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بعين  Dental Autotransplantation الذاتي السني زرععادًة، هل تأخذ ال
 للتعويض عن األسنان المفقودة؟المرضى معالجة  طاالعتبار عند وضع خط

 ال □    نعم □ 

 
 

 

 أجب عن األسئلة التالية لطفا  " ال" السابقة إذا كاات إجابتك   أجب عن األسئلة التالية لطفا  " اعم" السابقة إذا كاات إجابتك

خالل السنوات الثالثة األخيرة، كم حالة قمت بتدبيرها باستخدام الزرع 

 ........□   4□   3□   2 □   1□   0□  السني الذاتي؟
  

أخذ و الة مريض إلجراءأو إح/ إجراء منعك منيما السبب الذي 
 ؟رع السني الذاتي بعين االعتبار عند وضع خطط المعالجةالز

 (أو الجسور/والزرعات التيتانية )وجود بدائل أفضل □

 ال يوجد حافز لدى المرضى: السبب المريض□

 الزرع السني الذاتي ليست معالجة جيدة□

 قليلة بتقنيات هذه المعالجة (أو معرفة/و) لدي خبرة□

 هذه المعالجةتقنيات ب( معرفةأو /و)خبرة ليس لدي □

 (فشل المعالجة)، وحصلت على نتائج سيئة لدي تجربة سابقة□

 ليس لدي خبرة كافية بالجراحة الفموية□

 للمريض ألنها معالجة مكلفة وغير مناسبة من ناحية اقتصادية□

 ..................................................غير ذلك□

 
 

األخيرة، كم حالة قمت بتدبيرها باستخدام الزرع  خمسةخالل السنوات ال

 ........□   4□   3□   2 □   1□   0□  السني الذاتي؟
  

، كم حالة قمت بتدبيرها باستخدام الزرع كل فترة ممارستك للمهنةخالل 

 ........□   4□   3□   2 □   1□   0□  السني الذاتي؟
  

أو إحالة المريض إلجراء آخر حالة زرع / ما السبب الذي دعاك إلجراء
 ؟................(منذ ) سني ذاتي

 للمريضاألفضل  العالجي ألنه يعتبر الخيار□

 نتائج جيدةحصلت على و، جيدة سابقة لدي تجربة□

 طريقة للحصول على خبرة جيدة بجراحة الفم□

 حالة المريض كانت مالئمة للزرع الذاتي□

 ألنها معالجة اقتصادية غير مكلفة للمريض□

 ..................................................غير ذلك□

  

 
 
 

    

في التعويض  فعالةو ،عمليةو ،هذه الطريقة مجديةمن وجهة نظرك، هل تعتبر 
 عن حاالت فقد األسنان؟

 أعلم ال □    ال □    نعم □ 

   

   أو االختالطات التي تخشاها من إجراء هذه المعالجة؟/ما التحديات و
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