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الوقاية والدور المميز للجمعية
السعودية لطب األسنان
د .أحمد بن مبارك القحطاني
لتطبيق مفهــوم الرعاية الصحيــة املتكاملة
والشاملة باململكة ،يجب التنسيق بني القطاعات
الصحية املختلفة ،ويف هذا اإلطار تلعب الجمعية
السعودية لطب األسنان دورا متميزا ً منذ نشأتها يف
العام 1401هـ ،وباستحضار واحد من أهم أداور
الجمعية وهو تشجيع البحوث العلمية يف مجاالت
طب الفم واألســنان و تنظيم النــدوات العلمية
واملؤتمرات واللقاءات لتبــادل املعلومات العلمية
والعمل عىل االرتقاء باملســتوى العلمي للعاملني
يف مجال طب الفم واألسنان .وتقديم االستشارات
العلمية يف مجاالت تخصص أعضائها للجهات التي
تطلبها داخل اململكة .نجــد أن مكافحة أمراض
األســنان يســتوجب بذل املزيد من املجهودات،
وكذلك تنسيقا ً فعاال ً مع كافة القطاعات الصحية،
حيث تشــر اإلحصاءات واألرقام إىل بلوغ نسبة
مرض تسوس األسنان مستويات قياسية يف اململكة
مقارنة بباقي دول العالم ،حيث بلغت النســبة
بني األطفال ما يزيد عىل أكثر من  ،93%وهو ما
يشكل أعباء صحية واقتصادية ونفسية قد تكبد
الدولة خســائر ربما تصل إىل عرشات املليارات
من الرياالت خالل سنوات قليلة األمر الذي يفرض
علينا أن نضع خططا مدروســة مستفيدين من
الخربات الوطنية والعاملية للوقاية من هذه املشكلة
الصحيــة الكبرية والحد مــن أثارها عىل الوطن
ومواطنيه ،ويعترب اإلطالع عىل جديد طب األسنان
يف العالم هو البوابة التي من خاللها يمكن النفاذ
إىل لب املشكلة وبالتايل معالجتها بشكل صحيح
 ،فالجمعية الســعودية لطب األسنان عىل سبيل
املثال تنظــم املؤتمر الســعودي العاملي الرابع
والعرشين لطب األسنان الذي يعقد خالل الفرته

من  18 - 16ربيــع األول 1434هـ املوافق 28
 -30يناير 2013م املقبل بمركز الرياض الدويل
للمؤتمرات واملعارض ،يضم نخبه من املتحدثني
العامليني من امريكا وبريطانيا واملانيا والســويد
وكندا وكوريا وايطاليا ,وكذا عدد كبري من ورش
العمل املتنوعــه يف تخصصات طب وجراحه الفم
واألسنان .ويعد هذا املؤتمر أحد النوافذ لإلحتكاك
ونقل التجارب وتطبيقها عىل أرض اململكة  ،بما
يســاعد عىل تحقيق هدف خفض أمراض الفم
واألســنان التي تصيب املواطنني ،وهو ما ينجيل
كذلك وترتجمه الجمعية يف صور عدة ،لعل أبرزها
املشــاركة املجتمعية والعالج امليداني والحمالت
التوعوية والتثقيف الصحي من خالل املحارضات
والندوات.كما واظبــت الجمعية عىل عقد لقاءات
علمية شهرية ودورات التعليم املستمر يف مناطق
متعددة مــن اململكة ،يلقي فيها أطباء أســنان
مختصون محارضات تواكب التطور يف مجال طب
الفم واألسنان ،اســتفاد منها العديد من األطباء
املمارســن واملختصني ،كل حسب تخصصه ،و
إضافة إىل نرش الوعــي واالهتمام باملحافظة عىل
صحة الفم واألســنان تعمل الجمعية عىل توثيق
العالقة بني العاملني واملهتمني بطب الفم واألسنان
يف اململكة ،عن طريق إتاحة الفرصة لهم لعضويتها
وتنظيم الرحالت واألنشطة االجتماعية لهم داخل
وخارج اململكة.
فخدمة الوطن واملواطن هــو الدافع الرئيس
للجمعية السعودية لطب األسنان ملواصلة العمل
الجاد والرقي بمســتوى املهنة لتؤدي الجمعية
رسالتها عىل أكمل وجه وبما يحفظ لها حضورها
املرشف محليا ً وإقليميا ً ودولياً.
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أكبر ميزانية مخصصة لجامعة سعودية..

 9مليارات ريال لميزانية جامعة الملك سعود
أقر مجلس الوزراء ،يف جلســته التي عقدها
برئاســة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز آل ســعود  -حفظه الله  -السبت
الســادس عرش من شهر صفر 1434ه  ،يف قرص
امللك بمدينة الرياض ،امليزانية العامة للدولة للعام
املايل الجديد 1435/1434ه .
وكان نصيــب الجامعة مــن امليزانية « تقدر
إيرادات وتعتمد مرصوفات جامعة امللك ســعود
بمبلــغ (000ر006ر424ر )9ريــال وهذه أكرب
ميزانية تتلقاها الجامعة منذ تأسيسها قبل ()57
عاماً ،كما أنها أكــر ميزانية مخصصة لجامعة
سعودية.
قال معايل مدير جامعة امللك ســعود األستاذ
الدكتور بــدران بن عبدالرحمــن العمر :إن أمن
واســتقرار أي دولة مرهون بمدى حكمة وقوة
قيادتها ،وهذا ما ننعم به يف اململكة التي تمســك
بزمامها قيادة رشيدة تبني للمستقبل بمعطيات
الحارض ،وتؤمن بمســؤوليتها نحو املواطن الذي
جعلته مدار اهتماماتها يف مرشوعاتها وخدماتها،
لتؤسس أفرادا ً يرتجمون عطاء بلدهم باملشاركة
يف نهضته .وما هذه امليزانيــة الكبرية التي أُعلن
عنها لهذا العام إال تجسيد لحكمة القيادة يف إدارة
خريات البــاد وتوجيهها نحو قنوات مدروســة
تحقق النفع للوطن وأهله.
وعن دالالت هذه امليزانية الجديدة قال العمر:
هذه امليزانية التاريخية التي تعد األضخم يف تاريخ
اململكة تؤكد قوة األداء االقتصادي للمملكة يف ظل

انخفاض عدد من اقتصــادات العالم ومعاناتها
من أزمات مالية ،وهذا يؤكد قوة موقف اململكة
املايل عىل املســتوى الدويل ،وقدرتها عىل تجاوز
األزمات بحســن إدارة الدخــل وتوزيعه ،األمر
الذي جعلها خيارا ً آمنا ً للمســتثمرين العامليني،
بدليل احتاللها مركزا ً متقدما ً عىل ســلم جودة
املناخ االســتثماري ،يأتي هذا الثبات االقتصادي
يف مرحلة شــهدت فيها بالدنا يف العام املنرصم
1433ه مســتويات إنفاق عالية بلغت تكاليفها
مئات املليارات تهدف إىل رفــاه املواطنني ،علما ً
بأن اهتمام حكومــة اململكــة -يرعاها الله-
باملواطن هو مبدأ ثابت لديها ،وبقراءة مسارات
اإلنفاق املقررة يف امليزانية الجديدة نجدها ترتكز
عىل االرتقاء بمستوى معيشة املواطن وتحسني
الخدمات املقدمة لــه ،إذ توجهت يف أغلبها نحو

دفع حركة النمــو االقتصادي ودعم املرشوعات
التنموية املختلفة.
مبينا أن الجامعة بفضل الله لديها مرشوعات
قائمة وخطط اسرتاتيجية طموحة ستستعني عىل
إنجاحها بما ُخصِّ ص لها من ميزانية الدولة حتى
تتحقق األهداف باملســتوى الذي يريض قيادتنا
ويحظى باستحسانهم يحفظهم الله .وال شك أن
لهذا املبلغ الكبري دالالت تدرك الجامعة أبعادها ،إذ
هو يعكس وعي القيادة الرشيدة -يحفظها الله-
بمحورية صناعة املعرفة وأهمية دعم مؤسساتها
بعد أن كانت الصناعة البحتة صاحبة السيادة يف
حسابات الدول وميزانياتها ،أما اليوم فقد تحولت
اقتصاديــات العالم اليوم من اإلنتاج الصناعي إىل
اإلنتــاج املعريف ،فصار االســتثمار يف العقول هو
االستثمار األجدر يف معايري هذا الزمن.

زيارة معالي مدير جامعة الملك سعود لكلية طب األسنان
ترشفت كلية طب األســنان بزيارة تفقدية من معايل مدير الجامعة الدكتور  /بدران بن عبد
الرحمن العمر يوم االحــد  28ذي القعدة  1433وبحضور وكيل الجامعة للشــؤون التعليمية
واألكاديمية الدكتور /عبد الله بن ســلمان السلمان ووكيل التخصصات الطبية الدكتور  /عبد
الرحمن بن محمد املعمر وكذلك وكيل الجامعة للتعامالت االلكرتونية الدكتور  /عبد الحميد بن
عبد الرحمن آل عبد الجبار وكان باستقبالهم ســعادة عميد الكلية االستاذ الدكتور  /خالد بن
عيل الوزان ووكالء الكلية ورؤساء االقسام واإلدارات  .وقد استمع معاليه لرشح موجز من مدير
العيادات الدكتور /نايف بن دايل حول عدد العيادات وإعداد املرىض الذين يتم عالجهم بشــكل
يومي ،وتضمنت كذلك الجولة االطالع عىل عيادات اعضاء هيئة التدريس مرورا ً بعيادات الطلبة
وتوجه معاليه بعد ذلك لقســم معامل الطالب ومعامل االنتاج وكان باســتقباله مدير املعامل
الدكتور  /ابراهيم الشــدي واســتمع لرشح موجز عن التطورات يف املعامل بعد اعادة التأهيل .
واختتمت الزيارة بلقاء ُعقد يف مجلس الكلية لرشح شامل من سعادة عميد الكلية حول االنجازات
والتطورات الحالية و املســتقبلية وتم الخروج بعدد من التوصيات واالقرتاحات من معايل مدير
الجامعة وأشاد مدير الجامعة باإلنجازات التي تمت خالل الفرتة القصرية املاضية.
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الجمعية السعودية لطب األسنان األولى
في تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية
حققت الجمعية السعودية لطب األسنان ،املركز
األول يف تقييــم كفاءة أداء الجمعيات العلمية خالل
العام الدرايس 1433/1432هـ وذلك للمرة الثالثة
عــى التوايل ،من بني  51جمعيــة علمية يف جامعة
امللك سعود ،وتم ضمها لقائمة معايل مدير الجامعة
الرشفية.
وقال مجلــس إدارة الجمعية :أن هــذا التكريم
سيكون الدافع الرئيس لنا يف مجلس اإلدارة ،ملواصلة
العمل الجاد والرقي بمستوى املهنة ،لتؤدي الجمعية
رسالتها تجاه الوطن واملواطن.
كما أن الجهد املضاعف واملبذول من قبل أعضاء
مجلــس اإلدارة ،وموظفي الجمعية والزمالء ممثيل
املناطق وأعضاء اللجان كان له الدور األســاس يف
ميض الجمعية قدما يف تأدية واجبها تجاه املهنة يف
تلك املناطق.
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حديث الصور

اللقاءات العلمية
بمحافظة الخبر
ضمن أنشــطة الجمعية الســعودية لطب األسنان يف
محافظــة الخرب أُقيم اللقاء العلمــي وذلك يوم االثنني 24
جمادى األوىل 1433هـ املوافق  16أبريل 2012م وشــارك
يف اللقاء الدكتور وليام نايلور والذي أقيم بقاعة املحارضات
بكلية طب األسنان بجامعة الدمام.

اللقاءات العلمية
بمحافظة القريات
ضمن أنشــطة الجمعية السعودية لطب األســنان يف محافظة القريات
أقيم اللقاء العلمي الثالث وذلك يومي األربعاء والخميس 3-2رجب 1433هـ
املوافق  24 23-مايو 2012م وشــارك يف اللقاء ك ّل من األستاذ الدكتور سعد
النزهان والدكتور ســعود أورفيل يف تخصص عالج عصب وجذور األســنان،
والذي أقيــم بقاعة املحارضات بمركز طب األســنان التخصيص بالقريات.
ّ
تخص أحدث التقنيات يف
احتوى اليوم األول عىل محــارضات علمية متنوعة
مجال تشخيص وعالج عصب األسنان واليوم الثاني عىل ورشة عمل تدريبية
عىل أحدث األجهزة املستخدمة لعالج عصب األسنان.

من اليمني الدكتور طالل العنزي ممثل الجمعية يف محافظة القريات والدكتور ســعود
أورفيل والدكتور سعد النزهان
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الدكتور سعود أورفيل املتحدث العلمي يف اللقاء

جانب من الحضور

حملة «يسلم فمك» تنشر الوعي بسرطان الفم
نبذة عن الحملة :
نظرا للزيادة الهائلة يف نسبة انتشار رسطان
الفم باملجتمع السعودي  ،وخطورة هذا املرض
عيل الرجال والنســاء عىل حد سواء وبالتعاون
مع طبيبات األمتياز قررنــا عمل هذه الحملة
التوعوية  ،وأطلقنا عليها اسم « يسلم فمك» ،
وهي حملة طالبية متكررة عىل مدى السنوات
وتحــت إرشاف ودعم مبارش مــن الجمعية
السعودية لطب األسنان.

أهداف الحملة :
تهدف الحملــة اىل نرش وزيــادة التوعية
برسطان الفم  ،أسبابه  ،أعراضه ،وطرق الوقاية
منه وعالجه  ،والتعريف بتخصص أمراض الفم
وجراحة الوجه والفكني  ،ودور طبيب األسنان
يف تشخيص هذا املرض .

مكان ووقت الحملة :
تم إقامة الحملة عــى فرتتني بعدة مراكز
تســوق بمدينة الرياض  ،الفــرة األوىل كانت
يف مركــز اململكة التجــاري  ،الفيصلية مول ،
بانوراما مول وأمــا الفرتة الثانية فأقيمت بعد
ثالثة أشهر من الفرتة االوىل وكانت يف غرناطة
مول وحياة مول .

الفئة المستهدفة :
من املعروف يف الدراســات أن رسطان الفم
يســتهدف الفئة العمرية من ســن األربعني
سنة فما فوق  ،من الرجال والنساء  ،يف حملة
«يسلم فمك» اســتهدفنا األعمار من عمر 16
ســنة حتى تكون التوعية مبكرة لهم  ،ليقوا
أنفســهم وليتفادوا حدوث املرض باملستقبل
القدر الله ويف القريب العاجل سوف يتم إحصاء
للمستفيدين .

األعضاء المشاركون:
األعضاء املشاركون واملنظمني هم جميعهم
من طالب كلية طب األسنان جامعة امللك سعود
من السنة الثانية وحتى السنة الخامسة.

مواقف أثناء الحملة :
دعوات الزوار لنا كانــت أهم ما حدث لنا،
وكانــت أهم حافــز لنا أيضا للمــي قدما،
وزرعت الحماس يف نفوس الطالب املشــاركني

لينتجوا أكثر وأكثر.

خطط مستقبلية
أو حمالت قادمة :
نخطط مستقبال إىل نرش الوعي برسطان
الفم يف كافة مدن ومناطق اململكة وليست
فقط الرياض لزيادة عدد املستفيدين  ،أما
الحملة القادمة فسوف تكون يف شهرأبريل
القادم وبالتزامن مع الشهر العاملي للتوعية
برسطان الفم وستكون املشاركة مفتوحة
لكل طالب طب األســنان املهتمني يف املجال

التطوعي والتوعوي.

كلمة أخيرة :
رسطان الفم مــرض خطري يهــدد حياة
كثريين ،وواجب علينا نحــن الطالب أن نقوم
بهذه الخطوة للحد من انتشــاره  ،وأتمنى أن
نكون قد وفقنا يف الحملتني وتعلمنا كثريا منها،
كل الشكر لطبيبات االمتياز وللطالب املتطوعني
بالحملــة ،وكل الشــكر الجزيــل للجمعيــة
السعودية لثقتها بنا ودعمها لنا بقيادة الدكتور
أحمد القحطاني .
آفاق طب األسنان يناير 2013
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النشاط العلمي لفرع الجمعية بمنطقة
القصيم
بالتعــاون مــع إدارة طب األســنان
باملنطقة أقيم اللقاء وذلــك يوم األربعاء
1433/12/1هـ املوافق  17أكتوبر 2012م
بقاععة املحارضات بمستشفى امللك فهد
التخصيص بربيــدة ألقاها كل من الدكتور
نــارص العســري ( استشــاري جراحة
الوجه والفكــن) والدكتور أوس الرجيعي
(استشاري تركيبات األسنان).

الندوة العلمية لطب األسنان بمحافظة بيشة
ضمن أنشطة الجمعية السعودية لطب
األســنان يف محافظة بيشة أقيمت الندوة
العلمية لطب األسنان وذلك يوم الخميس
 3رجب 1433هـ املوافق  24مايو 2012م
وشــارك يف اللقاء كل من والدكتور حسن
الرمثي والدكتور خالــد القرني والدكتور
بدر الحسني الدكتور عبد املحسن املشعان
والذي أقيم بقاعة املحارضات بمركز طب
األسنان بمحافظة بيشة.

جانب من املتحدثني يف اللقاء العلمي

الدكتور حسن الرمثي املتحدث العلمي يف اللقاء يلقي املحارضة
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الدكتور عبد املحسن املشعان املتحدث العلمي خالل إلقاءه املحارضه

حملة «بنحافظ عليها» تنشر الوعي
بأمراض الفم واألسنان
قامت اللجان الطالبية بكلية طب األســنان
بجامعة امللك ســعود بالعديد مــن الفعاليات
واألنشــطة التطوعية ومنها الحملة التوعوية
األوىل لهذا العام  1434 – 1433هـ والتي كانت
بعنوان «بنحافظ عليهــا  »3يف مركز بانوراما
مول للتســوق والذي بلغ عدد املشاركني فيها
أكثر من  70طالبا ً  ،وقد ت ّم افتتاح الحملة عىل
رشف الدكتور  /طارق الريس عميد شــؤون
الطالب بجامعة امللك ســعود  ,والدكتور  /فهد
القريني وكيل عمادة شــؤون الطالب بجامعة
امللك ســعود  ,و بمتابعة واهتمام مبارش من
عميد كلية طب األسنان الدكتور  /خالد الوزان
 ,ووكيل الكلية للشؤون األكاديمية الدكتور /
عادل الهدلق .
وقد اســتمرت الحملة عىل مدى ثالثة أيام
متواصلة من تاريخ  18حتى 2012 /10/ 20
م من الرابعة عرصا ً وحتى العارشة مسا ًء وقد
شملت الحملة عىل خمسة أقسام مختلفة وهي
قسم أســنان األطفال  ،وقسم اللثة واألنسجة
املحيطة  ،وقســم الحشوات الســنيّة وجذور
األسنان  ،وقسم االستعاضة السنيّة والزرعات
 ،وقســم جراحة الوجه والفكني ،باإلضافة إىل
عيادة الفحص بإرشاف أطباء االمتياز وتحتوي
الحملة أيضا ً عىل ركن خاص للهدايا واستديو
خاص للتصوير والــذي كان مصاحبا ً للحملة
تحت مسمّى «صور ابتسامتك» .
وتهــدف الحملــة إىل زيادة نســبة الوعي
بأمــراض الفم واألســنان وطــرق الوقاية
واملحافظة عليها واإلجابة عىل استفســارات
املســتفيدين وإعطائهــم النصائــح املهمة
واملعلومات القيّمة عن صحة الفم واألســنان
والتي قد تخترص لهم كثريا ً من الوقت والجهد
واملــال  ،وتهدف أيضا ً هــذه الحملة إىل إتاحة
الفرصة للطالب عىل ممارسة العمل التطوعي
واالســتفادة من مميزاته من صقل للمهارات
وبث روح العمل الجماعي والحث عىل التعاون
والتكاتــف وتقديــم الخدمــة للمجتمع دون
مقابل وغريها مــن الفوائد  ،وقد تخلل الحملة
عدة زيارات مــن أعضاء هيئة التدريس بهدف
تشجيع املشاركني وبث الحماس عىل املواصلة
واالســتمرار بهذه األعمال التــي تخدم الفرد

واملجتمع وقد ت ّم تغطيــة الحملة إعالميا ً من
قبــل بعض القنــوات والصحــف التي أجرت
عدة مقابالت وحوارات مع بعض املشــاركني
والزائرين للحملة ،وقد شــهدت الحملة توافدا ً
كبريا ً من الزوار الذين أبدوا رضاهم وإعجابهم
عما شــاهدوه من الطالب املشاركني وقد بلغ
عدد املستفيدين عىل مدى ثالثة أيام ما يقارب

 1300زائر وزائرة وت ّم توزيع  720هدية خاصة
لألطفال من فرش ومعاجني لألسنان وبالونات
ودفاتر للتلوين وقــد ت ّم فحص ما يقارب 304
زائر عىل عيادة الفحص من قبل أطباء األسنان
املشــاركني يف الحملة وت ّم التقاط حوايل 400
صورة البتســامات األطفال من قبل اســتديو
التصوير املصاحب للحملة .
آفاق طب األسنان يناير 2013
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اللقاء العلمي الثامن عشر لجمعية طب األسنان بجازان
أقيم اللقاء العلمي الثامن عرش للجمعية
السعودية لطب األســنان بمنطقة جازان
بتاريخ 1433/3/27هـ بقاعة املؤتمرات
بكلية طب األســنان بجامعة جازان وقد
بدأ اللقاء بالقرآن الكريم وكلمة من ممثل
الجمعية السعودية لطب األسنان بمنطقة
جازان الدكتور عبد العزيز محمد الزيلعي
وعميد كلية طب األســنان بجامعة جازان
الدكتور فيصل محمد طبيقي .

 180متدرب في اللقاءات العلمية بمنطقة حائل

دشــن مدير عام الشئون الصحية
بمنطقة حائــل الدكتــور نواف بن
عبدالعزيــز الحارثي اللقــاء العلمي
لطب األسنان بتاريخ  26 -25جمادى
اآلخــرة 1433هـ املوافــق 17 -16
مايــو 2012م والذي نظمته الجمعية
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السعودية لطب األسنان بالتعاون مع
إدارة طب األسنان باملنطقة بحضور
180متدرب .
وألقاهــا املتحدثني الدكتــور محمد
العبيداء أســتاذ عالج العصب يف جامعة
امللك ســعود و الدكتور أحمد الســليمان

استشــاري عالج العصــب بمدينة امللك
عبدالعزيز الطبيــة ,الدكتــور عبد الله
الكريديــس استشــاري تركيبات ومدير
مركز طب األسنان بالرياض ,الدكتور سعد
الدهيمي استشــاري طب أسنان األطفال
بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية.

برنامج توعوي لصحة الفم واألسنان برالي حائل 2012

شــاركت الجمعية السعودية لطب األسنان
بفعاليــات رايل حائل الدويل  2012م والذي أقيم
يف الفرتة من  27ربيع الثاني إىل  1جمادى األوىل
 1433هـ املوافق من  20إىل  24مارس  2012م
تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمري سعود
عبد املحســن أمري منطقة حائل رئيس الهيئة
العليا لتطويــر املنطقة رئيــس اللجنة العليا
املنظمة لرايل حائل الدويل يف مركز املغواة.
حيث أقيم معرض لتعريــف الزوار بأهمية
صحة الفم واألسنان  ،وكانت الفئة املستهدفة
حوايل  500إىل  700مابــن بالغني وأطفال تم
خاللها الكشف عىل  438مريض .
شــارك يف الربنامــج  10مــن أطباء
االمتياز و طبيبي أســنان وتــم خاللها
إلقاء محــارضات توعوية عن صحة الفم
واألســنان وتوزيع مطويــات ومجالت
صحية وعدد من الهدايا.
آفاق طب األسنان يناير 2013
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متحدثون عالميون في المؤتمرالعالمي
للجمعية السعودية لطب األسنان

تحت رعاية معايل وزير التعليم العايل الدكتور
خالد بن محمد العنقري نظمت الجمعية السعودية
لطب األســنان وكلية طب األسنان بجامعة امللك
سعود (املؤتمرالسعودي العاملي الثالث والعرشون
للجمعية الســعودية لطب األســنان الرابع عرش
لجامعة امللك سعود لطب األسنان) بعنوان « آفاق
جديدة يف طب األسنان « خالل الفرتة من 16-14
ربيع األول 1433هـ املوافق  8 – 6فرباير 2012م
بمركز معارض الرياض الدويل.
وهدف املؤتمر إىل تقديم آخر املســتجدات يف
طب األسنان باإلضافة إىل تبادل املعلومات والعمل
عىل االرتقاء باملســتوى العلمي للعاملني يف مجال
طب الفم واألسنان ،وشــارك يف املؤتمر أكثر من
( )24متحدث عاملــي يف مختلف تخصصات طب
األســنان من أمريــكا ،أوروبا ،كندا ،أســراليا،
الربازيل واملكسيك إضافة إىل متحدثني محليني من
الجامعات السعودية .وأقيم عىل هامش الفعاليات
( )11ورشــة عمل يف مختلــف تخصصات طب
األسنان .وقد تم اعتماد الربنامج العلمي للمؤتمر
( )30ســاعة تعليم طبي مســتمر مــن الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية ،وصاحب املؤتمر
معرض طبي عىل مســاحة تزيد عن (6000م)2
شــارك فيه الرشكات واملؤسســات بأحدث ما
توصلوا إليه يف صناعة معدات ومواد وأجهزة طب
الفم واألســنان يف العالم ويعترب هذا املعرض من
أكرب املعارض التي نظمتها الجمعية منذ إنشائها.،
ويعترب املؤتمر أكرب مؤتمر علمي عىل مســتوى
الرشق األوسط يف مجال طب األسنان.
وقد بلغ عدد امللصقــات العلمية  45ملصق،
وعدد املتحدثــن  25متحدث عاملــي ،و ثمانية
محليني ،و 11ورشة عمل ،فيما بلغ عدد املسجلني
باملؤتمر  2800طبيب وطبيبة تقريباً.
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إلى أن نلتقي
دكتور /صالح الشمراني*
تنتابني بني فرتة وأخرى حالة من التوجس ألطرح عىل نفيس هذا الســؤال هل ســيأتي
يو ٌم نجد فيه أن الجمعية الســعودية لطب األسنان ســوف تعاني من قلة يف عدد أعضائها
بســبب توجههم إىل جمعيات أخرى ؟ هذا السؤال االفرتايض قد يكون صحيحا ً وقد يكون
غري ذلك  .ولكن الواقــع ينحى نحو صحته  .يذكر البعض يف بدايــة الثمانينات امليالدية
ذلك االجتماع الذي احتضنته كلية طب األســنان بجامعة امللك سعود لتكوين مجلس إدارة
للجمعية الســعودية لطب األســنان .وقتها لم يكتمل النصاب لعدم وجود عدد ٍ
كاف من
السعوديني لتكوين املجلس وتم ُّر السنني لنجد من ّ
يحق له الرتشح باآلالف  .وتستمر أنشطة

الجمعيــة لتع ّم أرجاء الوطن فنجد ندو ًة هنا ومؤتمرا ً هناك ....الخ .وهذا ُيحســب ألعضاء
مجلس اإلدارة وجهودهم املباركة والتي أثمرت إىل ما نلحظه اآلن من األنشــطة عىل امتداد
البــاد .ولكن املالحظ يف الفرتة األخرية توجه بعض أعضائهــا لتكوين جمعيات النخبة –
الجمعيات التخصصية -وهذا بالشك يقلل من وهج الجمعية األم ويقلل من أعضائها  .وقد
يقــول البعض إن الجمعية لن تعاني من قلة األعضاء يف ظل األعداد املتنامية من الخريجني
من كليات طب األسنان داخليا ً وخارجيا ً ولكن الخوف أن يرتك الجمعية الكثري من األعضاء
ويتجهــون إىل الجمعيات التخصصية وهذا ٌ
حق مرشوع لهم خصوصا ً ّ
وأن هذه الجمعيات
ً
أنشطة متميز ًة واســتقطبت أعدادا ً كبري ًة من األعضاء وهذا يشٌ جمي ٌل ألنه
التخصصية لها
ٌ
تنافس محمو ٌد يعود بالنفع عىل املهنة وأصحابها ،ولكن خروج مثل هؤالء سيكون له األثر
عىل أنشطة الجمعية .فلماذا اليكون هناك آلية حيث يت ّم بموجبها التمازج بني الجمعية األم
والجمعيات التخصصية لتكون دوما ً الجمعية السعودية لطب األسنان هي املظلة والراعية

لجميع أطباء األســنان املتخصص والعام ،وأن تُقام األنشــطة العلمية من خالل الرشاكة
العلمية بني الجمعيــة والجمعيات التخصصية ،وتكون هــذه الجمعيات داعمة للجمعية
تفوق مقارنة
وبالتــايل حافظنا عىل وهج الجمعية ويكفيها فخــرا ً ماوصلت إليه أخريا ً من
ٍ
بالجمعيات املماثلة وحتى نلتقي دعواتي للجميع وملجلس اإلدارة بالتوفيق .

* عميد كلية الرياض لطب األسنان
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قضية العدد

األمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أ.د.عبد العزيز الصائغ لـ «آفاق طب األسنان»:

التسجيل والتصنيف المهني هو صمام األمان
لتحديد الكفاءة المهنية للممارسين الصحيين
ألميــن العــام للهيئــة الســعود َّية
أكَّ ــد ا
ات الصح َّيــة األســتاذ الدكتور عبد
للتخصصــ
سن الصائغ ،أن الهيئة تشهد نقلة
العزيز ح
لى مســتوى الخدمة التي تقدمها،
نوعيــة ع
مجا تدريب ًّيا في شهادة
وأنها تمتلك  62برنا ً
ص السعود َّية لتوفير فرص التأهيل
االختصا
كــدا تمكن
العالــي فــي المجــال الصحي ،مؤ ً
ـزورة،
الهيئــة مــن تحجيــم الشــهادات المـ َّ
أدت
فعالــة التــي َّ
عبــر عــدد مــن اإلجــراءات ال َّ
يــر ،كذلك
شــ ٍّ
اه َرة ِب َ
كل كب ٍ
إلــى انحســار ا َّ
لظ ِ
ــى ضــرورة عــدم اســتقطاب إال مــن
تطــ َّرق إل
تحــان الهيئــة خارج ًّيا ،حيــث إن هذا
اجتــاز ام
متوفر بجميع دول العالم ،باإلضافة
ٌ
االمتحان
الهيئة مع شركة عالم َّية مختصة
إلى تعاقد
لشهادات ،كما ذكر الدكتور الصائغ
بتوثيق ا
شــكيل لجنــة إليجاد اختبــار وطني
أ ّنــه َت َّم ت
س المســتوى ال َّتعليمي والفني
موحد لقيا
طب األســنان األهليــة والحكوم َّية....
لك ِّليات
وإلى نص الحوار:

أ.د.عبد العزيز الصائغ

كيف تُقيّمون دور الهيئة الســعوديَّة
للتخصصات الصحيَّــة يف خدمة وحماية
املجتمع السعودي؟
 تشــهد الهيئة السعود َّية للتخصصاتالصحيــة ،نقلة عىل مســتوى الخدمة التي
تقدمها وتط َّو ًرا متالح ًقا ومســتم ًرا يف أداء
أعمالها ،لــم يأتِ ذلك إال بتوفيــق الله ع َّز
َّ
وجل ،ث َّم بالدعم الذي تلقاه من لدن قيادتنا
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الرشــيدة حفظهم الله ،وبمتابعة من قبل
معايل وزير الصحة ،رئيــس مجلس أمناء
الهيئة الدكتور عبد الله الربيعة ،وقد قدَّمت
الهيئة خــال الفرتة املاضية جهــدًا كبريًا
يف التأســيس لكيان قوي ،بما يف ذلك وضع
الخاصة بالتدريب واملمارسة
املعايري واللوائح
َّ
الصحيَّــة باململكة ،واضعــة نصب عينيها
أهمية توفري الفرص للتأهيل العايل يف املجال

الصحي وعىل أعىل املستويات املهنية ،فلدى
برنامجا تدريبيًّا
الهيئة حاليًّا ما يزيد عن 62
ً
يف برامج شهادة االختصاص السعود َّية.
ونظ ًرا ملا توليه الهيئة من أهمية بالغة يف
إيِّصال خدماتها لكافة املمارسني الصحيني
يف ِّ
كل مناطق اململكة ،فقد رشعت يف إيصال
خدماتها إىل مختلف املناطق عرب  16فرعًا،
هدفت من خاللها إىل إيصال الخدمة للممارس

الصحي ،وترتبط هذه الفروع باملقر الرئيس
بالرياض من خالل شبكة ا ِّتصال رسيعة وفق
أحدث التقنيات الحديثة ،مما يســهل العمل
عىل إ ِ ْنجاز معامالت املمارسني الصحيني وكل
من يحتاج خدمات الهيئة.
وال يخفى عىل الجميع دور التســجيل
والتصنيف املهني الــذي ُيع ُّد صمام األمان
لتحديد الكفاءة املهنية للممارسني الصحيني
يف القطاع الصحي العــام والخاص ،حيث
يت ّم من خاللــه منح تراخيص مزاولة املهن
الصحيَّة املختلفة داخــل اململكة ،وبالفعل
هذا مه ٌم للغاية ملا له من أهمية قصوى كون
أي خل ٍل يف املمارســة املهنية يعني أن هناك
ّ
خط ًرا ُيهدِّد اإلنسان املقيم عىل هذه األرض
الغالية.
َّ
تَمكنت الهيئة مؤخ ًرا من ضبط بعض
الشــهادات املزوَّرة..مــا مرئياتكم حول
ذلك؟
َّ
 يظل التأكد من أهلية املمارس يف القطاعالصحي وتوثيق شــهاداته ،واحدة من أهم
أولويات الهيئة لضمان ممارسة مهنية آمنة
يف القطــاع الصحي ،إال أ ّنــه ولله الحمد قد
انحرست كثريًا عملية التَّزوير يف الشهادات،
نظ ًرا لعلم من تســ ِّول له نفسه القيام بذلك
أ ّنه سيواجه من يكتشف تزويره ،واستمرا ًرا
لحرص الهيئة لتنقية املجال الصحي من كل
أدعيائــه ،فقد بدأت الهيئــة يف تطبيق قرار
مجلس أمنائها القايض بتوثيق كافة الشهادات
املراد تصنيفهــا والصادرة من جهات علميَّة
خارج اململكــة بالتعاون مع إحدى الرشكات
العامليَّة املتخصصة يف هذا املجال.
برأيكــم ..ما مدى التوافق بني الربامج
التدريبية التــي تقدمها الهيئة «يف املجال
ال ّ
طبي ِب َشــك ٍّل عام ومجال طبِّ األسنان
ِب َشــك ٍّل خاص» وبني احتياجات ســوق
العمل يف اململكة؟
َّ
شــك أنه يوجد هناك توافق يف كمية
 الونوع املــادَّة العلميَّة املقدمة يف ِّ
كل برنامج،
وكذلك األخذ باالعتبار الحاجة لهذه الكوادر
الصحيَّة لتقديم الخدمة ّ
الطبية يف اململكة يف
طب
جميع التخصصات بما فيها تخصص ِّ
األسنان.
هــل هناك اختبار وطنــي موحد عىل
مستوى اململكة لقياس املستوى التَّعليمي
والفني لك ِّليــات طبِّ األســنان األهلية
والحكوميَّة؟

خدمات الهيئة تصل
الممارسين الصحيين
من خالل  16فرعًا
في مختلف مناطق
المملكة
 حقيقة ال يوجد اختبار يف الوقت الراهن،طب
ولكن َتــ َّم االتفاق مع مجلــس كلِّيات ِّ
األســنان يف اململكة عىل إيجاد هذا االمتحان،
و َت َّم تكوين لجنــة لهذا الغرض لبدء اإلعداد
إلجراء هذا االمتحان.
من املعــروف وجود رشكــة أجنبية
خاصة تُدير امتحانات الهيئة ،ماذا عن آلية
عملها؟ وما الــدول التي تعرتف بتصنيف
الهيئة دون الحاجة ملعادلة جديدة؟ وماذا
عن دول مجلس التعاون الخليجي يف ذلك؟
ُّ
يحق للطبيب املصنّف يف الهيئة العمل
وهل
لديها دون رشوط مسبقة؟
 هي رشكــة عامليَّــة متخصصة يفتقديــم االمتحانات إلكرتونيًــا ،وتقدم
امتحانات معدة ومنســقة ومراجعة من
قبل الهيئة وتقوم فقط بتقديم االمتحان
للتسهيل عىل املمارســن داخل وخارج
ً
ّ
وســيطا يف تقديم
تشكل
اململكة ،حيث
هذه االمتحانــات ويحصل املمتحن عىل
نتيجة امتحانه فو ًرا ،أما ما يتعلّق بالدول
التي تعرتف بتصنيــف الهيئة من دول
مجلس التعاون الخليجي ،فهناك تنسيق
مع بعــض الجهات املماثلــة يف بعض
دول املجلــس وجميعها تثق فيما تقدمه
الهيئة من إجراءات َتض َّمن موثوقية هذا
املمارس ،إال أ ّنــه يظل ل ُِك ِّل دولة إجرائها
الخاص الذي يعنيها.
شــهادة البــورد الســعودي تحتاج
للدراسة مدة أربع إىل خمس سنوات ،يَ َرى
بعــض املتخصصني أن هذه الفرتة طويلة
نظ ًرا ملا يحتاجه املتقدم من تدريب نظري
وعميل يف تخصصه ،هل يف نظركم باإلمكان
تقليص هذه املدة؟
 -نعم ..هناك توج ٌه إلعادة النَّظر يف مدة

بعض الربامج التي ترشف عليها الهيئة ومن
ضمنها برامج طب األسنان.
تَ َّم مؤخ ًرا استبدال مسميات التصنيف
يف الهيئة ،فبدال ً من فئة اختصايص وضعت
تسمية نائب ...وغريها ..ما وجهة نظركم
يف ذلك؟
 املســمى ليس مه ًما ولكــن العمل هواألهم ،حيث كانت هناك ازدواجية يف املسمى
بني األطبَّاء وغري األطبَّاء فكانوا جميعًا يطلق
عليهم مســمى اختصايص ،ولكن التعديل
الجديد ميَّز األطبَّاء عن غريهم بمسمى نائب
أو نائب أول ،وجميعها مســميات تدل عىل
الدرجة املهنية التي ّ
يحق للطبيب املمارســة
يف إطارها.
بالنِّســبة لألطباء حديثي االستقدام
الذيــن يتم التعاقد معهــم يف بلدانهم ،قد
يحرضون للمملكة ،ثــ َّم يتقدمون للهيئة
ملعادلة شهاداتهم ،وقد يفشل البعض ،وما
الحلول العملية حسب معطياتكم لتجنب
الخسارة لصاحب العمل وال ّ
طبيب؟
 من املفرتض عىل املمــارس أو الجهةاملســتقطبة أن تجري امتحــان الهيئة عن
طريق الرشكة خارج اململكة ،وعدم استقطاب
إال من اجتــاز امتحان الهيئة خارجيًا ،حيث
إن هذا االمتحان متوفر بجميع دول العالم،
باإلضافة إىل تعاقــد الهيئة مع رشكة عامليَّة
مختصة بتوثيق الشــهادات ،ويمكن توجيه
املمارس بالدخول عىل موقع الرشكة وتحميل
مؤهالته و ِم ْن ث َّم يتم توثيقها من مصادرها
يف وقت وجيز مما يضمن ســامة إجراءات
املمارس الصحي.
ختامً ا ما مســتوى رضاكم عن تقييم
وتصنيف األطبَّاء واملمارســن الصحيني
ِب َشك ٍّل عا ٍم يف اململكة؟
 اململكة ولله الحمــد ّولدة للمبدعني يف
ٍّ
ّ
ــكل عام واملجال الطبي
جميع املجاالت ِب َش
عىل وجه الخصــوص ،الذين َّ
رشفوا بالدهم
بأبحاثهم واخرتاعاتهم املتميزة عىل مستوى
العالــم .كل هذا لم يأتِ لــوال دعم قيادتنا
الرشــيدة ،فجميع األطبَّــاء الذين صنّفتهم
الهيئــة لم يحصلوا عىل هــذا التصنيف إال
كاف من املعرفــة واإلملام
وهــم عىل قــدر ٍ
باختصاصاتهم املختلفــة .وعىل الرغم من
ذلك فالهيئة ماضية قد ًما يف تحســن طرق
وأســاليب تقييم وتصنيف جميع املمارسني
الصحيني.
آفاق طب األسنان يناير 2013
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أطباء األسنان يشخصون اإلصابة بالسكري
واشنطن ( ي ب أ)

تبــن ان بإمكان أطباء األســنان املســاعدة يف
اكتشاف اإلصابة بمرض السكري أو حتى تحديد
األشــخاص املعرضني لإلصابة به .وذكر موقع
«هيلــث داي نيوز» األمريكي ان باحثني من معهد
كولومبيــا الجامعي لطب األســنان يف نيويورك
وجدوا ان طبيب األســنان يســتطيع قبل غريه
تشخيص اإلصابة بالســكري قبل أن يتنبه إليها
أي طبيب آخر .واعتربوا ان تمكن أطباء األســنان
من تحديد إصابة أشخاص بالسكري ،يجعل من
الفحص الدوري لألســنان فرصة للمساعدة يف
مكافحة هذا املرض الذي يعد وباء.
وأوضحت املعدة الرئيسية للدراسة الدكتورة إيرا
المسرت ان «مرض الغشاء املحيط باألسنان هو أحد
أول تعقيدات مرض السكري ،وحوايل  70باملائة
من الراشــدين األمريكيني يرون طبيبا ً مرة واحدة
يف السنة عىل االقل « .وأضافت المسرت ان «األبحاث
الســابقة ركزت عىل تحديد اسرتاتيجيات مناسبة
ألوضاع طبية ،ولم يســبق أن قيمت صحة الفم

من قبل كما لم تخترب نتائج األبحاث بشأن صحة
الفم بشكل جيد» .وعمد الباحثون يف دراستهم إىل
مراقبة حوايل  600شــخص يزورون عيادة لطب
األسنان لم يسبق أن شخصت إصابتهم بالسكري
أو اعتربوا من املعرضني لإلصابة باملرض .وتبني
ان  350شــخصا من الـ  500لديهم عامل خطر
واحد عىل األقل لإلصابة بالســكري ،مثل ارتفاع

ضغط الدم أو البدانــة ،وأخضعوا لفحص عالج
األســنان واختبارات دم لتشخيص كم هم عرضة
لإلصابة بالسكري .ووجد الباحثون ان تحديد عدد
األسنان الناقصة ونسبة الجيوب العميقة يف غشاء
األسنان قد يكون فعاال ً يف التعرف عىل األشخاص
الذين لم يتم تشــخيص إصابتهم بالسكري أو لم
يتم تبليغهم بأنهم معرضون لإلصابة به.

الضحك ..عالج الخوف من طبيب األسنان
غوتنبرغ  -السويد  -ي ب ا

اكتشف باحثون سويديون أخريا ً الطريقة املثىل لتبديد الخوف من طبيب
األسنان ،وهي ببساطة الدعابة والضحك والتفاؤل.
ومن املعروف أن نصف البالغني لديهم مستوى ّ
معي من الخوف من طبيب
األسنان ،و 5%يعانون من رهاب طبيب األسنان ولكن الجميع يذهبون إىل
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عيادته بشكل منتظم.
ووجد باحثــون يف جامعة غوتنربغ ان العوامل املهمــة يف إدارة الخوف
والتوتر خالل زيارة طبيب األســنان تتضمن التفاؤل والدعابة يف التفاعل
بني املريض والطبيب أو العاملني يف العيادة.
وطلب الباحثون يف الجامعة من عدد من األشــخاص اإلجابة عن عدد من
األسئلة حول خمس طرق رئيسية يســتخدمها املريض الذي يخاف من
الطبيب لتبديد خوفهّ ،
وتبي ان األفضل بينها هي التفاؤل والتفكري بأمور
مضحكة أو إيجابية.
وقالت الباحثة جيني بريســون يف بيان ان «الدراسة أثبتت أن األشخاص
الذين يعتمدون طريقــة تفكري متفائلة خالل العــاج هي األفضل لهم
وتســاعدهم عىل زيارة الطبيب بشــكل أكثر انتظاما ً من املرىض الذين
والتفجع».
يمضون وقتهم بالصالة واليأس
ّ
ويف دراسة ثانية ،أجرى باحثون مقابالت مع مرىض كشفوا أن الدعابة هي
عامل مهم يف التعامل مع الخوف خالل زيارة طبيب األسنان.
وقالت بريسون ان «الحواجز النفسية يمكن أن تكرس عرب الدعابة وهو ما
ينتج نوعا ً من املساواة بني املريض والطبيب  ،وبالتايل يخفف التوتر ويرفع
املعنويات».

فقدان األسنان مرتبط
بفقدان الذاكرة!

مجتمع طب األسنان
أطباء األسنان في مجلس الشورى الجديد

مرتبط
األسنان
فقدان
محمد
خالد بن
الدكتور
تعيين
مجلس الشورى
عضوًا في
السيف
الذاكرة!
بفقدان
أصــدر خــادم الحرمني
الرشيفــن امللك عبــد الله
بن عبد العزيز آل ســعود
يحفظه الله قــرارا ً بتعيني
الدكتور خالــد بن محمد
السيف رئيس قسم اصالح
األسنان بكلية طب األسنان
بجامعة امللك سعود عضوا ً
جديدا ً يف مجلس الشورى...
أرسة تحريــر مجلة آفاق
طب األسنان تفخر وتبارك
ً
للدكتور خالد متمنني له مزيدا من التقدم والنجاح.

واشنطن  -ي ب ا

حذر باحثون أمريكيون من ان املسنني الذين يفقدون أسنانهم قد يكونون
معرضني لخطر اإلصابة بالخرف بشكل كبري.
وذكر موقع «هيلث داي نيوز» األمريكي ان دراسة جديدة شملت أكثر من 4
آالف مشارك أعمارهم  65سنة وأكثر أظهرت ان الذين يشكون من مشكلة
يف تراجع الذاكرة قلما زاروا طبيب األسنان ،ما يشري إىل وجود ارتباط بني
فقدان األسنان وفقدان الذاكرة.
يشار إىل ان املشــاركني أخضعوا لفحص أسنان وتقييم نفيس ،وتبني انه
باملقارنة مع األشخاض الذين ما زالوا يحتفظون بأسنانهم الطبيعية فإن
الذين فقدوا قسما ً أو كل أســنانهم كانوا أكثر عرضة للمعاناة من فقدان
الذاكرة أو املعاناة من املراحل األوىل من الزهايمر.
وقالت املعدة الرئيسية للدراسة الدكتورة ناوزومي أوكاموتو ان ثمة تفسريا
واحدا لنتائج الدراســة وهو وجود ارتباطات بني فقدان األسنان ومشاكل
الذاكرة.
وأضافت أوكاموتو ان «التهابات اللثة التي يمكن أن تتســبب بخســارة
األســنان قد تطلق مادة تعزز بدورها التهابات الدماغ التي تؤدي إىل موت
األعصاب وترسع عملية فقدان الذاكرة».
وتابعت ان «موت بعض نقاط التحســس حول الســن مرتبط بموت
الخاليا العصبية» .وفرست ان األمر أشبه بالحلقة املفرغة ،فخسارة هذه
االرتباطات بالدماغ تتســبب بدورها بسقوط األسنان ما يزيد من حدة
تراجع اإلدراك.

الدكتور طالل القنيعان في ذمة اهلل
الصا ِب ِري َن الَّذِي َن
َش َّ
قال تعاىل {وب ِّ ِ
إ ِ َذا أ َ َصا َبتْهُــ ْم مُصِ يب ٌَة َق ُالوا إ ِ َّنا لِل ِهَّ
اج ُعــو َن أُولَئِك عَلَيْ ِه ْم
َوإ ِ َّنا إِلَيْ ِه َر ِ
َصلَوَاتٌ ِم ْن َر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَئِكَ
ُه ُم الْ ُم ْهتَــدُو َن} [البقرة-155:
 .]157صدق الله العظيم
فقد أطباء األســنان يف اململكة
الدكتور طالل بــن عبد الله
القنيعان استشاري واالستاذ
املســاعد للعــاج التحفظي
والتجمييل لألسنان بقسم علوم
إصالح األسنان بجامعة امللك ســعود والذي تويف إثر حادث أليم
صباح يوم الخميس املوافق  28صفر 1434هـ ،خرب فقدانه كان
صعبا ً ومؤملا ً عىل الجميع إال أن زمالءه تقبلوا ذلك بكثري من الصرب
واالحتســاب وعزاءنا أن سريته وذكره ســتبقى يف قلوب زمالءه
وطالبه ومرضاه ،وأرسة تحرير مجلة آفاق طب األســنان تتقدم
بأحر التعازي واملواساة إىل أرسة الفقيد سائلني املوىل عز وجل أن
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته الصرب
والسلوان وأن يجزيه خري الجزاء ملاقدمه لدينه ووطنه .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
آفاق طب األسنان يناير 2013
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الطبيبالمثالي
بقلم الدكتور  -قـيـصــر كــبـاش

املدير الفني ملركز عمر العجاجي لطب األسنان

َح ِف َ
ــل األدب الطبــي عبــر التاريــخ بــأدق وأجمــل وأروع الصفــات والمثل
التي يجب أن يتحلى بها الطبيب  ،نظرًا لما لمهنة الطب من خصوصية
فريدة بين ســائر المهن بســبب تعاملها الحميم مع جســم اإلنســان – أعظم ما خلق اهلل تعالى
في العالم الدنيوي – مما يستوجب من الطبيب أن يتصف بالشمائل األخالقية العالية ،والمعرفة
العلمية العميقة  ،والفكر المتألق المبدع.
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ولقد ذكر الطبيب الفيلســوف « أبقراط « يف
حديثه عن صفات طالب الطب أو متعلم الطب
قائالً :يجب أن يكون حديث السن ،جيد الفهم
تدل فراسته عىل طلب العلم  ،حسن الحديث ،
صحيح الرأي  ،ذكيا ً ذاكرا ً ملا قد تعلمه ،عفيفا ً
 ،شجاعاً ،مالكا ً لنفسه عند الغضب  ،مشفقا ً
عىل العليل  ،حافظا ً لألرسار.
وكان الطب عند العرب صناعة نبيلة ال ُيسمح
بتعاطيها ّإل ملن حصل عىل خربة واســعة يف
التطبيب واملعالجة وأُعِــ ّد لذلك إعدادا ً علميا ً
وخلقيــا ً جيدا ً يكفل ُحســن عنايته بالناس
وتطبيبهم واالطالع عــى أرسارهم املتعلقة
بحارضهــم وماضيهــم خاصــة ّ
أن مهنة
الطب من أرقى املهن التي ُتزاول يف املجتمع
اإلنساني.
ولقد ت ّعرض األدب الطبي العربي إىل صفات
الطبيــب فأوجزها الطبيــب العربي « عيل
بن رضوان املرصي « منــذ القرن الخامس
الهجري بقوله :
يجب أن تجتمع يف الطبيب ِبض ُع خصال  :أن
يكون تام الخلق  ،صحيح األعضاء  ،حســن
الــذكاء ،جيد الروية ،ســليم القلب  ،عفيف
النظر  ،صادق اللهجة ،عاقالً ،مرتويا ً  ،حسن
امللبس ،طيب الرائحة  ،نظيف البدن والثوب
 ،كاتمــا ً ألرسار مرضــاه ال يبوح بيشء عن
أمراضهم  ،رغبته يف إبــراء املرض أكثر من
رغبته يف األجــر  ،مأمونا ً ال يصف دوا ًء قاتالً
يسقط األجنة  ،يعالج أعداءه بالروح نفسها
واألخالق ذاتها واالستعداد عينه الذي يعالج
به من أحبهم.
أما العالم الطبيب العربي « أبو بكر محمد بن
زكريا الرازي « 313 – 251هـ فلقد كان يزرع
يف نفوس تالميذه الفضيلة وحســن األخالق ،
مؤكدا ً لهم قدســية مهنة الطب  ،محاربا ً قوال ً
وفعالً كل أنواع الشــعوذة يف أي مكان كانت
ويف أي صورة ظهرت  ،وكان يحرص أن َ
يبث
روح األمل والحياة يف نفس املريض مهما كانت
حالته  ،مستشعرا ً يف ذلك حالة املريض النفسية
وأثرها يف شفاء العلة الجسدية قائالً « :ينبغي
للطبيب أن يوهم املريض أبدا ً بالصحة ويرجيه
بها وإن كان غري واثق من ذلك  ،فخراج الجسم
تابع ألخالق النفس».
ويف عرصنا الحديث حيث استطاع الطب أن
يقطف ثمار التقدم العلمي والتقني ويدخل
مجــال التكنولوجيا الرقميــة الحديثة فمن
الواجب أن نبحث – قبل البحث عن األدوات

كان الطب عند العرب
صناعة نبيلة ال ُيسمح
بتعاطيها إ ّلا لمن
حصل على خبرة
واسعة في التطبيب
والمعالجة
والتقنيــات العالية الدقــة -عن الطبيب ذو
األخالق العالية والذي يمتلك ثقافة عامة عالية
إضافة إلطالعه الدائم واملســتمر عىل أحدث
املســتجدات والتطورات يف العلوم الطبية،
وهنــا البد أن نع ِّرج عىل مــا وضعته الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية مشكورة يف
دليل إرشادي للممارسني الصحيني بعنوان
« أخالقيات مهنة الطب « عام 2003م ومنه
أقتبس يف أخــاق الطبيب وخصائصه  :عىل
الطبيب أن يعلم جيــدا ً أ ّنه يف موضع قيادة
املجموعة التي ُيك ِّمل بعضها بعضا ً يف الحقل
الطبي  ،وأ ّنه يف موضع القدوة منهم وبالتايل
فعليه أن يتحىل بعد ٍد من األخالق ويعمل عىل
تنميتها يف نفســه وفيمن حوله ممن يعملون

معه ومن بني تلك األخالق:
 .1اإلخالص واستشعار العبودية لله.
 .2التحيل بمكارم األخالق وتشمل  :الصدق ،
األمانة والنزاهة  ،التواضع واحرتام اآلخرين،
الصرب والحلــم  ،العطف واملحبة  ،اإلنصاف
واالعتدال.
 .3محاسبة النفس.
 .4البعد عن محقرات األمور وصغائرها.
وتع ُّد هذه البنود املرشــد واملوجه ملا ينبغي
للطبيب أن يسري عليه خالل مسريته العملية
يف الوقت الحارض.
ٌ
وهكذا نــرى ّ
خاص
ألق
الطبيــة
للمهنة
أن
ٌ
ومنزلة رفيعة يف املايض والحارض واملستقبل
بإذن الله  ،وعليــه وجب علينا كأطباء اليوم
االرتقاء بهذه املهنة والســعي دائما ً وأبدا ً أن
نكون خــر خلف لخري ســلف  ،من خالل
احرتامنا للمهنة وإتقاننا للعمل الطبي بكافة
تفاصيله وقدوتنا يف ذلك قول رســول الله
صىل الله عليه وسلم:
« ّ
إن الله يحــب إذا عمل أحدكــم عمالً أن
يتقنه».
والله نسأل أن ُيســدد خطانا وينري برصنا
وبصريتنا ملا فيه الخري والصحة والســعادة
للجميع .
آفاق طب األسنان يناير 2013
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حقوق المريض
في عيادة طب األسنان
أ .د .خالد بن علي الوزان
عميد كلية طب الأ�سنان جامعة امللك �سعود

أعني بحقوق مريض األســنان في هذا المقال تلك االلتزامات المســتحقة على فريق طب األســنان لكل شخص
حضــر لعيــادة األســنان لتلقــي العنايــة الصحيــة ،وتســتند تلــك الحقــوق في األصــل على اإلقــرار بما لجميــع أفراد
البشــرية مــن قيمــة وكرامة واجب علــى كل أحد صيانتها .ومصطلح «الحقوق» هنا ليــس بالضرورة ينطبق على
كل ما سنذكره في هذا المقال بمعناه القانوني ،فبينما يقع بعض منها في إطار الحقوق النظامية التي كفلها
(نظام مزاولة المهن الصحية) للمريض ،يقع البعض اآلخر في إطار األخالق المهنية التي تعنى بالتصرف الالئق مع
المريض أثناء ممارسة األنشطة المهنية.
تلك الحقوق ربما غفل عنها طبيب األســنان أو
الفريق العامل معه ،وربما انتهكت ظنا منهم أن
ليس للمريض حق فيهــا .ولعيل أدون هنا أهمها
مما يتعلق بالفحص والتشخيص وتقديم العالج
لعل ذلك يســهم يف تنبه األطباء وفرقهم الطبية
لها .فأقول وبالله التوفيق أن من حق املريض أن
يقوم الطبيب بتقديم الرعاية الطبية الالزمة له بما
تقتضيه احتياجاته الطبية بإحكام ودقة ،جاعال
نصب عينيه تحقيق مصلحــة املريض ،وتجنب
اإلرضار به ،ومراعاة حقوقه ،واحرتام كرامته .هذا
من حيــث اإلجمال ،أما التفصيل فأبني بعضه من
خالل املحاور التالية:

أوالً :حقوق المريض أثناء
الفحص والتشخيص:

من حق املريض أن يختار طبيب األسنان الذي
ســيقدم العالج له ،وأن ُييَرس له تحديد املوعد
يف الوقت املناسب له ما أمكن .كما أن من حقه
أن يتعرف عىل مؤهالت طبيبه وكذلك مؤهالت
الفريق املســاند له .ومن حق املريض أن يقوم
الطبيب بفحصه برفــق وأن يجنبه األلم أثناء
الفحص ما أمكن ،فال يمرر املســبار املعدني
عىل عاج مكشوف مثال ،أو يضغط محل الورم
بقــوة ،وغري ذلك من املمارســات التي تؤدي
إىل إحداث آالم مفاجئــة أو مربحة للمريض.
ومن حــق املريض أن تجرى الفحوص الطبية
الالزمــة له دون إضافة فحــوص ال تتطلبها
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حالته املرضية .فربما كان لبعض الفحوصات
أرضارها الجانبية فضال عن أعباءها املادية ،فال
ينبغي تعريــض املريض لها إال لحاجة غالبة.
كمــا أن من حق املريض أن يمتنع الطبيب عن
أي ممارســات قد ترض به ،كاستخدام طرق
تشخيصية غري متعارف عليها أو معرتف بها
علمياً.

ثانياً :عرض نتائج التشخيص
على المريض:

من حق املريض أن يقوم الطبيب بتحرى الصدق
يف إخبار املريض عن حالته املرضية وأســبابها
ومضاعفاتهــا ،وفائدة اإلجراءات التشــخيصية
والعالجية ،والنتائــج املحتملة عىل املدى القصري
والطويل ،واملخاطر إن وجدت ،وتعريفه بالبدائل

املناسبة للتشخيص أو للعالج بأسلوب واضح وأال
يحجب أي معلومات قد تساهم يف طمأنة املريض
وإزالة مخاوفه .كما أن من حق املريض أن ُيعطى
الوقت الكايف الستيعاب ما ُيقال له دون استعجال،
وأن له الحــق يف طرح األســئلة وتلقي األجوبة
املتعلقة بحالته وخطة العالج املقرتحة أو البدائل
العالجية األخرى.
ومن حــق املريــض أن يقوم الطبيــب املعالج
استشــارة طبيب آخر إذا رأى رضورة ذلك ،كما
أن من حق املريض أيضــا طلب رأي طبيب آخر
فيما يخص مرضه ،وعىل الطبيب املعالج أال يمتنع
عن تحقيق رغبته ،وأن يسهل عليه الحصول عىل
التقارير واملعلومات الالزمة لذلك ،وأن يرشــده
لألطباء األكفاء.
ومن حقوق املريــض أن تقدم له معلومات كافية
عن التكلفة املتوقعة للعالج.

ثالثاً:استئذان المريض:

إن بدن اإلنســان من خصوصياته التي ال يجوز
ألحد أن يترصف فيها بغري رضاه ،أو دون علمه،
ولذا نصت املادة التاســعة عرش من نظام مزاولة
املهن الصحية عىل التايل( :يجب أال ُيجرى أي عمل
طبي ملريض إال برضاه ،أو بموافقة من يمثله ،أو
ويلّ أمره إذا لم ُيعت َّد بإرادته هو).
إن من األخطاء التي يمارســها األطباء ،القيام
بإجراءات الفحص أو العالج دون أخذ املوافقة
من املريــض ،فضال عن أن يعطــي املريض
املعلومات الكافيــة عن تلك اإلجراءات منتهكني
بذلك أحد حقوق املريض النظامية .ومنهم من
يــرح للمريض الخطة العالجيــة يف الزيارة
األوىل ،أما الزيــارات الالحقة فيقوم بإجراءاتها
دون إطــاع املريض عىل تفصيالتها فضال عن
استئذانه.
ولكون الزيارات لطبيب األسنان متعددة ومتتالية،
لذا عىل الطبيب مراعــاة تقديم املعلومات الكافية
للمريض يف بداية كل زيارة ملا يريد القيام به من
ومبسط
إجراءات الكشف واملعالجة ،بأسلوب الئق
َّ
وواضح ،ومن ثم أخذ إذن املريض وموافقته عليها.
ومن أجل أن يكــون إذن املريض مرشوعا ،حدد
كتاب (أخالقيات مهنة الطب) الذي اصدرته الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية اشرتاطات يجب
تحقيقها ،فأنصح القارئ الكريم بمراجعتها.
وللمريض البالغ العاقــل الحق يف رفض العالج
املقدم له أو تأجيله أو رفض أي جزء من توصيات
العالج ،وعىل الطبيب أن يرشح له اآلثار املرتتبة عىل
عدم إجراء العالج والتطورات املرضية املرتتبة عىل
يسجل إقرار
ذلك بصدق وعدم مبالغة ،كما عليه أن ِّ
املريض يف امللف الطبي ،حتى ُيخيل مسؤوليته.

من حق المريض أن تجرى
الفحوص الطبية الالزمة
له دون إضافة فحوص ال
تتطلبها حالته المرضية
رابعاً :حفظ سرّ المريض:

إن اطالع الطبيب عىل أرسار املريض بحكم عالقته
املهنية به ال يخوله كشــف هــذه األرسار مهما
صغرت ،وال التحدث عنها بما يؤدي إىل إفشــائها
إال يف حاالت استثنائية ،ولذا جاءت املادة الحادية
والعرشون من نظام مزاولة املهن الصحية تحدد
هذه االستثناءات ،فجاء نصها كالتايل( :يجب عىل
املمارس الصحي أن يحافظ عىل األرسار التي علم
بها عن طريق مهنته ،وال يجوز له إفشاؤها إال يف
األحوال اآلتية:
ً
أ -إذا كان اإلفشــاء مقصودا بــه 1- :اإلبالغ عن
حالة وفــاة ناجمة عن حادث جنائي ،أو الحيلولة
دون ارتكاب جريمة ،وال يجوز اإلفشــاء يف هذه
الحالة إال للجهة الرسمية املختصة 2- .اإلبالغ عن
مرض سار أو معدٍ 3- .دفع املمارس التهام وجهه
إليه املريــض ،أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية
ممارسته املهنة.
ب -إذ وافق صاحب الرس كتابة عىل إفشــائه ،أو
كان اإلفشاء لذوي املريض مفيدا ً لعالجه.
ج -إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية).
وهكذا يتبني تشدد النظام يف حق املريض يف حفظ
رسه بحيــث جعل األصل هو عدم اإلفشــاء ،وأن
ّ
اإلفشــاء ال يلجأ إليه إال يف حاالت محددة ال يجوز
تجاوزها .ويجدر التنبيه هنــا عىل رضورة بذل
كل جهد ممكن من قبل الطبيب وســائر العاملني
رسية جميع
يف املجال الصحــي يف املحافظة عىل ّ
التقاريــر الطبية ،بما يف ذلك التقارير التي تخ َّزن
إلكرتونياً .ويجب أن يحفظ امللف الطبي يف مكان
آمن ،وأن ال يطلع عليه أو يتناوله إال من له عالقة
مهنيــة باملريض ،وتنطبق عــى كافة محتوياته
اإلجراءات املتعلقة بالرسية املهنية.

خامساً :حقوق المريض أثناء
تقديم العالج:

عىل الطبيب أن يدرك أن تخفيف آالم املريض من
أوىل أولوياتــه ،فعليه أن يعمل عىل تخفيف آالمه
بكل ما يستطيعه وما ُيتاح له من وسائل عالجية
ألن ذلك من أحق حقوق املريض .وعىل الطبيب أن
يقدم اإلجراءات التي من شأنها تخفيف تلك اآلالم

عىل أي إجراءات أخرى.
ومن حق املريض أن يتحــرى الطبيب اإلجراءات
العالجية املناسبة لحالة املريض برتوي ،وأن يتأكد
من جدوى تلك اإلجراءات قبل تنفيذها ،وأن يبني
كل إجراءاتــه العالجية عــى أفضل ما يمكن من
الرباهني العلمية ،وعليه أن يحرص عىل االقتصار
يف اإلجراءات العالجية عىل ما تتطلَّبه حالة املريض
فقط .كما عىل الطبيب االمتناع عن اســتخدام أي
طرق عالجية غري معتمدة ،أو غري متعارف عليها،
أو غري معرتف بها علمياً .وأن من حق املريض أن
يلتزم أعضاء فريق عيادة طب األسنان باستخدام
املعايري املناسبة للتعقيم والسيطرة عىل العدوى.
من حــق املريض أن يكون الطبيــب الذي يقوم
باإلجــراءات العالجية مؤهالً إلجرائها ،بحســب
تخصصــه العلمي وخربتــه العلميــة ونوعية
اإلجراءات ،وعىل الطبيب إحالة املريض إىل طبيب
مختص بنوع مرضه أو إىل طبيب لديه وســائل
أكثر فعالية إذا اســتدعت حالة املريض ذلك .وال
يجوز للطبيب أن يتباطــأ يف اإلحالة متى ما كان
ذلك يف مصلحة املريــض .كما أن للمريض الحق
يف أن يغــر طبيبه ،وله الحــق يف الحصول عىل
املعلومات املدونة بسجله الطبي أو الحصول عىل
التقرير الطبي الوايف عن حالته املرضيَّة.
ومن حقوق املرىض الواجبة عىل الطبيب أن يحرص
عىل املساواة يف املعاملة بينهم ،وأال يف ِّرق بينهم يف
الرعاية الطبية بســبب َتبَاين مراكزهم األدبية أو
االجتماعية ،أو بسبب مشاعره الشخصية تجاههم،
أو بسبب انتمائهم العرقي أو جنسهم أو جنسيَّتهم
أو لونهم .وعىل الطبيب أن يحرتم عقيدة املريض
ودينه وعاداته أثناء عملية العالج.
ومن حقوق املريض أن يعمل الطبيب عىل تثقيفه
عن مرضه خصوصا ً وعن صحتــه عموماً ،وعن
كيفية حفظــه لصحته ووقايته مــن األمراض
بالطرق املناسبة والف َّعالة.
ويف الختام أقول بأن الكالم عن حقوق املريض يف
عيادة طب األســنان يطول ،ويمكن أن تسود فيه
صفحات كثرية ،وحســبي أني ذكرت أهم جوانب
املوضوع .وأنصح زمالئي باستحضار قول الرسول
صىل الله عليه وسلم( :ال يؤمن أحدكم حتى يحب
ألخيه ما يحب لنفســه) [رواه البخاري ومسلم]،
ومعنى ذلك أنه ال يبلغ املسلم حقيقة اإليمان حتى
يحب للناس ما يحب لنفســه مــن الخري ،ويكره
للناس ما يكرهه لنفسه من الرش.

مراجع:
 -1نظام مزاولة املهن الصحية1426 ،هـ.
 -2أخالقيات مهنة الطب ،دليل إرشادي للممارسني
الصحيني ،الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،
الرياض ،ط 1424 ،2هـ.

آفاق طب األسنان يناير 2013

23
25

مقاالت

األرجونوميكس في طب األسنان
د.بلقيس عثمان جعفر

ق�سم علوم الأ�سنان لاوقائية كلية طب الأ�سنان/جامعة لادمام
تنطوي مهنة طب األســنان على
كثير من المخاطر المهنية ,كانتقال
العــدوى وإصابــات العمــل ولكن مما
ال شــك فيــه أن أكثــر هــذه المخاطــر
شــيوعًا هــي اإلصابــات العضليــه
الهيكلية,حيــث أوضحــت كثيــر مــن
الدراســات محليــً وعالميــً تزايد عدد
أطبــاء األســنان الذيــن يعانــون مــن
هــذه المشــكلة بصــورة كبيــرة قــد
تصل إلى حد إعاقتهم عن العمل.
وتعــرف اإلصابــات العضليــة
الهيكليــة بأنهــا :إضطــراب مزمــن
يصيــب األعصاب,األوتــاد والعضــات
نتيجــه لإلمتــداد المتكررالقــوي.
االهتــزازات الســريعه,اإلجهادات األلية
وانخفاض درجات الحرارة.

وتضم اإلصابــات العضلية الهيكلية
عددا ً من األعراض والحــاالت الرسيرية
مثل متالزمة النفق الرســغي (Carpal
 )Tunnel Syndromeالــذي يصيــب
األعصاب,األربطة والعضالت .كما ترتواح
حــدة اإلصابات العضليــة الهيكلية من
بسيط ومفاجئ اىل حاد ومزمن.
لحســن الحظ أنه يمكن الوقاية من
كل هذه اإلصابــات العضلية عن طريق
األرجونوميكس.
فما هو األرجونوميكس
( .. )Ergonomics؟
اشــتقاق كلمــة ارجونوميكس من
اللفظني اليونانيني  ergoبمعنى القانون
و  nomosبمعنــى العمل تشــر اىل أن
األرجونوميكس هو علم العمل أو اآلالت.
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األرجونوميكس أو هندســة العوامل
البرشية هــو علم كرســه العالم لجلب
وتقييم ومعالجة وعرض البيانات املتعلقة
بالجسم البرشى وعالقته بتصميم املنتجات
وظــروف وبيئات العمــل .ويعرف هذا
العلم بأنه كم من املعلومات عن القدرات
البرشيــة ومعوقات حركتــه والصفات
البرشية األخرى املتعلقة بالتصميم .كما
يعرف مصطلــح «ارجونومية التصميم»
بأنه تطبيق هذا الكم مــن املعلومات ىف
تصميم األدوات واملاكينات والنظم واملهام
والوظائف والبيئات الستخدام كفء آمن
ومريح.
وآخر تعريف رسمي لألرجونوميكس
يمكــن االعتداد به عمليــا وأكاديميا هو
التعريف الذى أصدره املجلس التنفيذى

لرابطــة االرجونوميكــس العامليــة ىف
أغسطس  2003ليحمل ىف طياته توسيعا
للمفهوم فهو يع ِّرف االرجونوميكس بأنه
نطاق من العلم يتعلق بفهم التفاعل بني
البرش واملكونات األخرى ىف نظام حياتهم
وهو املهنة التى تطبق النظريات العلمية
واملبادئ والبيانات واألساليب املناسبة ىف
تصميم ما يمكــن ان يحقق للبرش حياة
مريحة آمنة وأداء أفضــل ملهام حياتهم
الشخصية والعملية.

العوامل التي تزيد من مخاطر
اإلصابات العضلية الهيكلية:

.1
.2
معتدلة.

الحركات أو اإلهتزازات املتكررة.
الجلوس بطريقة خاطئة وغري

 .3الجلوس بنفس الطريقة لســاعات
طويلة.
 .4ضعف العضالت والقوة البدنية.
 .5الضغط النفيس والقلق.
 .6العمــل بصــورة متواصلة دون
إنقطاع.
 .7عدم توفر بيئــه العمل الصحيحة
واألدوات املالئمة.
كيفيــة معالجــة حــاالت اإلصابات
العضلية الهيكلية:
ً
 .1مراجعة الطبيب فورا عند اإلحساس
بألم مفاجــئ يف الظهر ,أواذا إســتمر
ألــم الظهر وإنتقــل اىل القدمني أو عند
اإلحساس بضعف أو خدر يف العضالت.
 .2القيام يوميا ً بتمارين اإلسرتخاء وهي
تشمل تمارين ,للمد خارجيا ً ()extension
وأخرى للمد داخليا ً ()flexion
.3طرق أخــرى ملعالجــة اإلصابات
العضلية الهيكلية:
 ممارسة الرياضه استعمال مســند للظهر عند القيامبمعالجة املرىض.
 تجنب اإلمتطاء للوصول اىل أشــياءبعيده.
 مسكنات األلم مثل األسربين . الراحه يف الفراش ملدة يوم أو يومني. الوخز باإلبر الصينيه. العالج باملوجات الكهرومغناطيسيه.

األرجونوميكس وتطبيقاته
في الحياة اليومية:

 يجب التعــود عىل الجلوس بطريقةمعتدلة خصوصا عند الجلوس لســاعات
طويلة ملشــاهدة التلفــاز أو عند القيام
باألعمال املكتبية.
 إســتخدام ســنادة إلراحة اليد عندالطباعة عىل الحاسب االَيل.
 التقليل من ممارســة ألعاب الفيديووإرسال الرسائل عن طريق الجوال.
 تجنب إمســاك الجــوال بني األذنوالكتفني.
 تجنب حمل عــدد كبري من أكياسالتسوق باليد أو األصابع.

األرجونوميكس وتطبيقاته
في عيادة األسنان:

 تصميــم العيادة يجــب أن يكونبطريقة تتيح حرية الحركة داخل العيادة
وأن ال تكون ضيقة ومكتظة باألدوات.
 وضع كل األدوات املراد إستخدامهاعىل مقربة ويف متناول طبيب األســنان
لتجنب اإلمتطاء.
 عند إختيار مقعد طبيب األســنانيجب مراعاة اآلتي:
 نوع الكــريس ,تصميمــه وزاويةاملقعد.
 مسند الظهر والكتفني. تلبيسة املقعد. أن يتيح تعديل اإلرتفاع.أن يكون بقاعدة رباعية أو خماسيةلضمان ثباته.
 كريس األسنان يجب أن يكون مريحا ًوالكرتونيا ً يمكن التحكم فيه.
 تنظيم مواعيد املرىض بحيث يكونهنالك تنــاووب بني الحــاالت الطويلة
والقصرية.
 يجب األخذ يف اإلعتبار توزيع مواعيداملرىض بحيث تكون هنالك إسرتاحه بني
كل مريض واألخر.
 إذا كانت مدة املعالجة طويلة يفضلالتناوب بني الجلوس والوقوف أو الســر
قليال بالغرفة.

 يجب توفر مســاعد أو مســاعدةلطبيب األسنان لتقليل ضغط العمل عىل
الطبيب.
 عند الجلوس لفــرات طويلة عليكالجلوس بشــكل صحيح ومستقيم مع
تجنب انحناء منطقة أسفل الظهر.
 يجب أن تكــون الزاوية بني الركبهوكريس املريض  90درجة.
 يجب أن يكــون تموضع املريضبصورة تتيح أن يكون املرفقني يف مستوى
أدنى من الكتفني,وأعىل من الرسغني.
 توزيع الحركة عىل كامل اليد. عند إستعمال أدوات األسنان اليدويهيفضل إستعمال تلك ذات املقبض بقطر
أكرب.
 تجنب إســتعمال األدوات املكانيكيةذات االســاك والخراطيــم امللتفة ألن
الضغط ينتقل عربها لليدين.
ويف الختام ّ
نذكر أن معظم كليات طب
األسنان العاملية تويص بتدريس مبادىء
األرجونوميكس خالل سنوات الدراسة،
وتشــدد عىل تطبيــق هــذه املبادىء
خالل التدريــب اإلكلينيكــي لتصبح
هــذه التطبيقات من ســلوكيات العمل
الروتينية ،األمــر الذي يقلل من املخاطر
املتعلقــة بمهنة طب األســنان ويحقق
ممارســة عملية دون مشقات جسدية.
آملني للجميع الفائدة.
آفاق طب األسنان يناير 2013
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السياحة الشتوية والمتعة
المصحوبة بالقلق
الدكتور سلطان بن سالم الذياب
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية -احلر�س الوطني

يعد السفر بأنواعه المختلفة متعة تحمل مذاقًا خاصًا ،وفرصة يقتنصها البعض هروبًا من الضجيج
اليومي للحياة من أجل اإلســتمتاع بأوقات ســعيدة ولو كانت قليلة ،غير أنه بقدر المتع التي يحققها
الســفر ،قــد يتعــرض المســافر لبعض المنغصــات الصحيــة التي تحول بينــه وبين االســتمتاع برحلته
خاصــة مــع بداية فصل الشــتاء وما يشــهده من تقلبــات جوية قد تكــون عنيفة أحيانــً ،ونظرًا لغياب
ما يســمى بثقافة الســفر لدى مجتمعنا العربي ،أود أن أطرح بعض النصائح الطبية واإلرشــادات التي
يتعين على كل مســافر أن يعيها جيدًا وال يغفلها ،لكي ينعم بســفر آمن ،والســيما المتجهون إلى
بلــدان بــاردة وغيــر مأمونــة صحيــا فقضاء اإلجازة فــي أجواء جديدة قــد يعرض الفرد لمشــاكل صحية،
فالسفر منظومة يبدأ اإلستعداد لها مبكرًا.
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من هذه النصائح:

 التزامك باإلرشــادات وتعليمات املختصنيتضمن لك ســفرا ً ناجحا ً أيا ً كان هدفك من
السفر .
 راجع أقرب مركز صحي أو عيادة واطلباالستشــارة الطبية قبل ســفرك بـ 8 – 6
أسابيع.
 إســأل عن األمراض املتفشية يف البلد الذيتنوي السفر إليه  ،وتأكد فيما إذا كنت بحاجة
إىل لقاحات معينــة  ،واحرص عىل اخذ كل
التطعيمات التي يويص بها طبيبك حســب
وجهتك يف السفر حيث تكثر أمراض الجهاز
التنفيس يف األماكــن الباردة ،لذلك يجب أخذ
االحتياطات ومعرفــة طبيعة هذه األمراض
ســواء كانت فريوسية أو جرثومية ومراجعه
الطبيب املختص يف حــال حدوث أي مرض
السمح الله.
قــد يفيدك أخذ بعــض اإلحتياطات
لتحافظ عىل صحتك وتعود ســعي ًدا من
رحلتك :
 التأمني :حيــث أن تكلفة العالج يف بعضالدول وخصوصا ً الغربية قد يكون باهظا فقد
يفيدك أخذ بوليصة تأمني ال تكلفك إال قليالً
مقابل عالجك املجاني يف حالة الطوارئ .
 األدوية  :خذ قدرا كافيا وزيادة احتياطيةمن األدويــة التي تتعاطاهــا بانتظام ألي
مشــكله صحية فقد ال تجــد نفس العالج
أو تواجه صعوبــة يف الحصول عليه يف مقر
ســفرك قد يفيدك جدا أن تأخذ معك بعض
األدوية من صيدلية املنزل التي قد تحتاجها
مثل البنادول وبعض املســكنات األخرى أو
أدوية الزكام .
هناك بعض اإلرشادات التي يستحب
عملها يف السياحة الشتوية منها:
 أن يكون دخولك للبالد يف فرتة النهار. لبس مالبس الشــتاء قبل التعرض للربد (مالبس داخلية صوفية أو قطنية ).
 حمل غطاء للرأس ولليدين . التأكد بأن حالة السيارة جيدة وحالة جهازالتدفئة يف السيارة املقلة ممتازة.
 عند استئجارك فندق أو اسرتاحة تأكد أنبها جهاز تدفئة .
 يجب قيادة السيارة بحذر و القيادة فقطيف الطرق الرئيسية.
 ســماع الراديــو ملعرفة نــره األحوالالجوية.

مراجعة الطبيب قبل
السفر بستة أسابيع
يمنع المنغصات
الصحية المفاجئة
 االستعانة ببعض برامج الهاتف املفيدة. التأكد من أن الخزان ميلء بالوقود تحسباألي عطل ينتج .
 احمل معك مظلة واقية للمطر . يفضل التنقل والسفر من منطقة إىل أخرىيف فرتة النهار.
 ال تنــس إضافة مواد مانعــة التثلج ملاءالســيارة الرديرت وماســح الزجاج يف حالة
التنقل بالسيارة.

 احمل كشاف وعدد من البطاريات يف حالةانقطاع الكهرباء.
 احمــل مالبس احتياطيــة يف حالة التنزهوامليش عــى األقدام مثل جوارب وبنطال عىل
سبيل املثال.
 تأكد من حالة محرك السيارة وماسح زجاجالسيارة قبل أي رحلة.
ً
 احمل ماء دافــئ وبطانيات احتياطا ألنهاتفيد يف حالة تعطل السيارة .
 ال تدخل بســيارتك أي أماكن خالية منالناس و السيارات.
 تأكد من شــحن جوالك ويفضل أن يكونمعك رشيحة نفــس البلد ومعرفــة أرقام
الطوارئ .
عند حصول أي عواصف ثلجية شــديدة أو
مكروه السمح الله:
 كن هادئا. ابق يف الســيارة وال تحــاول الخروج منالسيارة أو امليش.
 قم بتشغيل محرك السيارة كل ساعة ملدةعرش دقائق و أفتــح النوافذ قليال لتجديد
الهواء.
 حاول تمرين اليدين واألرجل داخل السيارةلتحريك الدورة الدموية.
هناك بعض األدوات التي من الواجب
توفريها عند القيام برحلة يف جو شــديد
الربودة مثل:
 مجرفة وفأس. كشاف ومصباح. سلسة لجر السيارة. بعض الطعام لتحافظ عىل دفئ جسمك.مع تمنياتنا بقضاء إجازات سعيدة وممتعة
وخالية من املشاكل للجميع.
آفاق طب األسنان يناير 2013
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ترميم األسنان المعالجة لبيًا:

Restoring Endodontically treated teeth
الدكتور  -وسام نبيل العيسمي
ماجي�ستري يف الرتكيبات -جامعة دم�شق

يواجــه طبيب األســنان تحديــً حقيقيًا أثناء الممارســة الســريرية يتمثل بترميم
األســنان المعالجة لبيًا بحيث تلبي المتطلبات الوظيفية و التجميلية والنفســية
للمريــض .ويعــود ســبب ذلــك إلــى المتطلبــات الخاصة التــي يجــب أن تؤخذ بعين
االعتبــار فــي ترميــم مثــل تلــك األســنان .فالنقــص الملحــوظ فــي النســج الســنية
التاجيــة المتبقيــة فــي األســنان المعالجة لبيًا كنتيجة تاليــة للنخر و المعالجات الســابقة و الترميمات
القديمــة كالحشــوات والتعويضــات الثابتة ينقص بشــكل ملحوظ من مقاومة تلك األســنان للكســر
أثناء الوظيفة ويقلل من ثبات الترميمات الالحقة مما قد يستدعي االستعانة بأنظمة التثبت الجذرية
(كاألوتاد) وما يتبع ذلك من استهالك إضافي للنسج التاجية والجذرية .هناك عامالن أساسيان يؤثران
بتقنية الترميم ,أولهما هو :موقع السن سواء كان أماميًا أم خلفيًا و العامل الثاني هو :كمية البنية
التاجية المتبقية .و على الرغم من العدد الكبير من األبحاث التي تناولت هذا الموضوع ولكن ما زالت
األراء تختلف حول التقنية األمثل في الترميم.

خطة المعالجة:

يتوجب تقييم الحالة العامة للفم واألسنان قبل البدء
برتميم األسنان من حيث صحة النسج الداعمة و النخر
و العــادات الوظيفية و غــر الوظيفية عند املريض
كالرصير؛ باإلضافة إىل إمكانية االســتعانة بالزرعات
الســنية يف الحاالت ذات اإلنــذار املنخفض .كما أ ّن
التقييم الرسيري و الشعاعي للمعالجات اللبية أمر ال
ّبد منه قبل الرشوع يف عمــل أي ترميم  ,ومن األمور
التي يجب تقييمها :جودة الختم الذروي ,الحساسية
عىل القــرع و الضغط ,وجود ناســور أو التهاب يف
املنطقة الذروية و جودة ختم الرتميمات التاجية سواء
املؤقتة أو الدائمة للمنظومة القنيوية الجذرية.
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صفات األسنان المعالجة لبياً:

عىل الرغم من ّ
أن إمكانية حدوث الكرس يف األسنان
ّ
املعالجــة لبيا ً أكرب منها يف األســنان الحية إل أن
إحدى الدراســات وجدت تقارب تلك النسبة عند
الصينينني حيث كانت نســبة حــدوث الكرس يف
األســنان الحية  , 41%مقابل  58%يف األسنان
املعالجة لبيا ً و قد عزيت تلك النتيجة إىل العادات
الغذائية التــي تتضمن مضــغ العظام ضمن
اللحــوم ,كما أن عوامل أخــرى لها دور يذكر يف
مقاومة الكرس كالعمــر و الجنس حيث وجد أن
نســبة حدوث الكرس عند الرجال أعىل منها عند
النساء بأربعة أضعاف و كانت معظم تلك الكسور

يف عمر  49-40سنة عند الرجال و بني 59 – 50
سنة عند اإلناث .وقد اقرتح  Helferعام  1972أن
نقص الرطوبة بحدود  10%يف األسنان املعالجة
لبيا يمكن أن يحدث تغريا ً يف الصفات امليكانيكية
لتلك األســنان ,يف حني وجدت دراسات أخرى ّ
أن
الصفات امليكانيكية كالصالبة املجهرية (micro
 )hardnessو مقاومة الضغط و الشــد ومعامل
املرونة  module of elasticityال تختلف بشكل
ملحوظ بني األسنان املعالجة لبيا ً واألسنان الحية
عىل الرغم من وجود اختالف يف محتوى الرطوبة.
أن قصافة األسنان املعالجة لبيا ً
وقد فرس ســابقا ً ّ
تعود إىل التغريات البنيوية يف العاج الذي فقد جزءا ً

مــن رطوبته ولضعف االرتباطــات الكوالجينية
العرضانية كنتيجة للمعالجة اللبية.
يف حقيقــة األمر فإن نقص التكامل البنيوي الذي
يســببه تحضري مدخل الحجــرة اللبية endo
 accessووجود ترميمات و نخور ســابقة يجعل
من الصعب الجــزم فيما إذا كانت مقاومة الكرس
تعود إىل التغريات البنيوية يف العاج أو لنقص كمية
البنية السنية أو لكال السببني السابقني معاً.
يف اســتبيان أجري عام  2006عىل أطباء األسنان
يف أملانيا شــمل مــا يقرب مــن  6000طبيب
تراوحت خربتهم الرسيرية بني ســنة و  30سنة
 ,تبــن أن  52%منهم (وبغض النظر عن الخربة
الرسيرية) يســتخدم األوتاد بشكل شبه دائم يف
ترميم األسنان املعالجة لبياً ،وكان معظمهم 54%
يعتقد أن استخدام الوتد يقوي تلك األسنان فيما
يعتمد  55%منهم عىل اســتخدام القلب و الوتد
املصبوب cast post and coreيف حني ينحرص
اســتخدام  34%منهم عىل األوتاد مسبقة الصنع
 . prefapricated postو كان استخدام الرباغي
 screw postهو األكثر شــعبية يف االســتخدام
 ,47%وكان حجر األساس يف بناء تلك األسنان هو
الكومبوزيت  , 51%متبوعا ً بالزجاجي الشاردي
 glass ionomere 26%بينما كان اســتخدام
األملغم الســني نادرا ً . 0.5%و قد تبني ّ
أن 51%
منهم يستخدم إسمنت فوسفات الزنك يف إلصاق
األوتــاد بينما يعتمد  38%منهم عىل اإلســمنت
الزجاجي الشاردي.
و يتأثر إنذار األســنان املعالجة لبيا ً بعدة عوامل
منها :موقع الســن  ,نقاط التماس  ,حالة الختم
الذروي ,كمية النسج السنية املتبقية ,نوع الرتميم
النهائي ,وجود ما ال يقل عن  -2 1.5ملم من النسج
التاجيــة التي تنتهي عليها حــواف التعويضات
الثابتة أو ما يعرف باسم  , ferruleو نوع القلب
و الوتد املستخدم ( , )post and coreففي إحدى
الدراسات التي قارنت ديمومة ترميمات القلب و
الوتد املصبوب مقابل اســتخدام الرباغي (screw
 )postو قلــب من الكومبوزيت وجدت ّ
أن معدل
بقاء النوع األول خالل  6ســنوات  91%مقابل
 81%للنوع الثاني.يف حني تجاوزت نسبة النجاح
 98%عند اســتخدام القلب و الوتد املصبوب مع
تاج مغط كامل يف ترميم األســنان املعالجة لبيا ً
ضمن فرتة مراقبة  3سنوات.
كما يتفــوق األملغم و الكومبوزيت عىل الزجاجي
الشاردي كرتميم أساس ،ومن األمور املسلم بها ّ
أن
استخدام األوتاد يف األسنان املعالجة لبيا ً ال يقوي
تلك األســنان عىل عكس االعتقاد الشــائع لكنها
تعمل عىل تقديم الثبات الالزم ملادة القلب ()core
فاستخدام القلب والوتد املصبوب أو األوتاد مسبقة
الصنع مــع ترميم قلب مــن الكومبوزيت يقدم

مقاومة مقبولة تجاه الكرس.
املتطلبات الوظيفية يف ترميم األســنان املعالجة
لبياً:
ّ
إن ملوقع الســن أهمية خاصــة يف اختيار تقنية
ومواد الرتميم حيث تختلف قوى املضغ يف األسنان
األمامية عنها يف األســنان الخلفية فقد وجد أنها
أعىل بمقدار الضعف يف الرحى األوىل السفلية عما
هي عليه يف الضواحك العلوية .
و قد لوحظ ّ
أن الكســور الطولية يف الجذور أكثر
شيوعا ً يف األســنان ذات الجذور قليلة العرض يف
االتجاه األنيس الوحيش.
ّ
وأن األنياب أقل األسنان عرضة للكرس بعد إجراء
املعالجة اللبيــة .باإلضافة إىل ّ
أن القوى اإلطباقية
يف األســنان الخلفية تكون عامودية يف حني تكون
مائلة يف األســنان األمامية ما يجعلها تحت تأثري
قوى القص ( )shearing loadsمما يزيد الحاجة
لألوتــاد الجذرية لتوزيع تلــك القوى يف األجزاء
التاجية و الجذرية من السن.

كمية النسج التاجية
المتبقية:

تشري بعض الدراسات إىل وجوب استخدام األوتاد
يف حــال ضياع أكثر من نصف النســج التاجية
لتأمني ثبات القلب و توزيع القوى وليس لتقوية
السن كما كان يعتقد سابقاً ,فالعالقة طردية بني
مقاومة الكرس وكمية النسج التاجية املتبقية حيث
كان معدل بقاء األرحاء التي احتفظت بأكرب قدر
من بنيتها التاجية بعد إجراء املعالجة اللبية 78%
خالل  5سنوات ,كما ّ
أن الضواحك العلوية املرممة
باســتخدام الحشــوات املغطية ( )onlayذات
مقاومة أكرب منها يف حــال اقتصار ترميمها عىل
حشــوات  modتقليدية .و حسب دراسة أخرى

ّ
فإن ترميم األســنان باألملغم أو الكومبوزيت زاد
من مقاومة الكرس بغض النظر عن استخدام مواد
الربــط العاجية ( .)bonding agentهذا و يع ّد
بقاء ما ال يقل عن  -2 1.5ملم من البنية التاجية
أمــرا ً رضوريا ً للنجاح طويل األمد وهو ما يعرف
بتأثري السوار العنقي التاجي ()ferrule effect
 .فقد أشــارت إحدى الدراســات إىل ّ
أن مقاومة
األســنان املرممة بالقلب و الوتد مع وجود  2ملم
من البنية التاجية املحيطة كانت مشــابهة لتلك
التي احتفظت بالجزء األكرب من بنيتها التاجية و
رممت بدون استخدام األوتاد.و يبقى اختيار نوع
الوتد مرهونا ً بعدة عوامــل تتعلق بكمية البنية
التاجية الجذرية املتبقية و موقع السن و النواحي
الوظيفيــة و التجميلية ،فرتميمات القلب و الوتد
املصبوب تتفوق عىل ترميمات أوتاد الكومبوزيت
املقواة باأللياف أو ما يعرف ب ( )FRCمن حيث
مقاومــة الكرس ،و تتميــز بانطباقها الصميمي
ضمن البنيــة الجذرية املحرضة الســتقبالها و
بالتايل تقلل من ثخانة طبقة اإلسمنت املستخدم
لإللصاق ,لكن الكرس املرافق لها غالبا ً ما يع ّد غري
قابل لإلصــاح ( , )catastrophicيف حني يع ّد
اســتخدام أوتاد ( )FRCخيارا ً تجميليا ً بامتياز
خاصة عند استخدام األنظمة الخزفية الخالية من
املعدن.
كما ّ
أن معامل مرونتها القريب من العاج
يجعل معظم الكســور املشــاهدة يف تلك
الرتميمات قابلة لإلصالح (, )restorable
لكن تبقى مشــاكل فك االرتباط مع العاج
و حساسية تقنية التطبيق و رضورة توفر
كمية كافية من البنية التاجية املتبقية لدعم
مادة القلب وعدم مالئمة شكل الوتد للقناة
املحرضة عوامل تحد من استخدامها .
آفاق طب األسنان يناير 2013
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زراعة األسنان واالنسجه  ..وداعًا لألطقم
اعداد الدكتورة :نيفين سعيد البنداري
اخ�صائية جراحة فم و�أ�سنان االدارة العامة للخدمات الطبية

لألســنان أهمية كبرى ،للحفاظ على صحة الجسم كونها أول
جــزء بالجهــاز الهضمــي ،كمــا أن لهــا أهميــة كبرى فــي المقدرة
على الكالم وإخراج الحروف بشــكل واضح وسليم ،باإلضافة إلى
أهميتهــا فــي إظهار الشــكل الجمالــي للوجه ,فهــي نعمة من
نعم اهلل على عبده ال يعرف قيمتها اال فاقدها.
تظهــر األســنان بالفم فــي مراحــل الطفولة المبكــرة وترافق
الشــخص فــي باقــي حياته بعــد تبديلها باألســنان الدائمــة ،لذا
وجب علينا الحفاظ عليها سليمة لتقوم بوظائفها المتعددة.

فقدان األسنان ..
المسببات والعالج

قد يؤدي تفيش نخر األســنان ( التســوس )
دون عالجه بمراحله املبكرة ،أو بسبب حدوث
التهابات اللثة املزمنــة واإلهمال يف عالجها ،أو
نتيجــة لحصول الصدمــات يف منطقة الوجة
والفكني ،إىل فقدان األســنان بشكل جزئي أو
كامل األمر الذي يحتم رضورة التعويض عنها
بأسنان اصطناعية بالرسعه املمكنة ملنع حدوث
ما ييل-:
 .1خلل باإلطباق نتيجة لحركة األسنان املجاورة
واملقابلــة لناحية الفراغ مما يســبب صعوبة
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باملضغ وألم
باملفصل الصدغي.
.2ترهل العضالت املســؤولة عن
حركة الفكني واملضغ وعضالت الوجه وفقدان
مرونتهــا وبالتايل اطفاء مظاهرالشــيخوخة
املبكرة.
 .3امتصــاص وذوبان بعظــم الفكني مكان
االســنان املفقــودة وبالتــايل صعوبة نجاح
التعويض عنها
لذلك فان التعويض عن األســنان /األرضاس

املفقودة أمر بغاية األهمية وكلما كان التعويض
عنها مبكــرا» ورسيعا بعد فقدانها ،كلما كانت
نتائج الحلول العالجية أكثر نجاحا».
زراعة األسنان ليست وليدة الحضارة الحديثة
وبمراجعه قصــرة للمايض نجــد أن قدماء
املرصيني والصينني حاولوا إجراء زراعة األسنان
عن طريق استخدام معادن مختلفة مثل الذهب
إال أن محاوالتهم لم تنــل النجاح ذلك الوقت
لعدم توفر اإلمكانيــات الالزمة للبحث العلمي
واآلن نتيجة لتطور العلم وثبات ظاهرة االلتحام
العظميOsseointegrationبعد نجاح تجارب
العالم السويديBranemarkوالتي أثبتت أن
مادة التيتانيوم يتقبلها جسم اإلنسان ويحدث
بينها وبني عظم الفك التحام.
واآلن أصبحت زراعة األسنان هذه األيام واقعا ً
أدى إىل حــل كثري من املشــاكل والصعوبات
التــي تتحدى طبيب األســنان يف إيجاد الحل
املناســب ،وامالً جديدا ً للمرىض الذين يصعب
عمل الرتكيبات املتحركة لهم أو يتعذر تركيب
الجســور الثابتة بحيث يمكن التعويض عن
األسنان /األرضاس املفقودة بأسنان اصطناعية
مثبتة بإحكام فوق جذور اصطناعية مصنوعة
من مادة التيتانيوم مغروسة بعظم الفك لتعيد
لهم املقدرة عىل املضغ والكالم واملظهر الطبيعي
للوجه وممارسة نشاطات حياتهم الطبيعية بكل
ثقة واطمئنان ،وبالتايل دخلت زراعة األســنان
عرص النجــاح الذي أصبح دعامة أساســية
للتعويض عن االســنان املفقودة بشكل سليم
ومريح من الناحيتــن الوظيفية والتجميلية،
ويرى العلماء املختصون إن املســتقبل مرشق
لزراعة األســنان حتى أنه من املمكن أن تحل
مكان االستعاضة الصناعية املتحركة وهي الحل
العرصي والبديل لألشخاص الذين يستعملون
اطقم األســنان املتحركة أو الذين يعانون من
فشل الرتكيبات االصطناعية الثابتة.
* كيف يتم إجراء عملية زراعة األســنان ومن
هو الشخص املناسب لها؟
إن عمليــة زراعة األســنان كغريها من األمور
الجراحية يف طب األسنان فبدل خلع السن ،يتم
بهذه الحالــة غرس جذر صناعي ()implant
يف عظم الفك وهذا الجــذر الصناعي مصنوع
من مادة التيتانيوم الذي يتقبله جسم اإلنسان

ويحدث بينه وبني عظم الفك التحام خالل 6-4
أشهر ،ليثبت عليه بإحكام تام تيجان األسنان
االصطناعية.
مراحل عملية زراعة األسنان-:
 .1اختيار الشــخص املناســب :أهم خطوة
يف زراعــة األســنان هي مرحلــة الفحص
والتشــخيص الختيار الشــخص املناســب
واملالئــم لعملية زراعة األســنان ،فيجب إن
يكون الشخص املرشح لهذة العملية خال من
األمراض الجسيمة ويتمتع بصحة جيدة ،وعىل
قدر عال من العناية بصحــة الفم واالهتمام
بســامته ،كما إن رغبة الشــخص وتفهمه
للميزات والفوائد التي توفرها زراعة األسنان،
وتعاونه مع طبيب اآلسنان له دور هام لقبول
الحالة لزراعة األسنان.
 .2بعد قبول الحالة والتأكد من مالئمتها للعالج
بزراعة األسنان ،يتم تقييم عظم الفك بواسطة
التصوير الشعاعي ملعرفة ثخانة وطول العظم
وعالقة العالمــات الترشيحية بموقع واتجاه
الجذر االصطناعي املراد غرسه /لتحديد طول
وعرض وعدد ومواقع الجــذور االصطناعية
ونوع الرتكيب عليها.
.3يتم وضع الخطة العالجية املناسبة من قبل
طبيب األســنان بما يتالئم وحالة الشخص
املرشــح لعملية زراعة األســنان ،ويرشح له
بكامل التفاصيل عن طبيعة الجراحة الالزمة
ونوع الجــذور االصطناعيــة ()implant
ومواقعها وطبيعة الرتكيب فوقها إذا كان جرس
ثابت أو طقم متحرك ويعلم الشخص املرشح
باملدة الزمنية الالزمة ونسبة النجاح والتكاليف
ورضورة االلتزام بنصائح وإرشادات طبيب
األسنان واالهتمام بالعناية بصحة الفم أثناء
مراحل زراعة األسنان وبعد االنتهاء منها ملا له
أهمية كربى لنجاحها واالستفادة منها لفرتة
طويلة.
 .4بعد موافقة الشــخص
املرشــح عــى الخطة
العالجيــة املقرتحة
يحــدد موعد إجراء
العملية الجراحية
ويتــم وصــف
العالجات الالزمة
للبــدء بتناولها
قبل جلســة
ا لجر ا حــة
والتــي يتم

التعويض المبكر
والسريع لألسنان
المفقوده يجعل نتائج
الحلول العالجية أكثر
نجاحًا
اعطاء املريض فيهــا املخدر املوضعي (نفس
الذي يستخدم لقلع االسنان أو حشوها) الالزم
لتحضري املريض للبدء بالعملية الجراحية.
.5بعــد االنتهاء من الخطــوة العالجية التي
يتم فيها تثبيت الجــذور االصطناعية بعظم
الفك يرتك املريض لفــرة انتظار ترتاوح من
 6-4اشهر ليحدث االلتحام العظمي ،ويمكن
استعمال أسنان مؤقتة خالل هذه الفرتة
 .6بعد االنتهاء من فرتة االنتظار يتم كشف راس
الجذر االصطناعي بعمل جراحي بسيط لتثبت
علية وصله خاصة ( )healing capلتشــكيل
أنســجة اللثة بشــكل جمايل وصحي مناسب
وتستغرق هذه املرحلة حوايل أسبوعني.
.7تفــك الوصالت املؤقتــة وتبدأ عملية
تركيب الدعامــات( (abutmentsفوق
الجذور االصطناعية
وتشــمل هــذه
املرحلــة عدد
من الجلســات
ألخذ الطبعات
وا ملقا ســا ت
الالزمة لتصنع
تيجان األسنان
ا الصطنا عيــة
بمخترب األسنان
ومــن ثــم تثبت

بإحكام فوق الدعامات.
.8بعــد االنتهاء من تصنيع تيجان األســنان
االصطناعية وتثبيتها فوق الدعامات املثبتة عىل
الجذور االصطناعية يوىص الشخص املعالج
بطرق العنايــة واملحافظة عىل نظافة وصحة
فمة ملا لها من أهمية كربى للحفاظ عىل زراعة
األسنان وبقائها ناجحة تؤدي وظائفها مثلها
مثل األسنان الطبيعية.

فرص نجاح زراعة األسنان:

إن نسبة نجاح زراعة األسنان مرتفعة جدا ً إذا
توفرت عوامل النجاح وهي اجتياز الشخص
املرشــح للفحوصات الرسيرية والشــعاعية
والتعــاون مــع طاقم عيادة طب األســنان
املؤهل والكفؤ وتوفر أنظمة زراعة األســنان
املعتمدة دوليا ً بالعيادة املزودة بكافة األجهزة
واألدوات الالزمــة بمواصفات صحيحة عالية
للحفاظ عىل التعقيم وتمكني طبيب األســنان
املؤهل للقيــام بمهمتة بدرجة عالة من الدقة،
وهنــا يمكن ان تصل نســبة النجاح من 85
اىل  %96وهي نســبة مرتفعــة جدا ً مقارنة
مع نســب نجاح عالجات التعويض التقليدية
عن األســنان املفقودة وغالبا ً ما تخدم زراعة
األسنان الشــخص املعالج بها لعمر افرتايض
يزيد عن  20-15عاما.

التكاليف:
فعليا إن العالج بواسطة زراعة األسنان أعىل
من تكلفة طقم االســنان املتحرك أو جرس
األسنان الثابت وهو مكلف نسبيا ً إال أنه يعترب
ثمني جدا ً مقارنة مع امليــزات التي يوفرها
واملعاناة التي يقللها ويعطي الشخص املعالج
بها الراحة واالطمئنــان عند املضغ والكالم
واملحافظة عىل املظهر الجمايل ومنع مظاهر
الشيخوخة.
آفاق طب األسنان يناير 2013
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صحة أسنان األطفال الرضع
اعداد  :أ.د .الجوهره الحصين

ق�سم طب وتقومي اال�سنان  -جامعة امللك �سعود

يجب أن تبدأ العناية بصحة أسنان الرضع عندما
تعلم األم بحملها وذلك ألن براعم أســنان الجنين
تبــدأ بالتكون فى األســبوع الســادس من الحمل ،
وللعناية الجيدة يجب مراعاة عدة أمور على النحو
التالي:
 الحرص عىل تناول أطعمة صحية غنية باملوادالرضورية لنمو األسنان بصوره صحية
 الحرص واالهتمام بصحة أسنان األم وذلكبعالج أسنانها من االلتهابات والتسوس وذلك
حتى ال تنتقل البكترييا املسببه لتسوس
من األم إىل طفلها.
 الحــرص عىل عــدم أخذأي دواء إال بعد استشــاره
الطبيب وذلــك ألن بعض
األدويــة لها أثر ســيئ عىل
األسنان.
وتربز أهميه الحفاظ عىل األسنان
اللبنية ألن سالمتها عامل أسايس
يف صحة األســنان الدائمة ،فهي
تحفظ أماكن األســنان الدائمة
بالفكني لحني وقت ظهورها فإذا
ما خلع الســن اللبني ألي سبب
من األسباب قبل أوانه فان السن
أو الرضس الدائم قد يفقد مكانه
بســبب تحرك األســنان األخرى
ناحية الفراغ الذي ســببه الســن
املخلوع ،وبذلك يــؤدي اىل تزاحم
و تراكم األسنان الدائمة .باالضافه اىل
أن فقد األسنان أو األرضاس قد يؤثر عىل
طريقه النطق ومضغ الطعام والذي قد يؤدي
اىل ســوء التغذيه وأخريا لتجنيب الطفل االلم
الذي يسببه التسويس والذي يؤدي عند اهماله
اىل خلع السن وما يصاحبه من آالم جسميه و
نفسيه.
من األمور املهمة التي يجب عىل األمهات عملها
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قبل والدة الطفل  ،خصوصــا إذا كان طفلها
األول هو زيارة طبيب األسنان حيث يقدم لها
التعليمات والنصائح الرضورية بشأن صحة
أســنان الطفل كما يقــوم بتعليمها الطريقه
الصحية للعناية بنظافة أســنان طفلها حتى
تتجنب الكثري من املشكالت الصحية مستقبال.

فتره التسنين

من املشاكل املهمة التي تواجه األمهات عندما
تبدأ األسنان يف الظهور ىف حوايل الشهر الرابع
أو الخامس من عمر الطفل ،والذي يتزامن مع
بعض األعراض املزعجــة ،والتي ترتافق مع
ظهور األرضاس أكثر من األسنان منها:
 انتفــاخ وألم يف اللثة التي تغطي الســن أوالرضس الذي سيظهر وأحيانا يكون مصحوبا
بانتفاخ لونه بنفسجي أو مائل اىل السواد
 زيادة يف كميه اللعاب إحمــرار يف الخدين وخاصــة القريب منالسن

بعض األدوية قد
يكون لها أثر سيء
على األسنان ولذلك
يجب على األم
استشارة الطبيب
مسبقًا
 إسهال وذلك بســبب وضع الطفل لألشياءاملتســخة يف فمه والذي قد يكــون مصحوبا
بارتفاع يف درجه الحرارة.
العالج:
 إعطاء الطفل مسكن لأللم حسب الحاجه -ســد حاجه الطفل لعض األشياء القاسية

بإعطائــه عضاضات من البالســتيك الجيد
واململوئه بسائل خاص (موجودة يف الصيدليات
لهذا الغرض) حيث توضــع بالفريزر حتى
تتجمد ثم تعطي للطفل وستعمل عيل تخفيف
األلم واالنتفاخ أيضا
 دهــن اللثة بمرهم يحتوي عىل مســكن اذاكانت أعراض األلم شديدة
 طمأنــه األم عىل أن االنتفاخ املائل للســوادواملغطي للرضس طبيعــي ويزول تلقائيا يف
معظم األحيان .

تسوس الطفولة المبكر

يعد من أخطر أنواع التســوس الذي يصيب
األطفال الرضع،ويحدث بســبب إرضاع األم
لطفلها بصــوره متكررة ولفــرات طويلة،
ســواء من صدرهــا أو بواســطة الزجاجة
والســماح للطفل بالنوم ليال أو نهارا ( وقت
القيلولة) مع بقــاء الزجاجه يف فمه والتي قد
تحتوي حليب ساده أو ذو نكهات أو عصائر
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أو مرشوبات غازيــه أو غريها من املرشوبات،
فجميعها لها نفس التأثري السلبي عىل األسنان
ولكــن تختلف فقط يف قــوه ورسعة تأثريها
حسب كميه الســكريات املوجودة بكل منها.
تســوس الطفولة املبكر يظهر بشــكل مميز
حيث تصاب جميع األسنان بالتسوس ما عدا
األســنان الســفلية األماميه وذلك ألن لسان
الطفل يحميها من مالمسه الحليب.
الوقاية من تسوس الطفولة املبكر:
 توعيــه األم بالعوامل املســببه لهذا النوعالتسوس
 يجب عىل األم حمــل طفلها وقت الرضاعةوإذا نام أثناء الرضاعــة فيجب عليها إخراج
الهواء من معــدة الطفل بالرتبيت عىل املنطقه
بني الكتفني برضبات خفيفة
 عندما يستيقظ الطفل يف الليل يجب االمتناععن اعطائه الحليب واالكتفاء باملاء
 فطام الطفل من الزجاجه واستخدام الكأسعند إعطائه الحليب حاملا يستطيع الرشب من
الكأس
 تنظيف االم ألســنان طفلها حاملا يظهر أولسن يف فم الطفل
تسوس األسنان:
هذا النوع من التســوس يختلف عن تسوس
الرضاعــه املبكر يف كون ســببه تناول املواد
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الحفاظ على األسنان
اللبنية ضرورية جدًا
ألن سالمتها عامل
أساسي في صحة
األسنان الدائمة
السكرية ،وأكل الحلويات بكثرة خصوصا تلك
التي تلتصق باألسنان باالضافه إلهمال نظافة
األســنان وعدم تفريشــها مما يؤدي لرتاكم
األطعمه يف الفم و بني األســنان ،والذي يوفر
بيئة مثاليه للبكترييا إلنتــاج األحماض التي
تعمل عىل إذابه السن .هذا النوع من التسوس
قد يصيب أي سن من أسنان الطفل

الوقاية والعالج

 توعيــه الوالدين وخصوصــا األم بالعواملاملسببه لهذا النوع التسوس
 تفريش أســنان الطفل بعــد كل وجبة معالحرص عىل تفرش األسنان قبل النوم

 عدم تعويد الطفل عــى الحلويات و املوادالســكرية وذلــك بتقديم خيــارات صحية
كالفواكه و الخرضوات وجعل تناولها ضمن
الروتني اليومي للعائلة حتــى يتعود الطفل
عليها
 تأثري الحلويات السلبي عىل أسنان االطفالال يرتبط بالكميــة ولكن يرتبط بوقت تناولها
وعدد املرات فتناولها بعد الوجبة الغذائية أقل
رضرا من تناولها بني الوجبات
 الزيارة املنتظمة لطبيب األسنان والتي يجبان تكون الزيارة األوىل يف عمر  12-6شــهرا
ثم تكون كل  6-4اشــهر حسب حاله أسنان
الطفل.

عاده مص األصابع أو اإلبهام

هي من العادات التي يكتسبها الطفل الرضيع
يف عمر مبكر جدا ،وقد كثرت النظريات حول
سبب اكتسابها ولكن األمهات أجمعن عىل أن
أطفالهن الذين يمصون أصابعهم كانوا كثريي
البكاء ويصحون بصوره متكررة أثناء الليل.
عاده مــص األصابــع يف الغالب غري مرضه
باألسنان إال إذا اســتمرت مع الطفل اىل حني
ظهور األســنان الدائمة .فإذا كان نوم الطفل
قليل فيستحسن لألم أن تعطيه لهايه مصنوعة
من مواد جيده و بطريقه ال تؤذي أســنانه.

كذلك عىل األم أن تقرص استخدامها عىل وقت
النوم إن أمكــن وتحافظ عىل نظافتها حتى ال
تسبب للطفل األمراض.

رضوض االسنان

عندما يبدأ الطفل يف املــي فإنه يكون كثري
الســقوط من الكرايس أو الطاوالت أو عليها،
وتكون منطقه الوجه هي التــي تتأثر غالبا.
وغالبا ما تالحظ األم تغريا ً يف لون أحد أسنان
الطفــل اىل لون أغمق فقد يكون التغري خفيفا
أو شــديدا حسب شده السقوط .هذا التغري يف
اللون قد يرجع بعد مده اىل لونه الطبيعي إذا
كان الرضر عىل الســن خفيفا وقد يبقى كما
هو اىل أن يحني موعد ظهور األســنان الدائمة
 .االحتمال الثالث أن يكون مصحوبا بجرح يف
اللثة ثم يتكون خراج ســني وهذه الحاله قد
تتطلب العالج ،ويف الحالتني األولتني تحتاجان
أن يكون السن تحت املتابعه فقط.

العناية المنزليه بأسنان الطفل

 تظهر البكترييا املســؤوله عن التسوس معظهور أول ســن يف فم الطفل لذا فإن عىل األم
البدء يف تنظيف أســنان الطفل يف هذا العمر
بواسطة قطعة من الشاش الرطبة تلفها حول
اصبعها وتمســح األسنان بها بعد كل رضعه
مع مراعاة التنظيف الجيد ملناطق األســنان
حول اللثة.
 عندما تظهر أسنان أكثر يف فم الطفل فيمكناستخدام فرشــاه ناعمة صغريه ذات رأس
صغري .يف هذه الفرتة يجب التأكد من تنظيف
جميع أسطح االسنان.
 قبل أن يتــم الطفل عامــه الثاني يحبذاســتخدام معجون مضاف له الفلور ولكن
بكميــة قليله جدا ً وذلــك ألن الطفل يف هذا
العمر يصعــب عليه بصــق املعجون بعد
تنظيف األسنان وذلك تالفيا إلصابة األسنان
بالتصبغ الذي يســببه زيادة ماده الفلور يف
األســنان خصوصا إذا كان الطفل يعيش ىف
منطقه تحتوي مياهها عىل النسبه املثاليه من
عنرص الفلور.
 يجب عىل األم تفريش أسنان طفلها حتى يتمعامه السابع أو الثامن وذلك ألن الطفل يف هذه
املرحله يفتقد للمهارة الالزمة لتنظيف أسنانه
بصوره صحيحة.
 ال يستخدم الخيط السني يف تنظيف ما بنياألســنان خالل هذه املرحله من عمر الطفل،

عندما يستيقظ
الطفل في الليل يجب
االمتناع عن اعطائه
الحليب واالكتفاء
بالماء
وذلك لوجود فراغات كثرية بني األسنان.
أهميه زيارة طبيب األسنان يف سن مبكرة
من األهمية بمكان زيارة طبيب األســنان
يف سن مبكرة ،فعندما تحملني طفلك إليه

فإنه ســيقوم بالفحص للتأكد من عدم
وجود أي أمراض أو مشاكل يف األسنان،
ثم يقوم بمراجعه كيفيه تنظيفك ألسنان
طفلــك ،وقديضع مــاده الفلورايد عىل
األسنان ليعمل عىل تقويتها ضد التسوس،
وسيغطي الطبيب شقوق أسطح األسنان
بماده ســاده للشقوق حتى تكون أسطح
األسنان ملساء فال تلتصق عليها األطعمه.
كما أنه سيعالج أي سن أو رضس مصاب
بالتسوس وذلك قبل أن يستفحل ويصعب
عالجه.عقب ذلك سيتولد عند الطفل قبول
لزيارة الطبيــب وعدم الخوف منه وذلك
ألن أي عالج يف مراحل التسوس األوىل غري
مؤلم .
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صحة فم وأسنان أطفالنا
مسؤوليتنا جميعا !!
الدكتور فهد بن حمود القحطاني
ا�ست�شاري تقومي و زراعة الأ�سنان

يبدأ تكوين براعم األسنان في
الجنيــن داخــل الرحم مــع بداية
الحمــل ومــن هنــا يجــب
أن تبــدأ رعايتنــا لتلــك
البراعــم التــي ســتكون
األســنان ويكــون ذلــك
بتناول األم الحامل لغذاء
جيــد ومتكامــل ويجــب أن
يحتــوي علــى كميــات كافيــة
مــن الكالســيوم والفوســفور
المطلوب لبناء ونمو تلك البراعم
 .وكذلــك العنايــة بصحــة األم
الحامل وعالجها من األمراض التي
قــد تصيبهــا وتؤثر علــى صحتها
وبالتالي على صحة الجنين .

التسنين :

هو بزوغ األسنان اللبنية داخل فم الطفل ففي
داخــل عظام الفك تنمو براعم األســنان نموا ً
طبيعيا ً حتى نهاية الشهر الخامس بعد الوالدة
 ،حيث تبدأ األسنان داخل الفكني بالضغط عىل
طبقة عظام الفك التي توجد فوقها فيتم تأكل
هذه العظام تدريجيا حتى يصبح السن مغطي
بطبقة اللثة ومن ثم يبدأ الســن باخرتاق اللثة
اىل أن يظهر الســن داخل فــم الطفل ويتوايل
36

آفاق طب األسنان يناير 2013

ظهور األسنان اللبنية مع نهاية الشهر السادس
من العمــر وحتى نهاية عامــن ونصف من
العمر حتى تكتمل األســنان اللبنية العرشون
(عرشة أسنان يف كل فك) وتبدأ عنايتنا بأسنان
اطفالنا منذ بزوغ اول سن بالتجويف الفموي
 ،وذلــك بأن تقوم أم الطفل بتنظيف أســنان
طفلها بعد الرضاعة بقطعة قماش مبللة باملاء
 .ويبــدأ تدريجيا مع نمو إدراك الطفل تعويده
عىل اســتخدام الفرشاة واملعجون ويتم اختيار
الفرشة واملعجون املناسبة والخاصة باألطفال
ويجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة ألطفالهم
فالطفل كما نعلــم جميعا يقلد والديه  .ولفرتة
التســنني عند األطفال أهمية كربى  ،حيث أن
هناك مشــاكل كثرية تصاحب التسنني ومنها
عدم قدرة بعض األطفال عــى تناول الطعام
وعدم قابليتهم له وهناك أعراض أخرى تظهر
عيل بعض األطفال أثناء التسنني منها اإلسهال
والحمي والتهاب اللوزتــن والزيادة يف إفراز
اللعــاب و هذه األعراض قد تقلــق األم واألب
ويجب عليهم مراجعة طبيب األسنان للحد من
هذه األعراض .
األمراض التي تصيب فم الطفل وأسنانه

التسوس :

من اكثر األمراض التــي تصيب األطفال هو
تسوس األسنان يف فرتة الطفولة املبكرة ويرجع
السبب يف ذلك اىل عدة عوامل منها :
الرضاعة الصناعية :
اعتماد األمهات عىل إرضاع اطفالهم صناعيا ً بدال ً
من الرضاعة الطبيعية ولهذا أثر كبري عىل صحة
أسنان الطفل وصحته العامة  ،حيث ينتج عن ذلك
أحيانا أسنان ضعيفة التتحمل العوامل الخارجية
املحيطة (أهمية الكالسيوم املوجود يف الرضاعة
الطبيعية) ،وكذلــك ترك قارورة الرضاعة يف فم
الطفل ملــدة طويلة والنوم وهي يف فمه يؤدي اىل
الزيادة يف نسبة التسوس لدى األطفال .
الحلويات :
أكل الحلويــات واإلكثار منهــا وخاصة التي
تلتصق بجدار السن وترك الغذاء الذي يحتوي
عىل ألياف طبيعية مثــل الخرضوات والفواكه
الطازجة .
عدم تفريش األسنان :
اإلهمال يف نظافة األســنان وعــدم االنتظام يف

خلع األسنان اللبنية
األمامية مبكرًا قد
يؤثر على نطق الطفل
لبعض الحروف
بطريقة خاطئة تستمر
معه طول العمر .
تفريش األسنان بعد كل وجبة يؤدي اىل تراكم
األطعمــة يف الفم وبني األســنان  .وهنا أود أن
أشري اىل أمر هام وهو أن بعض اآلباء واألمهات
اليميزون األســنان الدائمة عن األسنان اللبنية
وعادة مايصــاب الرضس الطاحن األول الدائم
بالتسوس لدي األطفال ويأتي الوالدان طالبني
خلع الســن معتقدين أنه رضس لبني  .فيجب
زيادة الحرص مــن الوالدين بعدم الخلط بني
األسنان اللبنية واألسنان الدائمة ويجب الحرص
الشديد عىل األسنان الدائمة لتبقى سليمة طوال
العمر واستشارة طبيب األسنان عند ظهور أي

تلون يف األســنان أو تجويف وقبل ظهور األلم
فطبيب األسنان لديه العالج الالزم للمحافظة عىل
األسنان اللبنية والدائمة لتبقى األسنان اللبنية
أطول مدة ممكنة حتــى يحني تبديلها طبيعيا ً
.ولألســنان اللبنية أهمية التقل عن األســنان
الدائمة فتسوس بعضها وتآكلها أو خلعها مبكرا ً
قد يؤدي اىل مشاكل كبرية وتشوهات يف األسنان
الدائمة  .كذلك اآلالم واملعاناة التي يعاني منها
الطفل وقد يؤدي اىل إعراض الطفل عن الطعام
مما يسبب له الهزال والضعف الشديد هذا عدا
عن العامل النفيس وما قد يتعرض له الطفل من
ضغوط يف محيط أرسته او املدرسة او األقران
بسبب تسوس أسنانه أو تشوهها مما قد يفقده
الكثري من ثقته بنفســه  .وكذلك خلع األسنان
اللبنية األمامية مبكرا ً قد يؤثر عىل نطق الطفل
لبعض الحروف بطريقة خاطئة تســتمر معه
طول العمر .

التهابات الفم والبؤر
الصديدية :

يف مرحلة الطفولة املبكرة تكون أنســجة الفم
رقيقة وحساســة جدا ويســهل للميكروبات
اخرتاقهــا والتســلل اليها  .حيث تقل نســبة
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مقاالت
(الكرياتني) املغطي ألنســجة الفم والذي يعترب
خط الدفاع االول لهذه األنســجة .واإلهمال يف
نظافة الفم واألسنان ينتج عنه أحيانا التهابات
بالفم أو جيوب صديدية بني األســنان ويتطور
األمر اىل خراج باللثة وعند التأخر يف عالج مثل
هذه الحاالت ومع زيادة عدد امليكروبات قد تنتقل
اىل الدم ويصاب الطفل بما يســمي تسمم الدم
(.)Bacteremiaوهناك بعض االلتهابات التي
تظهر بالفم عند األطفال أثناء التسنني ويكون
ذلك بالتهاب جزء من اللثة املغطي لألسنان قبل
بزوغها وأثناء البزوغ  .ووضع األطفال أجسام
حادة وملوثة داخل الفم قــد يؤدي إىل خدش
أنســجة الفم وقد يؤدي إيل التهابات بأنسجة
الفم  .كذلك إهمال األســنان املتسوسة وتركها
دون عالجها مبكرا ً يؤدي إىل وصول التسوس إىل
أنسجة السن الداخلية وعصب السن مسببا ً آالم
شديدة والتهابات وخراج تحت السن املصاب ,
وبالتايل دخول األطفال مرحلة ألم األسنان وما
يصاحبها من مشاكل .

اإلصابات والحوادث :

قد يتعرض الطفــل يف مراحل عمره إىل حادث
مثل الوقــوع او االرتطام بأجســام صلبة او
الوقوع مــن دراجته او حتى من جراء حوادث
الســيارات وقد يؤدي ذلك اىل ســقوط بعض
األسنان أو دخولها اىل الداخل يف عظم الفك او قد
يؤدي اىل كرس يف سن او اكثر ويف بعض الحاالت
قد يتطور األمر إيل تمزق بأنسجة الفم واللسان
والشــفاه  .يف مثل هذه الحاالت اول اجراء يتم
اتخاذه هو مراجعة طبيب األسنان بأرسع وقت
ممكن وإذا كان هناك ســن او اكثر قد سقطت
فيجب غسلها ووضعها يف ماء بارد وإحضارها
لطبيب األسنان ألعادتها وتثبيتها  .يف مثل هذه
الحاالت رسعة املراجعة لعيادة األسنان تجنب
الطفل الكثري من املخاطر والتشوهات .

العيوب الخلقية بفم الطفل :

قد تظهر بعض العيوب الخلقية بفم الطفل بعد
والدته مبارشة مثل الشــفاه املشقوقة )األرنبية
( وخاصة الشــفة العليا وقد يكون عىل جانب
واحد أو جانبني وقد يكون ممتدا لسقف الحلق
او مقرتنا بشق الشفاه او بدونها  .وهذا العيب
الخلقي يجب عالجه وإصالحه مبكرا ً ما أمكن
 .وهناك عيوب خلقية اخرى مثل صغر أو كرب
حجم الفم أو اللسان وكذلك التصاق األسنان أو
ميلها او تغيري مواضعها أو عدم ظهور بعضها
كذلك حاالت اللسان املعقود ويكون اللسان يف
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اعتماد األمهات على
إرضاع اطفالهم
صناعيًا بدالً من
الرضاعة الطبيعية
يضر بصحة أسنان
الطفل وصحته العامة
هذه الحالة ملتصقا بأســفل الفم مما يحد من
حركته وقد ال يكتشف هذا العيب إال عندما يبدأ
الطفل يف الــكالم او أثناء الرضاعة أو مصادفة
عند الكشــف عليه  .وعالج مثل هذه الحاالت
سهل يف أول األمر وقبل أن يبدأ الطفل بالكالم
 .وإذا ما ترك فسوف يكون سببا ً يف عدم قدرة
الطفل عىل الكالم أو األكل بسهولة.

طرق الوقاية والعناية
باألسنان :
الغذاء السليم واملتكامل :
يجب االقالل قدر اإلمكان من االطعمة املحتوية
عىل السكر ( الشوكوالتة ،الحلويات ،السكاكر،
واملرشوبــات الغازية  ...الــخ) وخاصة بني
الوجبات وتناول طعام صحي يحتوي عيل جميع

العنارص الغذائية املهمة (األلبان ومشــتقاتها
مثل الزبادي ،الجبنة ،اللبنة ،القشــطة ،وكذلك
البيض ،الفواكه ،الخرضوات،االسماك).
املحافظة عىل إستخدام الفرشاة واملعجون
بإنتظام :
ً
إن تنظيف الفم واألســنان مهــم جدا لطهارة
الفم ،وإلزالة طبقة البالك املســببة للتســوس
وللمحافظة عىل أسنان سليمة فعلينا أن ننظف
أسناننا بعد كل وجبات الطعام (فطور ،غداء،
قبل النوم ) باستخدام فرشاة ومعجون األسنان
املناسب وبالطريقة الصحيحة .

زيارة طبيب األسنان بشكل
دوري ومنتظم :

يفضل زيارة األطفال كل ثالثة اشــهر لفحص
الفم واألســنان واالطمئنان عىل سالمتها فهو
يستطيع أن يوقف تسوس األسنان وأن يعالج
أي خلل بالفم واألســنان قبل أن يســتفحل .
والنصح واإلرشاد لنا ومســاعدتنا عىل حماية
فمنا وأســناننا من األمــراض  .يف الختام أود
أن اؤكد عــى أهمية العناية بأســنان اطفالنا
فهي مســؤوليتنا جميعا ,األم واألب يف املنزل,
واملعلــم واملعلمة يف الروضة واملدرســة .علينا
جميعا توعيتهم بأهمية املحافظة عىل أسنانهم
وســامتها وطرق العناية بهــا ووقايتها من
األمراض لنعد جيالً ســليما ً وقويا ً وخاليا ً من
األمراض بإذن الله .

التسنين Teething
الدكتور  -محمود نور الدين الصباغ
مدينة الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية بالريَا�ض

يجب أن تبدأ العناية بصحة أســنان الرضع عندما تعلم األم بحملها وذلك ألن براعم أســنان الجنين
تبــدأ بالتكون فى األســبوع الســادس من الحمــل  ،وللعناية الجيدة يجب مراعاة عــدة أمور على النحو
التالي:
التســنني هو ظاهرة طبيعيــة ترافق بزوغ
األســنلن اللبنيّة (املؤقتة) .ويبدأ عند األطفال
يف الشهر الســادس من العمر و يستمر حتى
الشهر التاســع و هذه الفرتة التي تظهر فيها

األســنان األمامية ثم يعاود مرة أخرى يف عمر
الســنة عند ظهور األرحاء ( األرضاس ) األوىل
و يف السنة و النصف عند ظهور األنياب ،ويف
الســنتني عند ظهور األرضاس الثانية ,و هذه
املواعيد ليســت ثابتة بل قد تتأخر أو تتقدم
عدة أشهر .فهناك حاالت يولد الطفل و يف فمه
سن أو سنّني .كان وال يزال يعتقد البعض أن
التسنني يرتافق باضطرابات معوية قد تكون
خطرية مثل اإلقياء و اإلسهال و ارتفاع درجة
الحــرارة ،ولكن يف الحقيقة التســنني عمليَة
فيزيولوجية طبيعية و ليســت مرضا ً و ليس
هناك أي دليل علمي يؤكد أن بزوغ األســنان
يسبب هذه التغريات املرضية.
كل ما هنالك أن الطفل تكون لديه رغبة قوية يف
أن يعض عىل أشياء صلبة يدلك بها مكان
البزوغ و قد تكون هذه األشياء ملوثة
فتســبب التهابات معوية وقد يكون
هناك سبب آخر لهذه األعراض ليس
له عالقة بالتسنني كنقص األجسام
املضادّة يف دم الطفل و بالتايل
انخفاض مقاومته فتظهر تلك
األعــراض متزامنة مع بزوغ
األسنان.
و من الثابت أن التســنني قد
يسبب إزعاجا ً للطفل فيزداد بكاؤه و يضطرب
نومه و يســبب أيضا زيادة يف سيالن اللعاب

(الرتويل) و يمكن أن يفقــد بعض األطفال
شــهيتهم للطعام و قد تكون اللثة مؤملة قبل
البزوغ بأ ّيام قليلة.
ففي حال ظهور أعراض التهابية جهازية
عنــد الطفل كالقيء و اإلســهال و ارتفاع
درجة الحرارة فال بد من عرضه عىل طبيب
األطفال لتشخيص الحالة و إعطائه العالج
املناسب.
و تــوىص األم بإعطــاء الطفــل الحلقات
املطاطيــة املتوفرة يف األســواق لهذا الغرض
لكي يشبع الطفل رغبته بالعض عليها رشيطة
أن يتوفر عدد منها محفوظة بشــكل نظيف
بالثالجة ,فإذا ما استعملت واحدة و اتسخت
ترفع للغسيل باملاء و الصابون و يعطى الطفل
أخرى نظيفة.
و يف حــال ألم اللثــة ينصح بتطبيق بعض
املراهم امللطفة و املســكنة مثل (Teething
 ) gelبتدليك مكان البــزوغ بإصبع نظيفة
عدة مرات يوميّا و خاصة قبل النوم .و يمكن
إعطاء الطفل محلول البابونج أو إحدى اإلدوية
املسكنة مثل رشاب الباراســيتامول هذا بعد
استشارة الطبيب.
و من املهم العنايــة بصحة الفم و نظافة
األســنان اللبنية بعد بزوغها و ذلك بمسحها
بقطعة شاش نظيفة مبللة باملاء .و بعد اكتمال
بزوغ األســنان األمامية تستطيع األم أن تقوم
بتنظيف أسنان طفلها بواسطة فرشاة أسنان
صغرية و ناعمة .و يجب عدم إعطائه زجاجة
الحليب أثناء النوم .هكذا نحافظ عىل األسنان
اللبنية نظيفة و خالية من التســوس و نريح
الطفل من اآلالم و معاناة املعالجة الســنية و
بالتايل يكون له ابتسامة جميلة و مرشقة بإذن
الله .
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مقاالت

عالج األسنان أثناء فترة الحمل

ماذا بالنسبة لعالج االسنان الوقائي
أثناء فرتة الحمل؟

حشوات االسنان

الدكتور فراس يوسف حماد

طبيب ا�سنان مقيم – ادارة طب اال�سنان يف منطقة حائ ل

هو إجراء روتيني يمكن القيام به لألمهات
دون أي خطر عىل الطفل .هذا اإلجراء هو
نفسه للشــخص العادي ولكن إذا تأخرت الحامل
عن عمل الحشوة فيمكن للتسوس والنخر أن يزيد
يف الحجم ،ال يكون هناك ألم حاد يف بداية التسوس
والنخر.لذلك من املستحسن عمل الحشوة السنية
يف أقرب وقت ممكن حســب املشــورة من طبيب
األســنان .إذا كان هناك حاجة الستخدام التخدير
يجب اعطائه مع استشارة طبيب التوليد .ينبغي
تجنب استخدام التخديرعن طريق االستنشاق او
اعطائــه عن طريق الوريد الن يف ذلك زيادة خطر
اإلجهاض يف األشهر الثالثة األوىل

تنظيــف األســنان الوقائي والكشــف الدوري
على االسنان خالل فترة الحمل ليس فقط آمن
ولكــن موصى به .فارتفاع مســتويات الهرمون
أثناء الحمل يسبب تورم اللثة  ،ونزيفها ،باالضافة
الى تجمع بقايا الغذاء الذي يسبب تهيج اللثة .عمل األسنان
الوقائــي أمر ضروري لتجنب اإلصابة باألمراض عن طريق الفم
مثل أمراض اللثة ،والتي تشير األبحاث الى ارتباطها بالوالدة
قلع االسنان
إذا كانت املريضة تعاني من أالم شديدة يف األسنان
المبكرة.
وأوىص طبيب االســنان برضورة القلع ،يمكن أن
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عالج االسنان الليدوكايني هو الدواء األكثر شيوعا
يف مجال طب االسنان .الليدوكايني مصنف ضمن
(الفئة  )Bوهي فئة االدوية التي ال تعرباملشــيمة
بعد تناوله.
إذا كانت هناك حاجة لعالج االســنان ،يجب أن
تكون كمية املخدر املعطاة للحامل أقل قدر ممكن،
ولكن يجب ان تكون كافية لتجنيب املريضة االلم.
فعندما تكــون املريضة يف حالة مرتاحة فإن ذلك
يؤدي اىل تقليل الضغط الجســدي والنفيس عىل
املريضة والطفل.
عــاج االســنان غالبا مــا يتطلــب املضادات
الحيوية ملنع أو عالج االفات الســنية  .قد توصف
املضادات الحيوية مثل البنسلني ،أموكسيسيلني،
والكليندامايسني ،والتي صنفت ضمن فئة  Bوهي
امنة للمريضة الحامل اثناء وبعد عالج االسنان

يتم ذلك دون أي مشــكلة للطفل يف األم الحامل.
قلع األسنان يحتاج تخدير موضعي بعد استشارة
طبيب التوليد

عالج قنوات العصب

عندما يصاب احد األسنان بالتسوس ويكون النخر
قد وصل اىل اللب السني فيمكن املحافظة عليه عن
طريق عالج قنوات الجذر ،يجب ان تقوم الحامل
بالحصول عىل العالج يف ارسع وقت ممكن النه يف
حالة الـــتأخر عن عالج قنوات العصب فأن ذلك
يؤدي اىل احتمالية قلع االســنان املصابة .ولذلك
فمن األفضل دائما معالجة األســنان عندما يمكن
بســهولة الحفاظ عليها دون ان يضطر الطبيب
اىل قلعها .عالج قناة الجذر هو اجراء هادئ وامن
أثناء الحمل

اقتراحات لمعالجة احتياجات
المريضة خالل فترة الحمل:

نزيف اللثة

هذه هي املشكلة االكثر شيوعا بني النساء الحوامل.
فاللثة تنزف عند استخدام فرشاة االسنان أو الخيط
الطبي بني االســنان .وهذا نتيجة التهاب اللثة .و
تغيري الهرمونات خالل فرتة الحمل يزيد من تفاقم
هذه املشكلة .وهذا ما يسمى بالتهاب اللثة للحوامل.
بعض النســاء الحوامل يتخوفن مــن نزيف اللثة
فتقوم بتجنب استخدام الفرشاة أو الخيط بالطريقة
الصحيحة .وهذا يزيد من تفاقم املشكلة.
العالج يكون عن طريق استخدام فرشاة األسنان
والخيط بشــكل منتظم وصحيح وتجنب تجمع
األغذية بني االسنان .ينبغي للحامل أن تقوم بزيارة
طبيب األســنان بانتظام .وإذا كان هناك حاجة
فيجب عمل جلســات الزالة الرتسبات والتكلسات
الجريية  .وازالة التكلســات والجري بني االسنان
هو اجــراء امن اليمثل اي خطــورة عىل الجنني
ويجب عمله بشكل منتظم عىل يد طبيب االسنان.
باالضافة اىل إجراءات طب األسنان الروتينية يحتاج
طبيب األسنان أن يويص ببعض األدوية للتخفيف
من األعراض كالتخدير املوضعي،ومسكنات األلم
واملضادات الحيوية
ماذا عن األشــعة الســينية املستخدمة يف
عيادة طب االسنان خالل فرتة الحمل؟
األشــعة الســينية الروتينية ،تؤخذ عادة خالل
الفحص الروتيني لالســنان ،ويمكن تأجيلها إىل
ما بعد الوالدة .األشــعة السينية هي اجراء الزم يف
مجال طب االسنان  ،وخاصة يف الحاالت الطارئة.
وفقا للكلية األمريكية للطب االشــعاعي ،ال توجد
جرعة كبرية ناتجة عن االشعة السينية املستخدمة
يف طب االســنان تؤدي اىل احداث اي رضر سواء

حشوات االسنان هو
إجراء روتيني يمكن
القيام به لألمهات دون
أي خطر على الطفل
للجنني او الطفل داخل الرحم.
لكن اعضاء الجنني تبدء يف التكون خالل االشــهر
الثالثــة االوىل  ،لذلك من األفضــل تجنب جميع
املخاطر املحتملة يف هذا الوقت إذا كان ذلك ممكنا.
إذا لم يكن هناك حاجة طارئة غري العمل الروتيني
لألســنان خالل الربع الثالث ،فمن االفضل عادة
تأجيله إىل ما بعد الــوالدة .وذلك لتجنب مخاطر
الوالدة املبكرة والجلوس لفــرة طويلة والحامل
مستلقية عىل ظهرها
 .مــاذا عــن األدوية املســتخدمة يف عالج
االسنان خالل فرتة الحمل؟
حاليا ،هناك دراسات متضاربة حول اآلثار الضارة
املحتملة عىل الجنني من األدوية املســتخدمة أثناء

• جمعية أطباء األسنان األمريكية ( )ADAتويص
النساء الحوامل برضورة تناول وجبات متوازنة،
والقيام باســتخدام فرشاة األســنان جيدا مع
معجون األسنان  ADAااملدعم بالفلورايد مرتني يف
اليوم ،واستخدام الخيط الطبي يوميا
• عىل املرأة الحامل عمل كشف دوري عىل اسنانها
يف عيادة االسنان بشكل منتظم خالل فرتة الحمل
• يجب عىل املرأة الحامل اعالم طبيب االســنان
بأنها حامل ليتخذ االجراءات الوقائية التي تحافظ
عىل سالمة الجنني
• تأجيل عالج االســنان يف غري الحاالت الطارئة
حتى الثلث الثاني من الحمل أو حتى بعد الوالدة،
إذا كان ذلك ممكنا
• يجب تأجيل الحاالت العالجية االختيارية إىل ما
بعد الوالدة
• محافظة الحامل عىل الدورة الدموية السليمة يف
الجسم من خالل مد الساقني بشكل مستقيم اثناء
الجلوس عىل كريس االسنان
• وضع وسادة اسفل الظهر للمساعدة عىل إبقاء
املريضة والجنني يف وضعية مريحة
• إحضار ســماعات للرأس وبعض املوســيقى
املفضلة للمريضة للشعور براحة اكثر.
املصادر
الجمعية االمريكية للحوامل الكلية األمريكية ألطباء األشعة،
/http://www.acr.org
الجمعية االمريكية لطب االسنان
كتاب التخطيط للحمل والوالدة الطبعة الثالثة .الكلية األمريكية
ألطباء النساء والتوليد ،الفصل.7 .
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حشوات األسنان
الدكتورة  /أمل سليمان العودة

�أخ�صائية ترميم وجتمي ل الأ�سنان جامعة امللك �سعود

تســوس األســنان هو من أكثر األمراض شــيوعًا  ..حيث يحتل تســوس األســنان المرتبة الثانية بعد
نــزالت البــرد الشــائعة مــن حيث االنتشــار  ..وقــد يكون أي شــخص فــي أي مرحلة عمرية عرضــة إلصابة
يعد من األســباب األساســية لفقد األســنان المبكر الذي يترتب
أســنانه بالتســوس .كما أن التســوس ّ
ثم سوء الهضم.
عليه اضطرابات في عملية مضغ الطعام ومن ّ

تعريف تسوس األسنان:

هو تدمري يصيب أنسجة السن الصلبة بدءا ً من
طبقة امليناء ثــ ّم يصل إىل طبقة العاج محدثا ً
حفرة قد تزداد اتساعا ً وعمقا ً ؛لتصل إىل اللب
الذي يحتــوي األوعية الدمويــة واألعصاب.
يرتبط حدوث التسوس بمشاركة ثالثة عوامل
أساســية هي :البكترييا املســببة للتسوس
( )Streptococcus mutansوالســكريات
(الكاربوهيــدرات) ،ووجود األســنان ذات
االستعداد لإلصابة بالتسوس بمرور الزمن.

آليه حدوث التسوس:

يف وجود فضالت الطعــام تقوم البكرتيا
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املتواجدة يف البالك بتخمري هذه الفضالت
ويتح ّول الوسط الفموي إىل الوسط الحميض
وبالتايل يســحب الكالســيوم من السن
وتظهر عىل هيئه نقاط طبشــورية اللون
يمكن إيقافها يف حال االعتناء باألسنان إذ
إن اللعاب يحتوي عىل الكالسيوم باإلضافة
الستخدام معجون األســنان املحتوي عىل
فلورايد حيث يقوم الفلور بتعويض نقص
الكالسيوم عىل سطح املينا.
ولكن يف حــال اســتمرار عمليه انحالل
الكالســيوم من السن يحدث النخر السني
وعليه يمكننا تقسيم ألية حدوث التسوس

إىل ثالثة أوجه:
 .1املرحلة األولية هي النقاط الطبشــورية
وتكون فيها طبقة امليناء التزال قوية وهنا
يمكن للسن أن يستعيد الكالسيوم املفقود
بواسطة اللعاب و الفلورايد .
 .2املرحلــة الثانية هي تهــدّم enamel
 cryctalsاالبكتــري بواســطة ايونات
الهيدروجــن التي تهاجم الكريســتال
وتكــون النتيجة أن تصبح الكريســتال
أصغر حجماً.
 .3املرحلة الثالثة النخر السني -:وتحدث
عند اخرتاق البكترييا لطبقة امليناء ويستمر

اخرتاقها إىل أن تصــل لنقطة التقاء املينا
والعاج السني وهنا تحدث ثالثة مضاعفات
وهي:
 فقدان املينــاء للدعم من طبقه العاجلتصبح ضعيفة جدا
 استمرار تحطم السن وصول البكرتيــا ملنطقة العاج وبالتايلالبكترييا تهاجم أكــر منطقة منه إىل أن
تصل إىل عصب السن وتسبب الخراج.

عالج تسوس األسنان:

تع ّد حشــوات األســنان العالج الرئيس
لتعويض الجزء املفقود من الســن سواء
بســبب تسوســها أو لتجميلها  .يف حالة
وجود تســوس يقوم طبيب أسنانك بحفر
الســن إلزالة التســوس ومن ث ّم يمأل أو
يحشــو الفراغ الناتج بأي من املواد التي
تدعى «حشوات األسنان».
ما هي الخطوات املتبعة لحشو األسنان؟
يف البدايــة يقوم طبيب األســنان بتخدير
العصب الخاص بالسن املراد حشوه  .ث ّم
يقوم باستخدام أدوات حفر األسنان إلزالة
التسوس  .بعد التأكد من إزالة كافة املناطق
املتسوســة ســيقوم طبيبك بتهيئة السن
الستقبال الحشــوة .بعد وضع الحشوة
يقوم الطبيب بصقلها وتلميعها وترتيبها
بشكل يتناسق مع بقية األسنان الطبيعية.
ما هي أنواع الحشوات
األكثر شيوعا؟
هناك العديد من املواد التي يمكن استخدامها
كحشوات لألسنان .تع ّد الحشوة املطابقة
للون األســنان (الكمبوزيت ) والحشــوة
الرصاصية (أملغم) األكثر شــيوعا ً  .كما
يمكن استخدام البورسلني والذهب يف حاالت
تعويض أجزاء أكرب من السن املفقود.

مميزات الحشوة المطابقة
للون السن ( الكمبوزيت ) :

 .1الشــكل  :تطابق وبشــكل كبري لون
األسنان الطبيعية فتعطي شكالً أجمل .
 .2استخداماتها املتعددة :يمكن استخدامها
يف مواطن عديدة كحشوة و كأداة لتصليح
األسنان املكسورة وترميم األسنان األمامية
الغري متساوية.
.3املحافظة عىل كمية أكرب من مادة األسنان:

ألنها تلتحم باألسنان فإن التحضري لوضعها
يتطلب تحضري أقل باملقارنة مع الحشــوة
الرصاصية التي ال تلتحم باألسنان و يجب
تحضري السن بشكل أكرب (أكثر تدمريا ملادة
األسنان).

مساوئ الحشوة المطابقة
للون السن ( الكمبوزيت ) ؟

 .1عمرها االفرتايض أقل :مقارنة مع بقية
حشــوات األسنان تعد الحشــوة البيضاء
أقل تحمل وعمرها االفرتايض أقل ( تعيش
خمسة سنوات تقريبا مقارنة ب 15 – 10
سنة للحشــوة الفضية مع العلم أن ذلك

تعتبر حشوات االسنان
العالج الرئيسي
لتعويض الجزء
المفقود من السن
سواء بسبب تسوسها
او لتجميلها

يعتمد بشــكل كبري عىل اإلعتناء الشخيص
باألسنان واالهتمام بنظافتها .
 .2قدرتها أقل عىل االحتمال :تحت ضغط
املضغ يمكن كرس الحشوة البيضاء برسعة
أكرب مقارنة بالحشــوة الفضية خاصة يف
األســنان الخلفية (الطواحن) التي تتحمل
معظم هذه الضغوط  .لــذا فإنه ال يمكن
استخدام الحشــوة البيضاء لعالج حاالت
التسوس الكبرية خاصة يف األسنان الخلفية
أو الترضس اللييل .
 .3زيادة وقت العمــل  :ألنه يجب وضع
الحشــوة البيضاء عىل هيئة طبقات فإنها
تأخــذ وقت أكرب للتحضــر وبمعدل 20
دقيقة أكثر من الوقت الذي تتطلبه الحشوة
الرصاصية .
 .4إمكانية حدوث شقوق أو كسور :يمكن
أن تتشقق أو تنكرس الحشوة البيضاء تحت
الضغط .
يزيد هذا االحتمال يف األسنان الخلفية ويف
حالة كون السن شديد التسوس.
 .5التكلفة :تكلفة الحشــوة البيضاء أعىل
من الحشوة الرصاصية .
 .6تغري اللون :يمكــن أن يتغري لونها أو
آفاق طب األسنان يناير 2013
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لون أطرافها بســبب التصبغ من الطعام
والرشاب .

مميزات الحشوة
الرصاصية ( األملغم ):

 .1القدرة عىل التحمــل :غالب ما تعيش
الحشــوة الرصاصية  15 – 10ســنة أو
أكثر.
 .2املتانة :الحشــوة الرصاصية قادرة عىل
تحمل ضغوط املضغ بشكل فعال.
 .3التكلفة :تع ّد الحشــوة الرصاصية أقل
الحشوات تكلفة بشكل عام.

عيوب الحشوة الرصاصية:

 .1الشكل :ال تعطي الحشوة الرصاصية
شكل جمايل عند وضعها خاصة إذا كانت
عىل سن ظاهر عند االبتسامة.
 .2حفر كمية أكرب من السن :ألن الحشوة
الرصاصيــة ال تلتحم بالســن يجب عىل
الطبيب حفر الســن بشــكل أكرب لتثبيت
الحشوة الرصاصية يف مكانها.
 .3تلوين األسنان :إذا كانت الحشوة كبرية
الحجم فإن من املمكــن للونها الرصايص
الداكــن أن يظهر من خالل الســن عند
االبتسامة .
 .4حساســية الزئبق :توجد لدى نســبة
قليلة من الناس (أقل من  ) 1%حساسية
من الزئبق املوجود ضمن مكونات الحشوة
الرصاصية.
ما هي الحشوة املؤقتة ؟ ملاذا يحتاجها
البعض؟
الحشــوة املؤقتة  ،كما ّ
يدل اســمها فهي
ليست دائمة .عمرها االفرتايض شهر واحد
فقط .احرص عىل تبديل حشــوتك املؤقتة
بأرسع وقت بحشوة دائمة تجنبا ً لتسوس
السن و االلتهابات التي قد تؤدي إىل فقدان
السن .تستخدم الحشوة املؤقتة يف الحاالت
التالية:
 .1بعد عالج العصب .
 .2يف حاالت الطوارئ عند عدم وجود وقت
كايف يستطيع فيه الطبيب وضع عالج دائم
(حشوة دائمة أو تاج أو جرس) .
 .3يف حالة التســوس العميــق يمكن أن
يلتهب عصب السن عند إزالة التسوس قرب
العصب .يستحســن يف هذه الحالة وضع
حشوة مؤقتة ألنها تحتوي عىل مواد تساعد
عاج الســن عىل إعادة بناء نفسه لحماية
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وتهدئة العصب امللتهب .
هل هناك أي مخاطر الستخدام الحشوة
الرصاصية (األملغم) ؟
يف الســنوات األخــرة ازدادت عــدد
املخاوف من اســتخدام الحشــوات
الرصاصية التي تدعى األملغم .املشكلة
تكمن يف أن الحشوة الرصاصية تحتوي
عىل الزئبق .و يعتقد البعض أن الزئبق
مادة ضارة وسامة و أنها تسبب العديد
من األمراض مثل مرض فقدان الذاكرة

يجب تبديل الحشوة
المؤقتة بأسرع وقت بأخرى
دائمة تجنبا للتسوس و
اإللتهابات التي قد تؤدي
الى فقد السن

و التوحد.
بخصوص هذا املوضــوع أعلنت جمعية
أطباء األسنان األمريكية والعديد من الهيئات
الصحية يف العالم أن الحشوة الرصاصية
عديمة املخاطــر وأن ّ
كل النظريات يف هذا
املجال غري مبنية عىل أساس علمي.
ما هي سبل العناية بحشوة األسنان ؟
للمحافظة عىل حشوات األسنان عليك اتباع
إرشادات نظافة الفم واألسنان
• تفريش األســنان مرتــن يف اليوم عىل
األقل.
• استخدام معجون أســنان يحتوي عىل
الفلورايد.
• اســتخدام خيط األســنان مرة واحدة
يومياً.
• استخدام فرشاة أسنان مناسبة.
• زيارة طبيب األســنان بشــكل دوري
لتنظيف األسنان وللتأكد من خلو األسنان
من التسوس.

قصيدة

مشاعر طالب في كلية طب األسنان
معاذ بن محمد الشيبان

جامعة امللك �سعود _ كلية طب الأ�سنان
�ألقيت الق�صيدة يف احلف ل اخلتامي للأن�شطة الطالبية لعام  1430هـ
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وإدارة لــلــوقــتِ ذلــــك كــلّــه

إال صـــبـــاحـــا ً خـــــايلَ األحـــــزان
ّ
تـــزف بــاأللــحــان
وأرى الــطــيــو َر
وطـــريـــقـــنـــا كــلــيــة األســـنـــان
َ
ْ
روضـــة البستان
يكسو
كالعطر
ِ
َ
فــالــعــلــ ُم فــيــهــا غــــايل األثــمــان
واإلصار لــإتــقــان
والـــعـــزم
ْ
هـــي عــلــمــتـ َ
ـنــا خــدمــة اإلنــســان
َ
يــرجــو الـــعـــاجَ لــفــمِّــه الــعــيــان
فــالــجــســم يشكو عــلّ َ
ــة األحـــزان
مــتــطــلــعــا ً
مـــرجـــي اإلحـــســـان
َ
وتـــرى الــــرو َر يــلــوحُ بالشكران
ُ
وصــنــاعــة الــحــشــواتِ لــأســنــان
ّ
ــار يف الــركــان
فــفــســادهــا
كــالــن ِ
ُ
وإعــــــادة الــبــســمــاتِ لــأعــيــان
َ
واألســـنـــان
آثــــا ُرهــــا يف الـــفـــ ّم
ً
بـــأرخـــص األثــمــان
مــغــروســة و
ِ
وكــــذا الــكــبــار بـــرقـــ ٍة وحــنــان
نــهــدي إلــيــهــ ْم صــــايفَ الــوجــدان
ً
ـر والــعــرفــان
مــمــزوجــة بــالــشــكـ ِ
فــلْـ ُ
ـنــحــيــي ـ َهــا بــالــعــلــم واإليــمــان
َ
ـم نــرفــعُ
رايــــة األوطــــان
بــالــعــلـ ِ
عـــــزمٌ وإرصا ٌر عـــى اإلتـــقـــان
ـب األســنــان
رسٌ
الــنــجــاح لــطــالـ ِ
ِ
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جفاف الفم
Dry Mouth
الدكتور  -علي محمد عبداهلل األحمري
مستشفى بللحمر العام

جفاف الفم ليس مرضًا بحد ذاته ،وإنما هو أعراض ومؤشرات لحالة مرضية ،وهي ظاهرة شائعة
الحــدوث لــدى الكثيــر من الناس وتكــون في بعض الحــاالت مزعجة جدًا ،وغالبيــة المصابين بها ال
يدركون بأنها حالة تحتاج إلى المعالجة.
يتــدرج جفــاف الفــم من حالة كون اللعاب كثير اللزوجة إلى عدم تدفق اللعاب تمامًا ،والحالة قد
تكون أولية ألسباب مرضية أو استحالية في الغدد اللعابية أو كأعراض ألمراض موضعية أو أمراض
جهازيــة بســبب تقــدم العمر وقد تكون ثانوية (في حالة عدم إصابة الغــدد اللعابية بالمرض ،إنما
تعود اإلصابة إلى عوامل خارجية أخرى أدت إلى حدوث ذلك) .
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أسباب جفاف الفم األولية :جفاف الفم ليس
 التع ّرض إلشــعاع لوجــود أمراضمرضًا ولكنه أعراض
رسطانية يف منطقة الرأس أو الرقبة.
اللعابية
 أمراض جهازية تؤثر يف الغددومؤشرات لحالة
كظاهرة شوغرين وظاهرة سسكا.
 خمج الغــدد اللعابية ويســبب هذا مرضية ال يدركجفاف الفم فيما إذا أصيبت معظم الغدد المصابون بها بأنها
اللعابية.
 -حاالت إزالــة الغدد اللعابية جراحيا ً و في حاجة للعالج

يحدث ذلك نادرا ً بسبب ندرة استئصال
الغدد اللعابية الرئيسة املتعدد.
 نقص شديد بالتغذية كنقص فيتامني Aويسبب هذا النقص تغريات تبدلية يف
جبلة الغدد اللعابية مما يؤدي إىل عجز يف
وظيفتها وذلك من النادر حدوثه.

أسباب جفاف الفم الثانوية:

 ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية. فقدان سوائل الجســم بسبب النزفوالتعرق الشديد واإلسهال واإلقياء.
 حاالت مرض الســكري الذي لم يتمعالجه أو مرض السكري الخفي.
 استخدام بعض أنواع األدوية التي تع ّدمن األسباب األكثر شيوعا ً لحاالت جفاف
الفم ،مثال ذلك:
 األدوية املضادة لالكتئاب وعىل األخصtricyclic antidepressants and
.monoamine oxides inhibitors
 املهدئات.ً
 األدوية املضــادة للقلق مثال short-:acting
benzodiazepines،
phenothiazine and other anti.psychotics
 مضادات الهيستامني. املدرات. -األدوية املضادة الرتفاع ضغط الدم.

فقدان حاســة الذوق كما يعــ ّد التقدّم
بالعمر من األســباب املؤدية إىل نقص
يف تدفــق اللعاب (جفــاف الفم) ،وقد
يعود ذلك إىل االســتحاالت العامة بسبب
الشيخوخة ،وخاصة لدى النساء اللواتي
يف) ســن اليأس (الذي يكون كرد فعل
ألخذ االسرتوجني.

االختالطات

يع ّد التسوس من التعقيدات الناتجة عن
جفاف الفم ،لذا ينصح املريض بالحد من
تناول الحلويات وباستخدام هالم فلور
الصوديوم أو ستينيس فلورايد للحد من
رسعة انتشار التسوس

يصاحب جفــاف الفم أحيانــا ً ظهور
الفطريات – الكانديدا – ويف هذه الحالة
ينصــح املريض بأال يســتخدم الطقم
الصناعي – إن كان يستخدمه – ويدعه
خارج الفم أثناء الليل ،ويحفظه يف محلول
صوديوم هايبوكلورايت أو كلورهسدين.
وكذلك ينصــح باســتخدام مضادات
الفطريات كماكونــازول جل أو مرهم
النايســتاتني وذلك بطــاء أي من هذه
املضادات – األســطح الداخلية لألطقم
قبل وضعها بالفم.

العالج

لعالج هــذه الحالة يجب أوال ً البحث عن
السبب األسايس ،ث ّم النظر يف كيفية تجنب
هذه املســببات كتجنب األدوية املذكورة
ســابقا ً والتدخني والكحــول واألطعمة
الجافــة ،ويجــب أن ينصــح املريض
باستخدام املحفزات اللعابية مثل:
 العلكة الخالية من السكر Sugar-freechewing gum
 استخدام األدوية التي تحفز اللعاب اإلكثار من رشب املاء اســتخدام بدائــل اللعــاب املتوفرةبالصيدليــات كلعاب االورثــان والتي
تحتوي عىل مادة الفلورايد

األعراض

هناك أعراض عديدة لجفاف الفم أهمها:
 صعوبــة تناول األغذيــة الجافة مثلالبسكويت.
 صعوبة يف الكالم و البلع. تقرحات وألم يف بطانة الفم. صعوبة السيطرة عىل األطقم الصناعيةإن كان املريض يستخدمها.
 طعم غري مســتحب يف الفم و أحيانا ًآفاق طب األسنان يناير 2013
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عالج األسنان المنطمرة في تقويم األسنان

الدكتور محمد أزهر إبراهيم الخرسه
دكتوراه و ا�ست�شاري تقومي الأ�سنان

تشكل األسنان المنطمرة عائقًا لدى مراجعي عيادات طب األسنان إذ تحتاج إلى
تدابيــر خاصــة فــي بعــض األحوال ،كمــا قد تحتاج إلــى خطة عالج متكاملــة من أجل
ســحبها تقويميــً إذا كان ذلــك ممكنــً .أو قد يضطــر الطبيب أحيانًا إلــى قلعها إذا
كانت أسنانًا شاذة أو ال يمكن سحبها أو إذا كان العالج التقويمي غير ممكن وكان
يخشى على األسنان المجاورة من السن المنطمر.
هناك حاالت أيضًا قد يجد الطبيب نفسه مضطرًا إلى إهمال السن المنطمر واالكتفاء بمراقبته (كل ستة
أشــهر أو ســنة) إذا كان ســحبه غير ممكن ،أو إذا كانت عملية قلع هذا الســن ذات ضرر كبير على األســنان أو
البنى التشريحية المجاورة بينما بقاء هذا السن المنطمر ال يسبب أية أعراض.
بناء على خطة عالجية متكاملة
غير أن اتخاذ أي قرار بسحب السن المنطمر أو قلعه أو إهماله يجب أن ّ
يتم ً
بنــاء على األشــعة البانوراميــة و اإلطباقية و األشــعة حــول الذروية ،أو األشــعة
يتــم فيهــا دراســة وضــع الســن
ّ
ً
الطبقية المحورية أحيانًا .و خالصة القول ال توجد خطة واحدة أو «ترياق» أو وصفة جاهزة لجميع حاالت االنطمار
الســني ،لهــذا يجــب علــى الممارس دراســة ّ
بنــاء على الظــروف والمعطيات
كل حالة على حــدة و اتخاذ القرار
ً
ّ
بكل حالة لوحدها.
الفردية المتعلقة
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الكلمات األساسية:

األســنان املنطمــرة Impacted
 ،Teethالســحب أو التبزيــغ التقويمي
 ،Orthodontic Eruptionالقلــع
 ،Extractionاألشــعة حــول الذروية
.Periapical Radiographies

المناقشة و الطرق
و الوسائل:

هناك ثالثة احتماالت للتعامل مع األسنان
املنطمرة من وجهة نظر تقويمية و هي
 -1التبزيغ أو الســحب التقويمي للسن
املنطمرة.
-2قلع السن املنطمرة.
-3اهمال هذه السن املنطمرة و مراقبتها
عىل فرتات زمنيــة للتأكد من بقائها دون
أعراض.
علمــا ً أن هناك احتمــاالت تعامل أخرى
ممكنة أو موجــودة يف النصوص الطبية
مثل قلع و إعادة زراعة السن املنطمرة أو
اســتخراج الخاليا الجذعية منها .غري أن
هذه املقالــة ال تدخل يف هذه األبحاث التي
يمكن االطالع عليها يف تخصصات أخرى
أو يف مقاالت طبية أخرى.
 -1التبزيغ أو الســحب التقويمي للسن
املنطمــرةOrthodontic Eruption of:
Impacted tooth
تهدف هذه العملية إىل تهيئة مســافة
مناسبة للسن املنطمرة و من ثم سحب
هذه السن لتأخذ مكانها الصحيح ضمن
القوس السنية .و لهذه العملية وسائل و
طرق مختلفة من حيث شــكل الجراحة
املطلوبة لسحب السن حيث تقسم أحيانا ً
إىل نوعني هما السحب التقويمي املفتوح
أو املغلق .و ســوف ترشح هذه املقالة
النوعــن املذكورين مــع أمثلة عن كل
منهما.
أ -التبزيــغ أو الســحب التقويمــي
املفتوحOpen Orthodontic Eruption:
تهدف هذه الطريقة إىل الوصول إىل السن
املنطمر عرب نافذة ضمن األنسجة الرخوة
التي تغطي السن املنطمرة (الشكل  ,)1ثم

الشكل  1طريقة الوصول إىل السن املنطمرة

الشكل  2بدء الجر التقويمي للسن املنطمرة بعد تهيئة املسافة الكافية

يتم قلع األسنان
المنطمرة إذا كانت
شاذة أو ال تتوفر لها
مسافة كافية أو لدى
صعوبة أو استحالة
جرها تقويميًا
يتم سحب هذه السن املنطمرة تقويميا ً بعد
تهيئة املســافة املناسبة لها (الشكل .)2و

تأخذ الســن مكانها الصحيح بعد الجر
التقويمي بنا ًء عىل خطــة عالج متكاملة
(الشكل .)3
ب -التبزيــغ أو الســحب التقويمــي
املغلقClosed Orthodontic Eruption:
ال يختلف الســحب املغلق إال يف شــكل
و طريقــة العمل الجراحــي ،حيث يتم
الوصول إىل السن املنطمرة جراحيا ً ثم يتم
كشفها ووضع وسائل السحب التقويمي
ثم يتم إغالق مــكان الرشيحة الجراحية
 ،Surgical Flapغــر أن مراحل الجر
التقويمي تبقى نفس مراحل التبزيغ أو
الســحب التقويمي املفتوح بعد املرحلة
الجراحية (األشكال .)6 ، 5 ، 4
آفاق طب األسنان يناير 2013
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علما ً أن املمارس قد يجد نفسه مضطرا ً يف
بعض األحيان أن يقرر قلع السن املنطمرة
و هنا يربز النوع الثاني يف طريقة التعامل
مع األسنان املنطمرة.
 -2قلع األسنان املنطمرةExtraction of :
Impacted Teeth
يتم قلع األسنان املنطمرة إذا كانت شاذة أو
ال تتوفر لها مسافة كافية أو لدى صعوبة
أو استحالة جرها تقويمياً.
علما ً أن املمارس قد يجد نفسه مضطرا ً أن
يهمل وجود سن منطمرة يف بعض الحاالت
إذا كانت بدون أعراض و هنا يربز الشكل
الثالث من أشــكال التعامل مع األســنان
املنطمرة.
-3اهمال هذه السن املنطمرة و مراقبتها
عىل فرتات زمنيــة للتأكد من بقائها دون
أعراض:
قد تكون الســن املنطمرة موجودة يف
أماكن ال تؤثر ســلبا ً عــى املجاورات
الترشيحية و قد يكون اســتخراجها
جراحيا ً أو محاولة جرها تقويميا ً مدمرا ً
أو مؤذيا ً لألسنان املجاورة أو لألنسجة
املجاورة ،و يف هذه الحالة قد «يهمل»
الطبيب هذه الســن املنطمرة عىل أن
يخرب املريض(ة) بحالته و أن يخضع
املريض(ة) للمراقبة الدورية كل ستة
أشهر أو كل سنة.

الشكل  3الناب العلوي املنطمر بعد أخذه مكانه الصحيح ضمن القوس السنية

شكل  4الكشف الجراحي للسن املنطمرة

الخالصة:

تحتاج األســنان املنطمرة إىل دراســة
معمقة للحالة و دراســة وضع املريض
بشكل كامل و ذلك للوصول إىل الخطة
العالجية األفضل .علما ً أنه يتوجب عىل
الطبيب أن يفكر و يدرس كل حالة سن
أو أسنان منطمرة كحالة مستقلة و أن
يفكر يف كل االحتماالت و أن يبحث عما
يالئم وضع كل مريض بشــكل منفرد.
ألنه ال توجد وصفة جاهزة لكل األسنان
املنطمرة.
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شكل  5إغالق الرشيحة الجراحية بعد وضع عنارص السحب التقويمي Orthodontic Attachments

قصة أمراض اللثة

عامر السيد سليمان األتاسي
بورد �أمريكي يف علوم اللثة

لطالما استمتعت بكتب ويل ديورانت «قصة الحضارة» و «قصة الفلسفة» و كثيرًا ما تساءلت لماذا
ال نقوم نحن األطباء بتحرير كتب مماثلة تســرد تاريخ علومنا و تطور حرفتنا بشــكل شــيق يدفع عن
القــارئ الملــل و الســأم؟ هــذه المقالــة محاولــة للوقوف على لحظــات تاريخية مهمة فــي علوم أمراض
ثم ســرد لتطور طرق العالج المختلفة مع ذكر األشــخاص الذين أ ْث َروا هذا العلم و تركوا بصمات
اللثةّ ,
واضحة فيه.
يع ّد مرض اللثة كما يسميه العوام أو مرض التهاب
ماحول األســنان أحد أقدم األمراض التي عرفتها
البرشية و لعله املرض األكثر انتشارا ً يف املومياءات
املرصية املحنطة بل لربما سبق هذا املرض نخور
األســنان التي تحتاج إىل أطعمة سكرية و نشوية
لم يعرفها اإلنسان يف بداياته األوىل .و قد عثرعلماء
آثــار يف مدينة صيدا يف لبنان عىل فك برشي يعود
للقرن الخامس قبل امليالد  .ت ّم ربط أســنان الفك
بأسالك ذهبية لتثبيتها و ذلك بسبب تراجع العظم
حول هذه األسنان نتيجة إصابتها بمرض التهاب
ماحول األسنان periodontal disease
جهد األطباء و العلماء منذ أقدم األزمان يف تفسري
سبب هذا املرض و معالجته بطرق عدة ،و لطاملا
اعتربوه تظاهرا ً ألمراض عامة أكثر من كونه مرضا ً
موضعياً .ولعل الطريقة التي وصفها العالم الفذ
أبو القاسم الزهرواي ( )1013-936يف معالجة
هذا املرض بالتقليح و كشــط جذور األســنان
 Scaling/root planingباســتخدام أدوات من
تصميمه أقرب هذه الطرق ملعالجاتنا العرصية.
خالل عرص النهضة  Renaissanceانتقلت شعلة
العلم إىل أوروبا ،و قام أكثر من عالم بنرش وصف
و تحليل و طرق عالج ألمراض اللثة ولكن النظرة
العامــة للمرض ظلت عىل أنــه تظاه ٌر ألمراض
جهازية عامة واضطرابــات غذائية وهرمونية ,و
يمكن تفسري ذلك بأن بعض أمراض سوء التغذية
العامــة كمرض اإلســقربوط  Scurvyترتافق
بأعراض لثوية حادة ،و كذلك األمر بالنسبة ملرض
التهاب اللثة التقرحي الحاد الذي ينشط يف حاالت
نقص املناعــة و تد ّني الحالــة الصحية العامة
للمريض.

القرن التاسع عشر:

بعد أن تصدرت فرنسا و انكلرتا علوم أمراض الفم
لفرتة طويلة من الزمن انتقلت ريادة طب األسنان

خالل هذا القرن –خصوصــا ً يف النصف الثاني
منــه -إىل أملانيا )بروســيا) و الواليات املتحدة
خصوصا ً يف مجال التقنيات و العالج الرسيري.
اســ ُتخدم مصطلح  pyorrhea alveolarisألول
مرة عام  1823و ما تــزال هذه الكلمة (بيوريا)
مســتخدمة إىل اليوم عند بعض العوام املســنني
املثقفني يف بعض البالد العربية كلبنان مثالً .ظلت
النظرة العامة إىل هذا املرض خصوصا ً يف النصف
األول من هذا القرن عىل أنه مرض مرتبط بأمراض
عامة.
كان معظــم مماريس عالج أمــراض اللثة خالل
هذا القرن من األطبــاء البرشيني الذين تدربوا و
تمرســوا يف هذا املجال عىل يد ممارسني آخرين
ذوي خربة ,و لعل أبرز هؤالء كان األمريكي جون
ريغز  John Riggsالــذي درس وعاش يف والية
كونيتيكت األمريكيــة .يع ّد ريغز أول طبيب ينذر
نفســه لهذا االختصاص ,و كان أول من وصف
مراحل مرض ما حول األســنان بشكل ال يختلف
كثريا ً عما نعرفه اليوم .يف ذلك الوقت كانت معظم
املراجع تعد مرض اللثة مرضــا ً عاما ً وراثيا ً مع
النظر إىل العوامــل املوضعية –كالقلح -عىل أنها
عوامل ثانوية .و لكن ريغز الحظ أن التهاب اللثة
يزول بقلع األسنان املصابة مما يعني أن املشكلة
موضعية ,و ال ب ّد أن ُتعالج بإزالة ّ
كل ما عىل سطح
الجذر من ترسبات ,لذلك عكف عىل معالجة املرض
بتقليح األسنان و تسوية الجذور تحت اللثة حتى
مســتوى العظم .و يذكر الكاتب األمريكي مارك
تويــن  Marc Tawainأن ريغــز قام بتجريف
أســنانه خالل جلستني مدة األوىل تسع ساعات و
الثانية خمس ســاعات!! و كانت نتائج معالجات
ريغز ممتازة حتى يف الحاالت الصعبة .ت ّم اعتماد
طريقة ريغز يف العالج من قبل كثري من املمارسني
و الهيئات الطبية و يمكن اعتباره أعظم شــخص
مارس هذا العلــم إىل درجة أن البعض أطلق عىل

مرض اللثة مرض ريغز .Riggs disease
عارض ريغز بشــدة عملية قطع اللثة التي كان
يتبعها البعض وذلك بإجــراء قطع يف اللثة عند
مســتوى العظم ث ّم تقليح الجــذور و تجريف
قمة العظم الســنخي «امللوث» بواسطة السنابل.
يع ّد سلومون روبيتســك Solomon Robicsek
 )1928-(1845و هــو يهودي عاش و عمل يف
فيينا أحد رواد هذه الطريقة
يف نهاية القرن التاســع عرش عــدّل وليام ينغر
 William Youngerطريقــة ريغــز  Riggsيف
التقليح و تسوية الجذور بحيث أصبحت أكثر لطفا ً
دون الوصول إىل العظم ,و قام بتصميم مجموعة
أدوات مــع تلميذه روبرت ُغــد Robert Good
ســميت مجموعة األدوات هذه باسم Younger-
 Goodو ظلــت هــذه األدوات األكثر شــهرة و
اســتخداما ً إىل ما بعد الحرب العاملية الثانية ,و
ما تزال أداة  8-YG 7مســتخدمة من قبل الكثري
حتى اليوم .كان يَنغر سابقا ً لعرصه وطرح كثريا ً
من األفكار و املفهومــات قبل أن يتبناها البعض
بعرشات الســنني .تحدث عن إعــادة االلتصاق
 reattachmentبني اللثة والسن يف ذلك الحني,
و ناقش فكرة عزل النســيج البــري عن بقية
األنســجة للحصول عىل التحــام أفضل و يمكن
اعتبار هذه األفكار بذور لتقنية األغشــية املوجهة
للعظــم  Guided Tissue Regenerationالتي
ستظهر بعد ثمانني عاما ً تقريباً.
أداة من تصميــم  Younger & Goodو هي ما
تزال مستعملة حتى اليوم.
مع نهاية القرن التاســع عرش استقلت مهنة طب
األسنان عن الطب البرشي يف أمريكا و أصبح لها
كليات خاصة بها ,و بتأثري ريغز ترسخت فكرة ّ
أن
مرض اللثة هو مرض موضعي .بينما بقي طب
األســنان يف أوروبا ملحقا ً بالطب البرشي ,و بقي
التعامل مع مرض اللثــة كتظاهر ملرض جهازي
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مقاالت
عــام .اعترب هؤالء ّ
أن املرض ال يبدأ يف اللثة و إنما
يف األنسجة املجاورة لها ث ّم ينتقل إليها كتحصيل
حاصل.

القرن العشرون:

خالل الثلث األخري من القرن التاسع عرش حدثت
عدة اكتشافات علمية دفعت بمسار العلوم الطبية
و معالجاتها قدماً ,و لــم تظهر آثارها اإليجابية
حتى بداية القرن العرشين .كان أولها اكتشــاف
التخديــر العام ث ّم التخديــر املوضعي و تطوير
مادة التخديــر الربوكــن  Procaineيف عام
 . 1905ثاني هذه االكتشــافات كان اكتشــاف
النظرية الجرثومية عىل يد باســتور  Pasteurو
من ث ّم تطويرهــا عىل يد روبرت كوخ Robert .
 .Kochأما االكتشــاف الثالث فكان اكتشــاف
األشعة الســينية يف عام  .1895أخريا ً أدى التقدم
يف استخدام املجهر الضوئي إىل كشف الكثري من
خفايا مرض ما حول األسنان ,و أدرجت البكترييا
ضمن األسباب الرئيســة لهذا املرض ،ووضعت
فرضية اللويحة الجرثومية العامة nonspecific
 ، plaque hypothesisو التي تقول بأن املرض
تسببه مجموعة معقدة من الجراثيم.
رغــم هذا التقدم العلمي ظل هناك انقســام بني
العلماء حول طبيعة مرض ما حول األســنان بني
من اعتربه مرض «موضعي « و من اعتربه مرضا ً
عاماً .حاول آرثر مرييت  Arthur Merritيف عام
 1920أن يجمع بني النظريتني باعتبار ّ
أن العوامل
املوضعية هي عوامل أولية و ّ
أن العوامل الجهازية
هي عوامل ثانوية.
رسيريا ظلت املعالجة املحافظــة غري الجراحية
خالل النصف األول من هذا القرن هي السائدة بني
القسم األكرب من املمارسني ,و بقيت أدوات التقليح
املصممة من قبل  Younger-Goodشائعة حتى
عــام  .1950لم تكن هــذه األدوات هي الوحيدة
حيث قــام كليتون غريــي Clayton Gracey
من ميشيغان خالل الثالثينات بتصميم مجموعة
من أدوات التقليح  curettesيســتخدمها معظم
املمارســن اليوم .و خالل هــذه الفرتة برز عدد
من أطباء املعالجــة املحافظة يف الواليات املتحدة
 ،و يمكن اعتبــار ايزيدور هريشــفيلد Isidor
 Hirschfieldأشهرهم.
أحد أدوات التقليح من تصميم غرييس و التي ما
زال معظم املمارسني اليوم يستخدمونها
خالل الفرتة ما بني  1910و  1920وصف أكثر من
شخص طرقا جراحية متشابهة للتجريف املفتوح
ثم تنازعوا فيما بينهم عمن له قصب السبق يف هذا
امليدان .أشهر هؤالء ويدمان  Widmanالسويدي و
نيومان  Neumannاألملاني الرشقي و سيزنسكي
 Cieszinskiالبولوني .تتميز طريقة ويدمان بأن
الشــق حول أعناق األسنان ال يكون داخل امليزاب
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أداة من تصميم  Younger & Goodو هي ما تزال مستعملة حتى اليوم

أحد أدوات التقليح من تصميم غرييس و التي ما زال معظم املمارسني اليوم يستخدمونها

مرض اللثة أحد أقدم
األمراض التي عرفتها
البشرية ،وهو
األكثر انتشارًا في
المومياءات المصرية
المحنطة
اللثوي و إنما عىل بعد  1مم منه مما يسمح بإزالة
جزء من النسيج البرشي للجيب .يتبع ذلك شقان
عموديان ث ّم تسلخ الرشيحة بواسطة املرشط ,ث ّم
يصار إىل إزالة القلح واألنسجة الحبيبية و تشذب
حواف العظم و تــدور للحصول عىل طبوغرافيا
للعظم متجانســة ترشيحياً .بعد ذلك ت ّم اقرتاح
أكثر من تطوير و تعديل لهــذه الطرق من قبل
كريكالنــد  Kirkland 1932و كرين و كابالن
 Crane & Kaplanعــام  1934و لهؤالء أدوات
خاصة مشهورة بأسمائهم.
تال ذلك انقسام يف عالم أطباء اللثة إىل فسطاطني:
األول ينادي باملعالجة املحافظة (تقليح و تجريف
 )Scaling/root planingو اآلخر يدعو إىل العالج
الجراحي ,و هؤالء بدورهم انقسموا إىل مدرستني:
أنصار قطع اللثة و أنصــار الرشيحة للتجريف
املفتوح ( ,)open flap debridementولسوف
تنرصم عقود عدة قبل أن تتبلور اســتطبابات كل
من هذه املعالجات بشكل واضح.

اســتمر عالج قطــع اللثة كأكثر هــذه الطرق
اســتخداماً ,و خالل األربعينات ت ّم تلطيف هذه
الجراحة و توقف املمارســون عن تجريف حافة
العظم السنخي الذي كانوا يعتربونه ملوثا ً بعدما
أثبت العالم الفذ كرونفيلــد  Kronfeldأن هذا
العظم غري موبوء بالجراثيم.
بني الحربني العامليتني ,أدّت الدراسات النسيجية
و الترشيحيــة املرضية ألمــراض اللثة التي قام
بها مجموعة من العلمــاء اليهود يف مدينتي فيينا
و برلني إىل معرفة أعمــق لطبيعة هذا املرض و
إىل حــدوث تقدم هائل يف فهــم آليته اإلمراضية.
عندما اندلعت الحرب العاملية الثانية هاجر معظم
هؤالء العلماء مثــل غوتليب  Gottliebو أوربان
 Orbanإىل الواليات املتحدة األمريكية و أســهموا
بشكل كبري دفع عجلة هذا االختصاص و تأصيله
و تحرير علومه األساســية ,إىل أن ت ّم االعرتاف به
كاختصاص مستقل يف عام  1947من قبل جمعية
أطباء األسنان األمريكية.

بعد الحرب العالمية الثانية:

خالل الخمســينات كانــت عملية قطــع اللثة
 Gingivectomyهــي األكثر شــيوعاً ,و خالل
الستينات بدأ العالج الجراحي للثة ينترش بني عدد
أكرب من املمارسني عن طريق رفع رشيحة و إجراء
تجريف مفتوح لألنسجة امللتهبة و لسطح الجذر,
و كان هناك مدرستان إحداهما محافظة تقترص
عىل التجريف دون إزالة أي عظم داعم لألســنان
و يعــد رامفــورد  Sig Ramfjordمن جامعة
ميشيغان أحد أقطاب هذه املدرسة ,و قد أدركته
يف آخر أيامه و قد جاوز التســعني و كان يقول« :
يجب أن يوضع يف السجن كل من يزيل عظما من

حول األسنان!» .أما املدرسة األخرى فقد اعتمدت
عىل إجراء تشــذيب و إزالة لبعض العظم حول
األسنان  Osteoplastyبحيث يكون شكل العظم
متجانسا ً و موازيا ً لتقوســات اللثة و الحليمات
اللثويــة .و يعترب شــلوغر  Saul Shlugerمن
جامعة سياتل وجون بريتشارد John Prichard
و أوشــنباين  Oschenbeinرواد هذه املدرسة
و ّ
لكل منهم أدوات جراحية مشــهورة بأسمائهم
(مربد شلوغر و إزميل أوشنبني و رافعة سمحاق
بريتشارد.
خالل الســبعينات بدأت مرحلــة جديدة هامة
للعالج الجراحي و هي مرحلة الجراحة الرتميمية
 Regenerative surgeryباســتخدام طعوم
عظمية ملحاولة ترميم ما ضاع من العظم املحيط
باألســنان و كان روبــرت شــلهورن Robert
 .Schallhornمن كولورادو أحد رواد هذا الفن.
يف البداية اســ ُتخدم العظم الذاتي autogenous
من نفس املريض ,ثم ت ّم استخدام طعوم عظمية
برشية مجمدة و مجففة Freezed dried bone
و عظام حيوانية .كانت نتائج الجراحة الرتميمية
متفاوتة بني املمارســن و لكنها كانت بشكل عام
مبرشة بإمكانيــة ترميم العظم الضائع خصوصا ً
عند اختيار الحالة املناسبة.
يف منتصف الثمانينات حدث اخرتاق شيق وهام يف
مجال املعالجة الرتميمية باكتشاف األغشية املوجهة
لنمو األنســجة .Guided tissue membrane
رغــم ّ
أن فكرة عزل طبقة البــرة عن الجرح و
منع خالياهــا الرسيعة التكاثر مــن غزو مكان
الرتميم العظمي قديمة إال إن تطوير هذه الفكرة
باستخدام أغشية شبه عازلة يعود الفضل فيه إىل
الفريق السويدي بقيادة  Jan Lindheيف جامعة
غوتنــرغ .ال ب ّد هنا من التنويه إىل أن املدرســة
االسكندنافية التي ينتمي إليها هذا الفريق تفضل
العالج املحافــظ بالتقليح و املضادات الجرثومية
ملعظم الحاالت و يت ّم عالج بعض الحاالت جراحيا ً
عند وجود االستطباب لذلك.
خالل الســنوات األخرية ,بدأ األطباء يولون عناية
خاصة لسطح الجذر بعد تقليحه و ذلك بتطبيق
مواد خاصة يعتقد أنها تحض عىل تشــكل املالط
و التحام النســيج الضام به بعد إعادة الرشيحة
إىل مكانها .من هذه املواد نذكر :بروتينات القالب
املينائي  ,Enamel Matrix Proteinsو عوامل
النموGrowth factors .
خالل الســنوات األخرية بدأ اســتخدام الليزر يف
معالجــات أمراض اللثة و قــد أظهرت مجموعة
اإلربيوم  Erbiumمن الليزر مثل  Er:YAGنتائج
ّ
مبشة .و يكون اســتخدامها عــادة بعد إجراء
التقليــح بتمرير رؤوس اللــرز ضمن الجيوب

يتم حقن املضاد الحيوي املحمل عىل حبيبات يف الجيب املصاب بعد التقليح

في القرن التاسع
كان األمريكي جون
ريغز أول طبيب ينذر
نفسه الختصاص
أمراض اللثة
اللثوية حيث يعتقــد أنها تقتل البقايا الجرثومية
و تزيل األنســجة امللتهبة من باطن الجيب .ال بد
من التمييز هنا بني اســتخدام الليزر للتداخل عىل
اللثة كقطعها و تصنيعهــا  Gingivoplastyو
التي يمكن إجراؤها بأنواع عديدة من الليزر و بني
معالجة التهاب ما حول األســنان الذي يحتاج إىل
أنواع خاصة من الليزر.

العالج الدوائي:

مع أن العامل الجرثومي يلعب دور أساســيا ً يف
أمراض اللثة  ,قدمت املضــادات الحيوية نتائج
إيجابية محــدودة يف معالجة هذا املرض و ذلك
ألن العالقة الجرثومية-النســيجية يف هذا املرض
ذات طبيعة خاصة تختلــف عن معظم اإلنتانات
التقليدية ،باإلضافة إىل أن معظم التخريب العظمي
و النسيجي ينجم عن أنزيمات ذاتية و ليس بشكل
جرثومي مبارش.
يف عام  1968تبني أن أحد املضادات الحيوية وهو

الترتاســايكلني  Tetracyclineيتميز بانطراحه
يف الســائل اللثوي مما أعطــاه أهمية خاصة يف
املعالجــات اللثوية .ظهر خالل العرشين ســنة
يســمى باألدوية املضــادة للجراثيم
األخرية ما ّ
ً
املطبقة موضعيــا Controlled release local
 delivery antimicrobialsو هــي عبارة عن
ألياف أو كبسوالت أو حبيبات مرشبة باملضادات
الجرثومية يت ّم دكهــا يف الجيوب املصابة لتتحرر
هذه املضــادات خالل أيام بشــكل منتظمُ .يع ّد
ماكس غودسن  Max Goodsonيف بوسطن رائد
هذا التقنية.
يت ّم حقن املضاد الحيوي املحمل عىل حبيبات يف
الجيب املصاب بعد التقليح
هناك دواء آخر من عائلة الترتاســايكلينات و هو
الدوكيس ســايكلني تبني أن لــه خاصية تثبيط
األنزيمات املخربة لألنســجة و ت ّم اعتماده كدواء
معدل لفعل املضيف Host modulation drug
حيث يت ّم إعطاؤه بجرعات بسيطة لفرتات مديدة.

خاتمة:

ما يزال علم أمــراض اللثة و مــا يتعلق به من
معالجــات علما ً مهمالً يف كثري من دول العالم  ,و
خالل سنوات دراســة طب األسنان ال ُيعطى هذا
العلم حقــه و يكتنفه كثري من التعقيد والغموض
مما يؤدي إىل نفور معظم الطالب منه فيحجمون
عن تطويــر مهاراتهم و معلوماتهم يف هذا املجال
و ينعكس ذلك ســلبا ً عىل واقع املهنة  .و إنه ملن
املعيــب أن ينعقد العام القادم املؤتمر الســنوي
املئوي لألكاديمية األمريكية لعلوم أمراض اللثة يف
الوقت الذي ما يزال فيه هذا االختصاص مهمشا ً يف
كثري من دول العالم.
آفاق طب األسنان يناير 2013
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تاريخ طب األسنان عبر العصور
الدكتورة مها بنت علي المحيا

ا�ست�شارية ورئي�سة �شعبة طب �أمرا�ض الفم و عيادات الأ�سنان لذوي االحتياجات اخلا�صة

ق�سم الأ�سنان  /مدينة الأمري �سلطان الع�سكرية الطبية يف الريا�ض

منذ أن نشأت البشرية وجدت األسنان لكي تقوم بوظائفها المتعددة ومنها التجميلية والوظيفية
والنطق وغيرها من الوظائف ،وتطور علم طب األســنان بالتزامن مع تطور البشــرية  .ويظن البعض
أن طــب األســنان يعــد من المهــن الحديثة ,غير أن الوثائق التي اكتشــفت أخيرًا ّ
أن القدماء
تدل علــى ّ
قد مارسوا فن صناعة األسنان و كانوا يستبدلون األسنان الطبيعية بأسنان اصطناعية .وعلى الرغم
من أن مشكالت األسنان ظهرت منذ ذلك الوقت ,إلّا أنها كانت مختلفة نوعًا ما عن زمننا الحالي نظرًا
أن معدل تســوس
الختالف نمط وطبيعة المعيشــة .فمن مالحظة بقايا جماجم األحافير القديمة وجد ّ
األسنان كان منخفضًا جدًا مقارنة باإلنسان الحديث.
وذلك عائد إىل اختالف طبيعــة الغذاء ,حيث إن
الغذاء كان يعتمد عىل العنارص األساسية والحبوب
الكاملة كما كان شبه خا ٍل من السكريات املركبة.
إال أن فحص األســنان أظهر معــدالت أعىل من
الكــر والتآكل نظرا ً الحتــواء الطعام عىل مواد
صلبة أكثر واستخدام األسنان يف القتال وإمساك
األدوات وقطــع الحبــال وغريها.من جهة أخرى
كان الناس يســعون إىل التخلص من آالم األسنان
باســتخدام وصفات خرافية ووسائل غريبة فقد
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كانوا يطوقون أعناقهم بعقود من أسنان الكالب
وقاية من أمراض األســنان كمــا كانوا يوصون
بوضع قلب ثعبان أو فأرة مرة ّ
كل شهر للغرض
نفسه بل لجأوا إىل أكل براز الكالب و البق امللفوف
بأوراق الخبازى ليعالجوا به أسنانهم أو مسحوق
عظــام الكالب املجموعة مــن املقابر وبقي األمر
كذلك حتى ظهوراإلسالم الذي قاوم مجموعة من
أبشــع الخرافات و الهلوسات التي كان مجموعه
من البرش يمارسونها عىل أسنان الناس من خالل

اعتقادات غري منطقية يف هذا املقال ســوف نلقي
الضوء عىل تطور طب األســنان عــر العصور
املختلفة إىل أن وصل إىل الشكل الحديث.

طب األسنان قبل التاريخ:

يعتقد أن بدايات طب األسنان كمهنة مستقلة عن
املعالجة الطبية العامة يعود إىل األلف الخامس قبل
امليالد كالسومريني (5000ق.م) الذين سيطرت
الشعوذة والســحر عىل أسلوب املعالجة لديهم .و

الرومان واإلغريق:

يعود االعتقاد إىل أقدم وثيقة تتعلق باألسنان بأن
الدود هو الســبب يف تسوس األســنان ،كما وجد
نفس االعتقاد يف الهند والصني واليابان وحتى يف
كتابات هومر ،واستمر االعتقاد حتى  1300بعد
امليالد يف كتابات .Guy de Chauliac

الفراعنة (3000ق.م)

وصف هريودوتس املؤرخ اإلغريقي خالل زيارته
ملرص مدى التقدم الذي وصلوا إليه يف الطب .حتى
إن ّ
كل طبيب كان يختــص بعالج مرض معني.
يقول هريودوت« :كل البلد ميلء باألطباء ,بعضهم
للعني ,بعضهم لألسنان ,بعضهم للبطن ,والبعض
ّ
الظاهرة».إل أن هريودوت لم يذكر
لألمراض غري
تفاصيل أكثر عن أطباء وطرق عالج األسنان.
 و يعتقــد ّأن القدماء اســتخدموا القوس مع
مثقاب برأس حجري صغــر لصناعة الثقوب يف
األســنان إلزالة ما أصابها من عطب .بعد الحفر
قام األطباء بسد الثقوب بمزيج من سوائل عضوية
ذات لزوجة عاليه شــبيهة باإلسفلت مع نباتات
ذات خصائص تمنع نمو البكترييا.و ما ت ّم العثور
عليه من أوراق الربدي يوضح مدى دراية املرصيني
بطب األسنان -.أحد أوراق الربدي هي رسالة من
جندي يصف حالة زميلــه الذي نخرت «الدودة»
أســنانه .وتع ّد «بردية ايربس» التي تعود للفرتة
ما بــن  1700 - 1550ق.م مــن أهم الربديات
الطبية التي لها عالقة بطب األســنان ,فباإلضافة
للعديد من األمراض فقد ذكرت الربدية  4وصفات
لعالج تخلخل األســنان ,ووصفتــن لعالج آالم
األسنان ,ووصفة لعالج خراجات األسنان تتك ّون
مــن (الكمون والحنظل واللبّــان) ,و 4تركيبات
للمضمضة .كما وجدت وصفــة عالجية ملعالجة
االسقربوط .Scurvy
ً
 تظهــر الربديات أيضا أن أطباء األســنان كانلديهم ألقاب ومراتب كاملوجودة حاليا ً (أخصائي,
تسمى كالتايل:
استشاري) وكانت ّ
* الشخص الذي يعتني باألسنان.
* الشخص الذي يعالج األسنان.
* طبيب أسنان أول.
* طبيب أسنان أول للبيت امللكي.
 عىل الرغم من وجود القليل من حاالت التسوسيف املومياوات املحفوظة ّإل أن أمراض اللثة كانت
ظاهرة بشــكل واضــح من خالل تــآكل البنية
العظمية للفك .كما لوحظ أن التسوس كان ظاهرا ً
أكثــر يف مومياوات أفراد الطبقة امللكية بســبب
كثرة املأكوالت الســكرية ألصحاب املكانة العالية
والتي لم تكن متوفرة للشــعب .ومع ذلك نجد يف

القدماء مارسوا فن
صناعة األسنان وكانوا
يستبدلون األسنان
الطبيعية بأخرى صناعية
الربديات وصفة تعد نوعا ً من الحشــو هو عبارة
عن خليط من الطمــي النوبي ومرهم أخرض غري
معروف يخلطان سويا ً ويوضعان داخل السن .إال
أنه لوحظ أيضا ً وجود حاالت من خ ّراجات األسنان
نتجت عن طبيعة األكل الخشن املك ّون من الحبوب
غري املطحونة جيدا ً مما أدّى إىل تآكل األسنان بشكل
رسيع وموت األنسجة اللبية (العصب) ومع كثرة
مشكالت اللثة والتي تؤدي لتخلخل األسنان ومن
ث ّم سقوطها ظهرت الحاجة للرتكيبات التعويضية
لتعالج نقص األسنان .ففي يناير  2003عثر علماء
اآلثار يف منطقة جبل الرملة بالقرب من أسوان عىل
سن منحوت من الصدف يعتقد أنه كان مستخدما ً
يف زراعة األسنان.
ً
واســتخدم املرصيون أيضا األسنان املخلوعة يف
صناعة الجســور التعويضية لألســنان وقاموا
بربطها بأسالك الذهب بعد غرسها يف اللثة.
باإلضافة إىل ذلك فقد وجدت أحد الجماجم وفيها
فتحتان دائريتان يف املنطقــة املقابلة لجذر أحد
األرضاس ت ّم عملها بدقة جراحية لترصيف الصديد
املوجود يف الخراج .هذا العمل تكرر يف الكثري من
املومياوات يف الحقبة بني  2750 - 2900ق.م .كما
وجدت مومياء لحالة قام أطباء مرصيون بمعالجة
مريض مصاب بكرس يف الفك بحفر ثقوب يف عظم
الفك واستخدامها يف تثبيت الفك املكسور.

عــى الضفة املقابلة من البحر املتوســط لم يكن
الرومــان أقل اهتماما ً بأســنانهم من املرصيني.
ففــي 500 - 400ق.م .ذكــر كل مــن أبقراط
وأرسطو وسائل لتقوية األسنان ,كما ذكرا ترتيب
األسنان ومواعيد ظهورها يف الفم .وتطرقا أيضا إىل
طرق عالج التسوس والتهابات اللثة وطرق خلع
األسنان باســتخدام الكالبات واستخدام األسالك
لتثبيت األسنان املتخلخلة وكسور الفكني.
هذا وقد وجــدت لديهم كالبــات للخلع ,وقاموا
بصناعــة أطقم لألســنان من العــاج والعظم
والخشــب .كما عُرف عن االتروسكان  700ق.م.
الذين سبقوا الرومان يف شمال إيطاليا أنهم صنعوا
جسورا ً لألسنان باستخدام عظام الثريان وأسالك
الذهب لم ير التاريخ مثلها.
ووجدت وصفات منذ ذلك الوقت ملعجون استخدم
لتنظيف األســنان مكون من العظم وقرش البيض
وحجر َ
الخفان وامل ّرة .ووجدت كتابات عن اإلغريق
بأنهم نصحوا باستخدام النعناع لتنظيف األسنان,
ّإل أنه ال يوجد أي ذكر لفرشاة األسنان.
حضارة املايا  2000ق.م 900 - .ب.م
تع ّد حضارة املايا والتي غطت مساحات كبرية من
املكسيك وأمريكا الوســطى من أقدم الحضارات
يف العالم ,حيث ازدهــرت تقريبا ً يف  1000ق.م.
وبلغــت أوج مجدها بني  900 - 300ب.م .ظهر
اهتمام شعب املايا باألســنان يف وقت مبكر لكنه
لم يكن بدافع صحي بل بدافع ديني وشــعائري.
كان شعب املايا يقومون بوضع أحجار منحوتة يف
تجاويف مصنوعة يف األسنان األمامية وهي حية.
قام شعب املايا باســتخدام اسطوانات مستديرة
صغرية من النحاس يتم تدويرها بني األصابع او
بالقوس بعد تغطية السن بمعجون مصنوع من
بودرة الكوارتــز واملاء ليقوم بعمل املادة الكاحتة
لعمل ثقوب دائرية يف مينا األســنان ,ثم يت ّم قص
الحجر امللون ليناسب حجم الثقب املصنوع.
ً
من املمكن أن شــعب املايا اســتخدم أنواعا من
األعشاب للتخدير املوضعي قبل الحفر ,وبالنسبة
ألحجار الزينة قد استخدموا أحجارا ً مثل الرتكواز
والكيشــمك وحجر الدم وحجر الحية والكوارتز,
يتم تثبيتها يف التجاويف باألسنان باستخدام مواد
عضوية مختلفة .كانت هذه العادة منترشة لدرجة
أنه توجد جماجم كاملة يف متحف مكسيكو سيتي
وقد زينت أسنانها باألحجار.

حضارات أخرى
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منطقة األهواز.
حني فتحها املســلمون كان بها مستشفى وكلية
للطب متكاملتني ومن أبرز من درس فيها يف ذلك
الوقت هو «الحارث بن كلدة».

 1750 - 1792ق.م .والتــي تع ّد أقدم القوانني
املوضوعة ُذكِر قانونان ُيعاقب الفاعل فيهما بخلع
أسنانه ,كما وجدت عالجات لألسنان وأسعارها.
ويذكــر أن الصينيني  2700ق.م .اســتخدموا
العالج باســتخدام اإلبر الصينية لتســكني آالم
األسنان ووجدت لديهم وصفات ملعاجني وعالجات
لألســنان .كما أن هناك أدلة عــى ّ
أن الصينيني
استخدموا الحشوات املعدنية لحشو األسنان منذ
سنة  200ق.م .ظهرت آثار تثبت أن الفينيقيني يف
رشق املتوسط (لبنان) استخدموا
أسنان الحيوانات لتعويض األسنان املخلوعة بعد
تثبيتها بالخيوط.

أبرز علماء الطب في اإلسالم
ومساهماتهم في طب األسنان:

طب األسنان في اإلسالم:

عىل الرغم من أن املمارســات الطبية غري مذكورة
ً
رصاحة يف ما عدا بعض الفوائد
يف القــرآن الكريم
الطبية لبعض األطعمة الطبيعية كالعسل والفوائد
الصحية لالمتناع عن الكحول واملواد املســكرة,
ّإل أن القرآن الكريم يوضح القواعد األساســية يف
التعامل اإلنساني والتي تشمل تعامل الطبيب مع
مريضه وحتى تعامل املريض مع مرضه.
أما السنة النبوية فقد كان واضحا ً اهتمامها بمبدأ
«الوقاية خري من العالج»ّ .
فوضحت فوائد الصيام
ومراقبة الطعام ,والعالجات الطبيعية .كما ذكرت
أيضا ً طرقا ً ملعالجــة بعض األمراض مثل الحمى
والصداع والتهاب الحلق والتهاب ملتحمة العني..
الخ .كما كانت سباقة يف الحد من العدوى والحجر
الصحي وبيّنــت االحتياطات الواجبة للتعامل مع
املريض وتجنب العدوى يف حــاالت مثل الجذام
والطاعون.
ويرجع اهتمام اإلسالم بنظافة األسنان اىل 1400
عام ابتدا ًء بغســل الفم خمس مــرات يوميا ً قبل
كل صالة وانتها ًء بالسواك ,بينما لم يبدأاالهتمام
بنظافة األسنان يف أوروبا ّإل قبل أقل من  200عام
ولم يتع ّرف معظــم األمريكيني عىل ثقافة نظافة
األســنان ّإل عند عودة جنودهــم من أوروبا بعد
انتهاء الحرب العاملية الثانية 1945م.
يع ُّد الســواك هو أول فرشاة أسنان استخدمت يف
التاريخ ,وقد وصفه رســول الله صىل الله عليه
وسلم بقوله «مطهرة للفم ,مرضاة للرب» وقد نقل
البخاري  14حديثا ً ذكر فيها الســواك ,بينما نقل
مســلم يف صحيحه  13حديثاً .ويف دراسة حديثة
ت ّم قياس نســبة البكترييــا (Streptococcus
 )Mutansعىل عدد من املرىض بعد تقســيمهم
ملجموعــات اســتخدمت الفرشــاة واملضمضة
والســواك ,ظهر فيها االنخفاض األكرب يف نسبة
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دراسة بقايا الجماجم
القديمة كشفت عن
انخفاض معدل تسوس
األسنان مقارنة باإلنسان
الحديث
البكترييا يف الحاالت التي استخدم فيها السواك.
يف مرحلة ما قبل اإلســام كان الطب عشــوائيا ً
قائما ً عىل التجربة .وكان البدو يســتقون علومهم
من شيوخ القبائل والعجائز .ومع انتشار اإلسالم
وتوسع الدولة اإلسالمية تع ّرف العرب عىل ثقافات
شــعوب أخرى ,وانتقلت إليهم مصــادر العلوم
اإلغريقية والرومانية .كما أضيفت إليها علوم من
بالد فارس وبالد الشام والهند والدولة البيزنطية.
 هذه العلــوم لم تتم فقط ترجمتهــا إىل اللغةالعربية ولكن ت ّم أيضــا ً البحث فيها وتمحيصها
وأُضيف إليهــا أضعافها ث ّم ت ّم تأريخها وترتيبها
وتســجيلها مما نتج عنه منهجية علمية جديدة
انترشت يف العالم اإلسالمي وكانت النواة للنهضة
الحديثة.
وبالنســبة للطب ّ
فإن بداية تع ّرف املسلمني
عىل الطــب يف الحضارات األخرى كان يف عهد
الخليفة عمر بن الخطاب مع فتح بالد فارس
«جنديســابور» التي أنشأها
وبالذات مدينة ُ
االمرباطور ســابور األول ملك الساسانيني يف

* أبو القاســم الزهــراوي1013 - 936(( :م):
()Abulcasis
يعــ ُّد الزهراوي املولــود باألندلــس أحد أعظم
الجراحني بالتاريخ .فباإلضافة إىل اخرتاعه للعديد
من األدوات الجراحية كاملرشط واملقص ,فقد وضع
أيضا ً أسس العمليات الجراحية والترشيح لدرجة
أن بعــض العمليات التي كان يقــوم بها الزالت
تطبق يف الوقت الحــايل بالكيفية التي وصفها-.
ألّف الزهراوي كتــاب «الترصيف» الذي يحتوي
عىل  30مجلدا ً خصــص األخري منها للحديث عن
األسنان وأمراضها وعالجها.
يع ّد الزهراوي أول جراح أسنان يف التاريخ حيث
وصف يف كتابه خلع األســنان وخلــع الجذور
املتكــرة واملدفونة يف اللثة باســتخدام كالبات
خاصة وأدوات قام باخرتاعها بنفسه .وربما كان
أول من طبق نظرية «آخــر العالج الخلع» ففي
كتاب الترصيف يقول« :ينبغي أن تعالج الرضس
من رجعه ّ
بكل حيلة وتتوانى عن قلعه ،فليس منه
خلف إذا قلع ألنه جوهر رشيف ،حتى إذا لم يكن
ب ّد من قلعــه ،فينبغي إذا عزم العليل عىل قلعه أن
تتثبت حتى يصح عنــدك الرضس الوجع ،فكثريا ً
ما يخــدع العليل الوجع ويظــن أنه يف الرضس
الصحيح فيقلعه ث ّم ال يذهــب الوجع حتى يقلع
الرضس املريض».
كما كان أول من ربط بني تكون الجري عىل األسنان
ومشاكل اللثة ووصف الطريقة الصحيحة إلزالة
الجري والتصبغات من األســنان باستخدام أدوات
اخرتعها بنفســه ورشح ربط األسنان املتخلخلة,
باإلضافة إىل أنه وصف زراعة األســنان املخلوعة
وربطهــا باألســنان املجاورة .أيضــا كتب عن
استبدال األســنان املخلوعة بأسنان مصنوعة من
عظم الثور.ومن إنجازاته الجراحية أنه رشح بدقة
معالجة وطريقة اســتئصال األكياس ( )cystمن
الفك .ووصف أيضا ً بعض الطرق العالجية ومنها
عالج الرائحــة الكريهة الناتجة عن تناول البصل
والثوم باســتخدام جوزة الطيب والهيل والقرفة
ومضغ أوراق الكزبرة ,وكتب كذلك أنه يمكن عالج
املشــكلة بتناول الجبن املقيل يف زيت الزيتون مع
القرنفل.

طب األسنان في عصر النهضة
األوروبية:

ابن سينا (:)1037 - 980
()Avicenna

 يع ّد ابن ســينا عند الكثري من علماء ومؤرخيالطب أعظــم طبيب يف التاريخ ,هذا ألنه باإلضافة
لرباعته بالطب فقــد تعدّى علمه إىل الفلســفة
والفيزياء واملنطقُ .منح ألقابا كثرية منها «الشيخ
الرئيس» و»املعلم الثاني» بعد أرسطو الذي سمي
املعلم األول.ألّف ابن سينا كتاب «القانون» والذي
شمل العديد من الفصول عن طب األسنان.
شدد ابن سينا عىل أهمية تنظيف األسنان ووصف
إزالة التصبغات من األسنان باستخدام امللح وقرون
األيائل املحرتقة ومسحوق ّ
محض من حرق قشور
الثعابني.و قام بحشو األســنان باستخدام مواد
كثرية منها الرسو وامل ّرة واملستكة والعبهر وجوزة
الطيب والكربيت األصفــر والكافور .وقام بعالج
مشــاكل العصب عن طريق تقطري الزرنيخ املغيل
يف الزيت داخل الســن.كما قام أيضا باستخدام
أبخرة البنج األسود كعالج ديدان األسنان كالعادة
الرومانية القديمة .كما رشح ابن ســينا طريقة
عالج كســور الفك باســتخدام إطباق األسنان
( )occlusionعن طريق ربط األســنان ببعضها
ليصبح أول طبيب يســتخدم هذه الطريقة والتي
ال تزال مستخدمة إىل يومنا هذا.

أبو بكر الرازي (926 - 841م)
()Rhazes

كان أبو بكر الرازي أحد أبــرع العلماء واألطباء
املسلمني الذين عاشــوا يف القرن العارش امليالدي.
ألّف كتاب «الحــاوي» الذي جمع فيه علوم الطب
منذ زمن اإلغريق وحتــى عام 925م والذي بقي
مرجعا ً يدرس يف كليات الطب قرابة  400عام.
كما يع ّد كتابه «املنصوري» أول كتاب منذ العصور

تعد ُبردية ايبرس
ّ
أهم
الفرعونية من
ّ
البرديات الطبية
التي لها عالقة بطب
األسنان
القديمة يتحدث عن وصف األســنان .وليس فقط
وصف شكل وترشيح األسنان املختلفة بدقة ولكن
أيضا ً طريقة عمل الفك وآلية املضغ.
كمــا وصف الرازي أيضا ً طريقة حفر األســنان
باستخدام املثقاب ,وكان يعالج التسوس باستخدام
الصــوف املضغوط بعد غمســه يف الزيت املغيل,
كما ذكــر عنه أنه كان يضــع الحلتيت واألفيون
يف األسنان املتسوســة ,وكذلك استخدم الكافور
والزرنيخ األحمر املغيل يف الزيت لحشــو الجذور.
وينقل الرازي أيضا ً عن ثابت بن ق ّرة والذي عاش
يف بغداد يف القرن التاسع أن سبب تسوس األسنان
وتكرسها هــو األحماض التي تصيب األســنان
وليست دودة,وإذا كانت األســنان متآكلة فالب ّد
من حشــوها ألن ذلك يمنع الرطوبة من الوصول
إىل األسنان ويخفف األلم ويوقف تكرس األسنان.
وبذلك كان أول من ألغى فكرة دودة األسنان حتى
قبل «بيري فوشــارد» ( )Pierre Fauchardاألب
لطب األسنان الحديث .ث ّم ذكر أيضا ً حشو األسنان
باستخدام مادة مكونة من أمالح معدنية والذهب
والنحاس .لتكون أول ما اســتخدم من الحشوات
املعدنية.

بعد سنوات طويلة من هيمنة الكنيسة عىل الحياة
العمليــة يف أوروبا واحتكارهــم لزعامة املجتمع
ومحاكمة املفكرين واضطهادهم ,بدأت ســطوة
الكنيسة تضعف يف أوروبا مما سهّل ظهور الكثري
من املدارس الفكرية وظهور عرص النهضة يف األدب
والفن والفلك ويف كافة املجاالت ومنها الطب.
يف الســنوات ما بني  1000 - 500م كان الطب
والجراحة وطب األســنان محصورا ً عىل الكهنة
وبعد أن أصدر البابا قرارا ً يف 1163م ّ
أن أي عمل
يتضمن إراقة للدماء ال يجب أن يقوم به أي كاهن,
تحولت املهنة من الكهنة إىل الحالقني والذين كان
عملهم مقترصا ً عىل الخلع وشــق الخراجات فقط
ومن أشهرهم (أمربوز باري) الج ّراح املشهور.
وبالنســبة لتعويض األســنان فقــد كان يت ّم
باستخدام أســنان حقيقية .الغريب يف األمر ّ
أن
الغني كان يملك حرية االختيار بني الحصول عىل
سن «حي» أو «ميت» .الحصول عىل سن حي كان
يعني أن الغني يختار الســن من فم أحد الفقراء
«املتطوعني» والذي يكون قريبا ً لشكل لألسنان يف
فمه ث ّم يقوم الطبيب بخلع الســن من فم الفقري
ووضعه مكان سن الشخص الغني ويثبته بأسالك
الفضة .أما بالنســبة ملن ال يملك املال الكايف ّ
فإن
الحصول عىل سن من جثة رجل ميت يع ّد البديل
األرخص .بالطبع فإن قلييل الحظ كانوا يحصلون
عىل الزهري (السيفليس) والسل من األسنان التي
يحصلون عليها.

ليوناردو دافنشي:

باإلضافة إىل الفــن والفيزيــاء وامليكانيكا ّ
فإن
عبقرية دافنيش وصلــت إىل علوم الطب .فقد قام
بترشيح الجسم البرشي ورسم ّ
كل جزء فيه بدقة.
كما درس ترشيح الجمجمة والفكني وهو أول من
وصــف الجيوب األنفية بدقــة وأول من ميز بني
الضواحك ( )premolarsواألرضاس (.)molars
ّ
وبي مسار األعصاب.
و يف عــام  1500ميالدى اكتشــف الكيميائي
الســويرسي  Paracelsusمــادة الجوتابريكا
 gutaperchaالتي تســتخدم يف املعالجه اللبية
حتى يومنا هذا.

بيير فوشارد (Pierre
)Fauchard

لقب بيري فوشارد بـ (األب لطب األسنان الحديث)،
وذلك ّ
ألن مهنة طب األســنان تدين لهذا الطبيب
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دراسات وأبحاث
الفرنــي بالكثري من الفضل .حيــث قام بجمع
ّ
كل ما كتب عن طب األســنان ور ّتبه ووضعه يف
كتاب (طبيب األسنان الجراح) (The Surgeon
 .)Dentistوصف فوشــارد بدقــة ترشيح الفم
واألسنان ,والتسوس وعالجه ,كما وصف أمراض
الفم وعالقتها بالصحة العامة ,وتشــوهات الفم
واألســنان.ويع ّد أول من مارس طب األسنان بنا ًء
عىل أسس علمية يف العرص الحديث ،وطالب بفصل
طب األســنان عن الطب .كما طالب أيضا ً يف سنة
1699م بعدم الســماح بممارسة طب األسنان إال
بعد تجاوز امتحان ملمارسة املهنة.
و يف عام 1791اخرتع الدكتور John Greenwood
جهاز لحفر األســنان املصابة بالتسوس والذي
يدور بواســطة القدم واقتبس الفكرة من ماكنة
الخياطة التي كانت والدته تســتخدمها ويع ّد هذا
الطبيب طبيب أســنان الرئيــس األمريكى األول
جورج واشنطن.
بعد أن كان املريض يجلس عــى األرض أو عىل
كريس خشــبي قام جيمس سنيل James Snell
بتصنيع أول كريس لألسنان بظهر متحرك يف عام
 .1831ويف عام  1871اخرتع جيمس موريسون
 James B. Morrisonأول جهاز لألسنان يعمل
بتكرار الضغط بالقدم.
و يف عام  1871اخرتع  George f greenجهاز
الهاند بيس الكهربائى حيــث يقوم هذا الجهاز
عىل حفر األسنان املصابة بواسطة جهاز األسنان
الكهربائى والهاندبيس هى القبضة التى يمســك
بها طبيب األســنان بيده ليقوم بعالج األســنان
بواســطة حفر الســن و إزالة الجزء املصاب من
السن ويقوم طبيب األســنان بوضع الحشوة يف
مكان الحفرة لوقاية السن من القلع.
أما طب األســنان الحديث فقد بــدأ يف منتصف
القرن التاســع عرش امليالدي وواكبه تطور كبري
واخرتاعــات عظيمة ســاهمت يف تطــور املهنة
كاخرتاع البنج املخدر واكتشــاف أشعة األسنان
حيث اكتشــف العالم األملاني رونتجن أشــعة
اكس يف عام 1895وىف عام  1896اســتخدمها
الطبيب  Edmond kell sىف تصوير أول أشــعة
لألســنان للفكني العلوي والسفيل يف التاريخ .كما
ت ّم خالل القرن التاسع عرش إنشاء كلية بالتيمور
لطب األسنان بوالية ماريالند األمريكية كأول كلية
متخصصة لطب األسنان.

التطور في مجال التخدير:

 يمكننا القول إنه بدون اكتشــاف التخدير فإنهلم يكن من املمكن الوصول إىل النتيجة الحالية من
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ظهر اهتمام شعب
المايا باألسنان في وقت
مبكر لكنه لم يكن
بدافع صحي بل بدافع
ديني وشعائري
التطور يف طب األسنان.
 يف السابق كان التخدير يعتمد عىل جعل املريضيتعاطى الكحول أو األفيون أو حتى برضبه حتى
يفقد الوعي.بالطبع فإن الجرعة لم تكن محسوبة،
لذلك ّ
فإن املريض كان إما غري مخدر بشكل جيد
أو أن تكون الجرعة زائدة .كما أن العالج كان الب ّد
أن يت ّم برسعة حيث إن  20دقيقة كانت كافية لكي
يموت املريض من األلم أو اإلجهاد العصبي.
 يف عام  1844قام «هوراس ويلز» باســتخدامالغاز الضاحك  N2Oكمخدر ,وبعده بســنوات
قليلة استخدم «ويليام تي جي مورتون» غاز اإليثر
كمخدر يف طب األسنان.
وبعد اكتشــاف الكوكايني يف عام 1884م نجح

الدكتــور ويليام هالســتِد باســتخدام محلول
الكوكايني  4%من تخدير العصب الفكي السفيل.
ومــن الجدير بالذكــر ّ
فإن محاذير اســتخدام
الكوكايــن وخطــورة اإلدمان دفعــت «الفريد
اينهورن» للبحث عن دواء مشتق من الكوكايني ال
يسبب اإلدمان وال يحمل عيوب الكوكايني .ويف عام
 1905نجح يف تركيب أول مخدر يستخدم يف مجال
األسنان وأسماه «النوفوكني .»Novocaine -

التطور في مجال حشو
وتعويض األسنان:

انترشت الحشــوات املعدنية يف أوروبا مع بداية
القــرن الثامن عرش ,وكانوا يســتخدمون أوراق
الذهب والتــي كانت ُتدك داخــل التجاويف يف
األســنان بعــد تنظيفها .كما اســتخدموا أيضا ً
الرصاص وأوراق القصدير.
بعد ذلك قام مجموعة من العلماء الفرنسيني بخلط
الزئبق مع عدد من املعادن واســتخدام الخليط
(األملغم) لحشو األســنان يف أوائل القرن التاسع
عرش ,املركب األول كان يحتاج إىل تسخينه لجعل
العنارص تتحــد .ويف عام  1819قام الدكتور بيل
يف انجلرتا بتطوير خليط لألملغم يتماســك بدون
الحاجة إىل تسخينه.
كان العيــب يف األملغم أنه كان يتمدد عند تصلبه مما
كان يسبب كرس األسنان لكن الدكتور «جرين فرديمان
بالك» « »G.V. Blackنجح يف إيجاد الرتكيب الصحيح
لألملغم كما وضع قواعد وأصول حفر األسنان والتي
ال تزال تستخدم حتى الوقت الحايل.
 ويف عام  1890بدأت ثورة طب األسنان التجمييل.وت ّم اســتخدام األكريل لحشو األسنان األمامية ّإل
أنه كان يؤدي إىل حدوث ترسيب حول الحشــو
ويسمح بدخول البكترييا .ويف عام  1962ظهرت
أول حشوة تجميلية «كمبو َزيت» ,ويف السبعينات
كانت األشــعة فوق البنفســجية  UVتستخدم
لتصليب الحشوات وت ّم استبدالها بالضوء العادي
يف الثمانينيات.
ويف خمسينيات القرن العرشين ت ّم اكتشاف زراعة
األســنان والتي أحدثت نقلة كبرية يف طب األسنان
كاستعاضة ثابتة للسن املفقود ,كذلك بدأت إضافة
مادة الفلورايد ملعاجني األسنان للوقاية من التسوس
ويف عرصنا هذا تطور طب األسنان بشكل كبري جدا ً
واستخدمت فيه أحدث التقنيات العلمية والرقمية
البتكار وتصنيع أدوات ومواد وأجهزة طب األسنان
الحديثة التي تتواكب والفورة التكنولوجية العاملية
كتقنية الليــزر وتقنية النانو والتي أدت إىل تطوير
وارتقاء هذه املهنة بشكل أكرب من ذي قبل.

انشطة الجمعية

األنشطة العلمية للجمعية السعودية لطب األسنان
من  2012 / 1 / 1م إلى  2012 / 12 / 31م
المؤتمرات والندوات الداخلية:
* املشاركة يف الندوة العاملية األوىل لزراعة األسنان
التي نظمها مركز طب األســنان بمدينة امللك سعود
الطبية بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب األسنان
والنادي السعودي للتعويضات السنية وزراعة األسنان
خالل الفرتة من  18-17ربيع األول 1433هـ املوافق
 10-9فرباير 2012م بمدينة امللك سعود الطبية.
* املشاركة يف املؤتمر الدويل لطب األسنان بمجمع
امللك فهد الطبي العسكري والثاني للجمعية السعودية
لعالج جذور وعصب األســنان املنعقــد خالل الفرتة
من 21-17ربيع األول 1433هـ املوافق  14-10مارس
2012م بفندق مريديان الخرب .د .أحمد القحطاني.
* املشــاركة يف املؤتمر العاملي الثالث لكلية طب
األسنان بجامعة امللك عبدالعزيز الذي نظمته كلية طب
األسنان بجامعة امللك عبدالعزيز بالتعاون مع الجمعية
السعودية لطب األسنان خالل الفرتة من  22-19ربيع
اآلخر 1433هـ املوافق  15-12مارس 2012م بفندق
هيلتون جدة .د .أحمد القحطاني ،د .عبدالغني مرية،
د .عبداللــه الكريديس ،د .خالد الحمــدان ،د .خليل
العيىس ،د .رنا الحمدان.
* املشاركة يف مؤتمر كوينتيسنس العربي العاملي
األول لطب األسنان الذي نظمته كليات الرياض لطب
األســنان والصيدلة بالتعاون مع دار كوينتســنس
العاملية للنرش والجمعية السعودية لطب األسنان خالل
الفرتة من  21-19جمادى األوىل 1433هأ املوافق -11
 13ابريل 2012م بفندق الفيصلية بالرياض .د .أحمد
القحطاني ،د .عبدالغني مــرة ،عصام الحيدري ،د.
عبدالله الكريديس ،د .خالد الحمدان ،د .خليل العيىس،
د .رنا الحمدان.
* املشاركة يف اللقاء الســنوي الثالث للمجلس
العلمي لطب وجراحة الفم واألســنان ويوم املتدرب
بالهيئة الســعودية للتخصصات الصحية الذي عقد
يــوم الخميس  5جمادى الثانــي 1433هـ املوافق
 26ابريل 2012م يف الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية.
* املشاركة يف اللقاء العلمي السنوي العارش لكلية
طب األســنان بجامعة الدمام الذي نظمته كلية طب
األسنان بجامعة الدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية
لطب األسنان خالل الفرتة من  12-10جمادى اآلخرة
1433هـ املوافــق  3-1مايــو 2012م بكلية طب
األسنان  -جامعة الدمام .د .أحمد القحطاني.
* املشاركة يف تنظيم مؤتمر ومعرض MEDEXPO
اململكة العربية الســعودية خالل الفرتة من 20-17
يونيــو 2012م – مركز جدة للمنتديات والفعاليات -
جدة.
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املؤتمرات الخارجية:
* املشاركة يف مؤتمر اإلمارات الدويل لطب األسنان
ومعرض طب األســنان العربي – ايدك دبي 2012م
الذي عقد خالل الفرتة من  10 8-ربيع األول 1433هـ
املوافق  31يناير –  2فرباير 2012م بمركز دبي الدويل
للمؤتمرات واملعارض .د .أحمد القحطاني ،د .عصام
الحيدري ،د .عبدالله الكريديس ،د .رنا الحمدان.
* املشاركة يف املؤتمر الدويل السادس عرش لجمعية
أطباء األســنان الكويتية املنعقد خالل الفرتة من -24
 26ربيــع الثاني 1433هـ املوافــق  19-17مارس
2012م بفندق املوفمبيــك باملنطقة الحرة .د .عاصم
االنصاري.
* املؤتمر الثامن للجمعية الخليجية لطب األسنان
ومؤتمر قطر الدويل الثاني لطب األسنان املنعقد خالل
الفرتة من  21-20جمادى األوىل 1433هـ املوافق -12
 13ابريل 2012م بفنــدق ومنتجع رشق – الدوحة.
د .أحمد القحطاني ،د .عبداللــه الكريديس ،د .خالد
الحمدان ،د .خلييل العيىس ،د .رنا الحمدان.
* املشــاركة يف مؤتمــر & 6th CAD/CAM
Computerized Dentistry International
 Conferenceالذي نظمته شـعـبة األسنان بجمعيـة
اإلمـارات الطبـية بالتعاون مع الجمـعية السعـودية
لطـب األسنان خالل الفرتة من  13-12جمادى الثاني
1433هـــ املوافق  4-3مايــو 2012م بفندق ريتز
كارلتون– دبي – اإلمارات العربية املتحدة .د .عصام
الحيدري.
* املشاركة يف املؤتمر العاملي لالتحاد العاملي لطب
األسنان FDI 2012م الذي عقد خالل الفرتة من-11
 14شوال 1433هـ املوافق  29أغسطس –  1سبتمرب

2012م – هونج كونج.
* املشاركة يف مؤتمر Greater Dental Meeting
الذي عقد خالل الفرتة مــن  14-9محرم 1434هـ
املوافق  28-23نوفمرب 2012م – نيويورك – الواليات
املتحدة األمريكية.
* املشــاركة يف مؤتمر ITI Congress Middle
 Eastالذي نظمته رشكة  Straumannبالتعاون مع
الجمـعية السعـودية لطـب األسنان خالل الفرتة من
 24-23محرم 1434هـ املوافق  8-7ديسمرب 2012م
– أبوظبي– اإلمارات العربية املتحدة.
أ .اللقــاءات العلميــة والشــهرية للجمعية
السعودية لطب األسنان:
 الرياض ( اللقاءات الشهرية):* عقد لقاء علمي شــهري يف تخصص أمراض
الفم وعالج اللثة يوم األحد  16جمادى األوىل 1433هـ
املوافق  8ابريل 2012م بفندق شرياتون الرياض .د.
عيل الرفاعي ،أ .د .نذير باباي.
* عقد لقــاء علمي شــهري يف تخصص زراعة
األســنان ،عالج طبيعي يوم األحد 15جمادى الثاني
1433هـ املوافق  6مايو 2012م بفندق شــراتون
الرياض .د .سعيد الزهراني ،أ .أسامة الغامدي.
* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص عالج عصب
وجذور األسنان يوم األحد  29شوال 1433هـ املوافق
 16سبتمرب 2012م بفندق شــراتون الرياض .أ.د.
سعد النزهان ،د .عبدالرحمن الغامدي.
* عقد لقاء علمي شــهري يف تخصص عالج اللثة
يوم األحد  28ذو القعدة 1433هـ املوافق  14أكتوبر
2012م بفندق شرياتون الرياض .د .خالد الحمدان.

* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص طب أسنان
األطفال يوم األحد  26ذو الحجة 1433هـ املوافق 11
نوفمرب 2012م بفندق شــراتون الرياض .أ.د .فؤاد
سالمه.
* عقد لقــاء علمي شــهري يف تخصص زراعة
األسنان ،تقويم األسنان يوم األحد  24محرم 1434هـ
املوافق  9ديسمرب 2012م بفندق شرياتون – الرياض.
عبدالله الكريديس ،د .فهد القحطاني.
 الرياض (اللقاءات العلمية):* عقد ورشة عمل يف تخصص طب أسنان األطفال
بالتعــاون مع رشكة  3Mيوم األربعــاء  2ربيع األول
1433هـ املوافق  25يناير 2012م بمستشفى مغربي
– الرياض .د .أحمد فوزي.
* عقد ورشة عمل يف تخصص االستعاضة السنية
بالتعاون مع رشكة  3Mيوم الخميس  29ربيع الثاني
1433هـ املوافــق  22مارس 2012م بمستشــفى
الجزيرة -الرياض .د .اسالم عيىس.
* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع كلري بــاث يوم الخميس  29ربيع الثاني
1433هـ املوافق  22مارس 2012م بفندق هوليداي
ان  -العليا  -الرياض  .د .خالد أبو صعيده.
* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مــع رشكة املدار الطبية خــال الفرتة من
 18-17جمادى األوىل 1433هـ املوافق  10-9ابريل
2012م بفندق قرص الرياض .د .اييل العم.
* عقد لقــاء علمي يف تخصص تقويم األســنان
بالتعــاون مع رشكــة  3Mيوم  22جمــادى األوىل
1433هـ املوافق  14ابريل 2012م بفندق هوليداي
إن القرص – الرياض.Dr. Hugo José Trevisi .
* عقــد ورشــة عمــل يف تخصــص تقويــم
األســنان بالتعاون مع رشكــة  3Mيوم23جمادى
األوىل1433هاملوافق 15ابريل 2012م بفندق هوليداي
إن القرص– الرياضDr. Hugo José Trevisi، Dr. .
.Fredrik Bergstrand
* عقـد لقاء علمي يف تخصص االستعاضة السنية
بالتعاون مع رشكة  3Mيوم األربعاء  25جمادى الثاني
1433هـ املوافق  16مايو 2012م بفندق هوليداي إن
القرص– الرياض .د .سامر عواد .
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان بالتعاون
مع قسم زراعة األسنان بمستشــفى القوات املسلحة
بالرياض خالل الفرتة من  2-1رجب 1433هـ املوافق
 23-22مايو 2012م بمستشــفى القوات املسلحة
بالريــاضProf. Marco Esposito، Dr. Hassan .
.Maghaireh
* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع كليات الرياض لطب األســنان والصيدلة
خالل الفرتة من  4-3رجــب 1433هـ املوافق -24
 25مايــو 2012مProf. Dr. Miethke Henno .
Rainer-Reginald
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان بالتعاون
مع مؤسسة أســنان املفتاح خالل الفرتة من 18-16
رجب 1433هـ املوافق من  8-6يونيو 2012م بمركز
ريفال لطب األسنان .د .سعيد الزهراني.
* عقــد لقاء علمي يف تخصــص جراحة الوجه

والفكني بالتعاون مع رشكة جالكســو سميث يوم
الثالثاء  22رجب 1433هـ املوافق  12يونيو 2012م
بفندق راديسون ساس  -الرياض .د .عصام جومر.
* عقد لقاء علمي يف تخصص زراعة األسنان يوم
الثالثاء  2ذو القعدة 1433هـ املوافق  18ســبتمرب
2012م بفندق ماريوت – الرياض .د .بالل النواس.
* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع كلري باث يــوم الخميس  11ذو القعدة
1433هـ املوافق  27سبتمرب 2012م بفندق هوليداي
إن العليا – الرياض .د .مؤيد باشا.
* عقد لقــاء علمي يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع رشكة  3Mيوم  18ذو القعدة 1433هـ
املوافق  4أكتوبر 2012م بفندق هوليداي إن العليا –
الرياضProfessor Joseph BOUSERHAL ،Dr. .
.Edmond CHAPTINI
* إقامة ورشــة عمل يف تخصص إصالح األسنان
بالتعاون مع رشكــة املرية يوم الثالثــاء  13محرم
1434هـــ املوافق  27نوفمــر 2012م بكلية طب
األسنان – جامعة امللك ســعود بالدرعية .د .بريجيت
دويهي.
* عقد لقــاء علمي يف تخصــص جراحة الوجه
والفكني بالتعاون مع رشكة جالكســو ســميث يوم
السبت  24محرم 1434هـ املوافق  8ديسمرب 2012م
بفندق راديسون ساس – الرياض .د .تيسري الخطيب.
* عقد لقاء علمي يف تخصص زراعة األسنان يوم
السبت  2صفر 1434هـ املوافق  15ديسمرب 2012م
بفندق هيلتون جراند إن – الرياض .د .هاني فاضل،
د .فيصل الشعيل.
 جدة (اللقاءات الشهرية):* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص طب أسنان
األطفــال وجراحة الوجه والفكني يــوم األحد  6ربيع
األول 1433هـــ املوافق  29ينايــر 2012م بفندق
انرتكونتيننتال جدة .د .محمد دحالن ،د .باسم جمال.
* عقــد لقــاء علمي شــهري يف تخصص عالج
اللثة ،عالج عصب وجذور األســنان يوم األحد  4ربيع
الثاني 1433هـ املوافــق  26فرباير 2012م بفندق
انرتكونتيننتال جدة .د .عثمان وايل ،أ.د .خالد بالطو.
* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص عالج عصب
وجذور األســنان ،تقويم األسنان يوم األحد  8جمادى
الثانــي 1433هـ املوافق  29ابريــل 2012م بفندق
انرتكونتيننتــال جدة .د .أســامة العثماني ،أ .د .عيل
حبيب.
* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص االستعاضة
الســنية وعالج اللثة يوم األحد  29جمــادى الثاني
1433هـــ املوافــق  20مايــو 2012م بفنــدق
انرتكونتيننتال جدة .د .سحر الهجريس ،د .عثمان وايل،
د .أنس جان.
* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص إصالح األسنان
و زراعة األســنان يوم األحــد  10رمضان 1433هـ
املوافق  29يوليو 2012م بفندق انرتكونتيننتال جدة.
د .ياسمني أسعد ،د .يارس رهبيني.
* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص أمراض الفم،
طب أسنان املجتمع يوم األحد  14ذو القعدة 1433هـ
املوافق  30ســبتمرب 2012م بفنــدق انرتكونتيننتال

جدة .د .ندى بن مايض ،د .دانية العقييل.
* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص عالج اللثة،
طب أسنان األطفال يوم األحد  28ذو القعدة 1433هـ
املوافق  14أكتوبر 2012م بفندق انرتكونتيننتال جدة.
د .ريان كيال ،د .عبدالله املشيط.
* عقــد لقاء علمي شــهري يف تخصص أمراض
الفم ،صحة الفم ،عالج اللثة وزراعة األسنان يوم األحد
 3صفر 1434هـ املوافق  16ديسمرب 2012م بفندق
انرتكونتيننتال جــدة .د .وائل إلياس ،ناديه الحازمي،
د .عيل الغامدي.
 جدة (اللقاءات العلمية):* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع كلــر باث يوم األربعــاء  9ربيع األول
1433هـ املوافق  1فرباير 2012م بفندق بارك حياة
 جدة .د .خالد أبو صعيده.* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع رشكة املدار الطبية خالل الفرتة من -15
 16جمادى األوىل 1433هـ املوافق  8-7أبريل 2012م
بفندق بوملان الحمرا – جدة .د .اييل العم.
* عقد لقــاء علمي يف تخصص تقويم األســنان
بالتعــاون مع رشكــة  3Mيوم  21جمــادى األوىل
1433هـ املوافق  13ابريل 2012م بفندق راديسون
ساس – جدة.Dr. Hugo José Trevisi .
* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع رشكة  3Mيوم  25جمادى األوىل1433هـ
املوافق  17ابريل 2012م بفندق راديســون ساس
– جــدةDr. Hugo José Trevisi، Dr. Fredrik .
.Bergstrand
* عقـد لقاء علمي يف تخصص االستعاضة السنية
بالتعاون مع رشكة  3Mيوم األحد  22جمادى الثاني
1433هـ املوافق  13مايو 2012م بفندق راديســون
ساس– جدة .د .سامر عواد .
* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع كلري باث يوم األحد  18شعبان 1433هـ
املوافق  8يوليو 2012م بفندق شــراتون -جدة  .د.
خالد أبو صعيده ،د .عظمات خان.
* عقد لقــاء علمي يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع رشكة  3Mيوم  19ذو القعدة 1433هـ
املوافق  5أكتوبر 2012م بفندق راديســون ساس –
جــدةProfessor Joseph BOUSERHAL ،Dr. .
.Edmond CHAPTINI
 الدمام (اللقاءات الشهرية):* عقد لقاء علمي شــهري بالتعاون مع كلية طب
األسنان بجامعة الدمام يف تخصص االستعاضة السنية
يوم الثالثــاء  8ربيع األول 1433هـ املوافق  31يناير
2012م بكلية طب األســنان بجامعــة الدمامDr. .
.Mathew Kattadiyil
* عقــد كورس بالتعاون مع كلية طب األســنان
بجامعة الدمام وكلية طب األســنان بجامعة لوماليندا
يف تخصص االستعاضة السنية يوم الخميس  10ربيع
األول 1433هـ املوافـق  2فرباير 2012م بكلية طب
األسنان بجامعة الدمـام.Dr. Charles Goodacre .
* عقد لقاء علمي شهري بالتعاون مع كلية طب
األســنان بجامعة الدمام يف تخصص تقويم األسنان
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انشطة الجمعية
يوم الثالثاء  4جمــادى األوىل 1433هـ املوافق 27
مارس 2012م بكلية طب األســنان بجامعة الدمام.
د .مصلح الحربي ،د .زينب العقل.
* عقد لقاء علمي شهري بالتعاون مع كلية طب
األســنان بجامعة الدمام وكلية طب األسنان بجامعة
لوماليندا يف تخصص إصالح األسنان يوم اإلثنني 24
جمادى األوىل 1433هـــ املوافق  16أبريل 2012م
بكلية طب األسنان بجامعة الدمام Dr .W. Patrick .
.Naylor
* عقد لقاء علمي شــهري بالتعــاون مع كلية
طب األسنان بجامعة الدمام يف تخصص طب أسنان
االطفال يــوم الثالثاء  3جمــادى الثاني 1433هـ
املوافق  24ابريل 2012م بكلية طب األسنان بجامعة
الدمام .د .باسل الخرضاء ،د .محمد الزاير.
* عقد ورشة عمل بالتعاون مع كلية طب األسنان
بجامعة الدمام وكلية طب األسنان بجامعة لوماليندا
يف تخصص إصالح األســنان يوم الثالثاء  5جمادى
الثاني 1433هـ املوافق  26ابريل 2012م بكلية طب
األسنان بجامعة الدمام.Dr .W. Patrick Naylor .
* عقد لقاء علمي شهري بالتعاون مع كلية طب
األســنان بجامعة الدمام ورشكــة  3Mيف تخصص
االستعاضة الســنية يوم الثالثاء  24جمادى الثاني
1433هـ املوافق  15مايو 2012م بكلية طب األسنان
بجامعة الدمام .د .سامر عواد.
* عقد لقاء علمي شهري بالتعاون مع كلية طب
األسنان بجامعة الدمام يف تخصص عالج اللثة وطب
أسنان األطفال يوم الثالثاء  8رجب 1433هـ املوافق
 29مايو 2012م بكلية طب األسنان بجامعة الدمام.
د .عثمان ويل ،د .محمد دحالن.
* عقد لقاء علمي شهري بالتعاون مع كلية طب
األســنان بجامعة الدمام يف تخصص جراحة الوجه
والفكني وتقويم األســنان يوم الثالثاء  9ذو القعدة
1433هـ املوافق  25ســبتمرب 2012م بكلية طب
األســنان بجامعة الدمام .د .هشام مرعي ،د .نايف
املسعود.
* إقامة لقاء علمي تخصص عالج اللثة بالتعاون
مع وحدة التعليم املستمر بكلية طب األسنان بجامعة
الدمام وكلية طب األســنان بجامعــة لوماليندا يوم
الثالثاء  13محــرم 1434هـ املوافــق  27نوفمرب
2012م بكلية طب األســنان – جامعة الدمامDr. .
.Nikola Angelov
* عقــد لقاء علمي شــهري يف تخصص زراعة
األســنان وعالج اللثة بالتعاون مع كلية طب األسنان
بجامعة الدمــام يوم الثالثــاء  12صفر 1434هـ
املوافق  25ديســمرب 2012م بكلية طب األسنان –
جامعة الدمام .د .وائل غبان ،د .عاصم الصويان.
 الخرب ،الدمام (اللقاءات العلمية):* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األسنان
بالتعــاون مع رشكــة  3Mيوم  24جمــادى األوىل
1433هـ املوافــق  16ابريل 2012م بفندق جولدن
توليب – الخــر Dr. Hugo José Trevisi، Dr. .
.Fredrik Bergstrand
* عقد ورشــة عمل يف تخصص تقويم األسنان
بالتعــاون مع كلــر باث يوم الخميــس  10رجب
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1433هـ املوافق  31مايو 2012م بفندق سوفيتيل
– الخرب .د .مؤيد باشا.
* عقد لقاء علمي يف تخصص عالج اللثة بالتعاون
مع رشكة جالكســو ســميث يوم الثالثاء  15رجب
1433هـ املوافق  5يونيو 2012م بفندق شــراتون
الدمام .د .خالد الشويحي.
* عقــد لقاء علمي يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع رشكة  3Mيوم  20ذو القعدة 1433هـ
املوافق  6أكتوبــر 2012م بفندق كــراون بالزا -
الخربProfessor Joseph BOUSERHAL ،Dr. .
.Edmond CHAPTINI
* عقــد لقاء علمي يف تخصص تقويم األســنان
بالتعاون مع رشكة جالكســو سميث يوم اإلثنني 26
محرم 1434هـ املوافق  10ديسمرب 2012م بفندق
شرياتون – الدمام .د .عبداملنعم الوفائي.
 املدينة املنورة:* عقد لقاء علمي يف تخصص اصالح االســنان،
عالج عصب وجذور األســنان ،تقويم األســنان يوم
الخميس  8شــعبان 1433هـ املوافــق  28يونيو
2012م بفندق انرتكونتيننتال (دار اإليمان)– املدينة
املنورة .د .محمد الجهني ،د .فؤاد عبدالجبار ،د .عادل
باهيثم.
* إقامة نشاط عميل ،ورشــة عمل بالتعاون مع
أكاديمية البكاري الصحية باملدينة املنورة يف تخصص
العــاج التحفظي خالل الفرتة مــن  24-23رجب
1433هـــ املوافق  14-13يونيــو 2012م بفندق
موفنبيك املدينة املنورة .أ .د .محسن أبي الحسن.
* عقد لقاء علمي يف تخصص زراعة األســنان،
تقويم األســنان ،عالج جذور وعصب األســنان يوم
الخميس  19شــوال 1433هـ املوافق  6ســبتمرب
2012م بفندق انرتكونتيننتال (دار اإليمان)– املدينة
املنورة .د .محمد بشار القباني ،د .أحمد الفريدي ،د.
مثنى الرحبي.
* عقــد لقاء علمي يف تخصص تقويم األســنان
وجراحة الفم والوجــه والفكني يوم الخميس  25ذو
القعدة 1433هـ املوافق  11أكتوبر 2012م بفندق
انرتكونتيننتال (دار اإليمان)– املدينة املنورة .د .وليد
السليماني ،د .بهاء الدين الحسن.
* عقــد لقاء علمــي يف تخصص عــاج اللثة،
االستعاضة السنية يوم الخميس  14صفر 1434هـ
املوافق  27ديســمرب 2012م بفندق انرتكونتيننتال
(دار اإليمان)– املدينة املنورة .د .محمد بشــار أبو
الشعر ،د .جمال أبو الطاهر.
 مكة املكرمة:* عقد ورشــة عمل يف تخصص عالج آالم الوجه
واضطرابات املفصل الصدغي يوم الخميس  6جمادى
األوىل 1433هـ املوافــق  29مارس 2012م بفندق
كــراون بالزا – جــدة ، /Prof. Thomas List .د.
محمد الحارثي.
* عقد لقاء علمي يف تخصص إصالح األســنان،
تجميل األســنان ،زراعة األســنان ،عالج اللثة يوم
األربعاء  16رجب 1433هـ املوافق  6يونيو 2012م
بفندق جراند كورال – مكة .د .مشــاري العتيبي ،د.
عبدالله جنبي ،د .عثمان ويل.

* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفرتة من  14-13شــعبان 1433هـ املوافق 4-3
يوليو 2012م بفندق تريدنت– جدةDr. Frank La .
. Mah، Dr. Shankar Iyer، Dr. Natalie Wong
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفرتة من  17-15شــعبان 1433هـ املوافق 7-5
يوليو 2012م بفندق تريدنت– جدةDr. Frank La .
Mah، Dr. Shankar Iyer، Dr. Natalie Wong
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفرتة من  10-9شــوال 1433هـ املوافق 28-27
أغسطس 2012م بفندق تريدنت– جدة.
Dr. Shankar Iyer، - Dr. Natalie Wong
– Dr. Stuart jones – Dr. Philippe taradieu
- - Dr. John carlo minichitti
Dr. Ninette Banday - Dr. Jihad
Abdullah - Dr. Oscar hilt Tatum
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفرتة من  13-11شــوال 1433هـ املوافق 31-29
أغسطس 2012م بفندق تريدنت–جدة.
Dr. Shankar Iyer، - Dr. Natalie Wong
– Dr. Stuart jones – Dr. Philippe taradieu
- - Dr. John carlo minichitti
Dr. Ninette Banday - Dr. Jihad
Abdullah - Dr. Oscar hilt Tatum
* عقد لقاء علمي يف تخصص عالج عصب وجذور
األسنان يوم الثالثاء  24شوال 1433هـ املوافق 11
ســبتمرب 2012م بفندق جراند كــورال – مكة .د.
عبداملجيب عبدالقيوم 2 .ساعة
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفرتة من  12-9ذو القعــدة 1433هـ املوافق 25
 -28سبتمرب 2012م بفندق تريدنت– جدة.
Dr. Shankar Iyer، - Dr. Natalie Wong
– Dr. Stuart jones – Dr. Philippe taradieu
- - Dr. John carlo minichitti
Dr. Ninette Banday - Dr. Jihad
Abdullah - Dr. Oscar hilt Tatum
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفرتة مــن  15-13ذو القعدة 1433هـ املوافق 29
سبتمرب –  1أكتوبر 2012م بفندق تريدنت– جدة.
Dr. Shankar Iyer، - Dr. Natalie Wong
– Dr. Stuart jones – Dr. Philippe taradieu
- - Dr. John carlo minichitti
Dr. Ninette Banday - Dr. Jihad
Abdullah - Dr. Oscar hilt Tatum
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفرتة من  28-23ذو القعدة 1433هـ املوافق 14-9
أكتوبر 2012م بمستشفى جدة الوطني.
Dr. Shankar Iyer- Dr. Natalie Wong
–Dr. Philippe taradieu - Dr. Oscar hilt
Tatum
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفرتة مــن  6-1محرم 1434هـــ املوافق 19-14
نوفمرب 2012م بمستشفى جدة الوطني.
Dr. Shankar Iyer- Dr. Natalie Wong

–Dr. Philippe taradieu

- Dr. Oscar hilt
Tatum
* عقــد لقــاء علمي يف تخصص طب أســنان
األطفال يوم الثالثاء  27محرم 1434هـ املوافق 11
ديسمرب 2012م بفندق جراند كورال – مكة .د .عيل
الزهراني ،د .عادل الحربي 2 .ساعة
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان خالل
الفــرة من  26محرم –  1صفــر 1434ه املوافق
 14-9ديسمرب 2012م بمستشفى جدة الوطني.
Dr. Shankar Iyer- Dr. Natalie Wong
–Dr. Philippe taradieu - Dr. Oscar hilt
Tatum
 الطائف:* عقد لقــاء علمي يف تخصــص عالج عصب
وجذور األســنان يوم األربعــاء  26جمادى األوىل
1433هـ املوافق  18أبريل 2012م بفندق مريديان–
الطائف .أ.د .خالد بالطو ،أ.د .رجب سيف ،د .أسامة
العثماني.
* عقـــد لقاء علمي يف تخصص االســتعاضة
الســنية بالتعاون مع رشكة  3Mيوم الســبت 21
جمادى الثاني 1433هـــ املوافق  12مايو 2012م
بفندق انرتكونتيننتال – الطائف .د .سامر عواد.
* عقد لقــاء علمي يف تخصــص عالج عصب
وجذور األســنان ،إصالح وتجميل األســنان ،طب
أسنان األطفال ،عالج آالم الوجه واضطرابات املفصل
الصدغي يوم األربعاء  14محرم 1434هـ املوافق 28
نوفمرب 2012م بفندق مريديان– الطائف .د .محسن
داغستاني ،د .باســم أبو زنادة ،د .عماد بدوي ،د.
محمد الحارثي.
القريات:
* عقد لقاء علمي يف تخصص عالج عصب وجذور
األســنان يوم األربعاء  2رجب 1433هـ املوافق 23
مايــو 2012م بمركز طب األســنان التخصيص –
وزارة الصحة بمحافظة القريات .أ.د .سعد النزهان،
د .سعود أورفيل.
* عقد ورشــة عمل يف تخصــص عالج عصب
وجذور األســنان يوم الخميــس  3رجب 1433هـ
املوافــق  24مايــو 2012م بمركز طب األســنان
التخصيص – وزارة الصحة بمحافظة القريات .أ.د.
سعد النزهان ،د .سعود أورفيل.
 جازان:* عقد اللقاء الثامن عرش ألطباء وفنيي األسنان
بمنطقة جــازان بالتعاون مع كلية طب األســنان
بجامعة جازان يف تخصــص جراحة الفم و إصالح
األسنان يوم األحد  27ربيع األول 1433هـ املوافق 19
فرباير 2012م بكلية طب األسنان بجامعة جازان .د.
حسني عقييل ،د .مختار عبداللطيف ،د .غسان أحمد،
د .خالد طبيقي ،د .عبدالعزيز الزيلعي * .عقد اللقاء
التاســع عرش ألطباء وفنيي األسنان بمنطقة جازان
بالتعاون مع كلية طب األسنان بجامعة جازان خالل
الفــرة من  28-27محرم 1434هـــ املوافق -11
 12ديســمرب 2012م بكلية طب األســنان بجامعة
جازان .د .نزار الحبيش ،د .فائق قوادري ،د .مختار
عبداللطيف ،د .عالء الدين صالح ،د .الرشيد عبدالله،

أ .الحسن مشيخي.
 الباحة:* عقد كورس بالتعاون مع مركز طب األســنان
بالباحة يف تخصص تقويم األســنان يوم الخميس
 15ربيع الثاني 1433هـ املوافق  8مارس 2012م
بمركز طب األسنان بالباحة .د .فهد السليماني.
* عقد كورس بالتعاون مع مركز طب األســنان
بالباحة يف تخصص عالج عصب وجذور األسنان يوم
الخميس  26جمادى الثانــي 1433هـ املوافق 17
مايو 2012م بمركز طب األسنان بالباحة .د .إبراهيم
الكامل ،د .محمد رسحان الزهراني.
* عقد كورس بالتعاون مع مركز طب األســان
بالباحة يف تخصص طب أسنان األطفال يوم الثالثاء
 27شــعبان 1433هـ املوافــق  17يوليو 2012م
بمركز طب األسنان  -الباحة .أ.د .ثاقب الشعالن.
 بيشة:* عقد لقــاء علمي ،ورشــة عمل يف تخصص
عالج عصب وجذور األسنان ،التعويضات التجميلية
لألسنان يوم الخميس  3رجب 1433هـ املوافق 24
مايــو 2012م بقاعة االجتماعــات بمركز التدريب
بمحافظة بيشة .د .حسن الرمثي ،د .خالد القرني ،د.
بدر الحسني ،د .عبداملحسن املشعان.
 أبها:* عقد لقاء علمي بالتعاون مع كلية طب األسنان
بجامعة امللك خالد بأبها يف تخصص أشعة الفم يوم
اإلثنني  14ربيــع األول 1433هـ املوافق  6فرباير
2012م بكلية طب األسنان بجامعة امللك خالد بأبها.
د .عيل أزهر داواساز.
* عقد لقاء علمي بالتعاون مع كلية طب األسنان
بجامعة امللك خالد بأبها يف تخصص عالج اللثة يوم
اإلثنني  28ربيــع األول 1433هـ املوافق  20فرباير
2012م بكلية طب األسنان بجامعة امللك خالد بأبها.
د .محمد يونس.
* عقد لقاء علمي بالتعاون مع كلية طب األسنان
بجامعة امللك خالد بأبها يف تخصص زراعة األسنان
يوم اإلثنــن  12ربيع الثانــي 1433هـ املوافق 5
مارس 2012م بكلية طب األسنان بجامعة امللك خالد
بأبها .د .مازن املرصي.
* إقامة ندوة بعنوان (How Can Dentists
 )Improve Quality of Lifeبالتعاون مع كلية
طب األسنان بجامعة امللك خالد بأبها يوم األربعاء
 13صفر 1434هـ املوافق 26ديســمرب 2012م
بقاعة املحارضات بكلية طب األســنان بجامعة
امللك خالــد بأبها .د .نارص العســري ،د .أوس
الرجيعي.
 حائل:* عقــد لقاء علمــي بالتعاون مــع إدارة طب
األســنان بمنطقة حائل يف تخصص زراعة األسنان،
عالج عصب وجذور األســنان ،طب أسنان األطفال
يوم األربعاء  25جمادى الثاني 1433هـ املوافق 16
مايو 2012م بمركز طب األســنان بمنطقة حائل.
د .عبدالله الكريديس ،د .محمــد العبيداء ،د .أحمد
السليمان ،د .سعد الدهيمي.
* عقد ورشة عمل بالتعاون مع إدارة طب األسنان

بمنطقة حائــل يف تخصص عــاج عصب وجذور
االســنان يوم الخميس  26جمادى الثاني 1433هـ
املوافق  17مايو 2012م بمركز طب األسنان بمنطقة
حائل .د .محمد العبيداء ،د .أحمد السليمان.
 القصيم:* إقامة ندوة بعنــوان (How Can Dentists
 )Improve Quality of Lifeبالتعــاون مع إدارة
طب األســنان بمنطقة القصيم يــوم األربعاء  1ذو
الحجة 1433هـــ املوافق  17أكتوبر 2012م بقاعة
املحارضات بمستشفى امللك فهد التخصيص بربيدة.
د .نارص العسريي ،د .أوس الرجيعي.
اإلمارات العربية املتحدة:
* عقــد مؤتمــر & 6th CAD/CAM
Computerized Dentistry International
 Conferenceبالتعــاون شـعـــبة األســنان
بجمعيـة اإلمـارات الطبـية خالل الفرتة من -12
 13جمادى الثاني 1433هـــ املوافق  4-3مايو
2012م بفنــدق ريتز كارلتون– دبي – اإلمارات
العربية املتحدة.
* عقـد مؤتمر 4th Dental Facial Cosmetic
 International Conferenceبالتعاون شـعـبة
األسنان بجمعيـة اإلمـارات الطبـية خالل الفتــرة
مــن  25-24ذو الحجة 1433هـــ املوافق 10-9
نوفمرب 2012م بفندق الجمــرا – دبي – اإلمارات
العربية املتحدة.
جمهورية مرص العربية:
* عقد دورة يف تخصص زراعة األسنان بالتعاون
مع رشكة بشري شكيب الجابري خالل الفرتة من 4-2
ربيع األول 1433هـ املوافق  27-25يناير 2012م
بفندق شرياتون  -رشم الشيخ .أ.د .مانويل شانافاز،
أ.د .شــرين العطار ،أ.د .محمد فتــى ،د .عبدالله
الكريديس ،د .بدرالدين بحرو ،د .عماد ســلوم ،د.
خالد منصور ،د .خالد مصلح ،د .محمود ســلوم ،د.
عبدالرحيم بحرو.
* عقد دورة يف تخصص زراعة األسنان بالتعاون
مع رشكة بشــر شــكيب الجابري خالل الفرتة من
 11-9ذو القعدة 1433هـ املوافق  27-25سبتمرب
2012م بفندق شــراتون رشم الشيخ .د .بدرالدين
بحرو ،د .عبدالرحيم بحرو ،د .عمر شهاب الدين ،د.
خالد مصلح ،أ.د .مانويل شانافاز ،أ.د .محمد فتى ،د.
خالد منصور ،د .بييش القرني ،د .عبدالله الكريديس،
أ.د .شريين العطار ،د .حازم مراد ،د .إيهاب هيكل ،د.
محمود سلوم ،د .مصطفى العلوي.
ب .أنشطة األندية العلمية -:
* النادي السعودي لتشخيص وطب أمراض
الفم:
* عقد ورشــة عمل بالتعاون مع قسم طب الفم
وعلوم التشــخيص بكلية طب األسنان بجامعة امللك
سعود يوم السبت  15جمادى األوىل 1433هـ املوافق
 7ابريل 2012م بكلية طب األســنان – جامعة امللك
سعود بالدرعية .د .أسماء العكرش.
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وسائل االتصال بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة
محافظة جدة
د .عبد الغني بن إبراهيم مرية
ج0506655512 :
ت02/6402000 :
تحويلة ()22265
ف02/6404166 :
ص .ب 54756 .جدة 21524
abdulghanimira@yahoo.com
amira@kaau.edu.sa
منطقة المدينة المنورة
د .سليمان بن فارج التميمي
ج0505313179 :
ت04/8462615 :
ف 04/ 8460550 :
ص.ب  5043املدينة املنورة
sftmim@yahoo.com
محافظة العاصمة المقدسة
د .مشاري بن فرج العتيبي
ج0506526293 :
ص.ب  57550مكة 21955
ت  025530085 :تحويلة 115
ف 025530071 :
m_alotaibi@hotmail.com
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محافظة الطائف
د .عبدالله بن فالح النفيعي
ج0555700711 :
ت02/7494398 :
ف02/7450296 :
ص .ب 3366 .الطائف
alnofaie@hotmail.com
منطقة القصيم
د .عبدالعزيز بن صالح العمرو
ج0505144810:
0590144810
ت06/3261981 :
ف06/3261981 :
ص .ب 2290 .بريدة
azamro@gmail.com
منطقة جازان
د .عبد العزيز بن محمد الزيلعي
ج 0554428687 :
ص .ب2112 .
جازان45142
asnancom@hotmail.com
منطقة حائل
د .معزي بن إبراهيم املنصور
ج0505274972 :
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ت06/5326436 :
ف06/5336762 :
ص .ب 656 .حائل
mmoazzy@hotmail.com
محافظة بيشة
د .حسن بن عيل البييش
ج0595921112 :
ت07 / 6228696 :
ف 07 / 6222855 :
ص  .ب  448بيشة
h7707@hotmail.com
منطقة حفر الباطن
د .خرض بن فجر الظفريي
ج0505945271 :
ت03/7225913 :
ف03/7231544 :
ص .ب 154: .حفر الباطن 31991
HBDC25@yahoo.com
منطقة عسير
د .إبراهيم سليمان الشهراني
ج 0555496665 :
ت072418029 :
ف072418066:
ishahrani@gmail.com

منطقة الباحة
د .عيد بن عتيق الزهراني
ج0504588700:
ت077253916 :
ف077253916 :
ص.ب  282الباحة مركز طب
األسنان
dreidatiq@yahoo.com
محافظة القريات
د .طالل بن عويد العنزي
ج0504869601 :
ف046426124 :
talalenazi@yahoo.com
محافظة الخبر
د .عادل بن سليمان العقل
ج0555600423 :
ت03/8574928 :
تحويلة ()123/127
ت038574928:
تحويلة ( )105
ف03/8575160 :
ص .ب .كلية طب األسنان
جامعة الدمام
adelalagl@gmail.com

باقة ورد تتقدم بها أسرة مجلة آفاق طب األسنان
مزينة بالشكر الجزيل للمبدع

الفنان :رشيد السليم

لما بذله من جهد إلظهار معاناة خريجي كليات طب
األسنان في رسمه الكاريكاتيري المعبر.
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حديقة آفاق

اختارها لكم :
الدكتور /قـيـصــر كـبـاش

المنديل االبيض
يحكى أن أحــد رجال األعمال كان مســافرا ً يف
القطار وإذا بشــاب لم يز ُد عمــره عن عرشين عاما َ
يجلس بجانبه  ،وكانت تبدو عىل الشاب عالمات القلق
والتوتر ،فلم يتكلم مــع أحد ،بل كان ملصقا وجهه،
باهتمام عىل النافــذة ،وكأنه ينتظر أن يرى أحدا َ من
الخارج ...لكن من يستطيع رؤية أي يشء ،وسط ذلك
الظالم الحالك؟
مضت الحال هكذا معظــم الليل ،وأخريا انقطع
الصمت ،عندما سأل الشــاب رجل األعمال الجالس
مقابله عن الســاعة  ،وكانوا قد اقرتبوا من محطة (
قرية صغرية) ،فأجابه رجل األعمال عن ســؤاله ،ثم
أردف قائال ،ال أعتقد بأن القطار يقف يف هذه املحطة
 ،ألنها مجرد ضيعة صغرية .أجابه الشاب :لقد وعدني
املســؤول يف القطار ،بأن يقف ليتسنى يل النزول إن
أردت ذلك ،ألنني كنت أعيش هناك قبالَ.
عاد الصمت مرة أخرى ،لكن ما أن بدأ الحديث من

جديد ،حتى أخرب ذلك الشاب قصة حياته .فقال :منذ
أربعة أعوام ،كنت أعيش مع عائلتي يف هذه القرية إىل
أن جاء يوم حني ارتكبت أمــرا َ رديئا َ جداَ ،ضاق بي
األمر من أجله ،فقررت بعد ذلك ترك املنزل ..لم أودع
ُ
غادرت البيت فجأة ،وها قد أصبح يل أربعة
أحدا ،بل
سنني أعاني الوحدة ،وأنتقل من مكان إىل مكان ،حيث
أعمل بضعة شهور هنا ،وبضعة شهور هناك.
ســأل رجل األعمال ذلك الشاب :وهل ينتظر أحد
عودتك؟ أجابه :لســت أعلم؟ لقد أرسلت رسالة إىل
والدي منذ بضعة أسابيع ،مخربا إياهم ،بإنني سأمر
هذا اليوم يف القطار ،وحيث أن منزلنا ليس بعيدا َ عن
ســكة الحديد ،طلبت منهم أن يعطوني عالمة ،فإن
كانوا يريدون مســامحتي ،ويقبلونني من جديد يف
البيت ،فمــا عليهم إال أن يضعوا منديال أبيض مقابل
بيتنا وإال ،فلن أعود إىل األبد...
عند وصول رسالة هذا الشــاب إىل أهله ،لم يعد
لذلك األب واألم ،أية مقدرة عىل اإلنتظار  ،فقد أشتاقوا
له جدا ،وطاملا انتظرا ابنهما ليعود إىل البيت...

أخذت تلك األم كل ما عندها من رشاشــف بيضاء
معلقة إياها عىل ســطح البيت ،ثم قال األب يف نفسه:
لعل إبني لم ينتبه إىل تلك الرشاشف وسط الليل ،فأخذ
يلف األشجار التي أمام البيت ،بكل ما وجد عنده من
أقمشــة بيضاء ...ازدادت رضبات قلب ذلك الشاب،
عندما إقرتب منه املســؤول عن القطــار ،معلنا َ بأن
قريته أصبحت عىل بعد خمس دقائق فقط ،وعليه أن
يخربه بأرسع وقت ممكن ليتسنى له إيقاف القطار.
أخذ ذلك الشاب يحدق بإجتهاد من النافذة ،وأخذ
بمســاعدته ذلك الرجل أيضا .وكان الصمت يسود،
والدقائق تمر وكأنها ســاعات ...وبعدئ ِذ ملح اإلثنان
معا َ شــجرة عليها منديل أبيض ،لكــن لم يكونا قد
اقرتبا بعد من البيت ،ثم رأيا شــجرة ثانية ،وأخرياَ...
إذ بهــم يرون البيت ،واألشــجار ،جميعها  ،ملفوفة
برشاشف بيضاء.
إن محبة ذلــك األب إلبنه ،دفعته بأن يعلق كل ما
كان لديه من أقمشــة بيضاء ،معلنــا بذلك رغبته يف
املصالحة ،ويف رجوع إبنه إليه...

طرفة عن العالم ألبرت اينشتاين
يُحكى أن العالم ( ألربت اينشــتاين ) صاحب النظرية النسبية قد ســئم من تقديم املحارضات بعد أن تكاثرت عليه
الدعوات من الجامعات والجمعيات العلمية وذات يو ٍم بينما كان يف طريقه إىل محارضة قال له ســائق ســيارته :أعلم يا
سيدي أنك مللت تقديم املحارضات وتلقي األسئلة ،فما قولك من أن أنوب عنك يف محارضة اليوم خاصة أن شعري منكوش
ومنتف مثل شــعرك وبيني وبينك شبه ليس بالقليل ،وألنني استمعت إىل العرشات من محارضاتك فإن لدي فكرة ال بأس
بها عن النظرية النســبية ،فأعجب أينشــتاين بالفكرة وتبادال املالبس فوصال إىل قاعة املحارضة حيث وقف السائق عىل
املنصة وجلس العالم يف الصفوف الخلفية ،وســارت املحارضة عىل ما يرام إىل أن وقف بروفيسور وطرح سؤاال من الوزن
الثقيل وهو يشعر بأنه سيحرج به أينشتاين ،هنا ابتسم السائق وقال للربوفيسور :سؤالك هذا ساذج إىل درجة أنني سأكلف
ســائقي الذي يجلس يف الصفوف الخلفية بالرد عليه ...وبالطبع فقد قدم «الســائق  -أينشتاين « ردا ً جعل الربوفيسور
يتضاءل خجال! .املغزى  :تذكر أنه مهما كنت ذكيا ً وفطنا ً فإنه يوجد من هو أقل منك شأنا ً وأكثر دها ًء ...
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وصية أحد األباطرة
يحكى أن امرباطورا ً قديما َ عاش فارســا َ
وحني عودته من إحدى املعارك شعر أن صحته
قد اعتلت ولزم الفراش شهورا َ عديدة ولم تنفع
أدوية األطباء يف عالجه  ،فأدرك أن انتصاراته
وجيشه الجرار وسيفه البتًار وجميع ما ملك
ســوف تذهب أدراج الرياح ولن تبقى معه
أكثر مما بقيت  ،حينذاك جمع حاشيته وأقرب
املقربني إليه  ،ودعا قائد جيشه املحبب إىل قلبه
 ،وقال له :إني ســوف أغادر هذه الدنيا قريبا ً
ويل ثالث أمنيات أرجــوك أن تحققها يل من
دون أي تقصري  ،فاقــرب منه القائد وعيناه
مغرورقتان بالدموع ،وانحنى ليسمع وصية
سيده األخرية.
قال االمرباطور:
وصيتي األوىل :أال يحمل نعيش عند الدفن
إال أطبائي وال أحد غري أطبائي.
والوصية الثانية :أن ينثر عىل طريقي من
مكان موتي حتى املقربة قطع الذهب والفضة
وأحجــاري الكريمــة التــي جمعتها طيلة
حياتي.
والوصية األخرية :حني ترفعوني عىل النعش
أخرجوا يديً من الكفــن وأبقوهما معلقتني
للخارج وهما مفتوحتان.
حني فرغ االمرباطور من وصيته قام القائد
بتقبيل يديه وضمهمــا إىل صدره  ،ثم قال :
ستكون وصاياك قيد التنفيذ دون أي إخالل ،
إنما هال ٌ أخربتني سيدي عن املغزى من وراء
هذه األمنيات الثالث؟
ً
ً
أخذ االمرباطور نفسا عميقا وأجاب
 :أريد أن أعطي العالم درســا ً لم
أفقهه حتى اآلن  ،أما بخصوص
الوصية األوىل  ،فأردت أن يعرف
الناس أن املوت إذا حرض لم ينفع
يف رده حتى األطبــاء الذين نهرع
اليهــم إذا أصابنا أي مكروه ،وأن
الصحــة والعمر ثروة اليمنحهما
أحد من البرش.
وأما الوصية الثانية ،حتى
يعلــم النــاس أن كل وقت
قضيناه يف جمــع املال ليس إال
هباء منثورا ً  ،وأننــا لن نأخذ معنا
حتى فتات الذهب.
وأما الوصيــة الثالثة ،
ليعلم الناس أننا قدمنا إىل
هذه الدنيا فارغي األيدي
وســنخرج منها فارغي
األيدي كذلك.

الوصية

دخل اإلبــن ( الوريث الرشعي ) بعد وفاة
والده إىل مكتب املحامي الذي إستقبله ودعاه
للجلوس وأخرج من صندوق األمانات الوصية
الرشعية التــي وضعها الوالد قبل وفاته وراح
كيل قائالً:
يقرأها
ٍ
بتمهل ٍ
« ولــدي الحبيب ،ربيتــك بدموع العني ،
عملــت بك ّد ليل نهار ألؤمن لــك كل ماترغبه
ُ
وضعت أمامك كل يشء لعلك تلتفت
نفســك.
إيل ّ يف آخرتي  .أما أنت فإني اكتشــفتُك ولدا ً
عاقا ً  ،فلم ترحم شــيخوختي .أنت إنســان
متهو ُر رسيع الغضب  ،أكلمُك بهدوء  ،فتلطم
األرض برجلك وتمــي .انظ ُر إليك فال تلتفت
إىل الوراء .أنبِّهُ ك  ،فتفعل ما يحلو لك  .أق ِّ
ط ُر يف
مرصوفك فتبذِّ ُر املال دون حساب  ،وال تف ِّكر
باملستقبل  .وضعتُك يف أفضل املدارس فإذا بك
تهتم بدروس يف الكحول واملخدرات  .عاملتُك
بالحسنى فإذا بك تعاملني باإلهمال والرفضية
«.
ُ
ولم يستطع الوريث أن يتحمل أكثر فخرج
بغضب شديد مغلقا ً الباب
من مكتب املحامي
ٍ
بقو ٍة وراءه .فرفع املحامي عينه ،ثم خفضهما
وتابع القراءة:
َ
« وبالرغم من ذلك فأنت ابني الوحيد الذي
لطاملا أحببت ُه والذي ال يمكنني إال أن أحبه .فأنت
وحيدي ووريثي وك ُّل ما هو يل هو لك .لذلك إذا
كنت ما زلت تســتمع يل  ،ولو ملرة وحيدة يف
حياتك  ،فكل ثروتي هي لك  ،وإذا تركت املكان
كعادتك قبل أن أنهي كالمي  ،فثروتي الطائلة
تعود كلها إىل املؤسسات الخريية».
اإلمضاء  :والدك الذي
سيذكرك دائما ً أمام الله.

أقوال ممتعة

 إذا لــم تكن تعلم أيــن تذهب فكلالطرق تؤدي إىل هناك ..
 يوجــد دائما ً من هو أشــقى منك ،فابتسم.
 يظل الرجل طفالً حتى تموت أمه ،فإذا ماتت شاخ فجأة.
 عندما تحب عدوك يحس بتفاهته. إذا طعنت مــن الخلف فاعلم أنك يفاملقدمة.
 الكالم اللني يغلب الحق املبني. كلنا كالقمر له جانب مظلم. ال تتحدى إنســان ليــس لديه مايخرسه.
 العني التي ال تبكي ال تبرص يف الواقعشيئاً.
 املهزوم إذا ابتسم أفقد املنترص لذةالفوز.
 ال خري يف اليمنى بغري يرسى. اعمل عىل أن يحبــك الناس عندماتغادر منصبك  ،كمــا يحبونك عندما
تتسلمه.
 ال تطعن يف ذوق زوجتك فقد اختارتكأوالً.
 لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أنتحلق فوق رأسك ولكنك تستطيع أن
تمنعها من أن تعشش يف رأسك.
 كوّن صداقة مع القرش ولكن احذرأن يبتلعك.
آفاق طب األسنان يناير 2013
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جمعية طبِّ األسنان
واالرتقاء بالمهنة
د .محمد بن إبراهيم العبيداء
رئي�س التحرير
يتطلب النُّهوض بمهنة طبِّ األسنان ،وتعزيز
دورهــا يف التنمية الشــاملة باململكة ،االرتقاء
بأداء الجمعية السعوديَّة لطبِّ األسنان ،ووضع
الخطط والربامج الكفيلة بصياغة رؤية جديدة
لها ،تتناسب مع ا ُمل ِّ
تغيات والتطوُّرات الحالية،
فما كان مقبوال ً قبل سنوات لم يعد له محل من
اإلعراب اآلن بعد الزيادة املطردة يف أعداد أطباء
ُّ
التوسع يف إنشاء الك ِّليات ،وهو
األسنان ،نتيجة
ما يفــرض رضورة تنظيم اللقــاءات العلميَّة
واملؤتمــرات وورش العمل لســد االحتياجات
املتصاعــدة للعاملني يف هذه املهنــة ،ومتابعة
املستجدات وتطوير املهارات من خالل االحتكاك
باآلخر.
ولألمانــة تحمل الجمعية عــى عاتقها عبئًا
كبريًا ،من أجل الوصول بمهنة طبِّ األسنان إىل
املستوى الالئق بها ،وللتاريخ ولكي يعي زمالؤنا
وزميالتنا من أطباء األســنان املنتسبني حديثًا
لهذه املهنــة ما تَنعم به مهنتهــم من احرتام
وتقدير كان وراءه املخلصون من أطباء األسنان
األوائل يف اململكة ،والذيــن بذلوا جهودًا عظيمة
لرفع مســتوى هذه املهنة وظيفيًا ومهنيًا ،ففي
كثري من دول العا ِل َم ال تتساوى مُ مَ يِّ َزات ورواتب
أطباء األســنان مع أقرانهم يف الطبِّ البرشي،
ويف السابق كان طبيب األسنان يعني عىل مرتبة
وظيفية مدنية أدنى مما يعــن عليها ال ّ
طبيب
البرشي وحتى يف التعيني عىل الكادر العسكري
كان التعيني يعطي أفضليــة للطبيب البرشي
عىل طبيب األســنان ،ولوال املجهودات املخلصة
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والدؤوبة لهــؤالء الرواد ونجاحهــم يف إقناع
صاحب القرار برضورة مساواة طبيب األسنان
مع ال ّ
طبيب البرشي لبقي الحال عىل ما عليه.
إال أننا وكعاملني يف املهنة نسعى ونتمنَّى ألن
نرتقي أكثر وأكثر بمهنتنــا ،إذ ال زالت معظم
اإلدارات الصحيَّة واملستشــفيات تنظر ألطباء
األسنان عىل أنهَّ م أطباء رعاية أولية ،وهذا يرتجم
إىل ساعات عمل أطول وعيادات أكثر ومن وجهة
نظري املتواضعــة أرى أنّه ينبغي أن ينظر إىل
مهنة طبِّ األسنان عىل أنها تخصص جراحي ال
ً
وخصوصا أن
أن تبقى ضمن إطار ال ِّرعاية األولية
عيادة األسنان عبارة عن غرفة عمليات مصغرة
تتطلب التجهيز والتعقيم بعد كل مريض ناهيك
عن الضغط النفيس الكبري الذي يَتَع َّرض له طبيب
األسنان أثناء عالج املرىض نظ ًرا لدقة الخطوات
العالجية ورضورة الرتكيز الشــديد والجلوس
لســاعات طويلة عىل نفس الوضعية مما يُؤدِّي
إىل إصابة معظم أطباء األسنان بأمراض العمود
الفقري والعضالت.
وإذا نظرنا إىل زمالئنا يف الطبِّ البرشي فنجد
أن دوامهم األسبوعي موزع بني عمليات جراحية
(يوم أو يومني) زيــارة أجنحة املرىض ،إدخال
تنويم املرىض ..الخ.
ومن هنا أدعو إخوتي وزمالئي رؤساء أقسام
األســنان يف املستشــفيات إىل رضورة مناقشة
أوضاع أطباء األســنان يف أقســامهم وإقناع
اإلدارات ال ّ
طبيــة للتخفيف عىل زمالئنا حفا ً
ظا
عليهم وضمانًا الستمرار عطائهم لسنني أطول.
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CARE, a subsidiary of Healthcare Development Holding (HDH), is a turn-key dental and medical
equipment solutions company focused on providing services to meet the region’s growing
healthcare needs. Our professional and structured approach to delivering services spans from
equipment planning, sourcing, procurement, delivery, and installation including handover and
equipment maintenance for several years.
With experienced staff and management team, CARE’s focus is on delivering comprehensive
turn-key projects to serve and cater to the needs of the following market sectors:
Dental Clinics and Dental Solutions;
Hospitals and Healthcare Institutions;
Scientific Research Centers & Academic Institutions;
Biomedical Services & Maintenance.
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