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لمقام خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي العهد
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مقال

يتقدم

تحتفل اململكة العربية الســعودية هذه األيام بالذكرى الثامنة والثمانني لليوم
الوطني األغر..
ّ
إن هذا اليوم يذكرنا باإلنجاز التاريخي والبطويل للمؤسس القائد امللك عبدالعزيز
ابن عبدالرحمن آل ســعود  -طيّب الله ثراه -وجهاده مــن أجل توحيد هذه البالد
وإرســاء دعائم النهضة والعزة والكرامة ،كما يذ ّكرنا بمن جاء من بعده من أبنائه
امليامني امللوك :ســعود ،فيصل ،خالد ،فهد وعبدالله  -رحمهم الله جميعا ً  -الذين
واصلوا املسرية الستكمال البناء وصوال ً لهذا العهد الزاهر عهد الحزم والعزم ...فما
قام به خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم
يُعد امتدادا ً ملا أســس له أســافه بنظرة ونهج معارص ،ألنه  -حفظه الله  -ملم
بالتاريخ ويقرأ بذات الوقت تطلعات أبناء الوطن نحو املستقبل ..يسانده ويل عهده
األمني أمرينا الشاب صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
الذي طرح رؤية املستقبل  2030توأم الطموح لوطن شامخ بتاريخه الناصع التليد
وحارضه املرشق ومســتقبله الزاهر .وقال عن تلك الرؤية( :دائما ً ما تبدأ قصص
النجاح برؤية ،وأنجح الــرؤى هي تلك التي تُبنى عىل مكامــن القوة ،ونحن نثق
ونعرف أن الله ســبحانه حبانا وطنا ً مباركاً :ففيه الحرمان الرشيفان أطهر بقاع
األرض وقبلة أكثر من مليار مسلم.
فبهذه الرؤية الطموحة والنشاط الوطني الصادق وبتوجيهات القيادة الرشيدة
سيبنى هذا الوطن بسواعد أبنائه وبناته الربرة لتتحقق اآلمال.
إن أبناء وبنات هذه البالد ســيحدثون التغيري نحو التنمية املستدامة بسواعدهم
والقافلة سائرة وقادرة عىل إحداث تلك التنمية عرب تحقيق مرشوع «نيوم» العمالق
األول من نوعه عىل مستوى اململكة والذي ســيعكس طموحا ً واعدا ً الحتوائه عىل
العديــد من مقومات النجاح وفق معايري عاملية لبنــاء مدن عرصية ذكية وتقديم
أرقى الخدمات التعليمية والصحية واالستثمارية والسياحية املتميزة ...وهذا التميز
وهذه النجاحات لم تأت من فراغ إنما أتت نتيجة قادة وفرسان عازمني عىل دخول
تاريخ البرشية من أوســع بواباته ،فال بد أن نقف بشموخ للحظات مع الزمن الذي
سيوثّق إنجازات عرصية يف مشاريع بناء األجيال..
إن الرؤية املســتقبلية للمملكة تضمنت مختلف مجاالت التنمية وركزت بشكل
كبري عىل العنارص البرشية الشــابة والتي تعد من أهم دعائم النهضة يف املجتمع..
ونحن يف الجمعية الســعودية لطب األســنان نعنى بتطوير الكفاءات البرشية من
خالل إقامة املؤتمرات والدورات العلميــة إىل جانب ورش العمل املهمة لتقديم كل
جديد يف مجال طب األسنان إضافة إىل دعم األبحاث العلمية لألطباء حديثي التخ ّرج
وطلبة االمتياز يف جامعات اململكة وتشــجيعهم لتحقيق أهداف طموحة وواقعية
تتماىش مع القراءة التحليلية للرؤية املســتقبلية بما يعــود بالفائدة عىل الوطن
واملواطن.
ً
دامت مملكتنا الغالية مملكة السالم ...وبإذن الله دائما لألمام.
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الجمعية السعودية لطب األسنان في ملتقى

الرياض لطب األسنان 2018

طب األسنان

الدكتور/إبراهيم بن سليمان الشهراني عميد
كلية طب األسنان في جامعة الملك خالد  -أبها

بمشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان..

تدشين ملتقى الرياض لطب األسنان 2018
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صور وأخبار

صور وأخبار

الدكتور /طريف األعمى يفتتح امللتقى

رئيس الجمعية د/فهد الشهري يتوسط د/عبدالله العمري عضو مجلس اإلدارة ود /عيل األحيدب عميد كلية طب األسنان بالحرس الوطني

برعاية وزير الصحة الدكتور /توفيق الربيعة
ّ
دشــن وكيل وزارة الصحة للخدمات العالجية
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2018/3/21م «ملتقى الرياض لطب األسنان»
وفعاليات «األســبوع الخليجي التاسع لتعزيز
صحة الفم واألســنان» والذي نظمته إدارة طب
األســنان بصحة الرياض بالتعاون مع الجمعية
السعودية لطب األسنان.
وشــهد الحفل الذي أقيم يف فندق كراون بالزا
بالرياض كلمــة ملدير عام الشــؤون الصحية
بمنطقــة الرياض ســعادة الدكتــور /نارص

وقــال :نتطلع إىل أن يكون امللتقى نقطة انطالق
للوصــول إىل التكامــل بني جميــع القطاعات
الصحية يف مجال صحة الفم واألسنان.
تال ذلــك كلمة ملديــر إدارة طب األســنان
بصحة الرياض وعضو مجلس إدارة الجمعية
السعودية لطب األسنان سعادة الدكتور عبدالله
العمري قال فيها :نحتفل اليوم بملتقى الرياض
لطب األســنان وفعاليات األســبوع الخليجي
املوحد التاســع لتعزيز صحة الفم واألسنان
والذي تم إقراره من قبــل وزراء الصحة بدول
مجلس التعاون الخليجي عام 1429هـ وذلك

الدورسي رحب فيها بالحضور وقال :إن ملتقى
طب األســنان ســوف يناقش موضوعا ً صحّ يا ً

ملا تعانيه دول مجلــس التعاون من ارتفاع يف
معدل أمراض الفم واألسنان وأكثرها شيوعا ً و

ومناقشة ارتفاع نســب اإلصابة بأمراض الفم

وأضاف أن الدراســات أكدت عىل ارتفاع نسبة

واألسنان واتساع نطاقها منذ عقود عديدة األمر

اإلصابة بتسوس األســنان يف اململكة العربية
السعودية ..مشريا ً إىل أن صحة الرياض نفذت

بالغ األهمية وهو تعزيز صحة الفم واألســنان

الذي يؤكــد حاجتنا املاســة إىل تحليل مكونات

خصوصا ً بني فئة األطفال «تسوس األسنان».

الدكتور /نارص الدورسي يلقي كلمته

الدكتور /عبدالله العمري يلقي كلمته

العديد من الحمالت التوعوية يف مدارس التعليم

واألسنان عىل مساحة  400مرت مربع يف غرناطة

شملت  691مدرسة حيث استفاد من الربنامج

مول بمدينة الرياض.

أكثر من  175ألــف طالب وطالبــة .كما تم

وقد أبدى وكيــل وزارة الصحــة للخدمات

تشــكيل فرق ميدانية تهدف لزيارة الجمعية

العالجية ســعادة الدكتور /طريف األعمى من

واملستشفيات واملرافق االجتماعية حيث قامت
بتنفيــذ  37فعالية يف أكثر مــن  30موقعا ً يف

خالل كلمته االفتتاحية للملتقى شكره العميق
ألعضاء اللجنة املنظمة وأكد اهتمامه الكبري بما

منطقة الرياض.

سيطرحه من دراســات علمية واسرتاتيجيات

وقال الدكتور العمري إن امللتقى يســتعرض
التجارب الناجحة محليا ً وعامليا ً يف مجال صحة

تطبيقية للحد من انتشار أمراض الفم واألسنان

الفم واألســنان من خالل  18محارضة يقدمها
 13متحدثــا ً من املختصني يف هــذا املجال ،كما
ســيتم إقامة معرض توعوي عــن صحة الفم

يف املجتمــع الســعودي الذي يعد أحــد أكثر
املجتمعات إصابة بها عىل املســتوى اإلقليمي
والعاملي.
كما أشــار إىل أن خفض مســتوى انتشار
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الدكتــور /طريف األعمى صباح يــوم األربعاء

برامجنــا الوقائية وفق املرجعيــات واألبحاث.

9

8

صور وأخبار

درع التكريم للجمعية السعودية لطب األسنان من راعي امللتقى

األمراض املزمنة كالسمنة والسكري وتسوس

إضافة ملوظفي إدارة طب األسنان املتميزين.

األســنان هي أحد أهداف الصحة العامة التي

ثــم افتتح وكيــل الوزارة وصحبــه الكرام

تنبثق من خالل رؤية امللكة العربية السعودية

املعرض املصاحــب للملتقى واملكان املخصص

 2030وأوىص ســعادته أعضاء اللجنة املنظمة
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اســتخالصها يف ختام امللتقى لــإدارات العليا
للنظر يف إمكانية تطبيقها.
ويف نهاية الحفل تم تكريم الرشكات الراعية
للملتقى وعــدد من أعضاء اللجــان املنظمة

علميا ً يف مختلف تخصصات طب األسنان.

وقد رصح الدكتور /محمد سعيد الدورسي

للحد من انتشار أمراض الفم واألسنان بني أفراد

الصحية بواقع  16ساعة من التعليم املستمر.

املجتمع ،فلقد ترشف امللتقى بمشــاركات من
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة ودولة

وعىل هامــش الربنامج العلمــي للملتقى عقدت

الهيئة الســعودية للتخصصات الصحيــة اجتماعا ً

الكويت الشــقيقة إضافة إىل اليونان واململكة

بقادة القطاعــات الصحية واألكاديميــة املختلفة

املتحدة.

لنقاش الوضع الراهن لربامج الدراسات العليا املعنية

وأوضح الدكتور الــدورسي :أن امللتقى تم

بطب األسنان الوقائي وسبل االرتقاء بها وتطويرها

رئيس اللجنة العلميــة للملتقى بأن الربنامج
العلمــي للملتقــى كان حافــا ً باملحارضات
واألبحاث التي تناقش اسرتاتيجيات تعزيز صحة

الدكتور فهد الشهري رئيس الجمعية والدكتور /محمد سعيد الدورسي رئيس اللجنة العلمية للملتقى يستقبالن
الدكتور /نارص الدورسي مدير عام الشؤون الصحية

جولة الدكتور طريف األعمى وصحبه الستعراض امللصقات العلمية

طب األسنان أكتوبر  - 2018العدد 37

عىل رضورة رفع جميع التوصيات التي سيتم

للملصقات العلمية حيث تم عرض  80ملصقا ً

الفم وتجارب بعض الدول اإلقليمية واألوروبية

اعتمــاده يف الهيئة الســعودية للتخصصات

صور وأخبار

الدكتور /طريف األعمى والدكتور /نارص الدورسي والدكتور /سطام الشيحه خالل حفل االفتتاح

التكريم والوفاء للمشاركين في تحرير مجلة آفاق
طب األسنان /العدد السادس والثالثين
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صور وأخبار

صورة جماعية للمكرمني مع رئيس الجمعية الدكتور /فهد الشهري وعضو مجلس اإلدارة الدكتور /فواز القحطاني
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الدكتور /فهد الشهري رئيس الجمعية والدكتور
قيرص كباش مدير التحرير

وأساســه الكلمة تبنى األجيــال واألمم ..بورك
صنيعكم كتّاب املجلة األفاضل..
ثم قام سعادة الدكتور /فهد الشهري رئيس
الجمعية بتســليم شهادات الشكر والتقدير لك ٍّل
من:
 ســعادة الدكتور /فواز بن سعيد القحطانيعضو مجلس اإلدارة – رئيس التحرير.
 سعادة الدكتور /قيرص كباش مدير التحرير. سعادة الدكتور /صالح بن مدعش الشمرانيمؤســس املجلة وصاحب الزاوية الدائمة (حتى
نلتقي) وقد اعتذر عن الحضور لظرف طارئ.

تكريم الدكتورة /البندري حسن الجميل

ويف نهاية حفل التكريم ارتجل رئيس الجمعية
الدكتور /فهد الشهري كلمة شكر فيها الجميع
متمنيــا ً لهم املزيد من العطــاء العلمي واألدبي
والدعم ملجلة «آفاق طب األسنان» لتزداد تقدما ً
وازدهارا ً

الدكتور /قيرص كباش  -مدير التحرير  -يلقي كلمته أمام الحضور
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برعاية كريمــة من ســعادة رئيس مجلس
إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان الدكتور
فهد بن عيل الشــهري وبلمسة وفاء صادقة تم
تكريم الكتّاب املشاركني يف تحرير العدد السادس
والثالثني من مجلة «آفاق طب األســنان» وذلك
يف فندق كراون بالزا بالريــاض بتاريخ  7مايو
2018م ويف بداية األمســية ألقى مدير التحرير
الدكتور /قيرص كباش كلمة ترحيبية قال فيها:
نجتمع اليوم لنقول شــكرا ً فمن ال يشــكر
الناس ال يشــكر الله ..إنها ليلة التكريم بلمسة
وفاء ..فبالشكر والوفاء ترتقي النفوس وتسمو،
وجميعنا نرتقي ونسمو مع التقدم لألمام وهذا
ما كان بالنســبة ملجلتكم املحبوبة «آفاق طب
األســنان» والتي خطت خطوات ملموسة رائدة
خالل الســنوات القليلة املاضية عىل املستويني
املحيل والعربي ..وهذا بفضل الله -عز وجل -أوال ً
وبجهود متضافرة ومع نخبة مميزة من الزمالء
والزميالت األوفياء ..خ ّ
ططــوا ..ف ّكروا ..كتبوا..
فازدانــت صفحات املجلــة بمقاالتهم العلمية
واألدبية الشــيقة ..إنهم بناة حقيقون ..فبالعلم

 ســعادة الدكتــور /محمد ســعيد الدورسيأخصائي أسنان األطفال يف وزارة الصحة.
 ســعادة الدكتورة /البندري حســن الجميلاألستاذ املساعد يف طب أسنان املجتمع.
 سعادة األستاذة /هند عبدالله الدورسي فنيةاألسنان يف إدارة طب األسنان بصحة الرياض.
 سعادة الدكتور /عيل عبدالعزيز السويد طبيباالمتياز يف كلية طب األسنان بجامعة القصيم.
 ســعادة الدكتور /زياد ســيجري أخصائيجراحة اللثة.
 ســعادة الدكتورة /مريانــا عبدالله الغامديطبيبة األسنان العام (وقد اعتذرت عن الحضور).
 ســعادة الدكتورة /إلهام خالد الشلوي طبيبةاألسنان العام.

صور وأخبار

الدكتور /فهد الشهري رئيس الجمعية والدكتور /فواز القحطاني عضو مجلس اإلدارة يكرمان
الدكتور /قيرص كباش مدير التحرير والدكتور /محمد سعيد الدورسي

بجامعة الملك سعود:

نائب أمير منطقة الرياض يرعى الملتقى
الخامس للجمعيات العلمية
13
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رعــى صاحب الســمو امللكــي األمــر محمد بن
عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائــب أمري منطقة الرياض
افتتــاح فعاليات امللتقى الخامــس للجمعيات العلمية،
ويأتــي امللتقى الخامس للجمعيــات العلمية واملعرض
املصاحب بعنوان« :الجمعيات العلمية والقطاع الخاص:
رشاكة مجتمعية» .وأوضح املرشف عىل إدارة الجمعيات
العلمية رئيس اللجنة املنظمة للملتقى الدكتور /محمد
بن إبراهيم العبيداء أن امللتقى يف نســخته الخامســة
يتميز بمواكبته رؤية اململكة  2030التنموية ،وبرنامج
التحول الوطني ،وأن امللتقى ســيناقش يف جلسته األوىل
«اســراتيجية التخطيــط واالســتثمار يف الجمعيات
العلمية» ،وســيتحدث فيها كل من سمو األمري الدكتور
خالد املشــاري آل ســعود (عضو مجلس الشــورى)،
والدكتورة ريم بنــت أحمد الفريان (مديرة إدارة القطاع
النسائي يف مجلس الغرف الســعودية) ،والدكتور أحمد
بن محمــد الحازمي (مدير شــؤون البيئة يف ســابك

صاحب السمو امللكي يفتتح املعرض املصاحب
ً
ســابقا) ،والدكتــور /إبراهيم بــن عبدالواحد عارف
(رئيس مجلس إدارة الجمعية الســعودية لعلوم الحياة
واملرشف عىل كريس األمري ســلطان بن عبدالعزيز للبيئة
والحياة الفطرية) .إىل ذلك ،شــدد الدكتور العبيداء عىل
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صاحب السمو امللكي يف زيارة لجناح الجمعية السعودية لطب األسنان

أن امللتقى يف جلســته الثانية سيناقش «دور الجمعيات
العلمية واســتثمار املوارد لخدمة املجتمع» ،وسيتحدث
من خاللهــا كل من الدكتورة /نــورة بنت عبدالرحمن
اليوســف (عضو مجلس الشــورى رئيس مجلس إدارة
جمعية االقتصاد الســعودية) ،والدكتورة /منرية بنت
محمد الرشــيد (مدير إدارة الجمعيات العلمية بجامعة
األمرية نــورة بنت عبدالرحمــن) ،والدكتور /نارص بن
إبراهيم آل تويم (رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية
لــإدارة) ،والدكتور /زيد بن عبداللــه العثمان (رئيس
مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية) ،والدكتور/
محمد بن صالح الحجاج (رئيس مجلس إدارة الجمعية
الســعودية لطب وجراحة الصدر) .وســيدير الحوار يف
الجلستني األســتاذ /خالد بن أحمد مدخيل (مدير قناة
اإلخبارية السعودية) .جدير بالذكر أن امللتقى الخامس
للجمعيات العلمية بجامعة امللك سعود سيصاحبه ورش
عمل؛ إذ سيطرح موضوع «األنظمة واللوائح واملساندة
القانونية للجمعيات العلمية» من خالل األســتاذ /عيل
بن عبدالرحمن الحميدان (مستشــار اإلدارة القانونية
بوزارة التعليم) ،يف حني ســيناقش الدكتور عبدالله بن
محمد العمري (رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية
لعلوم األرض) «االســتثمار يف املجالت العلمية املحكمة
للجمعيات» ،وسيتحدث الدكتور /نارص بن سعد العجمي
(رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للرتبية الخاصة)
عن «التخطيط الســتثمار الفرص للجمعيات العلمية»،
عىل أن يناقــش «معايري تقييم كفــاءة أداء الجمعيات
العلمية الســنوي» الدكتور /تركي بن عبدالعزيز التميم
(عضو اللجنة الدائمــة للجمعيات العلمية واملرشف عىل

صور وأخبار

نائب أمري منطقة الرياض يتوسط األستاذ الدكتور /بدران العمر رئيس الجامعة والدكتور /محمد إبراهيم العبيداء
املرشف عىل إدارة الجمعيات العلمية

درع للجمعية السعودية لطب األسنان
كأفضل جمعية صحية
وحدة تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية).
وســيقام معــرض مصاحب عىل هامــش امللتقى
الخامــس للجمعيات العلمية ،تشــارك فيه الجمعيات
العلميــة التابعة لجامعــة امللك ســعود ،وعددها 52
جمعية علمية وبحثية يف مختلف التخصصات واملجاالت
(صحية ،علمية ،إنسانية) ،ولديها كثري من النشاطات
املتعلقة بإقامــة ورش العمل والندوات ،كذلك املؤتمرات
املتعلقة بتخصص كل جمعية من الجمعيات

محاضرتان علميتان في النشاط العلمي بالرياض

بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب األسنان..

يوم علمي في كلية طب األسنان بجامعة نجران
15
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تكريم الدكتور /عمري سعيد الدوة
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تكريم الرشكة الراعية (آراك للرعاية الصحية)

إصالح األســنان بمدينة امللك فهد الطبية
محارضة حول التصوير الفوتوغرايف يف طب
األسنان تحدث فيه عن تقنيات الكامريات
املستخدمة للتصوير داخل الفم وخارجه.
ويف ختــام اللقاء العلمي قام األســتاذ
الدكتور/خليل العيىس بتســليم شهادات
الشــكر والتقديــر للســادة املحارضين
والرشكــة الراعية (رشكــة آراك للرعاية
الصحيــة) متمنيا ً لهم جميعــا ً التوفيق
والتقدم

أقامت كلية طب األسنان بجامعة نجران بالتعاون مع
الجمعية السعودية لطب األسنان يوما ً علميا ً كامالً وذلك
يوم السبت  24مارس 2018م حيث ألقى سعادة الدكتور
أحمد بن ظافر آل شباب األستاذ املساعد يف جراحة اللثة
وزراعة األســنان بكلية طب األســنان بجامعة نجران
محارضة حول األساسيات الجراحية واالعتبارات اللثوية
لزراعة األســنان استعرض يف مســتهلها تاريخ زراعة
األســنان منذ بدايته مرورا ً بالتطور التكنولوجي حتى
يومنا هذا ،كما تحدث عن االعتبارات الطبية والجراحية
يف تحضري املريض لعملية زراعة األســنان
وعن عمليات التطعيم العظمي ســواء قبل
أو خالل الزراعة وأهمية األنســجة اللثوية
املحيطة بالزرعة وااللتهابات واملضاعفات
التي قــد تحدث حول الزرعات وأســاليب
الوقاية والعالج فيها.
ثم ألقى ســعادة الدكتور /عمري سعيد
الدوة األستاذ املساعد يف التعويضات السنية
بكلية طب األسنان بجامعة نجران محارضة
عــن الجوانــب التعويضية يف الغرســات
الســنية ،تحدث خاللها عن كيفية ارتباط
الزرعات السنية بالعظم املحيط خالل فرتة
االنتظــار بعد إجراء الجــزء الجراحي من
الزرعة وعن طرق إجراء الطبعات الفموية

تكريم الدكتور /أحمد ظافر آل شباب
للغرسات السنية والتعويضات املناسبة لها.
أعقب ذلك مرحلة التطبيق العميل للمشــاركني يف هذا
اليوم العلمي من خالل ورشة عمل عىل الجزء الجراحي
من زراعة األسنان ثم الجزء التعوييض فوق الزراعة.
ويف ختام اليــوم العلمي قام ســعادة الدكتور أحمد
محمد آل شــجاع العســري وكيل كلية طب األســنان
بجامعة نجران وممثل الجمعية السعودية لطب األسنان
يف منطقة نجران بتســليم شهادات الشــكر والتقدير
للسادة املحارضين متمنيا ً لهم استمرار العطاء العلمي

من ورشة العمل املصاحبة
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ضمن أنشطة الجمعية السعودية لطب
األســنان بالرياض أقيم اللقــاء العلمي
الشــهري يوم االثنني  5مــارس 2018م
يف فندق كراون بالزا وقدم اللقاء ســعادة
الربوفيســور خليل العيىس عضو مجلس
إدارة الجمعيــة وكانــت املحارضة األوىل
بعنوان “إعادة تأهيــل الفم كامال ً بتقنية
زراعــة األســنان املوجهــة” للدكتورة
الهنوف صالح الدغيشــم األستاذ املساعد
يف االستعاضة السنية بكلية طب األسنان
يف جامعــة األمرية نــورة ،حيث عرضت
بالرشائح الضوئية املصورة حالة رسيرية
منذ بداية الكشــف الرسيري والشعاعي
والتشخيص ووضع خطة املعاجة والتحليل
الجمايل للوجه واألسنان ثم الزراعة املوجهة
والرتكيبات التجميلية بنظام (الكاد كام)
وتبصيم كمبيوتري دقيق.
ثم ألقى الدكتــور عدي الغانم أخصائي

صور وأخبار

بروفيسور خليل العيىس يكرم الدكتور  /عدي الغانم

تكريم الدكتورة /الهنوف صالح الدغيشم

الجمعية السعودية لطب األسنان
في مؤتمر ايدك – دبي 2018

محاضرتان للدكتور حلواني والدكتور باوزير
حول معالجات أسنان األطفال
17
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الدكتور /عبدالسالم مدني والدكتور/فهد
الشهري يف جناح الجمعية

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يف زيارة
لجناح الجمعية السعودية لطب األسنان

تحت رعاية ســمو الشيخ حمدان بن راشد
آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية ورئيس
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لطب األســنان ومعرض طب األسنان العربي
«ايدك  »2018وذلك خالل الفرتة من  8-6فرباير
 2018بمركز دبي الدويل للمؤتمرات واملعارض.
وقد شــاركت الجمعية الســعودية لطب
األســنان يف املؤتمر ممثلة برئيســها سعادة
الدكتور /فهد بن عيل الشهري رئيس مجلس

الدكتور /فهد الشهري رئيس الجمعية والدكتور
محمد الشهري عضو مجلس اإلدارة -أمني املال

اإلدارة وأعضــاء املجلــس املوقرين إىل جانب
نخبة من أساتذة وأطباء كليات طب األسنان
يف الجامعات السعودية.

حيــث كان اللقاء مميــزا ً يف الركن الخاص

للجمعية الســعودية لطب األســنان ضمن
املعرض والذي تميز بشــعار () SIDC-2019
للتعريف باملؤتمر وأهميتــه وإتاحة الفرصة
للزوار للتسجيل واملشاركة
شعار  SIDC 2019املميز يف جناح الجمعية

جانب من حضور اللقاء العلمي
عىل عدوى التسوس عند املريض بدال ً من الرتكيز
حرصيا ً عىل العالج اإلصالحي لألسنان ،ثم ناقش
االســتخدامات املتعددة ملادة  M.T.Aيف األسنان
اللبنية واألساسية عند األطفال.
ويف نهاية الربنامج العلمي قام األستاذ الدكتور
خليل بــن إبراهيم العيىس عضــو مجلس إدارة
الجمعية الســعودية لطب األسنان واملرشف عىل
النشاط العلمي بتقديم شهادات التقدير للسادة
املحارضين لجهودهم يف خدمة مهنة طب األسنان
وتقدمها
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هيئة الصحة بدبي أقيم مؤتمر اإلمارات الدويل

تكريم الدكتور /حسان حلواني
أقامت الجمعية السعودية لطب األسنان اللقاء
العلمي الشــهري يف فندق كراون بالزا بالرياض
يوم االثنني  7مايو 2018م.
وقد افتتح اللقاء بمحارضة علمية لســعادة
الدكتور /عمر بن عبدالله باوزير األستاذ املشارك
يف طب أسنان األطفال يف كلية طب األسنان بجامعة
امللك سعود حول االتجاهات الحديثة يف طب أسنان
األطفال تحدث خاللها عن أهمية الوقاية املبكرة
من تسوس األسنان لدى األطفال والتغريات التي
ظهرت حديثا ً عىل توصيات األكاديمية األمريكية
لطب أســنان األطفال بخصوص طــرق الوقاية
املتبعة ومــدى فعاليتها ..كما تطرق يف املحارضة
إىل األساليب الحديثة لعالج أسنان األطفال.
ثم ألقى ســعادة الدكتور حسان بن سليمان
حلواني األستاذ املشــارك يف طب أسنان املجتمع
وطب أســنان األطفــال يف كلية طب األســنان
بجامعة امللك سعود محارضة علمية حول تقييم
درجة خطورة تســوس األســنان واستخدامات
 M.T.Aيف طب أســنان األطفال ،حيث تحدث يف
بداية املحارضة عن التقييم األســايس للتسوس
عنــد األطفال ومدى خطورته وأســبابه عند كل
مريــض ،ليتم وضــع خطة املعالجة املناســبة
واملبنية عىل األســس والرباهني العلمية للقضاء

الدكتور /باوزير محارضا ً

بحضور خمسة وزراء:

مؤتمر القوى العاملة الصحية يناقش احتياجات
سوق العمل خالل العشر سنوات المقبلة
19
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للطلبة املتوقع تخرجهم خالل العرش السنوات القادمة
لخريجــي مرحلة البكالوريــوس ،والحاجة والفرص
املتاحة لاللتحاق يف برامج الدراسات العليا التخصصية
داخل اململكة وخارجها.
واستعرضت الهيئة يف املؤتمر التوصيات التي خرج
بها املشــاركون يف ورش العمل لدراســة واقع القوى
العاملة لخمسة مجاالت صحية (الطب والجراحة ،طب
وجراحة األسنان ،الصيدلة ،العلوم الطبية التطبيقية،
التمريض).
وتناولــت التوصيــات محورين أساســيني :األول
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أكد معايل وزير الصحــة الدكتور /توفيق بن فوزان
الربيعــة ،أن الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية
تقوم بعمل مهني واحــرايف ولها فضل كبري يف تطوير
األداء لدى املمارسني الصحيني منذ نشأتها وحتى اآلن،
ونعمل عىل استكمال مسرية العمل االحرتايف.
ونوه معاليه يف كلمــة ألقاها يف مؤتمر واقع القوى
العاملة الصحية السعودية خالل العرش سنوات القادمة
الذي نظمته هيئة التخصصــات أمس ،بجهود الهيئة
املميــزة والجبارة يف إقامة ورش العمل التي ناقشــت
واقع القوى العاملة الصحية السعودية ،مقدما ً شكره
لألمني العام لهيئة التخصصات وجميع من شــارك يف
هذه الورش.
من جهته أشــار األمــن العام للهيئة الســعودية
للتخصصات الصحية الدكتور /أيمن بن أســعد عبده،
إىل أن اململكة مقبلة عىل تحول كبري يف املجال الصحي،
وســيكون العامل البرشي أهم عامــل لنجاحه ،مبينا ً
أن الوصول للكفاءة العالية لدى املمارســن الصحيني
بحاجة لتضافر الجهود والتنســيق بني جميع الجهات
املختصة.
وناقش املؤتمر عددا ً من املحاور املتعلقة بمخرجات
برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خالل
العرش الســنوات القادمة ،والفرص الوظيفية املتاحة

(التأهيل ملرحلــة البكالوريوس والدراســات العليا)،
والثاني (الفرص الوظيفية).
وركز املحور األول (التأهيــل ملرحلة البكالوريوس
والدراسات العليا) عىل تشجيع الرشاكة بني الجامعات
والقطاع الخاص يف مجال التدريب اإلكلينيكي أثناء فرتة
االمتياز لتعريف الخريجني بطبيعة العمل بها وتعريف
القطاع الخــاص بالخريجني مع وضع معايري محددة
لضمان جودة التدريب ،واستحداث برامج عضويات أو
دبلومات لدى الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية
للتأهل إىل درجة طبيــب نائب يف عدد من التخصصات
الصحية بحيث يســمح بعضهــا بالتدريب عىل رأس
العمل ،والتأكيد عىل جهات التدريب الصحية الحكومية
واألهلية التعاون مع الهيئة الســعودية للتخصصات
الصحية ،وأيضــا ً مراجعة متطلبــات اعتماد املراكز
التدريبية لدى الهيئة بما يسمح بمنح املراكز التدريبية
القوية صالحيات وامتيازات أكرب يف تنفيذ الربامج وفق
معايري عاملية تضمن جودة املخرجات.
ولفت املشاركون إىل رضورة وضع حوافز للمدربني
املشــاركني يف العملية التدريبية يف برامج الدراســات
العليــا ،باإلضافة إىل تعزير دور هيئــة تقويم التعليم
املحوري يف متابعة وتقويم أداء الكليات الصحية بصفة
مستمرة ومنتظمة واتخاذ اإلجراءات املناسبة لضمان
تحســن املخرجات ،إىل جانب قيــام املجلس الصحي
عال للتنسيق
السعودي بإنشاء لجنة وطنية ذات تمثيل ٍ
بني الجامعات والقطاعات الصحية املختلفة الحكومية
والخاصة يف اململكــة يف تحديد االحتياج الفعيل لألعداد

والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتنسيق بني
جميع األطراف لتحقيــق املواءمة بني االحتياج الفعيل
وبرامج التعليم والتدريب.
وأكــدوا فيمــا يخص املحــور الثانــي (الفرص
الوظيفية) أهميــة ربط بيانات جميع املمارســن
الصحيني الباحثني عن عمل يف البوابة الوطنية للعمل
وتحديثهــا دورياً ،وطرح حوافــز لرتغيب الخرجني
بالعمل يف املدن الطرفية والقــرى يف اململكة ،وإتاحة
برامج دعم من قبل صندوق تنميــة املوارد البرشية
للمنشآت الراغبة يف توظيف أطباء سعوديني بحسب
رشوط الربامــج املعتمدة لدى الصنــدوق ،وأن يقوم
صندوق املــوارد البرشية بتأســيس برنامج تدريبي
بالتعاون مع الكليــات الصحية العريقــة باململكة
لتهيئة الخريجني وإكســابهم املهارات الالزمة للعمل
يف القطاع الخاص ،إىل جانب تنفيذ املســح السنوي
الوطني لتغطية الحاجة الحقيقية ومتابعة مؤرشات
االنكشــاف املهنــي لتخصصات الطــب والجراحة
املختلفة املقرة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية
وإفادة الجهات ذات العالقة بها.
يذكــر أن مؤتمر واقــع القوى العاملــة الصحية
السعودية خالل العرش ســنوات القادمة عقد يف فندق
كراون بــازا أر دي يس بالرياض ،بحضور معايل وزير
الصحــة الدكتور توفيق الربيعــة ،ومعايل وزير العمل
والتنميــة االجتماعية الدكتور عــي الغفيص ،ومعايل
وزيــر التعليم الدكتــور أحمد العيــى ،ومعايل وزير
الخدمة املدنية األستاذ سليمان الحمدان

«

» طب األسنان تستضيف:

الدكتورة /ابتسام محمد الماضي وكيلة جامعة األميرة نورة
للتطوير والجودة والعميد المؤسس لكلية طب األسنان سابقًا
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نرحب بكــم أجمــل ترحيب ونــود من
ســعادتكم التعريف ببطاقتكم الشخصية
أوالً.
دكتورة /رىل ديب خلف نقيب أطباء األسنان
يف طرابلــس – لبنان أســتاذ يف الجامعة
اللبنانية قسم طب أسنان األطفال.
زيارتكم هي األوىل لرياض اململكة العربية
السعودية ..هل شاركتم سابقا ً يف مؤتمرات
داخل اململكة ..وكيف وجدتم الرياض؟
إنها الزيــارة األوىل يل إىل اململكة العربية
السعودية وقد سمعت الكثري عن الرياض
تلــك املدينــة الجميلة دائمــة الحركة
والتطور وأعجبت كثريا ً باستضافة أهلها
وحســن تعاملهم وترحيبهم ومحبتهم
للجميع.
ما انطباعاتكم عــن املؤتمر اليوم؟ وبماذا
تميز عن سابقيه؟
أشارك للمرة األوىل يف مؤتمركم وأستطيع
القول بأنه من أهم املؤتمرات عىل الصعيد
التنظيمي والعلمي وقــد هالني ضخامة
املعــرض املصاحــب للمؤتمــر والتواجد
لرشكات مميزة داخله.
هل لديكــم اقرتاحات لتطويــر املؤتمر
واملعرض املصاحب ..وهل لديكم مالحظات
تودون تالفيها مستقبالً؟
تعترب الجمعية الســعودية لطب األسنان
من الجمعيات املميزة بنشاطها وفعالياتها
وريادتها وجمعها لشــمل أطباء األسنان
العرب ،وأتمنى أن تحافظ عىل مســتواها
املتقدم وتبقى متماسكة وداعمة ملصلحة
أطباء األسنان يف الدول العربية.
متى تعقد نقابتكم مؤتمرها السنوي؟

ضيف العدد

نرحب بكم أجمل ترحيب ونود من سعادتكم التعريف ببطاقتكم
الشخصية أوالً.
الدكتورة /ابتســام محمد املايض :العميد املؤســس لكية طب
األسنان بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن والرئيس املؤسس
لجمعية تعليم طب األســنان وحاليا ً وكيلة جامعة األمرية نورة
للتطوير والجودة.
ملحة مخترصة عن كليتكم املوقرة؟
كلية طب األســنان بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن هي
كلية فريدة من نوعها تأسســت عــام 2012م للفتيات يف أكرب
جامعة نســائية بالعالم ولديها منهج فريد ومميز مبني عىل
أحدث التقنيــات العاملية والطرق التعليميــة الحديثة يف بيئة
متميزة وجاذبة .وقد ُســعدنا هذا العام بتخرج أول دفعة من
خريجات الكلية ليلتحقوا بربنامج االمتياز ويشــاركوا بسوق
العمل قريباً.
ما انطباعاتكم عن املؤتمر اليوم؟ وبماذا تميز عن سابقيه؟
املؤتمــر كعادته متميز وعاملي بمعنــى الكلمة واملعرض فيه كل
الرشكات القوية واملتحدثني العامليني الرائعني.
هل لديكم اقرتاحات لتطوير املؤتمــر واملعرض املصاحب ..وهل
لديكم مالحظات تودون تالفيها مستقبالً؟

يصعُبُ تطوير ما هو متميز مثل مؤتمر الجمعية السعودية لطب
األسنان الذي يتفوق عىل نفسه كل عام ولكن يمكن أن يكون أكثر
تخصصية.
مــا رؤيتكم اليوم لصناعة مؤتمرات ومعارض طب األســنان يف
اململكة؟ عددها ..أماكنها ..إيجابياتها ..سلبياتها؟ خصوصا ً مع
تذمر بعض الرشكات املشــاركة من كثرة هذه املعارض يف اآلونة
األخرية.
أرى من املناســب التنســيق بني الجمعيات العلمية حتى تكون
الجهود ذات تأثري أقوى عىل رواد املؤتمرات (األطباء الحريصني).
تســعى مجلة «آفاق طب األســنان» إلقامة ندوة حول (حقوق
املريض والطبيب يف عيادات طب األسنان) ..ما توصياتكم لذلك؟
مهم جدا ً هذا املوضوع الحيوي والذي يمس املمارســن والطلبة
واملــرىض .يجب أن يــدرس هذا املوضوع ويد ّرس أيضا ً بشــكل
تفاعيل.
كلمة أخرية عرب مجلة «آفاق طب األسنان».
أشــكر لهذه املجلة تفاعلها مع مجتمع طب األسنان منذ نشأتها
وحرصها عىل تقديــم جانب آخر من هذه املهنــة وهو الجانب
االجتماعي املهم والذي يظهر الكثري مــن القضايا التي تهم هذا
املجتمع

األستاذة الدكتورة /رلى ديب خلف نقيب
أطباء األسنان في طرابلس  -لبنان

الدكتور /قيرص كباش مدير التحرير والدكتورة /رىل ديب خلف
تعقد نقابتنا مؤتمرها بشــكل ســنوي
وغالبا ً يف فصل الربيع من كل عام ونتمنى
وجودكــم بيننا كضيوف أعــزاء يف بلدكم
الثاني لبنان.
هل لديكم مجلة خاصة لنقابتكم مشابهة
ملجلتنا «آفاق طب األســنان» ..وما رأيكم
بها؟
نعم لدينا مجلة ونســعى بكل جهدنا أن
تصبح مجلة علميــة دورية إذا وفقنا الله
يف ذلك.

كلمــة أخــرة عــر مجلة «آفــاق طب
األسنان»؟
كل الشــكر للجمعيــة الســعودية لطب
األسنان عىل استضافتها الكريمة وأخص
بالذكر ســعادة الدكتور فهد الشــهري
رئيس مجلس إدارتها عىل حسن استقباله
واهتمامه ،كما أشــكر مجلة «آفاق طب
األسنان» عىل هذه املقابلة وأتمنى للجمعية
واملجلة التوفيق يف عملهــم لخدمة مهنة
طب األسنان
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الدكتور /قيرص كباش مدير التحرير مستضيفا ً الدكتورة /ابتسام املايض

«

» طب األسنان تستضيف:

كلية طب األسنان بجامعة الملك سعود
ضمن أفضل  50كلية عالمية
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أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن اختبارات
رخصة املمارسة املهنية الصحية هي من صميم مهام الهيئة
املنصوص عليها يف نظامها األسايس الصادر باملرسوم امللكي
م  2/وتاريخ  1413 / 2 / 6هـ الذي تضمنت مواده مسؤولية
الهيئة اإلرشاف عىل االمتحانات التخصصية وإقرار نتائجها
إضافة إىل تقويم الشهادات الصحية املهنية ومعادلتها ووضع
األسس واملعايري ملزاولة املهن الصحية .وبينّت أنها تمارس هذا
الدور الذي كلفت به نظامًا للتأكد من كفاءة املمارس الصحي
وامتالكه املهارات واملعلومات األساســية للمزاولة املهنية يف
تخصصــه وهي بذلك تقوم بواجبهــا الوطني واملجتمعي يف
تعزيز سالمة املمارسة املهنية وبالتايل سالمة املرىض والتقليل
من األخطاء الطبية بهدف الوصول إىل بيئة ممارسة صحية
آمنة تعزز األمن الصحي يف املجتمع .وأوضحت الهيئة يف بيان
لها أمس حول ما تم تداوله مؤخــرا ً عن اختبارات الرخصة
املهنية ملمارســة مهنة الطب التي تــرف عليها الهيئة ،أن
االختبــارات ضمن صالحياتها ونطاق عملهــا ،وتتعهد أنها
ملتزمة بما أؤتمنت عليه من التأكد من ســامة املمارســة
الصحية وعدم السماح ألي ممارس صحي بالعمل قبل إثبات
امتالكه للحد األدنى من الكفــاءة حفاظا ً عىل أرواح املرىض

وتقليالً من األخطاء الطبية وتعزيزا ً لصحة املجتمع .وأكدت
أن االختبار الوطني إلزامي عىل جميع املمارسني الصحيني يف
تخصص الطب وطب األسنان والتمريض ،وسيبدأ يف تخصص
الصيدلة من العام القادم فضالً عــن عرشات االختبارات يف
التخصصات األخرى ،وال يوجد فرق بني املمارس الســعودي
وغري السعودي يف ذلك .وأشارت الهيئة إىل أن اختبارات الهيئة
تعد وفــق أفضل املعايري العاملية ( )Best practicesحيث يتم
ذلك عن طريق خطوات علمية وعملية معقدة وطويلة يمكن
أن تخترص يف التايل - :دراسـ�ة نوعية الوظيفة( (�job analy
 )sesواالحتياجات واملهــارات والكفاءات للقيام بمهام هذه
الوظيفة بأمن وسـلامة - .إعداد خارطـ�ة االختبار( (�Blue
 )printالتي تضم نوعية األســئلة والكفاءات التي تقيسها
ويتم اعتماد هــذه الوثيقة من قبل لجنة مركزية مكونة من
عمداء بعــض الكليات وخرباء يف املجــال وعلماء يف التعليم
الطبي من غري منســوبي الهيئة - .إعداد األسئلة عن طريق
خرباء من أســاتذة يف الجامعات السعودية وخرباء يف التعليم
الطبي وممارسني صحيني عىل درجة استشاري من مختلف
القطاعات الصحية بعــد أن يتلقوا تدريبا مقننا عىل طريقة
وضع األسئلة وهم أيضا ليسوا من منسوبي الهيئة
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«التخصصات الصحية» :اختبارات رخصة الممارسة
المهنية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية
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تواصل

دخلت كلية طب األسنان بجامعة امللك سعود ضمن قائمة أفضل  50كلية
طب أسنان عاملية حسب تصنيف : QS World Universities Rankingsوأكد
عميد الكلية سابقا ً األستاذ الدكتور /أحمد القحطاني أن هذا اإلنجاز يؤكد
حجم الدعم الذي يجده قطاع التعليم بشــكل عام والتعليم الجامعي بشكل
خاص من حكومة خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني ،ممتدحا ما
وجدته الكلية من دعم واهتمام ومتابعة من معايل مدير الجامعة األســتاذ
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر وتوفري كافة أدوات النجاح حتى تحقق
هذا اإلنجاز .وأضاف أن الكلية لها منجــزات ضخمة طيلة تاريخها املمتد
نحو  44عاما ،إذ أنشئت عام  1395ه (1975م) ،واستقبلت أول دفعة طالب
بعدها بعامني ،وبعامني آخرين أول دفعة طالبات ،ما جعلها تنتقل للمباني
الجديدة يف املدينة الجامعية بعد  5سنوات ،ومشددا يف الوقت ذاته عىل أن هذا
اإلنجاز يدفع كافة منســوبي الكلية نحو رفع سقف الطموحات ومواصلة
التطوير يف كافة املخرجات

من صحافتنا المحلية
بعضا من المقاالت أو الصــور الهادفة والتي
يســرنا فــي مجلــة (آفاق طب األســنان) أن نقتبــس من الصحف المحلية الرائــدة
ً
تصب في بوتقة رؤيتنا وتحقيق أهدافنا لرفع السوية الثقافية والعلمية والتوعوية لقرائنا الكرام.
فــي هــذا العــدد نقتبــس مــن جريــدة الجزيــرة الغــراء مقال األســتاذ /فهــد بن جليــد مع رســم كاريكاتيــري معبــر للفنان/
عبدالرحمن هاجد الدلبحي فكل الشكر لهما

من ذاكرة
المجلة
مجلة (آفاق طب األسنان)
العدد السابع
يناير  2000م
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من صحافتنا المحلية

من ذاكرة المجلة

للدكتور  /خالد عبداهلل الرحيمي
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جريدة الجزيرة العدد  16699تاريخ  18يونيو 2018م
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من ُينصف المرضى
من صمت األطباء؟!
فهد بن جليد
إذا ما أرادت وزارة الصحة تطبيق معايير إضافية للجودة  -أقول ذلك
لثقتي بالوزير اجملدد الدكتور /توفيق الربيعة ،-فإن َّني أقترح عليها
فتح نافذة لتقييم الطبيب املُعالج من قبل املريض ُمتلقي العالج
بعد انتهاء الزيارة ُمباشرة ملعرفة انطباعه ,ومدى جناح الطبيب
بسط وشرح حالته وخطوات العالج
في التعامل معه بشكل ُم َّ
املُقترحة له ,حتى يجد اجلمهور منصة إلكترونية ولو عبر جهاز
اللمس (خارج الغرفة) للتعبير من خاللها عن رأيه وانطباعه ومدى
رضاه ,ممَّا يُسهم في الرقي باخلدمة املُقدمة بشكل أفضل.
صمت األطباء قاتل وقد يُس ِّبب ُمضاعفات نفسية عند املرضى ,هذا
التشخيص ال ميكن أن جتده في العيادة ،فاكتفاء الطبيب بسماع
شكوى املريض والتمتمة مع كل كلمة واإلمياء بالرأس ورمبا بحلقة
الطبيب بعيونه في وجه املريض مع رفع حاجب وخفض آخر ،ثم تناول
القلم وكتابة الوصفة على (ورقة الروشته) أو عبر جهاز الكمبيوتر
في حال كان املُستشفى ُمجهزاً ،واالكتفاء بكلمات قليلة ال جتيب
عن كل التساؤالت التي تدور في ذهن املريض ومرافقيه ،خطوة غير
موفقة ال تُساعد في العالج الناجح إطالقاً ،وهي تخالف تعليمات
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حبر الشاشة

وزارة الصحة ،ك ُم َمارسة ظاهرة ومقلقة نُشاهدها في ُمستشفياتنا
بشكل ملحوظ.
إصرَار الطبيب املُعالج على التزام الصمت عند تشخيص حالة
املريض ,دون إشراك األخير أو ُمرافقيه بالوضع الصحي وتطوراته ،و
مراحل البرنامج العالجي أمر ُمستفز للغاية ويزيد من حالة التيه
التي يعيشها املرضى ،ورمبا أعطى مؤشرا ً خاطئا ً عن الثقة في قدرة
الطبيب ،وكأ َّن خطوات العالج سرية ال يجب االطالع عليها ,وهذا ال
نراه ظاهرا ً في مستشفيات القطاع اخلاص التي تلتزم بإفهام املرضى
بخطوات العالج ومراحله  -رمبا ألن املريض سيدفع الثمن  -بينما
يستجدي مراجعو املستشفيات احلكومية صوت األطباء  -على األقل
كما نُشاهد ونلمس  -وعلى الوزارة القيام بدراسة ومسح ميداني
للوقوف على صحة ذلك ،مع تقديري بكل تأكيد ملا يواجهه األطباء
من ازدحام وإحلاح وتطفل من بعض املرضى ومرافقيهم ،وكثرة
أسئلتهم في حاالت وجتارب عديدة ،وعدم فهمهم واستيعابهم
لبعض خطوات العالج وضرورتها ،وأ َّن الطبيب س ُيضيع وقته لو شرح
لكل مريض تفاصيل اخلطوات التي سيقوم بها ،لذا نحن ال نُطالب
بالتفاصيل الطبية الدقيقية ،بقدر بحثنا عن العناوين العريضة
للحالة ،وخطة العالج وتطوراتها ،وحتمل املريض وإجابته على أي
سؤال بشكل كامل ،وهذا من حق املُراجع واملريض الذي كفلها له
النظام .ال ميكن حت ُّمل تلك احلالة التي وصل لها صمت بعض األطباء
في مستشفياتنا ,مما يتطلب تدخل الوزارة إلنصاف املرضى ومنحهم
هذا احلق ،ولو عبر الفتة تعلق أمام العيادة تؤكد أ َّن من حق املريض
احلصول على إجابة لكل سؤال حول حالته وطرق العالج املُقترحة -
أسوة مبا هو معمول به في القطاع اخلاص .-
وعلى دروب اخلير نلتقي
جريدة اجلزيرة عدد  16557تاريخ  27يناير 2018م

إعداد  /هند عبد اهلل الدوسري

قفشات في طب األسنان
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فنية أسنان ،قسم الشؤون الوقائية

 #حافظــت جامعه امللك ســعود عىل مركزهــا األول عربيا ً ومحليــا ً يف تصنيف
(ويبومرتكس اإلســباني) العاملي للجامعات يف التقرير الصادر خالل يوليو 2018م
متقدمة عىل أقرب جامعة عربية بـ  64مركزاً.

جامعه الملك سعود

أ.د.سليمان العمران

قفشات تويتر

 #نسبة األحماض عالية جدا ً يف املياه الغازية املعدنية مما قد يسبب تآكل طبقة املينا
 .البعض يرشبها عىل مدار اليوم كونها غري ضارة.

د .عبد المحسن الربيعة

د .وليد صادق
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د .خالد النمر

 #تشري الدراســات اىل أن أكثر من ثلثي املراهقني ذوي أعمار ترتاوح من  16اىل 19
ٌ
تجويف يف أسنانهم جراء أكل السكريات.
عاما ً لديهم

د .سلطان الذياب

 #فوائد املشاركة بامللصقات العلمية:
.1نقد بناّء من املح ّكمني يســاعدك عىل التجهيز للنرش .فآراء املحكمني عبارة عن
تحكيم
ّ
مختص (.)peer review
_2التقاء باحثني آخرين وفتح مجاالت التعاون.

_3فرصة لتقديم نفسك ملدراء برامج الدارسات العليا.

د .عمر بن محمد القاضي

أ.د .عماد الشويمي

 #بعيدا ً عن ادعاءات الرشكات ..معجون األسنان لوحده ال يعالج حساسية األسنان!
دراسة مخربية حديثة لتســعة أنواع من معاجني األسنان وجدت عدم قدرتها عىل
إيقاف تآكل طبقة املينا واملسببة لحساسية األسنان.

د .نبيل المطيري

 #تســتقبل غرف الطوارئ باملستشفيات مريض كل  14ثانية بسبب ألم األسنان يف
الواليات املتحدة األمريكية 70% ،من الحاالت تكون خارج ساعات العمل العادية.

د .محمد الشهراني
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 #س :هل ألم الرضس يرفع الضغط؟
ج :نعم  ...وقد يرفعه إىل قيم عالية جداً.

 #أفضل  25وظيفة حسب موقع US news
رقم  2طبيب األسنان.
رقم 5أخصائي التقويم.
رقم  8جراح األسنان.
رقم  16أخصائي الرتكيبات.
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قفشات تويتر

 #خريجات طب األســنان يف أمريكا بلغ  % 5عــام 1976م وارتفع إىل  % 39عام
1996م ووصل اىل  % 50عام 2018م.
مهنة طب األســنان ستغدو مهنة نســائية .عندنا عىل ما اعتقد سبقناهم فهناك
كليات ال تُخرج إال طبيبات .لذلك يجب زيادة تأهيل القيادات النسائية يف هذا املجال.

 #معدل نسبة أطباء األســنان اىل األطباء البرشيني يف دول أمريكا الشمالية وغرب
أوربا هي طبيب أسنان واحد إىل خمسة أطباء برشيني ( )5:1لوطبقنا هذه النسبة
يف اململكة الستطعنا توفري أكثر من  5آالف وظيفة ألطباء األسنان.

كلمة التحرير
الدكتـور /قيصـــر كبـاش
28

مدير تحرير مجلة آفاق طب األسنان
المدير الفني لمركز د .عمر العجاجي لطب األسنان

كلمة التحرير
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ُّ
يزف لنا األعيــا َد عيدا ً إذا خطا
ِ
الطفولة وحدَها
أجل
ويا ربُّ من ِ

وعيدا ً إذا ناغــى وعيدا ً إذا حبا
ْ
ِ
بركات السل ِم رشقا ًومغربا
أفض

ُ
ويكب الطفل وما زال األبوان يَريان فيه ذلك الصغري املد ّلل
وتمر الســنوات
إىل أن تأتــي لحظة الحقيقة :يغــادر البيت كما تغادر الطيور أعشاشــها
ليعيش بعيدا ً يف مغرتبــه وهنا االختبار الحقيقــي واألصعب فاإلبن يخترب
مهاراتــه الحياتية واألهل يختــرون مدى نجاحهم يف الرتبية واإلرشــاد.
والغربة مدرســة من الطراز األول ولكن أســلوبها الرتبــوي التعليمي هو
القســوة ،فهي تقتات من قلوبنــا فتعرصها أملا ً وحزنا ً واشــتياقا ً لجرعة
من حنــان األم ولنصيحة مــن تجارب األب ولجلســة يف ربــوع الوطن.

القلب هالتُ ُه
لفتى يف
يا لهفتي
ً
ِ
فا َز الودا ُع فطريي ِ
أنت يا ُقبيل

يُيض ُء ُروحي وال يرىض بهجراني
ُ
ِ
بعض أحزاني
ورافقيه لتُشفى

وقــد ع ّرفوا الهجرة عرب التاريخ بأنها انتقال البرش من منطقة إىل أخرى مع
نية البقاء مؤقتا ً أو دائما ً يف تلــك املنطقة الجديدة ،وكان للحربني العامليتني
األوىل والثانية تأثري هائل عىل الهجــرة من البالد العربية حيث هاجر الكثري
من األدباء والشــعراء من بالد الشام ّ
وأسســوا يف مغرتبهم الرابطة القلمية
يف الواليات املتحــدة األمريكية والعصبة األندلســية يف الربازيل واألرجنتني
وأطلق عليهم مســمى “أدباء املهجر” وكانت تلــك الهجرة برشى خري عىل
األدب العربي الــذي حفل بقصائد ومقــاالت تنبع من القلــوب الصادقة
املكتوية بنار الغربة ،فها هو الشــاعر املهجري (رشــيد أيــوب) يتحفنا
بقصيدة ملؤها الحنني للوطن واألهل حني شــاهد الثلج يف مغرتبه فيقول:
يــا ثلجُ قــد هي َ
َّجت أشــجاني
يــا ثلــجُ قــد ذ ّكرتنــي أمي
ٌ
مشــغوفة وتحــا ُر يف ضمــي

ذ ّكرتنــي أهــي وأوطانــي
أيــا َم تقيض الليــ َل يف همي
َ
مخافــة الرب ِد
تحنــو عــي ّ

واليــوم ونحن نعيــش ثورة االتصــاالت الحديثــة يف زمــن العوملة فقد
بــات العالــم قريــة كونيــة صغــرة اختــرت املســافات بالصوت
والصــورة ،ولكن الحنــن إىل األبنــاء ال ينقطع والقلق عليهــم ال ينتهي.
فعلينا معرش اآلباء الصرب والتفاؤل وأن نرتكهم يف حفظ الله ورعايته لتحقيق
أحالمهم.
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إنها الهجرة والغربة القاسية..
ترسق أبناءنا من أحضان أمهاتهم وتبلعهم بعيدا ً عن عيوننا..
نراهم يف قلوبنا ..نتأ ّلم ..ندمع ..وهم مرسورون بغربتهم لرسم مستقبلهم..
واالبن جزء من القلب ومسرية من العمر ،وليس هناك أغىل من القلب والعمر
يف حياة اإلنسان.
لم أكن أدرك معاناة الغربة وقسوة الفراق إال ّ بعد أن تركت جزءا ً من القلب يف
مغرتبه الواليات املتحدة األمريكية ..إنه ابني الوحيد :لقد خ ّ
طط لذلك طويالً
وبعد نيله الثانوية العامة ق ّرر االلتحاق بإحدى الجامعات العريقة يف أمريكا
لدراسة هندسة الحاسوب (الكمبيوتر) وعلومه ليحقق أحالما ً لطاملا راودته
منذ الطفولة.
حيث يولد الطفل صغريا ً ضعيفا ً يعتمد عىل أبويه يف كل شاردة وواردة ،يُدخل
الفرح لقلوبهم يف كل مرحلة من مراحل حياته كما صوّر ذلك الشاعر بدوي
الجبل بقوله:
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كلمة التحرير

ّ
مشتتة األسر..
سارقة األبناء..

وكذلكتضعالغربةالضوابطواللوائحلتصنعمناملرءإنسانا ًصلبا ًقويا ًبمايكفي
ّ
مشقاتالحياةوصعابهاوإدراكمعنىاالستقالليةواالعتمادعىلالنفس.
لتحمل
ورغم علمنا بأن أبناءنا سيواجهون الكثري من التحديات وصعوبات التأقلم
مع املجتمع املضيف الختالف التقاليد والقيم واملفاهيم واللغة إال أننا نحاول
تجاوزها لقناعتنا بأن طلب العلم واجب فقد قيل( :اطلبوا العلم ولو يف الصني)،
فالتعليم جواز ســفر للمستقبل وعىل األهل الذين ســهروا الليايل وحوّلوا
أنفسهم لشموع تحرتق لتيضء لألبناء طريق النجاح ،االستمرار يف التضحية
حتى عىل حساب مشاعرهم وحرقة قلوبهم الغرتاب أبنائهم .وهنا أستذكر
أبياتا ً للشــاعر األســتاذ مروان معماري حني قال لحظة وداع ابنه املهاجر:

حت

ى
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نلت

ق

ي

الفرص الوظيفية
لخريجي طب األسنان
الدكتور /صالح الشمراني

البورد السعودي
ولعبة الكراسي!

جامعة رياض العلم

طبيب أسنان  -جامعة القصيم
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ري منّا لعبــة الكرايس العهيدة ،ففي تخصص واحد من تخصصات طب األسنان يف
ال يخفى عىل كث ٍ
تلــك التي ينصب بهــا
ٍ
كراس معــدودة ،ويطوف منطقة رئيســة واحدةُ ،ق ِبل يف السنة املاضية أحد
حولها أشخاص بأضعاف عددها حتى يُعلِن الحكم عرش متدربًا ،ويف ذات التخصص للسنة الجارية ،لم
صافرتــه ،ويحقق الفوز األســبق بحجز الكريس يُقبل سوى ثالثة متدربني ،فما بالك بالتخصصات
األقرب له ،وتكون الخسارة لألغلبية التي لم تتم ّكن
األخرى!.
من الرتبّع عىل أحد الكرايس.
ال ُ
ينقص طبيب األســنان يــدًا أو قدمً ا حتى ال
تنطبق هذه اللعبة تمامً ا عىل مايحصل يف  -البورد
يُعطى ّ
حقه أو حتى يُســاوَى بغريه ِممّ ن يحظون
السعودي لطب األسنان ، -وهو الذي ينصب يف كل
سنة كرايس ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة ،ليطوّف بعنايــة فائقة وأحضان مفتوحــة دافئة ِمن قبل
حولها آالف املتقدمني ،وال يفز من بني هذه األلوف صنّاع القرار ،فقــد َ
خ َل َقه الله بذات الهيئة الخلقيّة
سوى العدد الذي تستطيع عدّه بأصابع إحدى يديك ،التي ُ
خلق بها غريه ،فمن األجدى ّأل يُعامل معاملة
الق ّ
طارة والعصافري ،حيث قطــرة واحدة تقابلها
ويبقى منها أصابع فائضة!
ِ
العاطشة!.
ليســت املشــكلة يف فكرة املفاضلة ،فهي سنّة آالف األفواه
خلقيّة ،إنما املشــكلة يف عدد تلك الكرايس املحدود
ث ّم أليس يف طب األسنان رج ٌل رشيد؟ رج ٌل يأخذ
مُقابل ســيل من املتقدمــن ال تحصيه األصفار ،بيده ويكافح عــن قضيّة بني مهنته عند من يملك
وليست مشكلة يف أن يكون هذا ُّ
الشح وليد اللحظة،
الخيط واملخيط؟ أم أن ال ُّرشــد أصبح مؤخ ًرا يقطر
طارة ،أسوة بالق ّ
أو بعمر الطفولة ،إنما هو مشكلة ألنه عمّ ر سنوات عىل العصافري بالق ّ
طارات األخرى!
طويلة دون أن َ
يكبا ساعداه ،أو ينضج فكره ،بل إن
أمــا عن الوعــود اللفظية ،أو تلــك التي تل ّ
طخ
تلك السواعد تضمُر وتضمُر كل سنة ً
بدل من النمو،
بدل من أن ينبتا الصحف واألوراق وتستهلك من الحرب ما تستهلك،
يضمحلن ً
ّ
وذاك الفكر والتخطيط
فمصري األيام أن تُثبــت أهي وعود صادقة ،أو إنها
ّ
ويرتسخا عىل تلك األرض الخصبة!.
مهما كانت األسباب ،ال تربير الستمرار املشكلة مجرد تبذير ملكوّنات الطبيعة من صوت وحرب!
@A_Alsweed
أو تفاقمها ،فلك أن تتخيل االنحدار الرقمي العظيم،

مقال

نلتقي
مقال
حتى
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كان من ضمن القرارات التي صدرت
مؤخرا ً والتي لها صلة بمهنة طب االسنان
األمر السامي القايض باعتماد التوصيات
التي خرجت بها اللجنة املشــكلة إليجاد
الفــرص الوظيفية لخريجي كليات طب
األســنان وكان من ضمــن التوصيات
تخفيض نســبة القبول يف كليات طب
األسنان اىل  ٪٥٠من الطاقة االستيعابية
من العام الدرايس الحايل ،والتوســع يف
برامج الدراســات العليا ،وعدم افتتاح
كليات طــب أســنان جديــدة ...إلخ
وتضمن األمر الســامي الكريم إفتتاح
الربامج املســاندة لطب األسنان والذين
يشكلون الفريق الســني من مساعدي
طب األســنان وفنيي األســنان وصحة
الفم واألسنان ..إلخ ،ويعرف الجميع يف
مهنة طب األسنان النقص الحاد يف هذه
التخصصات ،وخصوصا ً مساعدي طب
األسنان وتقنية األسنان والذين يشكلون
العمود الفقري ملهنة طب األسنان وحتى
نضمن نجــاح هذه الربامج
يتطـلب توعــــية
املـجـتـــمع
بطبيـعة هذه
التخصصـات

ودور خريجيها يف الفريق السني وكذلك
الفــرص املوجودة لخريجيها يف ســوق
العمــل ،وأعتقد هذه املهمــة ممكن أن
تقوم بها كليات طب األسنان والجمعية
السعودية لطب األســنان ،والجمعيات
التخصصيــة األخرى يف طب األســنان
والربامج القائمة لهــذه التخصصات -
عىل الرغم من قلتها اآلن حيث التتجاوز
عدد أصابع اليد الواحــدة يف الجامعات
 مــن خالل اإلعالم ووســائل التواصلاالجتماعي لطلبة املرحلة الثانوية .كذلك
تضمنت الحلول تطوير الخطط الدراسية
إلعداد الخريجني للقطاع الخاص وتفعيل
جزء من سنة االمتياز يف القطاع الخاص
لتعريف الخريجــن بطبيعة العمل فيه
ودون شــك ســيتعرف أرباب القطاع
الخاص بالخريجني وإمكانياتهم ولكن
مهم التعاون بني القطاع الخاص وكليات
طب األســنان والرخص الطبية بوزارة
الصحة لتسهيل أي معوقات إدارية تمنع
قضاء جزء من سنة االمتياز يف القطاع
الخاص  .بارك الله يف جهود الجميع الذين
يعملون لحل أي معوقات تعيق مهنة طب
األسنان  ،وحفظ الله لهذا الوطن قيادته
الرشيدة وأمنه.
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يرسنا يف مجلة آفاق طب األســنان أن نس ّلط الضوء عىل
مواهب شــابة طموحة من طلبة طب األسنان :إنها الطالبة
الفنانة ندى محمد سالم من املســتوى العارش يف كلية طب
األسنان بجامعة امللك خالد – أبها والتي تحدثت ملراسل املجلة
يف أبها الزميل الدكتور /عبدالله مرسع القحطاني عن نفسها
قائلة :أبلغ من العمر  22عاما ً وأدرس طب األسنان وأميل إىل
املزج بني األعمال التشــكيلية والحرفية إلظهار فن من نوع
مختلف يجمع بني الخيال والواقع.
منذ الصغر وخالل أوقات الفراغ كان ال يشــغلني ســوى
البحث عما يرتجم ما يــدور بمخيّلتي إىل أرض الواقع وكنت
مختلفة يف تصميماتي عــن باقي صديقاتي مما لفت أنظار
من حويل بأني أمتلك مواهب مســتقبلية ،والحمد لله وقف
والدي وعائلتــي بجانبي واألصدقاء الذيــن آمنوا بفني من
خالل مشــاهدة أعمايل يف بداياتها وقد وجدت ترحيبا ً ودعما ً
من فناني وفنانات املنطقة ،كما أن بعض الجهات الرسمية

بادرت إىل دعمي يف هيئة الســياحة من خالل مشاركتي يف
فعاليات املنطقة وخارجها وقد وجدت يف ممارســة هوايتي
متنفسا ً للهروب من ضغط الدراســة يف كلية طب األسنان
ولكن هذا لم يمنعني من التفوق يف دراستي ولله الحمد.
ولقد كان لدراســة علم الترشيح أثر كبري يف أعمايل فقد
جعلنــي أخوض يف إبداع ما وهبنا اللــه من نعم فكانت من
أوائل أعمايل لوحة باملسامري والخيوط تصوّر إبداع الخالق يف
بزوغ األسنان الدائمة بطريقة مبتكرة.
إننــي اليوم أؤمن بأن الله ســبحانه وتعاىل قد أودع بكل
إنســان جوانب تحمل الفن واإلبداع وعلينا فقط الثقة بالله
أوال ً ثم بأنفســنا وبأننا قادرون عىل السري قدما ً لجعل الفن
ثقافة وحضارة ورسالة تخاطب كل الشعوب

اإلعالم الرقمــي هو مصطلــح يضمن كافة
تقنيات االتصال واملعلومات الرقمية التي جعلت
مــن املمكن إنتاج ونرش وتبــادل املعلومات التي
نريدهــا يف الوقت الذي نريد مــن خالل األجهزة
اإللكرتونية والتفاعل مع املســتخدمني اآلخرين
كائنا من كان وأينما كانوا حول العالم ،فاإلعالم
الرقمي تعــدى حدوده حــول العالــم له عده
مرادفات بالتســمية منها :اإلعــام االجتماعي،
االعالم البديــل ,صحافه املواطن  ,له دور كبري يف
نقل التوعية الصحية عرب برامج شبكات التواصل
االجتماعي منها الفيس بوك ،االنستقرام ،توتري،
اليوتيوب وغريها من الربامج فبدورها كبري ،وذلك
ألن املتلقي اصبح لديــه وعي أكثر بأخذ املعلومة
الصحيحة من مصدرها فاألكثرية يأخذ املعلومة
من الطبيب املختص عرب مواقعهم الشخصية او
الطبية ،حيــث يوجد بعض األطباء واألخصائيني
والفنيني وأيضا بعض الجهات الحكومية واألهلية
يتجاوبون مع استفســارات املتابعني يف شبكات
التواصل االجتماعي لــذا دور الطبيب واملمارس
الصحــي إن كان يملك حســاب يف إحدى مواقع
التواصــل االجتماعي أن يطرح ما يفيد تخصصه
وذلك لنــر التوعية الصحيــة يف كافة رشائح
املجتمع فالتوعية والتثقيــف الصحي يف اإلعالم
الرقمــي له عدة فوائد منهــا :تقليل األمراض يف
املجتمع فعىل ســبيل املثال التوعية عن تسوس
األســنان يف املجتمع و رسطان الثدي فرسطان
الثــدي أكرب مثال يف دور االعــام الرقمي ونجاح
التوعيه والتثقيف للنساء واملجتمع ككل الن مازال

البعــض يجهل املرض واألعــراض حيث اتجهت
وتكاتفت الجهات الصحية لنقل رســالة التوعية
ضد رسطان الثدي عرب االنرتنت ويف العرص الحايل
أصبح النســاء وأغلب فئات املجتمع تســتخدم
شــبكات التواصل االجتماعي لذا نضمن الوصول
لفئه اكرب بأذن الله للكشــف عن رسطان الثدي،
أيضا من الفوائد التكلفة اقل بالنسبة لسعر النرش
يف الجرائد الورقية وسهولة الحصول عىل املعلومات
كرسعة زمن ليس كالســابق ننتظر وصول العدد
الجديد من املجلة او الجريدة اليومية .ومن جانب
أخر نرى أن اإلعالم الرقمي له سلبيات منها خطر
اإلشاعات ونقل األنباء مضخمة أو غري متوقعة،
ضياع كثري من حقوق امللكية الفكرية للمحتويات
املتداول عىل وســائل التواصل واملواقع االخبارية
لدرجة أنه كان متعذرا ً معرفة املنتج الحقيقي أو
النارش األصيل ملعظم الصــور أو مقاطع فيديو،
عدم التدقيق يف صحــة املعلومات ،ضعف نوعية
وجودة املحتوى.
ورغم هذه العيوب والســلبيات اال أن شبكات
التواصــل االجتماعــي مازالت تلقــى املزيد من
الــرواج وهذا يدل عىل حجم الفائدة الذي يشــعر
بها مســتخدمو هذه الشــبكات لدرجة تجعلهم
يفضلونها عىل وسائل االعالم التقليدية (الصحف
واملجالت الورقية) التي تتميز بدقة أكثر.
يف األخــر دور اإلعالم الرقمي مهــم يف املجال
الصحــي كتوعية وتثقيف ،حيث أصبح مســاندا ً
للصحــة والطب يف عرصنا الحايل لكنه ال يغني عن
زيارة الطبيب كعالج حيث

العادات السلبية الضارة
بصحة الفم واألسنان
34
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طبيب أسنان عام
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عالج صرير األسنان:
هناك عدة خيارات عالجية لرصير األسنان تشمل طرقا وعالجات
وأدوية معينة يف طب األسنان ويمكنك أن تتحدث مع طبيبك عن
أفضل ما يناسبك:
أ .أجهزة وقاية وحماية الفم واألسنان:
تم تصميم هذه األجهزة إلبقاء األســنان منفصلة لتجنب التلف

ّ -2
عض اجسام غريبة بأسنانهم كقضم األظافر أوعض القلم
أسباب هذة العادة:
أشار عدد من الخرباء النفسيني إىل أن عادة قضم األظافر ترجع إىل
واحد أو أكثر من األسباب اآلتية:
 -1تقليد األطفال اآلخرين الذين شاهدهم يمارسونها.
 -2القلق والعصبية والتوتر العصبي والشــعور بامللل فتبدر عنها
هذه املمارسة إلفراغ التوتر والتعبري عن القلق.
 -3خربات حياتية سابقة مؤملة أو ندم شديد.
 -4رد فعل لقيام املعلم أو أحد الوالدين بالرضب أو التوبيخ.
 -5محاولة التخلص من جزء زائد بارز من األظافر.

 -3يأكلون الطعام في جهة واحدة
من األخطاء الشائعة قيام املرىض بمضغ الطعام بجهة واحدة من
الفم مما يؤدي إىل تأثريات سلبية عديدة منها:
تراكــم القلح عىل الجانب الغري املســتخدم للمضغ مما يؤدي اىل
التهــاب اللثة والرتاجع اللثوي ونزيــف اللثة وأذية بمفصل الفك
الصدغي مما يؤدي لظهور صوت الفرقعة أثناء األكل لذا ننصحكم
باســتخدام كلتا الجهتني أثناء عملية املضغ لتاليف هذه املشكالت
وبهذا نكون قد تالفينا تلك املشــكالت وتمكنا من االستفادة من
التنظيف الغريزي التي تقدمه لنا بعض األطعمة الغنية باأللياف
والتي تقوم بعمل مشــابه للخيوط السنية بتنظيف املناطق البني
سنية.
 -4اإلكثار من األطعمة الحمضية كالحمضيات و المخلالت
ّ
املحلة والغازية بنكهة الفواكه تؤدي إىل تآكل األسنان
املرشوبات

وانتشــار البكترييا يف اللثة فإن تناول املرشوبات الحمضية مثل
ّ
واملحلة والكحول قد تؤدي إىل تآكل األســنان
املرشوبات الغازية
وإن تناول تلك املرشوبات بني الوجبات واإلبقاء عليها يف الفم قبل
ابتالعها يزيد من مخاطر تآكل األسنان وانتشار البكترييا يف اللثة
وتآكل األســنان هو فقدان تدريجي للمادة الصلبة منها بســبب
عمليات كيميائية تتضمن نشا ً
طا بكترييًا.
 -5ال يستعملون المضمضة او الغسول الطبي
الفموي إطالقا
 -6ينظفون اسنانهم اقل من مرة باليوم
كل ما ذكر ســابقا عوامل ترض باألسنان ال شعوريا وببطء حتى
تصل بك اىل مرحلة الالعودة هذه مشــكلة الكثــر أال يذهب إىل
طبيب االســنان االإذا اشــتد به االلم وهذه العادات غري الصحية
تسبب تأكال باألسنان والذي التشعر به اال بعد ان يعرب بك الزمن
فتصبح بورطة فليس هناك ما يعوض السن الذي خلقه الله تعاىل
مهما ابدع االنسان يف التقنيات والصناعة واالدهى ان قسما كبريا
ظهرت عىل اســنانه بوادر التأكل السني مما يدل عيل عدم وجود
الوعي املجتمعي بصحة الفم و االسنان متدن جدا والتتوفر ثقافة
الوقاية لذا رضورة الفحص الدوري لدى الطبيب مرة يف السنة عىل
األقل (الوقاية خري من العالج) ورضورة التثقيف الذاتي (فصحتك
اغىل ما تملك) ولن تجد من هو أحرص منك عىل أســنانك و الأحد
يتألم عنك و يحمل همك وهنا أشــدد عىل اهمية الفحص الدوري
لدى طبيب األسنان فهي رضورة وليست رفاهية فما يراه الطبيب
من مشــاكل بفمك واســنانك يفوق اضعاف ماتظنه و تراه انت
بعينك املجردة ومايمكن تداركه قبل فوات االوان اوفر ثمنا وجهدا
ووقتا وقبل أن يقع (الفاس يف الراس)
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هناك طرق تساعد بتخفيف صرير األسنان منها:
– ممارسة التمارين الرياضية ملدة  15دقيقة قبل ساعة من النوم.
– رشب كوب من البابونج يوميا ً قبل الخلود إىل النوم.
– التفكري يف أمور جميلة حصلت معك خالل اليوم من أجل إراحة
نفسك وعدم الشعور بالتوتر.
– تناول املكمالت الغذائية التي تحتوي عىل املاغنزيوم وتساعد يف
إراحة عضالت الجسم.
– استشارة طبيب األسنان الذي قد يعطيك آلة خاصة توضع ليالً
وتساعد يف تخفيف الضغط عن األسنان.

الناتج عن الكز واالحتكاك حيث يتم بناؤها من اإلكريليك الصلب
أو من مواد لينة وتُر ّكب عىل أسنانك العلوية أو السفلية.
ب -حقن البوتوكس:
قد تساعد حقن البوتوكس بعض األشــخاص املصابني بحاالت
رصير األسنان الشديدة.

األضرار الناجمة عن قضم األظافر :
هناك مضاعفات جســدية وأخرى نفسية تنتج عن ممارسة هذا
السلوك  ,فاالستمرار يف قضم األظافر وما حولها من الجلد الزائد
يجعل األصابــع حمراء متورمة ويف حالة نزيــف الدم من الجلد
املحيط بالظفر يصبــح الجرح عرضة لاللتهــاب كما أن قضم
األظافر يسهل تمرير البكترييا والفريوسات من األصابع إىل الفم
مما يزيد مــن فرص التقاط العدوى كالزكام وغريه من األمراض
املعدية ويؤثر قضم األظافر عىل صحة األســنان ومظهرها العام
فتصبح مع مرور الوقت رديئة وغــر منتظمة باإلضافة إىل ما
يخلفه هذا السلوك من أظافر مشوهة تبعث عىل الخجل وتضيف
نوعا ً من القلق عىل نفسية الشخص.
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مدى تفيش العادات السلبية املرضة بصحة الفم واألسنان ومدى تأثريها عىل األسنان مثل:

العالج و الحلول المقترحة للتغلب على عادة
قضم األظافر باألسنان
منها ما يتضمن تغيريات ســلوكية ومنها مــا يعتمد عىل وضع
حواجز ملموســة للتوقف عن قضم األظافــر للتدريب عىل قلب
العادة ،ويشــمل التدريب إمســاك قبضة اليد ملدة ثالث دقائق يف
كل مرة تحاول فيها قضم أظافرك أو اســتخدام الكرة املطاطية
أو اللعب بدمية واملحافظة عىل تشــذيب أظافرك بقصها وبردها
بشــكل منتظم فاالعتناء بمظهرها والرغبة بجعلها جذابة طول
الوقت ســيحول دون قضمها ووضع طــاء مذاقه مر فطعمه
املر ســيدفعك للتوقف كذلك اســتعمال الفازلني وضع أظافرك
بالفازلني ثم تركها لتجف يجب أن يســاعدك هذا عىل التوقف عن
قضم أظافرك ويمكنك استخدام املعقمات اليدوية الشائعة يوميا ً
وبشــكل متكرر ألنها تعطي أصابعك طعما ً سيئا ً وكذلك رائحتها
تعتــر منبها ً عىل أنك بدأت بالقضــم محاولة ملء أوقات فراغك
بممارسة هوايات ونشاطات تستدعي استعمال اليد مثل الرسم
أوالكتابة أو استخدام كرة الضغط وضع امامك قطع جزر جاهزة
يمكن ان تقضمها بتلك اللحظات التي تشعر فيها بالرغبة يف قضم
أظافرك أو امضغ علكة فهي ستلهيك عن هذه العادة وضع قطعة
من رشيط الصق رفيع عىل أطراف أصابعك لتذكرك باملشكلة كلما
حاولت القضم كما يمكن ارتداء قفازات إذا استدعى األمر.

تقرير حالة طفل سعودي يبلغ من العمر
 9سنوات مع خلل التنسج الترقوي القحفي

أقرص من أشقائهم الطبيعيني .كما أنه من املتوقع

 - 2 .2المظاهر السريرية:

جدا ً أن يكون لديهم مشــاكل متعــددة يف الهيكل

أظهر الفحص خارج الفم وجود ،فرط التشــكيل

العظمي /العظام األخرى مثل األقدام املســطحة،

يف األسنان ،شــكل الوجه محدب ،شــفة املختصة،

وتشمل املشــاكل الطبية األخرى التهابات الجيوب

كتفيه شــديدتي القرب من بعضهمــا البعض ،مع

األنفية املتكررة وغريها من مشاكل يف مجرى الهواء

قامة قصرية .كشــف التاريخ الطبي له تأخر إغالق

الدكتور /عبداهلل فرج الشمري

العلوي ،والتهابات األذن املتكــررة ،وارتفاع معدل

الفوق األمامي ،وغياب عظمي جزئي ،كما هو مبني يف

معيد في كلية طب األسنان  -جامعة حائل

الوالدة القيرصية ،ودرجة خفيفة من االســتجابة

الشكل 1والشكل .2

()cleidocranial Dysplasia
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خلل التنســج الرتقوي القحفي ( )CCDهو حالة

أو الفكري يف هؤالء املرىض .

عظمية وراثية غري شــائعة ولكنها معروفة ،وتتميز

ويعترب هذا الخلل تنسج الهيكل العظمي وصفها

بالتشوهات السنية وتشوهات العظام  .يتم تشخيص

إغــاق متأخرة من الغــرز الجمجمــة ،الرتقوة،

املــرض عن طريــق الطفرات يف الجــن ()CBAF1

والتشوهات املتعددة يف األسنان .وقد تختلف املظاهر

 ،RUNX2وتقع عىل الذراع القصري من الكروموسوم 6

بني األشــخاص يف نفس األرسة .النتائج الرسيرية

 . -الجني املسبّبة ،رموز  RUNX2لربوتني عامل النسخ

األكثــر وضوحا ً هي أن اليافوخ تكون فتحته كبرية

األساسية ملزمة ( ،)CBFA1وهو أمر معقد يف التمايز

بشــكل غري طبيعي ،الفتحات واسعة مفتوحة عند

من الخاليا العظمية وبناء العظام ( ،)RUNX2له دور

الوالدة وقد تبقى مفتوحــة طوال الحياة ،مع نتوء

أسايس يف االتصاالت الظهارية اللحمة املتوسطة التي

يف منتصف الوجه ،كما تشــمل أيضــا ً تأخر بزوغ

تتحكم بالتشكل التقدمي لألسنان والتمايز النسيجي

األسنان الدائمة ،والفشل إسقاط األسنان األساسية

للمينا الظهارية.

واألسنان الزائدة مع ازدحام األسنان ،وسوء نقص

األفراد املترضرين من خلــل ( )CCDلديهم نظرة

تنسج الرتقوة مما يؤدي إىل جعل الكتفني شديدتي

الوجه مميزة مع جبهة متضخمة ،فرط التوتر ،ونقص

النحافــة ،التي يمكن أن تعارض يف خط الوســط.

تنســج منتصب الوجه الصحة العامة جيدة عموما ً

والعيوب اليدوية املختلفة مثل األصابع املســتدقة،

واملهارات الذهنية ال تتأثر اآلثار الصحية العامة املثرية

شديدة القرص ،مع إبهام عريض بصورة ملحوظة.

للجدل لهذا املرض عموما ً ليست شديدة جدا ً أو منهكة

األشخاص الذين يعانون من هذا الخلل عادة يكونون

تشــخيص هذا الخلل ( )CCDيعتمد عىل النتائج
الرسيرية واإلشــعاعية التي تحتــوي عىل تصوير
الجمجمــة ،الصــدر ،الحوض ،واليديــن CBFA1
 .RUNX2هو الجني الوحيد الذي يتم تعريف الطفرة
فيه بأنها مرتافقة لخلل (.)CCD
االختبار الجيني الجزيئي للـ  RUNX2كشــف عن
املتغريات املســببة لألمراض يف  60-70%من املرىض
الذين يعانون من التشــخيص الرسيري لخلل التنسج
الرتقوي القحفي (.)CCD
هذه املقالــة هي تقرير عن حالــة طفل يبلغ من
العمر  9ســنوات تم تشخيصه بخلل التنسج الرتقوي
القحفي ( )CCDبعد الوالدة وتســعى املقالة بشكل
رئيس إىل تنوير فرق الصحة حول أفضل التدابري إلدارة
التعامل مع أسنان املرىض الذين تم تشخيص حاالتهم
بهذا الخلل.
- 2عرض القضية
 - 2 .1الشكوى الرئيسة والتاريخ المرضي
طفل ذكر يبلغ من العمر  9سنوات حرض إىل عيادات
طب أسنان األطفال يف مجمع الدمام الطبي مع والدته،
وكانت املخاوف الرئيسة حول التأخري يف بزوغ األسنان
الدائمة.
املريض تم تشخيص حالته باعتبارها خلل التنسج
الرتقوي القحفي ( )CCDأصابته بعد فرتة وجيزة من
والدته.

الشكل  :1طفل عمره تسع سنوات مصاب بخلل التنسج
الرتقوي القحفي CCD
وتشمل النتائج داخل الفم امللمس الطبيعي للثة مع
تصبغ امليالنني ،العظام السنخية الضحلة وانخفاض
النمو الرايس بســبب ضعف نمو العظام الســنخية،
وضعف نظافة الفم ،مناطق تسوس متعددة ،األسنان
يتبني فيها بوضوح نقص التنســج ،بقاء األســنان
اللبنيــة األولية يف مكانها ،مع تأخر ظهور األســنان
الدائمة ،كما هو مبني يف الشكل .3
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المقدمة:

وليس هناك نقص يف املهارات املصاحبة لألداء املعريف

خمس سنوات .
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ملخص:
يعترب خلل التنســج الرتقوي القحفي ( )CCDمــن االضطرابات غري
الشــائعة املرتبطة باضطراب وراثي تُسبب بشــكل أسايس خلل التنسج
يف العظام واألســنان مع نمط املرياث املهيمن وراثياً ،والتي تظهر أعراضا ً
شــديدة التنوع ،مؤرشات األسنان تؤدي بشــكل رئيس إىل تأخر تقشري
األســنان األساسية وتأخر بزوغ األســنان الدائمة ،والعديد من التأثريات
فائقة التنوع .تمثل هذه املقالة حالة الطفل الســعودي البالغ من العمر
 9ســنوات املصاب بهذا الخلل وتتعرض املقالة إىل اســتعراض املظاهر
الرسيرية واإلشعاعية للمصابني بهذا الخلل .يف هذه الحالة لم يكن التشخيص املبكر للحالة مرتبطا ً بالتوجه
السليم لعالج األسنان لتقديم نوعية حياة أفضل للمريض.

الحركية لــدى األطفال الذين تقــل أعمارهم عن
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 - 2 .3المظاهر اإلشعاعية
وكشفت صورة إشــعاعية بانورامية عن أسنان دائمة غري مستقيمة وأســنان فوقية يف الفك العلوي والفك
السفيل .وعمر األسنان هو  5سنوات مما يعني تأخر كثريا ً قياسا ً إىل العمر الزمني الحقيقي للطفل ( 9.4سنة).
كما أن تكوين جذور األســنان يشري إىل  7سنوات ،وهو أيضا ً تأخر من العمر الزمني .تم اتخاذ قرار
باستخدام تقنية (بيتوينغس الشعاعي) وتم تحديد الصور الشعاعية املحيطية للتحقق من التسوس
وأي أمراض أخرى متعلقة بالجذور /أو منطقة التشعب بعد مالحظة أن تسوس األسنان منترش عىل
نطاق واسع ،كما هو مبني يف الشكل .4
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(الشكل  :5التصوير الشعاعي البانورامي :مخطط طب األسنان الفائق)

 - 4الخالصة
قد تــم تحديد خطة عالج األســنان عن طريــق إزالة جميع
اآلفات النخاعية ،واستعادة وتطبيق الرتميم املناسب لكل األسنان
املترضرة ،والرتكيز عىل التوجيه باالهتمام بتحســن نظافة الفم
كأمر رضوري لنوعية حياة أفضل يف املستقبل
المشاركون في الحالة
رباب علي جاسم البوعينين :البرنامج السعودي
لطب األسنان  -مجمع الدمام الطبي
ياسين علوي أروفيتيل  -فيصل السنيدي:
قسم طب األسنان  -مجمع الملك فهد الطبي
العسكري  -الظهران
عبداهلل فرج الشمري  -حسين جاد الكريم:
كلية طب األسنان  -جامعة حائل
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(الشــكل  :3عرض الفحص الشــفوي :األســنان االبتدائية،
ورواسب البالك ،نخور متعددة ،األسنان ناقص التنسج ،األسنان
فوق العظمية)

(الشكل  :4تقييم األشعة البانورامية)

 - 3المناقشة
خلل التنسج الرتقوي القحفي ( )CCDهو اضطراب غري شائع،
مع ميزات رسيرية مميزة .تظهر املؤرشات الشفوية الفك العلوي
الناقص التنســج مع الحنك العايل املقوس .يتم تشكيل االزدحام
من األســنان عن طريق الحضانة لألسنان اللبنية وعدم إسقاطها
كما يف األحوال الطبيعية ،وتأخر ظهور األســنان الدائمة ،ووجود
عدد كبري من األسنان الزائدة الفوقية  .لذلك فمن الرضوري إجراء
التشخيص املبكر لهؤالء املرىض من أجل تقديم نوعية محسنة من
الحياة ،وتقديم العالج املناسب.
من املالحظ ،يف هذه الدراســة ،أنها أثبتــت وجود حالة فرط
التنســج مع ارتفاع الحنك وتقوسه بصورة ملحوظة للطفل الذي
يبلغ من العمر  9ســنوات من منطقة الدمــام ،يف رشق اململكة
العربية الســعودية الذي تم تشــخيص حالته بأنها خلل التنسج
الرتقوي القحفــي ( )CCDولم يجد الباحثون قبل هذا التقرير أي
حالة مماثلة تم تسجيلها يف اململكة العربية السعودية.
الفحص داخل الفم كشــف بجالء عن العديد من املظاهر التي
تفيد يف معظمها عن نقص حاد يف تنسج األسنان ،مع عدم إسقاط
لألســنان األولية ،وتأخر يف بزوغ األسنان الدائمة ،وعالوة عىل ذلك
لوحظ وجود مناطق تسوس متعددة ،ويف هذه الحالة قد يعزى هذا
التسوس إىل عدم العناية بنظافة الفم ،وعدم جودة النظام الغذائي
لهذا املريض ،يف هذه الحالة ،تم تحديد التصوير املقطعي املحوري
الحاســوبي ( )CBCTلحساب وتوطني األســنان الزائدة بشكل
صحيح ،وقد ساهم ذلك بكشــف العديد من السمات املميزة لهذا
املريض .اســتخدمت هذه التقنية املتقدمة للتحقق من أي وجود
انحراف أو شذوذ نوعي يف نمو األسنان الزائدة عن املعدل الطبيعي
ومواضعها داخل الفم ،وكذلك للتحقق من أي تشــوهات مرضية
أخرى .املالحظ أن اســتخدام تقنية التصويــر املقطعي املحوري
الحاســوبي يف تقويم األسنان أخذ يف االزدياد .ومع ذلك ،بدأ بعض
املــرىض العالج مع الصور التقليدية ،وهذه الصور يمكن أن تكون
مفيدة لتقييــم زوايا الجذور إذا تم التحكم فيها بشــكل صحيح
لتكوين صورة أكثر عمقا ً ووضوحا ً .
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مقال علمي

(الشــكل  :2يظهر الفحص اإلضايف الرأس «محدب من
األمام» ،الوجه «متماثل» العني «انفراط يف الربوز»)

تم اتخاذ قرار باســتخدام مخروط شــعاع األشعة املقطعية
ملعرفة األســنان الزائدة بشــكل صحيح التي كشفت أن األسنان
الخلفية العلوية األيمــن واحد دائم وثالثــة أرضاس (طواحن)
واثنني من القواطع املركزية الدائمة .أما يف الجانب العلوي الخلفي
لألســنان اليرسى فهناك مثلما يف الجانب العلــوي األيمن :األول
والثاني عبارة عن أرضاس .أعىل اليسار األسنان األمامية .واثنني
من القواطع املركزية الدائمة .األســنان اليمنى الســفىل .واثنني
من القواطع الجانبية الدائمة واحدة منهم يظهر عليه آثار تمزق
واضحة .كما تم الكشــف عن وجود اثنني مــن القواطع املركزية
الدائمة .أســفل األســنان اليمنى الخلفي هناك واحد دائم وثالثة
أرضاس (طواحن) أسفل األســنان اليرسى األمامية .واثنني من
القواطع الجانبية الدائمة واحدة منهم به أيضا ً آثار تمزق واضحة
واثنني من القواطع املركزية الدائمة توجد أسفل األسنان اليرسى
الخلفية.

تم تحديــد خطة العالج لجميع النتائــج املتحصلة عن طريق
التصوير الشــعاعي ،وتمحورت خطة العالج حــول إزالة جميع
اآلفات النخاعية ،واستعادة وتطبيق الرتميم املناسب لكل األسنان
املترضرة ،مع تثبيت األسنان العظمية يف جميع األرباع ،وتم اختيار
األســنان املتشــكلة بصورة طبيعية وجيدة ،وإزالة تلك املشوهة
واألسنان اإلضافية وذلك للسماح بربوز األسنان الدائمة (التعرض
الجراحي مع تقويم األســنان) .وتم االتفــاق بني أعضاء الفريق
الطبــي املعالج عىل أن األســنان األولية ينبغــي املحافظة عليها
الخلفية الالزمة الســتخدامها كمرىس لجهاز تقويم األسنان لجر
األسنان الدائمة األمامية يف املرحلة األوىل وإلزالة األسنان املترضرة
وقد سبق وصف هذا النهج  .ومن املالحظ وبخاصة يف حالة املرىض
صغار الســن ،فإن التدخل الجراحي يعتــر أفضل الخيارات ألن
املعالجة لألمراض يمكن أن تختتم يف دورة واحدة أو دورتني.
قياس إطباق تقويم األســنان يســاهم يف اســتعادة ارتفاع
الحافة الســنخية إىل أن تتوافق مع نمو األسنان والهيكل العظمي
بالشكل الطبيعي ،وألنه يف هذه الحالة يتم الوصول إىل اللثة العادية
وهوامش اللثة بحيــث ال يكون هناك ثمــة داع للحاجة إىل تدبر
تقنيات العالج للثة إضافية . -
وعىل املستوى الخاص باإلرشــاد والتوجيه للوقاية مستقبالً،
واملحافظــة عىل ما تــم تحقيقه من تدخل طبــي فقد تم تقديم
تنوير شــامل ألهمية اســتخدام تقنيات إدارة السلوك الصحيحة
لتحفيز وتشــجيع املريض عىل تغيري أساليب حياته السيئة مثل:
عدم انتظام تنظيف األسنان بالفرشاة ،تناول الكثري من الوجبات
الخفيفة وغريه.
وتم التنبيه عىل رضورة تحسني نظافة الفم لتجنب أي تسوس
إضايف يف املســتقبل ،وتم الرتكيز عىل أهميــة إبقاء املريض تحت
إرشاف كشف دوري لألســنان كل ثالثة أشهر لتجنب أي تسوس
والحفاظ عىل حياة جيدة من نظافة الفم مع تطبيق اســتخدام
فلورايد املوضعي كل  6أشهر.

تأثير المصاصة (اللهاية )

على الفك واألسنان
40
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الدكتورة  /منى محمد الهارون

مقال علمي

يقوم بعض األطفال بمص اصابعهم حتى قبل أن يولدوا فعادة المص تعتبر
غريــزة لديهم ألنها تســاعدهم علــى الهدوء والنوم واالســترخاء وتلجأ كثير
مــن األمهــات إلعطاء الطفل اللهايــة (المصاصة) لتهدئته إمــا لبكائه أو حتى
لتقوم بأعمال أخرى أو تأخذ قسطًا من الراحة في معظم األوقات  ،تبدأ األمهات
بإعطاء اللهاية لطفل في الشهر الثاني أو الثالث.

فما عيوب وفوائد اللهاية؟:
من فوائدها:
• تساعد الطفل عىل الهدوء برسعة والنوم.
• تقلل من خطر متالزمة موت الطفل املفاجئ الذي قد
يحدث بسبب النوم العميق للطفل(.)SIDS
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النصائح الستخدامها:
• ننصح باســتخدامها لفرتة قصــرة وعند اللزوم وعند
نومه وبمجرد نومه ننزعها منه.
• يتوقف الطفل عن اســتخدامها بعمر السنتني فإذا
استخدمها الطفل إىل عمر أربع سنوات وأكثر فإن نسبة
املشاكل بأسنانه تصبح %71
• وإذا اســتخدامها من ثالث إىل أربع ســنوات فنسبة
املشاكل%32

كيفية اختيار المصاصة (اللهاية) :
• اختيــار الحجم الصغري ،ووجــود فتحتني من عىل
الجانب لتساعد الطفل عىل التنفس.
• اســتخدام اللهاية الطرية ومراعــاة نوعية املطاط
البالستيك املستخدم وانه موافق الهيئة الغذاء والدواء
السعودية وليس مرسطن وقابل للتنظيف وغري متأثر
بالحرارة.
• يفضل اســتخدام النوعيــة املكتوب عليها
(.)Orthodontic
طريقه التخلص من عادة المص باللهاية:
بطريقة التشــجيع أو بلعبة مع الطفل كوضع جدول
محفز.
أو وضع نكهة غري محببة للطفل عىل املصاصة كالخل
أو املر.
او كما اقرتحــت األكاديمية األمريكية لطب أســنان
األطفــال طريقة قص املصاصة بــن كل فرتة وفرتة
لتقليص حجمها وذللك لتســهيل عملية التخلص من
املص حيث يتم قصها بحذر دون حواف حادة
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أما عيوبها وأضرارها :
• اســتخدام األطفال للمصاصة فرتة طويلة يؤثر عىل
نمو الفك وعىل اصطفاف األســنان وبروز األســنان
األمامية وتضغط عىل األســنان الســفلية وتؤدي إىل
تراجعها.
• مص اللهاية له تأثري عىل األســنان بنفس الطريقة
التي يمص فيها الطفل أصابعه وإبهامه.
• يســبب مص اللهاية العضة املعكوســة ،وتسطح
اللسان و كما يؤثر عىل النطق .
• تســاعد عىل التسوس فوضع السكر أو العسل أو أي
حلويات أخرى عىل اللهاية يساهم بتسوس األسنان.

• اما إذا توقف عن اســتخدامها بعمر السنتني فنسبة
املشاكل بأسنانه %14
واملهم أن يتوقف عن اســتخدامها قبل ظهور أسنانه
الدائمــة ألنه إذا لم يتم توقيفهــا يحتاج عالج تقويم
لألســنان بشــكل مؤكد وإذا توقف عند عمر السنتني
احتمال كبري ال يحتاج إىل عالج التقويم.

مقال علمي

طبيبة أسنان  -قطاع المهام الصحية  -الدمام

نظافة األسنان ورائحة الفم
الدكتورة  /نادين السمهوري
طبيبة اسنان عامة  -طب و جراحة الفم و األسنان
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مقال علمي
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وتــآكل محتواها من الكالســيوم  ،إذا كانت
أسنانك رسيعة التآكل فال بأس من الحصول
عيل جرعة من الكالسيوم عن طريق األقراص
أو الحقن أو وضع قرصان من الكالسيوم يف
كوب لبن أو عصري برتقال ورشبها .
 هناك عادة خاطئة للغاية شــائعة لتبييضاألســنان وهى املضمضة بكــوب من الخل
املخفف بقدر مــن املاء الدافــئ عدة مرات
أســبوعيا وهذا يســبب رضرا بالغا حيث إن
األحماض والخل تســبب ضعف األســنان
وخلخلتها.
 حتى تحصل عىل أســنان بيضاء فورا وهذاظرف اســتثنائي قم بدعك أسنانك بواسطة
فرشاة األســنان وقليل من امللح ملدة دقيقة
قبل غسيل األســنان باملعجون مساء ملدة 3
أيام بحد أقىص أو استخدم املعاجني املبيضة
التى تحتوى عىل الســيلكا أو الحبيبات ولكن
ملدة التزيد عىل أســبوع واحذر أن تستخدم
مبيضات األسنان أو املعاجني املصنفرة لفرتة
طويلة متواصلة وال تكرر ذلك كثريا قبل مرور
وقت كاف فليكن كل شهرين حتى ال تضعف
األسنان وتتآكل طبقة املينا التى تحميه

مقال علمي

األســنان بالفعــل تكشــف عــن شــخصية صاحبهــا وتدل علــى مــدى اعتنائه
بنفســه وبصحتــه ونظافته الخاصــة وتعطي انطباعًا حقيقيًا عــن الكثير من
سماته وسلوكياته الشخصية فعندما تفتح فمك بالكالم أو االبتسام فشكل
ونظافــة أســنانك ورائحة فمك ســوف تظهر فالبد لألســنان أن تكــون نظيفة وبيضاء
وأن تكــون رائحــة الفم عطرة من أجل ابتســامة جذابة رائعــة بها ثقة بالنفس
لذلــك ترجع أهمية الحرص الدائم على الحفاظ على نظافة الفم وحماية صحة
وبياض األسنان .

يجب الحرص عىل غسيل األسنان مرتني يوميا
صباحا ومســاء قبل النوم مبارشة وإذا كنت
تغفو وقت العرص تأكد أن تغسل أسنانك قبل
النوم أيضا للتنظيف الجيد وإزالة الرواســب
وحمايتها من التســوس ومنعــا من تكون
البالك الذى ينتج عن اختالط اللعاب مع بقايا
الطعام ويتغري لون األسنان لالصفرار فتفيد
املواظبة عىل غسيل األســنان ىف منع تكون
طبقات الجري عليهــا والتى تؤدى إىل حدوث
أمراض والتهابات باللثة وســقوط األسنان
ىف الحاالت الحــادة وطبقة الجري هذه تيسء
بشدة للشكل حيث يكون لونها ىف البداية مائال ً
لالصفرار ويصل بعد ذلك تدريجيا إىل الرمادي
الداكن  ،ومن أجل أســنان ناصعة وللتخلص
من ألوان وآثار الشاي والقهوة والتدخني عليك
االهتمام بغسيل األسنان بالفرشاة واملعجون
جيدا ملدة دقيقتني .
 يفضل أن تستخدم السواك أو خيط األسنانبعد كل وجبــة للتخلص مــن بقايا الطعام
املحشورة بني األسنان وبالتايل ستستمتع بفم
نظيف ورائحته طيبــة ولثة قوية لخلو الفم
من بقايا الطعام التــى تتخمر وينتج عنها
رائحة سيئة  ،فعالج رائحة الفم غري املستحبة
يمكن استخدام نوع مضمضة مع استخدام
الفرشاة واملعجون بعد كل وجبة والبحث عن
الســبب وعالجه ألنه قد يكون سببا عضويا
بعيدا عن الفم . 
 يجب استخدام املضمضة أو غسول األسناناملطهر خاصة بعد تناول املــواد الحامضية
مثل عصري الربتقال أو الليمون وهنا البد من
اإلشــارة إىل أهمية قيام املرأة الحامل والتى
تتعرض ىف الشهور األوىل إىل القيء باالهتمام
بتنظيف الفم واألسنان عقب القيء مبارشة
حيث يتسبب القيئ واملختلط بإفرازات املعدة
الحامضية ىف ضعف األســنان وهشاشــتها

رهاب عيادة األسنان
والخوف من طبيب األسنان
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الدكتورة  /أسماء المرسى أبوراضي
طبيبة أسنان

مقال علمي

ثانيًا  :الخوف من وخز إبرة التخدير :
هناك العديد من األشخاص الذين يهابون وخز
اإلبــرة وخاصة عندما تكــون بالفم  ،وهناك
أيضا ً من يخاف من عدم إتيان التخدير بغرضه
وهو عدم الشعور باأللم أثناء العالج.
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رابعًا  :الشعور بالعجز وعدم التحكم :
وذلك إلن الجلوس عىل كريس األســنان مع فم
مفتوح  ،وعدم رؤية ما يحدث يشــعر بعض
األشخاص بالعجز وعدم القدرة عىل التحكم ىف
املوقف ،وبالتايل الشعور بالقلق.
خامسًا :فقدان المساحة الشخصية للمريض:
لقــرب الطبيب من وجه املريض أثناء العالج ،
وهناك من يشعر بالحرج من حالة أسنانهم أو
رائحة الفم.
سادسًا  :الخوف من انتقال العدوى:
هناك خطأ شائع أن طبيب األسنان قد يكون
سبب ىف نقل عدوى من شخص آلخر .

ما أعراض رهاب طبيب األسنان؟ :
 - ١هناك العديــد يختلق األعــذار لتمكنهم
من الهرب من موعد طبيب األســنان ويكون
ذهابهم فقط عندما يشتد بهم األلم.
 العصبية املفرطة التى تحدث للمريض أثناءانتظاره ىف عيادة األسنان.
 البــكاء وعدم الشــعور بالراحة قبل موعدطبيب األسنان.
 ذهاب بعضهــم للطبيب ثــم الرتاجع عنالدخول له.
 عدم االرتياح عندما يفكر املريض بما يضعهالطبيب ىف فمه أثناء العــاج قد يجعله يفقد
القدرة عىل التنفس.
ما يجب أن يفعله األطباء لتجنب ذلك :
 عدم دخول األطفال مع الوالدين أثناء عالجالوالدين او إخوانهم.
 جعل غرفة االنتظار بعيدة عن غرفة العالجوذلك لتجنب نقل عدوى الخوف بني املرىض.
 يجــب أن تكون العيــادات مجهزة بأحدثتقنيات العالج التى تســاعد عىل تخفيف حدة
الخوف والتوتر.
 يجب عىل الطبيب أن يكون أسلوبه مميزا ً ىفالتعامل مع املرىض لتقليل حدة توترهم.
 يجب أن يتــم تجهيز جميع العيــادات بأحدثتقنيات التعقيم وذلك لكى يشعر املريض بالراحة
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ثالثًا  :الخوف من اآلثار الجانبية للتخدير :
أحيانا يكون هناك آثــار جانبية للتخدير مثل
الدوار  ،الشعور باإلغماء  ،والقيء وهذه نادرة
الحدوث ،وهناك من ال يحب الشــعور بالخدر
بالشفاه نتيجة التخدير.
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مقال علمي

إذا كنــت ممــن يخافون الذهــاب لطبيب األســنان فأنت لســت وحدك ،
هناك العديد من األشخاص يشعرون برهاب لموعد طبيب األسنان لكن
دعونا نوضح ما أسباب هذا الخوف والقلق؟ :

أوال  :الخوف من األلم :
الخوف من األلم هو الســبب الرئيس لرهاب
عيادة األسنان ،وهذا األلم نتيجة تجربة سابقة
لك أو ألحد أصدقائك.
منذ عدة ســنوات كان ال يوجد هذه التقنيات
الحديثــة ىف العالج وتقليل األلــم مما أعطى
انطباعا ً خطأ ً عن أطباء األســنان ولكن اآلن
الوضع مختلف تماما ً عن سابقه .

الخدمة االجتماعية

في مجال العمل مع المسنين
46

نورة عواد العنزي
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اخصائية اجتماعية  -مستشفى الحرس الوطني

مقال علمي
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ثانيًا الفقدان :
ويتمثل ذلك يف فقــدان العمل ( التقاعد )  :إنهاء العمل
وما يرتتب عليه من تأثــرات اقتصادية  ،وتغريات يف
النمط املعييش  ،ويف الروتني اليومي من شأنه أن يشكل
أزمة كبرية للمسنني فقدان رشيك الحياة  ،وبقاء املسن
وحيدا ً بعد استقرار األبناء واستقاللهم يعترب أزمة ينظر
إليها بمحمل الجد ،فقدان عزيز أو صديق يشكل أزمة
إضافية للمســنني  ،خصوصا وأن املســن ال يستطيع
استبدال صديق بآخر أو أن يكون أصدقاء جددا ً .
عىل األخصائي اإلجتماعــي أن يويل إهتماما ً بموضوع
الفقدان ملا لــه من تأثريات نفســية واجتماعية عىل
املسنني.
ثالثًا :العزلة والوحدة:
تتمثل من خالل عدم وجود أنيس للمسن سواء زوجة
أو أوالد  ،ووجوده لوحــده يف بيئة اجتماعية  ،فوجود
املسن لوحده يف البيت يعترب عزلة.
أما الوحدة فتقاس من خالل شــعور املسن بوحدته ،
فهو الذي يحكم عىل نفســه بالوحــدة برصف النظر

فيما إذا كان يعيش لوحده أو مع أرسته  ،فهناك الكثري
من املسنني الذين يعيشــون مع عائالتهم ويشعرون
بالوحدة لكونهم ال يشاركون يف اتخاذ قرارات وال يوجد
لديهم أي تاثري ويشــعرون بالتهميش يف جميع قضايا
الحياة.
رابعًا :تدهور الحالة الصحية والقدرات
الوظائفية
وما ينجم عنها من صعوبة بــاألداء الوظائفي وعدم
قدرة املســن عىل رعاية نفسه وترصيف شؤون حياته
بنفسه  ،مما يخلق لديه حالة من التبعية واالعتمادية
عىل اآلخرين بصورة كبرية.
خامسًا :الصراع بين األجيال:
الــراع بــن ثقافة املســنني وثقافة الجيــل األول
(األحفــاد) أو الجيــل الثاني ( األبنــاء )  ،تعترب من
املشكالت االجتماعية وترتك آثارا ً سلبية عىل العالقة بني
املسنني واألبناء أو األحفاد  ،وقد ينتهي الرصاع بني هذه
الثقافات إىل عنف يمارس ضد املســنني  ،ومن األمثلة
عىل هذه الرصاعات  ،الخالف بني املســن وابنه حول
التقنيات والتعامل مــع التطور اإللكرتوني وغري ذلك .
إن الرصاع ال ينتهي بني الجيلني من خالل النقاشــات
وحجج كل جيــل  ،بل قد يصل إىل مرحلة اســتخدام
العنف.
العنف يعترب من أخطر الظواهر االجتماعية وقد يمارس
ضد املسنني أشــكال متعددة من العنف ،منها :العنف
الجســدي  ،العنف اللفظي  ،العنف النفيس و اإلهمال
والعنف االقتصادي.

األخصائي االجتماعي ودوره مع المسنين
• تقديــم تقييم شــامل لظروف املســن االجتماعية
والتواصل مع أهل املسن أثناء فرته عالجه .
• تنسيق لقاء أرسة املريض مع الفريق الطبي للتواصل
حول خطة ا لعالج حسب الحاجة.
• تقديم املشــورة للفريق الطبي لرعاية املسنني حول
تأثري املشاكل االجتماعية والعاطفية عىل أداء املريض.
• وضع الجزء الخاص بالعــاج االجتماعي من خطة
عالج املسن وذلك يشمل التدخالت عىل املستوى الفردي
والعائيل والجماعي.
• القيام باالتصال والتنســيق مع جهات اخرى داخل
املستشــفى وخارجها للقيام بواجبها وتسهيل خروج
املريض.
• تقديم املســاعدة للمريض وعائلتــه قبيل الخروج
الختيار أنســب األماكن للخروج إليها حســب حاجة
املسن
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أوالً :المشاكل المادية
نســبة كبرية من املســنني يعانون من مشاكل مادية
نتيجة لفقدان موارد الدخل وعدم قدرة املســنني عىل
العمل ،وبذلك يعجز قسم كبري من كبار السن يف توفري
احتياجاتهم األساسية من مأكل ومأوى وعالج صحي.

مقال علمي

يعتبــر مجــال الشــيخوخة مــن المجــاالت الحيويــة التــي تهتــم بهــا الخدمة
االجتماعيــة نظــرًا لخصائصهــا ومميزاتهــا وأهميــة هــذه المرحلــة فــي حياة
اإلنســان وغزارة المشــاكل التي يعاني منها المســن في هــذه المرحلة ومن
اهم المشــكالت الشائعة في مرحلة الشــيخوخة والتي يجب على األخصائي
اإلجتماعي مراعاتها واالهتمام بها لما لها من تأثيرات نفسية واجتماعية على
المسنين وهي :

«

» طب األسنان تستضيف:

الدكتور/إبراهيم بن سليمان الشهراني عميد كلية
طب األسنان في جامعة الملك خالد  -أبها
48

يسر مجلة «آفاق طب األسنان» أن تستضيف سعادة الدكتور /إبراهيم بن سليمان الشهراني
عميد كلية طب األسنان في جامعة الملك خالد بأبها من خالل هذا اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر

ملحة مخترصة عن كليتكم املوقرة؟
تم إنشاء الكلية يف عام 1422/1421هـ.

ما رؤيتكــم اليوم لصناعــة مؤتمرات

تم قبول الدفعــة األوىل من الطالب (27

ومعارض طب األسنان يف اململكة؟ عددها..

طالب) يف عام 1425/1424هـ.
تم قبول الدفعة األوىل من الطالبات (21

ضيف العدد

طالبة) يف عام 1431/1430هـ.
عدد طالب وطالبات الكلية للعام الدرايس
الحايل  860طالب  700 +طالبة.
بها سبعة أقســام وتعترب ثالث كلية من
حيث اإلنشــاء بني كليات طب األســنان
باململكة ..واألوىل يف املنطقة الجنوبية.
ما انطباعاتكم عن املؤتمر اليوم؟ وبماذا
تميز عن سابقيه؟
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ســعادتكم التعريف ببطاقتكم الشخصية
أوالً.
د .إبراهيــم بن ســليمان الشــهراني..
حصلت عىل التدريب الرسيــري يف تقويم
األســنان عام  ،٢٠٠٦واملاجستري يف علوم
طب األسنان عام ٢٠٠٧م.

نيوكاسل باململكة املتحدة عام ٢٠١٢م.
التحقت بكلية طب األسنان بجامعة امللك
خالد كعضو هيئة تدريس  -أســتاذ تقويم
األسنان املشارك.
عملت مرشفا ً عىل برنامــج االمتياز ثم
وكيال ً للشــؤون الرسيرية وأخــرا ً عميدا ً

مع تذمر بعض الرشكات املشاركة من كثرة
هذه املعارض يف اآلونة األخرية.
صناعة املؤتمــرات أصبحت صناعة ذات
احرتافيــة يف ظل وجود مؤتمــرات كثرية
والجمعية تميزت بهــذا الجانب وأصبحت
بوصلــة تتحرك قبلها وبعدهــا املؤتمرات
األخرى.
تسعى مجلة «آفاق طب األسنان» إلقامة

مؤتمــر متجدد فكــرا ً وعطــا ًء متميز
بمتحدثيه وبرنامجه العلمي يف جميع فروع

عيادات طب األسنان) ..ما توصياتكم لذلك؟

طب األســنان ومعرض متكامل يضم أكرب

مهمة ومتأكــد بأنها ســتكون البداية

توصل إليه طب رعاية الفم واألسنان .املميز
هذا العام كثرة املتحدثني وسهولة التسجيل
واإلبداع يف التنظيم.
هل لديكــم اقرتاحات لتطويــر املؤتمر
واملعرض املصاحب ..وهل لديكم مالحظات
تودون تالفيها مستقبالً؟
يفضل أن تكون جميع ورش العمل قبل
بدايــة املؤتمر وأن يتم اإلعالن لها بشــكل
أوسع.
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لتحقيــق رضا املراجــع والطبيب ومن ثم
الوصول إىل أهــداف الرعاية الصحية .وما
حدث باألمس وما رأيته خري دليل مع كوكبة
من أطباء األسنان باململكة.
كلمــة أخرية عــر مجلة «آفــاق طب
األسنان».
«آفــاق طب األســنان» مجلــة مميزة
بطرحها ونشــاطها وبحثها عن كل جديد
مع املتميز الدكتور /قيرص كباش
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نرحــب بكم أجمــل ترحيــب ونود من

حاصل عىل درجة الدكتوراة من جامعة

أماكنها ..إيجابياتها ..سلبياتها؟ خصوصا ً

نــدوة حول (حقوق املريــض والطبيب يف

الرشكات يف مجال طب األسنان وأحدث ما
الدكتور /قيرص كباش مدير التحرير مع الدكتور /إبراهيم الشهراني

بشكل أكثر تشويقاً.

ضيف العدد

السعودي العالمي لطب األسنان  SIDC 2018حيث كان لنا معه الحوار التالي:

لكلية طب األسنان يف جامعة امللك خالد.

املعرض يحتاج إىل إعادة توزيع للبوثات

سماعات األذن قد تعرض
األطفال لضعف السمع

يحسن
الشاي األخضر ِّ
الذاكرة عند كبار السن
أفادت دراســة أجراها فريق من الباحثني يف
األكاديمية العلمية الفرنســية يف باريس ،بأن
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الشاي األخرض يحتوي عىل مادة الثيانني  -وهو
حمض أميني يدخل يف عمل املــادة الكيميائية

محطات من العالم

العصبية ،ما يتطلب احتساء ما بني  3 – 2أكواب

ينطلق صوت مثقب طبيب األســنان وفمك ممتلئ
باللعاب وال يمكنك بلعه .ما الذي أتى بي إىل هذا املكان.
يشعر الكثري من األشخاص بفزع خالل الجلوس عىل
مقعد طبيب األســنان يف لحظة كهــذه .غري أن هناك
البعض يخافون من األطباء بشكل عام ،حيث يعانون
من «فوبيا األطباء».
ووفقا لبعــض التقديرات هناك ما يصل إىل مليوني
شــخص يف دولة مثل أملانيا (يبلغ تعدادها  83مليون
نســمة) يخافون من األطباء أو اإلجــراءات الطبية،
بحســب الطبيب أرنو دايسرت ،رئيس الرابطة األملانية
للطب النفيس والعالج النفيس والعلم النفيس الجسدي،
حيث يقول «عدد هؤالء الذين يعانون من فوبيا حقيقة
أقل بالتأكيد».
بعض األشــخاص يمقتون ببســاطة الذهاب إىل
الطبيب .وآخرون يرجئون موعدهم مع الطبيب حتى
إذا كانوا يعانون من مرض خطري  ،حتى يفوت األوان.
ولكن كيف يمكن القول ما إذا كنت متوترا فحسب أو
تعاني من مشكلة حقيقية؟
ويقول ماركوس باير ،نائب رئيس الرابطة البافارية
للممارسني العامني « :اضطراب معني أو قرقرة املعدة
يشء طبيعي ولكن التعرق بغزارة وتســارع رضبات
القلب عالمتان عىل ذعر حقيقي».
ال يخاف بالرضورة مــن يعانون من فوبيا األطباء
من إجراء مؤلم محتمل أو تشــخيص مقلق إنما من
زيارة الطبيب يف حد ذاتها.
وتوضح الطبيبة كريســتا روت-زاكنهايم ،رئيسة
الرابطة املهنية لألطباء النفســيني األملان« ،غالبا ما
يكون الخوف من فقد الســيطرة .حيــث يعتقدون
أنهم قد ال يعودوا يملكون الســيطرة عىل أجسامهم
ويقلقون من أنهم يمكن أن ينهاروا أو يبللوا أنفسهم
أو يقولون شيئا أحمق»

فاعلية يف تحسني الذاكرة لدى كبار السن.
وأشــارت الدراسة إىل أن الشاي األخرض غني
بمضادات األكسدة ويســاهم يف حماية الخاليا
من الشاي األخرض غري املحىل يوميًا ..موضحة
أن  100جرام من الشاي األخرض تحتوي عىل ما
بني  2-1جرام من حمض ا”لثيانني”.

الجبنة البيضاء
لعظام قوية
وهضم سليم
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الجبنــة البيضــاء من مشــتقات
الحليب ،وتحتوي بالتــايل عىل الكثري
مــن الفوائــد املهمة لصحة جســم
اإلنسان .فهي تحتوي عىل الفيتامني A
الــروري ملكافحة األمراض الجلدية
واألمراض التي تصيب أنســجة الرئة.
كما تعمل عىل تقوية النظر واملحافظة
عىل سالمة الشــبكية ،والحؤول دون
أمراض اللثة والفــم ،وتقوية العظام
واملساعدة عىل نموها (خصوصا ً خالل
فرتة الطفولة واملراهقة) .وهي مفيدة
أيضا ً للجهاز الهضمي ،وصحة األسنان
(إذ تحميها من التسوس والتساقط).
كمــا تحتوي الجبنــة البيضاء عىل
الحمض األميني املعروف بالريتوفان،
الذي يتحول إىل سريوتونني عند دخوله
إىل الجسم ،ويساعد بالتايل عىل الشعور
بالفرح

محطات من العالم

ماذا تفعل إذا كنت تعاني
من فوبيا األطباء؟
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التي تعرف باسم “أستيل كولني” ما يجعله أكثر

أفادت دراسة هولندية أن األطفال الذين يستمعون إىل املوسيقى
باستخدام سماعات األذن ربما أكثر عرضة لضعف السمع املرتبط
بالضجيج .ودرس الباحثون نتائج اختبارات للسمع شملت 3316
طفالً تراوح أعمارهم بني التاســعة والحادية عرشة .كما سألوا
اآلباء عن شــكاوى أطفالهم من مشكالت يف السمع والوقت الذي
يقضيه األطفال يف االستماع للموسيقى عرب سماعات األذن ومدى
ارتفاع الصوت عادة.
ووجــد الباحثون أن  443طفالً يف املجمل ،أو  14يف املائة ،عانوا
عىل األقل من بعض الصعوبات يف السمع يف الرتددات العالية .وعادة
ما يكون السبب يف ضعف السمع عند الرتددات العالية ،خاصة لدى
صغار السن ،هو التعرض للضجيج .وبغض النظر عن طول املدة
التي يضع فيها الصغار ســماعات األذن أو مدى ارتفاع الصوت،
توصل الباحثون إىل أن األطفال الذين استخدموا أجهزة املوسيقى
املحمولة ليوم أو يومني أسبوعيا ً معرضون ملشكالت السمع بأكثر
من املثلني مقارنة بأقرانهم الذين لم يستخدموا هذه األجهزة عىل
اإلطالق.
وقالت كارالين يل كلريك كبرية الباحثني يف الدراســة من املعهد
الطبي التابع لجامعة إراســموس يف روتــردام «بالرغم من عدم
اســتطاعتنا أن نســتنتج من هذه الدراســة أن أجهزة تشغيل
املوســيقى هي السبب يف حاالت ضعف الســمع ،إال أنها تبني أن
التعرض للموسيقى قد يؤثر يف السمع يف سن صغري».
وأضافت يف رسالة عرب الربيد اإللكرتوني «األمر مهم ألن ضعف
السمع ال يمكن عالجه وبالتايل فإن له تبعات تستمر مدى الحياة».
ويمكــن أن تبدو األصوات ملــن يعانون ضعف الســمع املرتبط
بالضجيج منخفضة أو بعيدة وقد يســمعون طنينا ً يف األذن .وقد
يحدث ذلك بشكل مؤقت بعد حضور حفل صاخب لكنه قد يصبح
دائما ً بالتعــرض املتكرر للضوضاء .ولم يصب أكثر األطفال الذين
شملتهم الدراســة بأي أعراض مرتبطة بالسمع .وحتى بالنسبة
األطفال الذين عانوا ضعف السمع يف الرتددات العالية ،فقد اشتكى
نحو ســبعة يف املائة منهــم فقط من أعراض حدثــت «أحياناً»
أو «مراراً» .ونُرشت الدراســة يف دورية جامــا لطب األنف واألذن
والحنجرة  -جراحة الرأس والعنق

تناول السلطة مسا ًء ال
يسبب عسر هضم

تدخين السجائر أثناء
الحمل قد يصيب الطفل
باضطراب سلوكي
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بعد يوم شــاق ومجهد يف العمــل ،تناول بيتزا
مجمدة رسيعة التحضري عىل الغــداء يعد مغريا
للغاية ،لكن انتبــه إىل أن البيتزا التي يتم رشاؤها
من املتجر غالبا ً ما تحتوي عىل أكثر من خمســة
جرامات من امللح .وهذا يشــكل فارقا ً كبريا ً لدى
األشــخاص املصابني بارتفاع ضغط الدم أو غريه
من الحاالت التي تتطلــب نظاما غذائيا منخفض
الصوديوم ،بحســب نرشة «دليل السكري» .لكن
هناك حل وســط محتمل وهو رشاء العجني املعد
مســبقا واســتخدام خرضاوات طازجة كطبقة
فوقية ،ما يسمح لك بتحكم أفضل يف كمية امللح يف
الغداء ،ويمكن أيضا ً خفض بشكل ملحوظ كمية
امللح باختيار «املوتزاريــا» بدال ً من جبن «إيدام»
وكذلك بعض الخرضاوات بدال من السالمي

اإلنفلونزا تزيد
احتمال التعرض
ألزمة قلبية
قد تسبب اإلنفلونزا الوفاة بالفعل لكن دراسة
جديدة تشــر إىل أن خطر اإلصابة بأزمة قلبية
يزيد ست مرات أثناء إصابة اإلنسان باإلنفلونزا.
وقال الدكتور جيفري وونج كبري معدي هذه
الدراســة لرويرتز عرب الهاتف «فوجئت إىل حد
ما بقوة هذه الصلة .ال ترى كل يوم زيادة ســتة
أمثال يف الخطر خالل األيام الســبعة األوىل من
تأكيد اإلصابة باإلنفلونزا».
وأضاف «فوجئنا أيضا بتــايش هذا الخطر
تماما بحلول اليوم الثامن وما بعد ذلك».
واكتشف هو وفريقه البحثي الكندي أيضا أن
أمراض الجهــاز التنفيس األخرى قد تزيد فرص
اإلصابة بأزمة قلبية لكن ليس بهذه الدرجة.
وقال الدكتور وونج الذي يعمل يف معهد علوم
تقييــم األداء الرسيري يف تورنتو إن الدراســة
الجديــدة تعزز أهمية التطعيم ضــد اإلنفلونزا
وإجراءات الوقاية مثل غســيل األيدي بانتظام
للوقاية مــن اإلنفلونزا وغريهــا من األمراض
املعدية.
ويشــك األطباء يف وجود صلة بني اإلنفلونزا
واألزمــات القلبيــة منذ الثالثينــات لكن كان
يصعب خالل هذه الفرتة معرفة إن كان فريوس
اإلنفلونزا أو أي مرض آخر مماثل أصاب املريض
قبيل تعرضه ألزمة قلبية

محطات من العالم

احترس من بعض
األطعمة الجاهزة
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قالت مراجعة جديدة لدراسات طبية أن األطفال
املولودين لنساء يدخن السجائر أثناء الحمل خاصة
من يدخن برشاهة يكونون أكثــر عرضة لإلصابة
باضطراب سلوكي يعرف باســم اضطراب قصور
االنتباه وفرط الحركة.
وتشري النتائج إىل أن احتماالت والدة طفل مصاب
بهذا االضطراب لألمهــات الالتي يدخن أثناء الحمل
تكون أكثر بنسبة  60يف املئة مقارنة بمن ال تدخن.
وتكــون احتماالت والدة طفل مصــاب باضطراب
قصور االنتباه وفرط الحركة لألمهات الالتي يدخن
أقل من عرش ســجائر يف اليوم أكثر بنســبة  54يف
املئة من مثيلتها بني غري املدخنات فيما ترتفع هذه
النسبة لدى من يدخن برشاهة إىل  75يف املئة.
وربطت دراسات سابقة بني التدخني خالل فرتة
الحمل وزيادة مخاطــر اإلصابة باضطراب قصور
االنتباه وفرط الحركة بــن األطفال .لكن الباحثني
الذين أعدوا الدراسة يقولون إن الجديد يف دراستهم
هــو أنها تجمع بيانات من عــدة دول وعدة فرتات
زمنيــة كما أنها أثبتت أنه كلما زاد عدد الســجائر
زادت الخطورة .وقال أندرو أديســمان كبري أساتذة
طب األطفال التطوري والســلوكي يف مركز ستيفن
آند ألكســاندرا كوهني الطبي لألطفال يف نيويورك
إن النتائج «تعطي مصداقية وقوة أكرب إلحصاءات
الدراسات السابقة التي تشري أيضا إىل أن احتماالت
والدة طفل مصاب باضطراب قصور االنتباه وفرط
الحركة تكون أكرب بني الحوامل املدخنات

تتمتع السلطة بفوائد صحّ ية جمّ ة ملا تحتويه عىل
عنارص غذائية مهمة مع قلة ســعراتها الحرارية.
ولكن هناك نصيحة شائعة تنهي عن تناول السلطة
يف املســاء ،بزعم أنها تخمر يف املعدة عىل مدار الليل؛
ومن ثم تسبب عرس هضم.
وكشفت املؤسسة األملانية الختبار السلع يف تقرير
جديد لها أن الجسم يستطيع يف الواقع هضم السلطة
يف املساء ،تماما مثلما يكون يف مقدوره القيام بذلك
عىل مدار النهار.
ولكن املؤسســة أشــارت إىل أن األمر يختلف من
شخص آلخر؛ فبعض األشخاص ال يتحملون األطعمة
النيئة عىل عكس الخرضوات املطهية؛ ومن ثم يمكن
أن تظهر لديهم مشــكلة عرس الهضم نتيجة تناول
السلطة

الشمندر ثمرة
غنية بالفوائد

الخلط بين العمل ووقت
الفراغ يسبب اإلنهاك
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أفادت دراســة جديدة أجراها باحثــون من كلية جونز
هوبكنز بلومربج للصحــة العامة يف بالتيمور األمريكية أن
تناول الطماطم يحد من خطــر اإلصابة بأمراض الجهاز
التنفــي .وأضافت الدراســة أن النظــام الغذائي الغني
بالطماطــم يضفي العديد من الفوائــد الصحية إىل جانب
تعزيــز املناعة ،ووجد الباحثون أن هذه األطعمة تســاعد
عىل اســتعادة وظائف الرئة يف املدخنني السابقني ،وإبطاء
انخفاض وظائف الرئة يف جميع البالغني

يعترب اللوز أحد أشــهر املكرسات املعروفة بطعمها
الطيــب وفوائدها الكثرية واملتنوعــة .فاللوز يحتوي
عىل أحماض دهنية غري مشــبعة تساعد عىل خفض
مســتويات الكولســرول يف الدم عــن طريق زيادة
مستوى  HDLوتخفيف مستوى  .LDLوهذا يساعد يف
الوقاية من أمراض القلب والدماغ .كما يحتوي اللوز
عىل املغنزيوم والكلسيوم والبوتاسيوم والفيتامني ،E
ولذلك يعترب مثاليا ً لخفض ضغط الدم وتقوية العظام،
وتخفيف حرقة املعدة .كما يعترب اللوز مفيدا ً لتخفيف
الغثيان ،وتحسني مرونة الجلد ونضارته ،والوقاية من
اضطرابات الرسطان والسكري والتهاب املعدة.
يحتوي اللوز أيضا ً عىل حمــض الفوليك ،أحد أهم
العنارص الغذائية التي تحــول دون العيوب الخلقية
أثناء الحمل ،ويمكن تناوله أثنــاء الحميات الغذائية
املنحفة ألنه يساعد عىل فقدان الوزن برسعة

الهليون لتخفيف
االكتئاب والوقاية
من السرطان
لطاملا اســتخدم الهليون يف تحضري أشــهى
األطبــاق وأفضل العالجات .فهــو يحتوي عىل
الكثري مــن الفيتامينات واملعــادن ومضادات
التأكســد واأللياف ،مما يجعله مثاليا ً ملعالجة
آالم الطمث ،وتخفيف االكتئــاب ،والوقاية من
الرسطان .يمتاز الهليــون باحتوائه عىل القليل
من الســعرات الحراريــة ،وقدرته عىل خفض
آالم وأعراض مــا قبل الدورة الشــهرية ،مثل
االنتفاخ واالكتئاب والتعب والتشــنجات .كما
يســاعد عىل محاربة االكتئــاب من خالل قمع
إنتاج الهوموسيستني ،الحمض األميني املعرقل
لوصول املركبــات الغذائية إىل املــخ .والهليون
مفيد لألمهــات الحوامل نظــرا ً الحتوائه عىل
الكثــر من الفوالت املعروف بــدوره يف الوقاية
من تشوهات األجنة .كما يســاعد عىل تنظيم
صحة الجهاز الهضمي بحيث يحمي املعدة من
البكترييا واإلسهال واإلمساك .الكمية العالية من
البوتاسيوم يف الهليون تساعد عىل تنظيم ضغط
الدم ،فيما مضادات التأكسد تقلل خطر تأكسد
الكولسرتول ،أحد أبرز العوامل املسببة ألمراض
القلــب .والهليون غــذاء مضاد للشــيخوخة
املصاحبة لتدهور الذاكــرة ،إذ تبني أن الفوالت
والفيتامني  B12يساعدان عىل تقوية الذاكرة
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تناول الطماطم مفيد
للجهاز التنفسي

اللوز ...لتخفيف حرقة
المعدة وتقوية العظام
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الرد عــى مكاملات تخص العمل يف املســاء وتفحص
الربيد اإللكرتوني يف عطالت نهاية األسبوع ،من األسباب
الرئيســة لإلصابة باإلنهاك عىل نحو أرسع .هذه النتيجة
توصلت إليها دراسة من جامعة زيوريخ نُرشت يف دورية
«بيزنيس أن ســايكولوجي» العلمية .وبحسب الدراسة،
فإن الخلط بني العمل والحياة الخاصة يحول دون حصول
املوظفني عىل قدر كاف مــن الراحة ،كما يؤدي إىل تقليل
إنتاجيتهم وإبداعهم يف العمل .واســتند فريق الباحثني
بقيادة عاملة النفس أريانه فيبفر يف دراســته إىل بيانات
اســتبيان لـ 1916موظفا ً يف قطاعات مختلفة يف أملانيا
والنمسا وســويرسا .وأظهرت الدراسة أن أكثر من % 50
من املوظفني يعملون  40ساعة أسبوعيا ً أو أكثر .وطرح
الباحثون عىل املوظفني الذين شــملتهم الدراسة أسئلة
تتعلق بعدد املــرات التي يضطرون فيها إىل أخذ العمل إىل
بيتهــم أو العمل يف عطلة نهاية األســبوع ،وإىل أي مدى
ينشغل ذهنهم بالعمل خالل أوقات الفراغ

يعد الشمندر األحمر نوعا ً من الخرضاوات وهو متنوع
للغاية ،بحسب كريشــتينا يانسون ،التي تقدم وصفات
وحتى أنها ألفت كتابا عن هذا النوع من الخضار ،وتقول
إن الشــمندر يالئم للغاية االتجاه الحايل صوب استخدام
الخرضاوات الطبيعية املنتجة محلياً.
وتقدم يانسون وصفات عن الشمندر تمتد من املقبالت
إىل الحلويــات ،وأحيانا ما تبدأ قائمتها بمعجنات صغرية
من الشــمندر والكراوية واليانسون وهذه املعجنات لها
اللون األحمر النموذجي للشمندر .وتقول مارجوت فيرش
وهي خبرية تغذية وألفت كتابا عن الشــمندر إنه خضار
رائع يف مزجه باألعشاب والبهارات سيما التفاح والريحان
واالسرتاجون والشــمر والزنجبيل واملانجا والجوز (عني
الجمل).
ويطهى الشمندر إما يف الفرن أو يف مياه مغلية ،وبسبب
نكهته ومدة طهيه القصرية ،تفضل فيرش طريقة الفرن،
وتقوم بتقطيعه إىل رشائح رفيعة وتغطيه بالزيت وترتكه
يف الفرن ملا بــن  20إىل  25دقيقة عىل درجة  200درجة
مئوية.
وفيما يتعلق بالشمندر األقدم يجب تقشريه قبل طهيه
بينما الشمندر الصغرية يمكن االحتفاظ بقرشها ،وهناك
وســيلة بديلة وهي طهي الشمندر بقرشه يف مياه مغلية
ملا بني  30و 50دقيقة عىل حســب حجمه ،وبعد الطهي
يتم غمره باملياه الباردة ثم تقشريه ،وال يبدو الشمندر ذا
منظر جيد فحسب ولكنه أيضا صحي للغاية.
وتقول فيرش« :الشــمندر غنــي باألحماض األمينية
واألحماض الدهنيــة والفيتامينــات واملعادن وعنارص
شحيحة» .كما أنه يحتوي أيضا عىل حمض الفوليك املفيد،
وتنصح ميلينا شوتســلهوفر وهي عاملــة تغذية بتناول
الشــمندر النيئ للحصول عىل قيمته الصحية القصوى،
وسوف تقدم مشهيات من الرشائح الرقيقة من الشمندر
والكوســة والخل والزيت والجوز إمدادا ً صحيا ً جدا ً من
الفيتامينات لليوم

اختارها لكم :الدكتور قيصر كباش

من روائع الفكر
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وَقـــ ْد يَأت
َّ ِّ

َ
وَقـــ ْد تَدْعُ ـــو َ
القريـــبَ َفـــا َ يُ َلبِّـــي

َ
َســـتَ ِجيبُ
وَقـــ ْد تَدْعُ ـــو البَعِ يـــ َد َفي ْ

يف عهد الخليفة عمر بن الخطاب ريض الله عنه
جاء ثالثة أشخاص ممسكني بشاب وقالوا :يا
أمري املؤمنني نريــد منك أن تقتص لنا من هذا
الرجل فقد قتل والدنا.
قال عمر بن الخطاب :ملاذا قتلته؟
قال الرجل :إني راعي إبــل وماعز ..واحد من
جمايل أكل شجرة من أرض أبيهم فرضبه أباهم
بحجر فمات فأمسكت نفس الحجر ورضبت
أبوهم به فمات.
قال عمر بن الخطاب :إذا ً سأقيم عليك الحد.
قال الرجل :أمهلني ثالثــة ايام فقد مات أبي
وترك يل كنزا ً وأخــي الصغري فإذا قتلتني ضاع
الكنز وضاع أخي من بعدي.
فقال عمر بن الخطاب :ومن ضمنك.
فنظر الرجل يف وجوه الناس فقال هذا الرجل.
فقال عمر بن الخطاب :يا أبا ذر هل تضمن هذا
الرجل.
فقال أبو ذر :نعم يا أمري املؤمنني.
فقال عمر بن الخطاب :إنك ال تعرفه وإن هرب
أقمت عليك الحد.

فقال أبــو ذر :أنا أضمنه يا أمري املؤمنني ورحل
الرجل.
وم ّر اليوم األول ،والثاني ،والثالث والناس قلقة
عىل أبو ذر حتى ال يقام عليه الحد .وقبل صالة
املغرب بقليل جاء الرجل وهو يلهث وقد اشتد
عليه التعــب واإلرهاق ووقف بــن يدي أمري
املؤمنني عمر بن الخطاب.
قال الرجل :لقد سلمت الكنز وأخي إلخواله وأنا
تحت يدك لتقيم عيل ّ الحد.
فاســتغرب عمر بن الخطاب وقــال :ما الذي
أرجعك؟ وكان يمكنك الهرب.
فقال الرجل :خشيت أن يقال لقد ذهب الوفاء
بالعهد من الناس.
فسأل عمر بن الخطاب أبو ذر :ملاذا ضمنته؟؟
فقال أبو ذر :خشــيت أن يقال لقد ذهب الخري
من الناس.
فتأثر أوالد القتيل ،وقالوا :لقد عفونا عنه.
فقال عمر بن الخطاب :ملاذا؟
فقالوا :نحىش أن يقال لقــد ذهب العفو من
الناس.
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من دوحة الشعر
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حديقة آفاق

لثوان معدودة
 الصداقة أشبه بالكتاب ،تحتاجٍ
لحرقه ،لكنك تحتاج سنني لكتابته.
 ال يمكنــك أن تعالج رشخــا ً يف نفس أحدهمباالعتذار ،االعتذا ُر عندما تتأخــر عن موعدٍ ،أو
اجتماع أو تكرس شــيئا ً ثميناً ،لكن ال
تغيب عن
ٍ
تكرس شــخصا ً أو تقتل
يُمكنك االعتذار بعد أن
َ
ّ
تمس كرامة.
شعورا ً أو

الوفاء بالعهد

«أبو اإلنترنت» ..ال تتجاهلوا األوراق
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October 24-25, 2018
18th Annual Meeting on Oral Care & Oral Cancer
BOSTON, MASSACHUSETTS, USA
anniewatson. Oralcare@gmail.com

حديقة آفاق

الورق أفضل يف كثري من الحاالت من الهواتف الحديثة.
وتابــع« :أوال ً يمكنك أن ترســم بســهولة عىل الورق
وثانياً ...عندما أدون مالحظات يعني هذا أن بوســعي
أن أتذكر أين كنت وماذا كنت أفعل .بالتايل بالنســبة يل
(الورق) بمثابة ذاكرة إضافية»

أهم االبتكارات الطبية لعام 2017م
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املواد الكيميائية هما« :هريسيبتني» ،و»تايفريب»،
ســاهما يف تراجع حجم أورام خبيثة يف أنســجة
الثدي.
 )7اكتشف فريق بحث من جامعة مينيسوتا طريقة
عملية إلعادة شحن صمامات القلب الحيوانية هذا
االكتشاف يهدف إىل إنقاذ حياة ماليني األرواح ممن
هم بانتظار التربع باألعضاء.
َّ
توصــل العلماء إىل فهم جديــد آللية رسطان
)8
البنكرياس قد يمكنهم من ابتكار عالج له.

November 02-03, 2018
23rd American World Dentistry Congress
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA
worlddentistry@dendistryconference.com
November 15-16, 2018
31st Annual Conference on Dental Practice and Oral Health
OSAKA, JAPAN
dentalpractice@expertscongress.com
November 22-23, 2018
6th Annual Congress on Dentistry and Dental Medicine
BUCHAREST, ROMANIA
dentistrymedicine@memeetings.net
November 29-30, 2018
International Conference on Oral Health and Dental Medicine
BALI, INDONESIA
oralhealth@mehealthevents.org
December 07-08, 2018
27th American Dental Congress
2788th of Conference
Chicago – Illinois – USA

 )9جراح األعصاب اإليطايل سريجيو كانافريو يسري

December 10-11, 2018
26th Euro Congress and Expo on Dental & Oral Health
Rome, ITALY

 ) 10حدد العلماء نقطة ســاخنة يف مرض التوحد

January 12-14, 2019
SIDC 2019
املؤمتر السعودي العاملي لطب األسنان
The Saudi International Dental Conference
THE RITZ-CARLTON RIYADH, SAUDI ARABIA

نحو إجراء عملية زراعة رأس من جســم شخص
عىل جسم شخص آخر.
عبارة عن جني يُمكن أن يكون البداية الكتشــاف
عالج للمرض
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كان عــام 2017م حافال ً بالكثــر من اإلنجازات
الطبية نستعرض بعضا ً منها:
 )1وافقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية  ،FDAعىل
إنتاج أدوية جديدة منها عقار «سافيناميد» ملرض
باركنسون.
 )2كشــفت دراســة رائدة عن خلية مستقبلة يف
جسم اإلنسان تتعرف عىل التهاب الكبد  Cقد تقود
نحو تطوير لقاح قريب.
 )3تعــرف العلماء عىل جني يُمكــن أن يتح َّ
كم يف
اإليقاع البيولوجي لإلنسان يف يومه والتخلص من
األرق.
 )4توصل العلمــاء إىل طريقة جديدة للتخلص من
فريوس اإليدز عرب إيقاظه من سباته ثم محاربته
ضمن آلية تُسمى «الركلة والقتل».
َّ
توصل العلماء يف مدينة نيويورك ،إىل عالج جديد
)5
من املتوقع أن يُســاهم يف شفاء األطفال املصابني
برسطان الدم.

َّ
توصل الباحثون إىل اكتشاف مفاده أن نوعني من
)6

October 25-27, 2018
27th Euro Dentistry Congress
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
PANORAMA HOTEL PRAGUE
MILEVSKA 7,140 63 PRAHA
dentistry@europemeet.com
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مؤتمرات عالمية

تستخدم اإلنرتنت وتعيش يف الفضاء اإللكرتوني لكن ال
تتجاهل األوراق ..هذه هي نصيحة فينت ســرف رائد
اإلنرتنت الذي يخىش من فقــدان كل ذكرياتنا الرقمية
مع تطور التكنولوجيا يوما ً بعد يوم.
قال ســرف للصحافيني عىل هامــش منتدى حوكمة
اإلنرتنت يف جنيف« :يقــول الناس :ماذا أفعل بصوري
الفوتوغرافية؟ تلك التــي تهتم بها بحق؟ تخري بعض
الصــور الفوتوغرافية الجيدة وأطبعها ألننا نعرف أنها
تبقى  150عاما عىل األقل».
وسريف نائب رئيس رشكة «غوغل» وشارك يف تصميم
بروتوكول تي.يس.بي/آي.بي الذي يربط األجهزة عرب
اإلنرتنت.
الذي قال« :إذا أردنا أن نخرب أحفادنا شــيئا ً عن عاملنا
علينا أن نتأكد من أن املعلومات ال تزال قابلة لالسرتجاع
أو مفهومة».
واعرتف سريف ( 74عاماً) ّ
امللقب «بأبي اإلنرتنت» بأن

October 04-06, 2018
Beirut International Dental Meeting
Beirut, Lebanon

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة
محافظة العاصمة المقدسة
د /مشاري بن فرج العتيبي
m_alotaibi@hotmail.com
جوال0506526293 :
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أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان

منطقة الجوف
د /بدر بن كريم الزارع
bkalzarea@ju.edu.sa
جوال0505391642 :
منطقة نجران
د /أحمد بن محمد العسيري
ahmedassiry@hotmail.com
جوال0504135127 :

طب األسنان أكتوبر  - 2018العدد 37

د .محمد بن عبد الله الشهري

أ.د .خليل بن إبراهيم العيىس

د .عاصم بن عبدالرحمن األنصاري

د .فواز بن سعيد القحطاني

د .أوس بن صالح الرجيعي

د .سمرية بنت مصطفى عسيالن

محافظة بيشة
د /عبدالعزيز بن علي آل مستور
abduazizaa@moh.gov.sa
جوال0556666569:
منطقة القصيم
د /خالد بن علي الطريفي
dr-traifi@hotmail.com
جوال0504179997:
منطقة عسير
د /ناصر بن محمد القحطاني
dr.nasser.m.alqahtani@gmail.com
جوال0508598021:
منطقة جازان
د /عبداهلل بن أحمد مشني
ameshni@jazanu.edu.sa
جوال0535551090 :
محافظة الطائف
د /فؤاد بن حسن الثبيتي
althobaitifouad@gmail.com
جوال0563000021:

منطقة الباحة
د /محمد بن مسفر الغامدي
dr.mohammed1986@hotmail.com
جوال0540773388 :
منطقة تبوك
د /إبراهيم عبداهلل الحويطي
dr.alhawiti@hotmail.com
جوال0543335620:
محافظة ينبع
د /وسيم بن عبدالحميد الزمعي
wh-alzemei@moh.gov.sa
0504592862
منطقة حائل
د /محمد بن صعفق الشمري
dentistalshammari@hotmail.com
جوال0502350523 :
محافظة القريات
د /طالل بن عويد العنزي
talalenazi@yahoo.com
جوال0504869601:
محافظة االحساء
د /أحمد بن عبداللطيف الدوغان
dr_doughan@yahoo.com
جوال0504811448 :
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د .فهد بن عيل الشهري

د .مشاري بن فرج العتيبي

د .عبد الله بن عوض العمري

محافظة الخبر
أ /سامي بن محمد الفزع
samialfazae@yahoo.com
جوال0505931791 :
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تواصل

مجلس اإلدارة

للدورة 1437هـ 1440 -هـ (2016م 2019 -م)

محافظة جدة
د /سميرة مصطفى عسيالن
sds.jeddah2016@gmail.com
جوال0555027107 :

منطقة المدينة المنورة
د /مجدي بن محمد بلقرون
mbalquroun@moh.gov.sa
جوال0569957595:

بقلم :د .فواز بن سعيد القحطاني
رئيس التحرير

مقال

مسك الختام
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مستقبلنا الواعد في ثمانية
وثمانين عامًا من العطاء
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يعتز كل منا ويفتخر بيوم توحيد اململكة عىل يد جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود  -طيب الله ثراه – يف السابع عرش من شهر جمادى األوىل عام 1351هـ  ،ويف
هذا اليوم نسجل اعتزازنا بالســجل الحافل من املنجزات الحضارية والشواهد الكبرية
التي أرست قاعدة متينة لحارض مبهج ومستقبل واعد  ،وقد عرب عن هذا اليوم الشاعر
األمري خالد الفيصل قائال :
الح يوم الوطن والعـز الح  ...وكلمة الله عـىل البريق تلوح
يوم اإلسالم يا يوم الفالح  ...والوطــن كل روح له تروح
وقد أخذت حكومــة مملكتنا الحبيبة عىل عاتقها عهدًا برفع املســتوى الفكري و
الخدمي ملواطنيها يف جميع املجاالت خاصة يف مجال الطب ويف القلب منه طب األسنان،
فتم إنشــاء أول كلية طب أســنان التابعة لجامعة امللك سعود يف عام 1395هـ  ،والتي
كانت الحاضنة األوىل ومصدر اإللهام لتخصص طب األسنان.
و مع اســتمرار الدعم الالمحدود من حكومتنا الرشــيدة  ،وإيمانًا منها بأهمية هذ
االختصــاص و حيويته  ،أصبحــت بالد الحرمني الرشيفني مرجعً ــا مهمًّ ا لعلوم طب
األســنان  ،فتم إنشــاء ما يزيد عن ثمان وعرشين كلية متخصصة يف طب األســنان
وعلومه  ،والتي تهتم جميعً ا بتخريج كادر طبي مميز ،يستطيع تقديم الخدمة العالجية
الالزمة للمرىض ،باإلضافة للخدمات املجتمعية و التوعوية التي تقوم بها بالتعاون مع
املؤسسات الحكومية وجمعيات طب األسنان  ،ولم تقترص هذه الرؤية الثاقبة واالهتمام
البالغ عىل إنشــاء هذه الكليات فحسب  ،بل وجدت هذه الكليات يف عهد خادم الحرمني
الرشيفني الدعم الالمحدود ؛ لتكون من الكليات الرائدة إقليميًّا و عامليًّا .
لقد تم إنشاء العديد من املستشــفيات الجامعية واملتخصصة بطب األسنان ،والتي
تماثل نظرياتها يف دول العالم املتقدم  ،فتم تجهيزها بأحدث ما توصل إليه العلم الحديث
من تقنيات ترفع من جودة الخدمات الصحية املقدمة.
وإيمانًا من حكومتنا الرشيدة بأهمية البحث العلمي  ،وأنه املقياس لنهضة األمم و
تقدمها تم اعتماد العديد من مراكز البحوث و الدراسات العليا  ،حتى أصبح لدينا العديد
من مراكز البحوث املتقدمة  ،وتم اســتحداث العديد من برامج الدراسات العليا  ،والتي
تقوم بتدريب األطباء و تأهيلهم يف كافة تخصصات طب األســنان تحت إرشاف مبارش
من وزارة التعليم  ،أو من هيئة التخصصات الصحية  .وقد أفرزت هذه الربامج املتقدمة
الكثري من األطباء املميزين يف املجالني  :األكاديمي واإلكلينيكي  ،فتم تدريبهم عىل أحدث
التقنيات العالجية تحت إرشاف نخبة من االستشاريني و املتخصصني .
ويف هذا العرص الفريد تم ً
أيضا اعتماد خمس جمعيات متخصصة يف طب األسنان و
فروعه  ،والتي تهدف إىل تجسيد التواصل املعريف واملهاري  ،وتبادل الخربات واملستجدات
يف تخصصات طب األسنان املختلفة من خالل تبني ودعم الخدمات والربامج والفعاليات
ذات العالقة ؛لتســتجيب بفعالية ملتطلبات واحتياجات تطوير الكوادر الطبية لالرتقاء
بالخدمات الصحية املقدمة للمواطنني  ،كما تقوم هذه الجمعيات بمد جســور التعاون
مع املجتمع عن طريق وســائل اإلعالم املرئية واملســموعة و املقــروءة ؛ للتثقيف و
االستشارة والتوعية الصحية .
ً
ً
وختامً ا أســأل الله العيل القدير أن يحفظ وطننا وأن يبقيه شــامخا عزيزا  ،فمهما
تحدثنا عنك يا وطني فلن نوفيك حقك علينا  ،وأتمثل يف هذا املقام قول الشاعر :
وما كل لفظ يف كـــالمي يكفيني  ...وما كل معنى يف قويل يرضيني

