالفم واألسنان وتبعاتها. ويضاف إلى 

ة الفئات بعض على كاني   Globalفي اليود ) نقص وجودأثبتت األطفال  ومنها لبنان في الس 

nutrition report, 2014  ؛Global Iodine Nutrition Scorecard for 2012 ،) قد يتفاقم  الذي

 1الجدول رقم  إلى ( )انظرUS National Health Research, 2006بدوره في حالة وجود الفلورايد )

نات البحثي   8ص.  ل حول األدلة والبي   ة المحلية(.لموجز مفص 

 

   ياسة العامة واالعتبارات الواجب أخذها عند التطبيقعناصر الس  

 

الحالي لقانون فلورة الملح بسبب ما قد  تقييم النص  : إعادة 1عنصر رقم 

 ة محتملةة سلبي  ينتج عنه من تأثيرات صحي  

ة صحي   وعوارض ه الحالي قد يؤدي إلى تأثيراتأ( إن تطبيق القانون كما يرد في نص  

 ة في لبنان.كاني  ة في أوساط بعض الفئات الس  سلبي  

الفلورايد  إستهالكهناك مخاوف من أن تؤدي فلورة الملح إلى ارتفاع معدالت 

 Cheng) 2صحية سلبية  لتأثيرات التعرض خطر في يضعهم قد ممابنسب كبيرة لدى بعض األفراد، 

et al, 20132012 ,؛  Choi et al ؛Tang et al, 2008 ؛NHMRC, 20072005؛ Khan   Soto-

Rojas et al,2004; ؛McDonagh et al, 2000ة ومراجعة واحدة مراجعة منهجي   11 تحديد تم ( وقد

حول التأثيرات السلبية المحتملة  (systematic reviews and 1 literature review 11) اتلألدبي  

ل حول خالصة هذه المراجعات، انظر  2جدول رقم  إلى لمعالجة المياه والملح بالفلور )لموجز مفص 

  (.3و 2والملحقين  10صفحة 

جزء  1معالجة المياه والملح  بمادة الفلور بدرجة  تؤدي ،الدراسات تلك إلى إستناداً 

 التي بدورها،  3الحد األنسب( إلى حاالت مرض "األنسام الفلوري" ضمن في المليون )الذي يعتبر

وتجدر هنا اإلشارة إلى أن مفهوم وجود مستوى أو حد  .ة لألسنان الطبقة الخارجي   تدهور إلى  تؤدي

بسبب االختالفات في العادات الغذائية  متجادل عليه الفلورايد هو بحد ذاته إلستهالك"أنسب" 

                                                           

ة العارضة  2  لبي  ة الس  حي  مرتكزة على معالجة  )بخالف مرض األنسام الفلوري(على الرغم من أن البيانات حول التأثيرات الص 

تنطبق أيضًا على معالجة الملح بالفلور، ألن كال  المياه بالفلور، فإن معظم التجارب المعتبرة من معالجة المياه في الفلور

ة عملالمسألتين منهجيتين ة العارضة  عبر تناوله  وإدخاله  إلى الجسم( الفلورايد )أي تتم الي  لبي  وألن التأثيرات الصحية الس 

الت تعاطي الفلورايد ) ة وصول الفلورايد )أي عبر المياه  Ozswath ،2009ترتبط بمعد   أو عبر الملح(. ( وليس بكيفي 

 يتم تعريف ذلك على أنه أي درجة من مرض األنسام الفلوري باعتماد أي مقياس من مقياس األنسام الفلوري 3 
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 European؛ Peckham and Awofeso ،2014للفلورايد ) استهالكهملألفراد ومستويات 

Commission ،2011 ؛Warren et al ،2009 ؛Burt and Eklund ،2005.) 

يؤدي إلى تراجع  وقدبنسب أعلى، فإن الفلورايد مادة سامة،   استهالكهوعند 

  ة أخرى لدى األطفال.طرابات معرفي  مستويات االستيعاب العقلي والذكاء وإلى اض  

طراب الوظائف الطبيعية لجهاز الغدد، بما في كما أن الفلورايد قد يؤدي إلى اض  

يتفاقم ذلك خاصة لدى األفراد الذين يعانون من نقص في مادة اليود. ويثير ة، ورقي  ذلك الغدة الد  

هذا مزيدًا من المخاوف، حيث وجدت دراسات ميدانية أن هناك بعض الفئات السكانية في لبنان 

 Global nutrition report,2014 .(Iodine) التي تعاني من نقص في اليود األطفال ومنها

Nutrition Scorecard, 2012 

الت عالية من الفلورايد ترجح أن التعرض لمعد   متفاوتةة نات علمي  كما توجد أدلة وبي  

احتماالت  لقد يزيد من مخاطر احتماالت التعرض لكسور في العظام، وأنه قد يرتبط بارتفاع معد  

  (McDonagh et al, 1994؛  NHMRC, 2007ة على المدى البعيد )رطاني  اإلصابة باألمراض الس  

ة الحالية قد يؤدي أيضًا إلى مفاقمة الظروف الصحي    صيغتهب( إن القانون ب

 وقدعرضة.  بشكل غير متناسب في أوساط بعض الفئات السكانية األكثر

 : الفئات هذه تضم

 فياألفراد الذين يعانون من قصور في الوظائف الكلوية أو ممن يعانون من ضعف  ←

(glomerular filtration)   ن، وذلك بسبب عدم قدرتهم على بالتقدم في الس  المرتبط

 Torra etال، وبالتالي ارتفاع احتماالت تخزينهم للفلورايد )التخلص من الفلورايد بشكل فع  

al., 1998؛Jeandel et al. 1992   ؛Schiffl and Binswanger,1982   (  Schiffl and 

Binswanger,1980; 

ضعيفة إلى   يتناولونهصهم من الفلورايد الذي األطفال الرضع، حيث أن مستويات تخل   ←

 Villa et al.2010 ، Agency for Toxic, 1993 Substances) %20-10درجات قد ال تتجاوز 

and Disease Registry (ATSDR).) 

( أو من مرض السكري diabetes insipidusاألفراد الذين يعانون من مرض السكري الكاذب ) ←

، ;Seow, 1991؛  Chen, 1997؛  Teotia,1998م أو انعدامها )حك  مع ضعف القدرة على الت  

معرضون الستهالك 1993 (، حيث أن هؤالء األفراد Lin ،1991؛ ATSDR ،1993؛ 1994

اإلجمالي  استهالكهم كميات كبيرة من المياه يوميًا مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات

 لمادة الفلورايد.

األفراد الذين يعانون من سوء التغذية أو نقصها، حيث أنهم قد يكونون أكثر عرضة لمخاطر  ←

غ طبقة المينا ) استنفاذتسوس األسنان بسبب   Sadashivamurthyالكالسيوم ونقص تصب 

and Deshmukh 2012 2004؛ Waszkiel et al 1998؛Teotia,  ؛Chen,19971991؛ 

Lin1987؛,  Okazaki1977؛,  Marier & Rose  1975  ؛Klein ,  

  (.Massler & Schour  ,1952؛ Greenberg  ,1974؛
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اتيحمل  قد  الحالية صيغتهج( إن القانون ب ق بالموافقة ة تتعل  أخالقي   تبعي 

هم في اختيار ما إذا كانوا يريدون استخدام األمالح المطلعة لألفراد وحق  

 (..Cheng et al,2007المعالجة بالفلور أم ال )

تنطبق استثناءات مبدأ الموافقة المطلعة لألفراد في حاالت معينة فقط، وذلك 

حيث توجد موازنة بين الفوائد المحتملة للقانون أو المعالجة المقترحة وبين ما ثبت عنها من تأثيرات 

 القراراتخاذ ت  األفراد با ، وبين وسائل المعالجة الوقائية البديلة، وحق  محتملةسلبية عارضة أو أضرار 

(. وينطبق هذا على مسألة معالجة الملح باليود حيث أن اليود Cheng et al., 2007المتعلقة بهم )

ن أساسي في الهرمونات الدرقية التي تلعب دورًا رئيسيًا في النمو الطبيعي والتطور مكو  

. وعليه، فإن استخدام الملح كوسيط لتعاطي اليود أمر مبرر حيث ال توجد ( CDC, 2012واأليض )

بالمقابل، فإن مادة واليود نفسه بشكل مباشر.   تناولبدائل لمعالجة النقص في اليود إال عبر 

؛  European food safety authority, 2013الفلورايد ليست من المكونات الغذائية األساسية )

NRC, 2006  2004؛ Peterson et al 1993؛, NRC  ؛Institute of Medicine 1997 .)الية وألن 

  فهذا األسنان مع المباشر تفاعله عبر أساسيبشكل  يحدث التسوس مكافحة فيالفلورايد  عمل

  2007؛  EFSA, 2013) الجسم إلى  وإدخالهالفلورايد  تناول يعني أنه من غير الضروري

Oganessian et al. 2004,؛  Fejerskove 2003؛ Zimmer et al 2001؛  CDC, ،وبخالف اليود .)

  وإدخاله الفلورايد بشكل مباشر تناولفإن هناك بدائل لمعالجة تسوس األسنان عبر طرق أخرى غير 

  . 4الجسم إلى

أثيرات وتبعات، ال بد من إعادة تقييم  في ضوء ما سبق اإلشارة إليه من ت

اغة قانون معالجة الملح  الية:لصي ار المسائل الت   بمادة الفلورايد مع األخذ بعين االعتب

ياق اللبناني لبرامج معالجة الملح ة الس  لمستوى جاهزي   وشامل تنفيذ تقييم دقيق

بالفلور. ومن الضروري إجراء دراسات حديثة وشاملة عن مستويات التعرض للفلور في مختلف 

سنوات والبالغين(، بما يأخذ بعين  2-0العمرية  ع في الفئةة )بما في ذلك الرض  الفئات العمري  

ة ف  أ( مصادر المياه القائمة والحديثة )مثاًل اآلبار الجديدة وعبوات مياه الش    االعتبار الفلورايد من

التي لم تشملها الدراسات الميدانية السابقة؛ و ب( العادات  5الجديدة( وغيرها من مصادر المياه

الشاي، والمشروبات األخرى، واألطعمة بما في ذلك األغذية المستوردة الغذائية )مثاًل استهالك 

والمعلبة التي قد تحتوي على مستويات عالية من مادة الفلور(؛ و ج( منتجات الفم واألسنان وما 

شابهها من المنتجات التي تحتوي على الفلورايد. وال بد من استكمال شمولية هذه الدراسات 

الت وجود الفلورايد في اإلفرازات البولية ودراسات حول مؤشر تسوس بإجراء دراسات حول معد  

ة ومرض األنسام الفلوري لألسنان عبر مختلف الفئات العمري   (DMFT)األسنان 

(2013Marthaler, ؛Gotzfried, 2006   ؛Marthaler and Peterson, 2005  ؛Pan American 

Health Organization, 2005 المهم أيضًا الحصول على دراسات مستحدثة (. كما قد يكون من  

 ة األطفال، كجزء من التقييم األساسي.حول الوضع الغذائي )مثاًل اليود( لدى السكان، خاص  

                                                           
فت إحدى المراجعات الحديثة في  4 ، Grandjean and  Landriganمادة الفلورايد كمادة سامة لألعصاب ) tThe Lanceصن 

2014.) 

 WASHألف بئر خاص في لبنان ما قبل أزمة المياه ) 43من اآلبار العامة وأكثر من  650تشير التقديرات إلى وجود حوالي  5 

Sector ،2014.) 
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إن وجود مثل هذه الدراسات هو مسألة ضرورية للتعرف على السياق والظروف 

ون مدخاًل في اطالع الراهنة في أوساط السكان في الدولة. إن نتائج مثل هذه التقييمات ستك

القرارا حول مدى مناسبة الصياغة الحالية للقانون أو ما إذا كانت هناك حاجة لتعديله أو سحبه تمامًا.  

وال بد من استرشاد عملية إعادة التقييم هذه بتجارب دول أخرى كما يبين النص الكامل للوثيقة. 

الجة الملح بالفلور، تعتمد هذه البرامج على مثاًل، فإن كافة الدول األوروبية التي تعتمد برامج لمع

على السماح بوجود األمالح المعالجة وغير المعالجة  التشريعات أساس اختياري طوعي إذ تنص  

ارات  و( 14الفقرة حول "تجارب الدول األخرى" )ص.  إلى )انظربالفلور في األسواق  "اعتب

 ( لمزيد من المعلومات(.18التنفيذ" )ص. 

 

 ة الفم واألسنان: تنفيذ برامج صح  2عنصر رقم 

ة العامة المتبعة في مجال ة الفم واألسنان إحدى المقاربات الصحي  تعتبر برامج صح  

لمادة  المباشر التناولتعزيز صحة الفم واألسنان والحد من تسوس األسنان، بما ال يشمل 

الفلورايد. وتتألف مثل هذه البرامج من حمالت لزيادة الوعي والتثقيف في مجال صحة الفم 

واألسنان، ولدعم ممارسات تنظيف األسنان جيدًا بشكل يومي، واألنماط والسلوكيات الغذائية 

 أي  (ة في أوساط األطفال والبالغين، واالستخدام المناسب لمنتجات الفلورايد السطحيةالصحي  

(. وتتمثل  Ammari et al, 2007والمعاينة الدورية عند أطباء األسنان ) )مباشرة على األسنان

  دوافع اعتماد مثل هذه البرامج في العوامل التالية:

i.  هناك الكثير من األدلة القائمة على أن السبب الرئيسي وراء تسوس األسنان هو

سلوكيات الغذائية المليئة بالنشويات السكريات المستهلكة في الغذاء و/أو األنماط وال

(Sheiham and James, 2014   ؛Moynihan and Kelly, 2014  2013؛ Rugg-Gunn.) 

ii.  إن تأثير الفلورايد في الحد من تسوس األسنان يكاد يكون حصرًا ما بعد إكتمال نمو

بشكل رئيسي، ما  ) مباشرة على األسنان  أي ( ةة الفعل سطحي  األسنان ، كما أن آلي  

 Oganessian؛   EFSA, 2013يعني أنه من غير الضروري تعاطي الفلورايد داخل الجسم )

et al., 2007 ؛Fejerskove, 2004  2003,؛   Zimmer et al 2001  ؛  CDC, .) 

iii. ال ال يعتبر الفلورايد من ضمن المكونات الغذائية الرئيسية/الضرورية، وليس له أي دور  فع 

(. European food safety authority, 2013في النمو والتطور الوظيفي لدى اإلنسان )

وال يعتبر "نقص الفلورايد" سببًا في أي مرض على اإلطالق، حتى تسوس أو تدهور 

 Institute of؛  NRC, 1993؛  Peterson et al  2004,؛  NRC, 2006صحة األسنان )

Medicine , 1997 .)  

الع عهناك ما يكفي من األدلة  من مراجعات  7لى الموثقة والبراهين، خاصة باالط 

Cochrane   هذه وتعتبر مباشرة على األسنان، أية للفلورايد )ة، حول التطبيقات السطحي  المنهجي 

س األسنان في أوساط من تسو   عناصر برامج صحة الفم واألسنان( ودورها في الحد   احدى

ة الواضحة والتي تأتي في السياق (. ويؤكد هذا الفعالي  Marinho, 2009والبالغين )األطفال 

نفسه لمنتجات الفم واألسنان المعالجة بالفلور مثل معجون األسنان وغسول الفم )المضمضة( 

في  والرذاذات التي تمنع التسوس. كما أن األفراد األصغر سنًا أكثر قابلية لالستمرار  والجيل 
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معجون األسنان بشكل دائم، بما يسلط الضوء على الدور الرئيسي لذلك كأسلوب فعال استخدام 

  (.  Marinho, 2009ومقبول من وجهة نظر الصحة العامة لمنع تسوس األسنان )

لقد أثبتت البرامج الوطنية التثقيفية والتوعوية في مجال صحة الفم واألسنان 

واألسنان في أوساط األطفال في اسكتلندا والنمسا  فعاليتها كأساليب وقائية لتحسين صحة الفم

  ,Peterson et al         ؛ Macpherson and Anopa  ,2013؛   Lam, 2014وانجلترا والصين )

(. كما أثبتت ممارسات التوعية الصحية في المدارس أو المجتمعات المحلية نجاحها في 2005

(.   Patel, 2012)   استهداف الفئات السكانية المحرومة )األقل حظًا( في كل من السويد وألمانيا 

أما في الدانمارك، حيث تعتبر مستويات صحة الفم واألسنان لدى األطفال من األضعف على 

وروبا، فإن استخدام األساليب المركزة والتفاعلية في تقديم الرعاية الوقائية وتعزيز مستوى أ

الممارسات الوقائية، خاصة في أوساط األفراد الذين يعانون من نسب تسوس عالية، أدى إلى 

في أوساط  %99 إلى التدخالت تحسن بارز في مستويات صحة الفم واألسنان مع نسب وصول

 .   (Patel,2012) اركاألطفال في الدانم

نات البحثية التي تم جمعها من تجارب الدول األخرى  وباالستناد إلى األدلة والبي 

مراجعة منهجية، فإن تنفيذ برامج صحة الفم واألسنان يمكن أن يشمل  11واألدبيات، بما في ذلك 

ل حول خالصات المراجعات المنهجية،  صفحة  3انظر جدول مزيجًا من العناصر التالية )لموجز مفص 

 (:4والملحق رقم  13

تعزيز ممارسات تنظيف األسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، ورفع مستوى توافر  -أ

، .2010Walsh et al) 6واستخدام معجون األسنان المعالج بالفلورايد بتكلفة معقولة

 (.Wong et al  2011,؛

السلوكيات الغذائية الصحية حمالت وبرامج التوعية اإلجتماعية المحلية لدعم وتعزيز  -ب

في أوساط األطفال والبالغين، كجزء من جهود مركزة يشارك فيها أخصائيو صحة الفم 

، وغيرهم من أصحاب الشأن والمعنيين ن، والمعلمين، واألهل، والحكومةواألسنا

(Lam, 2014  1982,؛  Frazier, Jenny, Johnson.) 

ر صحة الفم واألسنان كأحد محاور األنشطة التثقيفية والتوعوية الصحية محو اعتماد -ج

في المدارس، بما يشمل أيضًا تطبيق سياسات الغذاء الصحي في المدارس واعتماد 

 مختلف األساليب التعليمية الفعالة في التأثير إيجابًا على السلوكيات 

( Cooper et al, 20132010,؛   Satur et al.) 

التي تساعد في تضييق الفجوة  االجتماعية المشاركة على ترتكز التينماذج لا اعتماد -د

وهوامش عدم المساواة ما بين مختلف الفئات والشرائح االجتماعية في مجال صحة 

الفم واألسنان، ودعم المشاركة في المجتمعات المحلية األكثر عرضة ألمراض الفم 

 .,(,2010Satur et alواألسنان )

 لدى خاصة الوجبات، بعد ما السكر من الخالية( العلكة) اللبان استخدام ممارسات تعزيز -ه

المكمالت الغذائية التي تحتوي على  تناول عادات تعزيز جانب إلى عرضة؛ األكثر األفراد

                                                           

شهرًا، للحد من  12يوصى باستخدام معجون األسنان المعالج بمادة الفلورايد لألفراد بعد تجاوز عمر  6 

سنوات  6ي لألسنان، مع التوصية باستخدام كمية بحجم حبة البازيال لألطفال دون احتماالت اإلصابة بمرض األنسام الفلور

 (. ,Marinho  2009؛  ,.Wong et al 2011من العمر، وبوجود أحد البالغين )
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 ،2013 ؛ Keukenmeester et al 2013   فيتامين د خاصة في مراحل الطفولة المبكرة )

Hugeoul 2012 , ؛ Mickenautsch and Yengopal.) 

 

ولتحسين مستويات الوصول العادل للجميع إلى برامج صحة الفم واألسنان 

واالستفادة منها، خاصة في أوساط الفئات السكانية األقل حظًا والمحرومة، من المهم أخذ 

 العاملين التاليين بعين االعتبار:

ن في أوساط المدارس والمجتمعات إن إطالق حمالت ومبادرات تتعلق بصحة الفم واألسنا ←

المحلية قد يساعد على تحسين معدالت المساواة والوصول العادل للجميع لتدخالت صحة 

(. كما أن اعتماد Satur et al, 2010 الفم واألسنان عبر مختلف الفئات والشرائح االجتماعية )

المحرومة واألقل حظًا برامج وحمالت مدرسية أو مجتمعية محلية تستهدف الفئات السكانية 

.  ( ,2012Patel ) في كل من السويد وألمانيا  في مجال صحة الفم واألسنان أثبت نجاحه

مثاًل في الدانمارك، حيث تعتبر مستويات صحة الفم واألسنان لدى األطفال من األضعف 

وقائية على مستوى أوروبا، فإن استخدام األساليب المركزة والتفاعلية في تقديم الرعاية ال

وتعزيز الممارسات الصحيحة، خاصة في أوساط األفراد الذين يعانون من نسب تسوس 

عالية، أدى إلى تحسن بارز في مستويات صحة الفم واألسنان مع نسب وصول تفوق 

 . (Patel,2012) ت في أوساط األطفال في الدانماركللتدخال 99%

ان مدعم بالفلورايد ضمن مبادراتها، فيما يتعلق بالبرامج التي تشمل استخدام معجون أسن ←

من الضروري تسهيل الحصول على مثل هذا المعجون وتوفيره بتكلفة معقولة في أوساط 

  إليها الفئات السكانية األقل حظًا والمحرومة، وذلك لتعزيز وصول هذه التدخالت والمبادرات

( Yee,  2008  2005  ,؛   Jones et al ; الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالميةWHO 

website-  لتصنيعج (. مثاًل، فإن برنامج منظمة الصحة العالمية لصحة الفم واألسنان يرو 

واستخدام أنواع معجون األسنان "معقولة التكلفة" التي تحتوي على الفلورايد، والتي 

قل حظًا من حيث المكانة يمكن شراؤها في أوساط األفراد الذين ينتمون للشرائح األ

(. وعند اعتماد مثل هذه البرامج الستخدام  Jones et al , 2005)  االجتماعية واالقتصادية 

معجون أسنان مدعم بالفلورايد وبتكلفة معقولة مع رقابة في أوساط مدرسية في 

ا هذه المقاربة في الحد بشكل بارز من معدالت تسوس األسنان كم إندونيسيا ثبتت نجاح

أكدت إمكانية قدرة الشركات على تصنيع معجون أسنان مدعم بالفلورايد وبتكلفة معقولة 

)بفعالية تكلفة عالية(. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الدراسات المحلية في الدول 

النامية أثبتت أيضًا أن توفير معجون أسنان مدعم بالفلورايد بتكلفة معقولة هو أسلوب 

ة من تسوس األسنان، وأنه يجب على السلطات الصحية في الدول فعال في الوقاي

النامية دعم توفير مثل هذا المعجون لالستخدام )الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة 

 (.Yee  2008 ,؛WHO website -العالمية
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Knowledge to Policy 
Center draws on an 
unparalleled breadth of 
synthesized evidence and 
context-specific 
knowledge to impact 
policy agendas and 
action. K2P does not 
restrict itself to research 
evidence but draws on 
and integrates multiple 
types and levels of 
knowledge to inform 
policy including grey 
literature, opinions and 
expertise of stakeholders.  
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