الجمعية السعودية
لطب األسنان

تحقق المركز األول

الجمعية السعودية لطب األسنان تحافظ على المركز األول
للعام الرابع على التوالي في جامعة الملك سعود
حــازت الجمعية الســعودية لطب األســنان على المركز األول مــن بين  49جمعية
علمية وطبية وإنســانية في جامعة الملك ســعود للعام الدراســي 1433/1434هـ،
حيــث حصلت على التقييم األعلى وذلك حســب نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات
العلمية .
وال شك أن هذا االنجاز جاء نتيجة لمجهودات متواصلة ومخلصة من رؤساء وأعضاء
مجالس الجمعية ومنسوبيها منذ إنشاءها إلى اآلن والدعم المخلص من الجميع.

بقلم الدكتور :

محمد بن إبراهيم العبيداء
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان

لنرق باإلعالن الطبي
اإلعالنات التجارية لها أثرها البالــغ يف تكوين ثقافات
وتصورات الشــعوب املختلفة ،ويف جميع املجاالت الحياتية
ســواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو صحية وغريها .وهي
مؤثرة يف الكبار والصغــار ،بخريها ورشها ،ومن أخطرها
التي تتعلق بصحة اإلنسان؛ ألنه يف اآلونة األخرية لوحظ أن
أغلبية اإلعالنات الطبيــة تتاجر بصحة املرىض ،وهذا األمر
يتطلب تدخال من وزارة الصحة لرتشيدها وتوجيهها ،وذلك
بالتنبيه عىل املخالفني من املراكز الطبية واألفراد املخرتقني
للقوانني والتوجيهات املتعلقة باملطبوعات والنرش.
ومن هذه املخالفات مثالً اإلعالن عن سعر أي عالج طبي
لألســنان أو غريها ،واالدعاء بأنه يقــي عىل اآلالم ،وهو
من املسكنات ،وينبغي أن يقترص اإلعالن عىل اسم الطبيب
ومؤهله بحســب تصنيف الهيئة الســعودية للتخصصات
الصحية.
وكذلك الرسائل النصية التي ترسلها بعض املراكز الطبية
متضمنة أسعار العالجات الطبية لألسنان مثل اإلعالن عن
أســعار تبييض األسنان أو الحشــوات التجميلية وغريها
بأســعار تنافســية جعلت تســعرية الخدمة املقدمة هي
األســاس الختيار املركز دون إعطاء أهمية لتأهيل الطبيب
املعالج وجودة الخدمة املقدمة.
كمــا أن هناك مبالغــات تتضمنهــا اإلعالنات عن
مســتحرضات طبية ،واالدعاء بأنها ذات تأثري عالجي
خارق وهي مجرد مســكنات ً
أيضا وهذا يســاعد عىل
انتشــار انطباع عن هــذه املنتجات املعلــن عنها وهو
األخطر ،بأنهــا تعالج دون الحاجــة ملراجعة الطبيب
واالكتفاء بتناول تلك املستحرضات الطبية دون وصفة

طبية أو تقييم للحالة الصحية ملستخدم تلك األدوية.
كمــا أن الرتويج لتلــك املنتجات عرب مواقــع التواصل
االجتماعي بشكل عشــوائي ودون ترصيح أو ضوابط يُع ُّد
مخالفة للمادة  31من نظام املؤسسات الصحية الخاصة،
التي حظرت عىل تلك املؤسســات الدعاية عن نفسها إال يف
الحدود التي ال تتعارض مع أخالق املهنة ً
وفقا للمعايري التي
حددتها الالئحة التنفيذية ،كما أن الالئحة ألزمت املؤسسات
الصحيــة الخاصة بالحصول عىل موافقة مدير الشــؤون
الصحية يف املنطقة عىل صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي
تلجأ إليها قبل اإلعالن عنهــا ،وعىل املراكز الطبية أن تلتزم
بذلك حني تســتخدم مواقع التواصل االجتماعي والرسائل
النصية والربيد اإللكرتوني.
كما أن بعض اإلعالنات تروّ ج لألطباء يف غري تخصصاتهم،
وتبالــغ يف املســميات املتداولة لجذب املــرىض ومخالفة
أخالقيات املهنة ،بالرغم مــن أن الالئحة التنفيذية حظرت
عىل املمارس الصحي اإلعالن عن نفسه أو الدعاية لشخصه
مبارشة أو بالوســاطة ،كما حظرت عىل املمارس الصحي
أن يسجل عىل اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو
اإلعالنات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها ً
وفقا
للقواعد املنظمة لها.
ُ
ونخلص يف الختــام إىل أن تلك املمارســات تع ُّد تهديدًا
لصحة وسالمة املرىض ترتتب عليها أرضار صحية وإنسانية
واقتصادية تمس بشــكل مبــارش أمن املواطــن الدوائي
والصحي ،حيث إن نظام املؤسسات الصحية الخاصة يهدف
يف املقام األول إىل حماية حقــوق املرىض من الوقوع تحت
تأثري إعالنات طبية غري صحيحة.
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االفتتاحية

طب األسنان

المشرف العام

د .محمد بن إبراهيم العبيداء
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس التحرير

د .مشاري بن فرج العتيبي
عضو مجلس اإلدارة
مدير التحرير

العدد السادس والعشرون يناير  - 2015ربيع أول 1436

هنيئًا لكم تفوقكم
ت ُع ُّد الجمعية الســعودية لطب األسنان املظلة التي
يســتظل بها جميع العاملني يف طب األســنان
داخل اململكة العربية السعودية ،سواء كانوا أطباء أو طلبة أو
فنيني.
ومجلة «آفاق طب األسنان» هي مثرة من مثار
الجمعية ولسان حالها الناطق باللغة العربية ،ومن فخرنا

د .قيصـــر كـــباش

أن نســتضيف يف عددنا الجديد الســادس والعرشين

سكرتيرة التحرير

كوكبة من املتفوقني مــن الطلبة والطالبات يف

أ .أمل بنت عبد اهلل الدريس
التصميم واألخراج

أ .طلعت عيد
المراسالت باسم رئيس التحرير
ص.ب  52500الرياض 11563
المملكة العربية السعودية
البريد االلكتروني :

afaq@ksu.edu.sa
الموقع االلكتروني:

afaq.ksu.edu.sa
اآلراء المنشورة تعبر عن رأي أصحابها وليس
بالضرورة عن رأي المجلة أو هيئة التحرير

جامعات اململكة ،كخطوة تكرميية ،تشجيعية جديدة تسلّط فيها
الضوء عىل األوائل وتحفز اآلخرين ليحذوا حذوهم،
فهؤالء اجتهدوا ،وتعبوا ،فنجحوا ،وتفوقوا ،واستحقوا التكريم.
بوركتم أيها الشباب الواعد وهنيئًا لكم تفوقكم وهنيئًا لذويكم
وكلياتكم ولوطنكم الذي يفخر بكم دامئًا.
مجلة «آفاق طب األســنان» التي اســتضافتكم تدعو
ومن خاللكم كلياتكم املوقرة ،ممثلة يف أعضــاء هيئة
التدريــس والطلبــة إىل مزيد من التعاون املثمر
واألفكار الخالقة إلثراء املجلة وتطويرها.
مدير التحرير

د .قيصر كباش
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صاحب السمو امللكي األمري
تركي بن عبد الله بن عبدالعزيز
آل ســعود أمري الرياض يرعى
املؤتمــر الســعودي العاملي
السادس والعرشون للجمعية
السعودية لطب األسنان تحت
عنوان «حلــول رقمية مبتكرة
يف طب األسنان» يف الفرتة من
 22إىل  24ربيع األول 1436هـ
املوافق  13إىل  15يناير 2015م
يف مركــز الريــاض الــدويل
للمؤتمرات واملعارض .يشارك
يف املؤتمر  22متحدثا ً رئيس من
مختلف تخصصات طب الفم
واألســنان و 5متحدث محيل
،ويشمل املؤتمر جلسات علمية
يصاحبها  12ورشــة عمل يف
مختلف التخصصات باإلضافة
إىل املســابقات كجائزة أفضل
ملصق وجائزة أطباء األسنان
حديثي التخرج وجائزة أطباء
األســنان خريجي الدراسات
العليا.
ويصاحــب املؤتمر معرض
طبي عــى مســاحة 8000
آالف م 2تشــارك فيه رشكات
ومؤسســات محلية وعاملية
لعرض أحدث ماتوصلوا إليه يف
صناعة معدات ومواد وأجهزة
طب الفم واألسنان يف العالم.
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أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان
االسم

املسمى الوظيفي

د .محمد بن إبراهيم العبيداء

رئيس مجلس إدارة الجمعية
أستاذ مشارك قسم إصالح األسنان كلية طب
األسنان – جامعة امللك سعود

د .عصام بن مسعود الحيدري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
استشاري إصالح األسنان وزارة الصحة

د .فيصل بن عبد العزيز الشعيل

أمني مجلس اإلدارة
استشاري اصالح األسنان بمستشفى األمري
فيصل بن فهد للطب الريايض

د .محمد بن عبد اهلل الشهري

أمني مال الجمعية
استشاري اصالح وزراعة األسنان ،كلية الطب
واملستشفيات الجامعية جامعة امللك سعود

د .عبد اهلل بن صالح الكريديس

عضو مجلس اإلدارة
مستشار وكيل وزارة الصحة للتخطيط
واقتصاديات الصحة

د .عاصم بن عبد الرحمن األنصاري

عضو مجلس إدارة الجمعية
وكيل كلية طب األسنان للشؤون األكاديمية
جامعة الدمام

أ.د ياسر الخياري

عضو مجلس إدارة الجمعية
وكيل كلية طب األسنان للشؤون األكاديمية
جامعة امللك عبد العزيز

د .مشاري بن فرج العتيبي
د .أسماء أحمد فادن

عضو مجلس اإلدارة
مدير مركز صحي قوى األمن بالعاصمة
املقدسة ،استشاري اصالح وتجميل األسنان
عضو مجلس اإلدارة
عضو هيئة تدريس – جامعة امللك سعود
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لقاء

األستاذ الدكتور ثاقب بن عبدالرحمن الشعالن
عميد كلـية طب األسنان لـ «آفاق طب األسنان»:

مستشفى طب األسنان التابع للكلية أول مـرفق صحي
وأكاديمي وخدمي متخصص على مستوى الشرق
ّ
والدقيقة
األوسط يعالج الحاالت المتقدمة
والمعقدة ّ

الدعم من خادم الحرمين
كلية طب األســنان بجامعة الملك ســعود صرح تعليمي نال الكثير من ّ
الشــريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز وســمو ولي عهده صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
عبــد العزيز وســمو ولي ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير مقرن بن عبــد العزيز حفظهم اهلل،
حيــث تم إنشــاء مبنيين للكلية أحدهما ُّ
للطالب واآلخر للطالبــات وتجهيزهما بأحدث ما توصل إليه
وتعليميا ،وتم إنشــاء مستشــفى تابع للكلية وهو مرفق صحي متخصص
تقنيا
ً
العلم في هذا المجال ً
والدقيقة ،وإللقاء مزيد من الضوء على كلية
على مستوى الشرق األوسط لمعالجة الحاالت المتقدمة ّ
طب األسنان وتخصصاتها نستضيف عميد الكلية األستاذ الدكتور ثاقب بن عبدالرحمن الشعالن:
8

آفاق طب األسنان يناير 2015

دعم وعطاء سخي
* مــا األمور التي تمَّــت يف الكلية منذ بداية
العام الدرايس 1436 - 1435هـ؟
ّ
 بدايــة أحمد الله ع َّز وج َّل أن ســخر لهذاالوطن قيادة حكيمة ممثّلة يف خادم الحرمني
الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز وسمو
ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري سلمان
بن عبد العزيز وســمو ويل ويل العهد صاحب
الســمو امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز
 حفظهم اللــه وأدام عزهم -قيادة ال تكلالعمل مــن أجل املواطــن وال تبخل العطاء
بســخاء لتعليمه ولصحتــه .وتهدف إىل كل
ما من شــأنه الرقي والنمو والتقدم للوطن
واملواطنــن .وكلية طب األســنان بجامعة
امللك ســعود نالت من الدّعم الكثري .فقد ت ّم
إنشاء مبنيني للكلية أحدهما لل ُّ
طالب واآلخر
للطالبات .تــ ّم تجهيزهما بأحدث ما توصل
إليه العلم يف هذا املجال تقنيًا وتعليميًا ،ومن
زارهما من ضيوف الجامعة العامليني أشادوا
بذلك بإعجاب.

إمكانات بشرية وتجهيزية
عملت الكلية قبــل بداية العام الدرايس عىل
إتمام تجهيــز مبنى ال ُّ
طــاب باإلمكانات
البرشية والتجهيزيــة يف املعامل والعيادات
وقاعات املحارضات .كما أتمّ ت الكلية املرحلة
االنتقالية ملبنــى ال َّ
طالبات ضمــن املدينة
الجامعيــة لل َّ
طالبات وقــد تمّ ت إقامته عىل
مساحة  41.000مرت مربع ويتكون من الجزء
الرسيري والجزء األكاديمي .وهذا املبنى يعد
من املباني التي عملت إدارة الجامعة ممثّلة
بمعايل املدير وســعادة الوكالء عىل أن يكون
مجهــ ًزا بأرقى التجهيزات اإلنشــائية منها
والتشغيلية.
ويف إطار اســتمرار العمل بمرتكزات الجودة
اإلدارية حصلت الكلية عىل شــهادة تجديد
“االيزو” ملدة ثالث سنوات ،ويف مجال الجودة
األكاديمية حصلت عــى التجديد لالعرتاف
األكاديمــي األوروبي ،وتعمــل الكلية عىل
الحصول عىل االعتمــاد النهائي من الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
وعىل صعيــد التواصل مع الكليات العاملية يف
طب األســنان ،قام وفد من جامعة إنديانا
بأمريكا بزيارة للكلية واطلعوا عن كثب عىل
الخطط الدراســية للربامج العلمية للكلية يف

برج المستشفى
مساحته  2900م2
ً
طابقا
ويتكون من 11
تشمل قاعات
المحاضرات وعيادات
األسنان
مرحلتي البكالوريوس والدّراســات العليا،
وعــى التجهيزات التقنيــة والفنية والنظم
الحديثة املتبعة لتشغيل مبنى الكلية لل َّ
طالبات
يف املدينة الجامعية لل َّ
طالبات ومستشفى طب

األسنان باملدينة ال ّ
طبية لدى الجامعة ،وأبدوا
جار عىل البدء
إعجابهم بما رأوه ،والعمــل ٍ
يف التعاون بني كليتي طب األســنان بجامعة
امللك ســعود وجامعة إنديانا عىل مســتوى
البكالوريوس وفرتة االمتياز والدِّراسات العليا
والتبادل املعريف بني أعضاء هيئة التدريس يف
الكليتني وعىل مستوى التعاون البحثي.
كما أن الكلية لم تغفــل الجانب البحثي من
خطتها ،حيث ت ّم إنشاء وحدة الدّعم البحثي
التي تهدف إىل تقديم الدّعم الفني واملادي إذا
تطلب ذلك للباحثني من أعضاء هيئة التدريس
وطلبة الدِّراسات العليا وأطباء االمتياز وطلبة
البكالوريوس.
إن األعمال التي تقدمهــا عمادة الكلية هي
ٌ
فرض يمليه عليها واجب الخدمة ومسؤولية
املــكان ،وهي امتدا ٌد لألعمــال التي قام بها
آفاق طب األسنان يناير 2015
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أســاتذة وزمالء أعزاء تعاقبوا عىل عمادات
الكلية ووكاالتها وأقســامها ،فلهم مني كل
الشــكر والتقدير والعرفان عــى ما قدموه
من وقت وجهد وفكــر وصرب ،وأدعو الله أن
يجزيهم عنَّا خري الجزاء.

األول من نوعه
* يعد مستشــفى طب األســنان الجامعي
الجديد أول مستشــفى أكاديمي لطب األسنان يف
الرشق األوسط ،ما الذي يتميّز به هذا املستشفى؟
 من املتوقع أن تدخل منظومة املستشفياتالجامعية يف جامعة امللك سعود ،التي تُع ُّد أحد
املرتكزات الحيوية للقطاع الصحي يف اململكة
طــو ًرا جديدًا من التَّميــز النوعي من خالل
املستشفى املتخصص يف طب األسنان التابع
لكلية طب األســنان بالجامعة ،كأول مرفق
صحي ،أكاديمي ،خدمــي ،متخصص ،من
نوعه عىل مســتوى املنطقة ،سواء يف السعة
الرسيرية العاليــة أو يف املرجعيــة ال ّ
طبية
األكاديميــة املتخصصة يف عــاج الحاالت
املتقدِّمــة وا ُملعَ َّقدة والدَّقيقــة يف هذا املجال
لجميع فئات املجتمع السعودي.
يقــع الربج املقــام عليه مستشــفى طب
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نسعى لفتح مسارات
تعليمية وتدريبية
في تخصصات طب
األسنان والدراسات
العليا تمنح الماجستير
والدكتوراه و”البورد”
األســنان الجامعي يف الجهــة الرشقية من
مبنى الكلية الحايل ( )23عىل مساحة 2900
مرت مربع وهو متصل يف مبنى الكلية الحايل
ويرتبط بمستشــفى امللك خالــد الجامعي
بجرس من الجهــة الجنوبيــة .وبعد إتمام
تشغيل املستشــفى سيخصص املبنى الحايل
( )23لقاعات املحــارضات ومعامل ال َّ
طلبة
ومعامــل اإلنتاج ومعامل البحــوث وإدارة
الكلية وقاعات االجتماعات ومكاتب أعضاء
هيئة التدريس .ويتكون مبنى مستشــفى

ً
طابقا
طب األســنان الجامعي من أحد عرش
ويحتوي عىل:
قاعات املحارضات:
 .1قاعة املحارضات الكربى تتسع ألكثر من
 390مقعدًا.
 )16( .2قاعة محارضات وندوات مخصصة
لطلبة الدِّراســات العليــا وحلقات النقاش
املصغرة لطلبة البكالوريوس.
 .3قاعة القراءة ومصادر تع ّلم للطالب.
 .4معمل حاسب آيل للطالب.
 .5مطاعم لل ُّ
طــاب وأعضاء هيئة التدريس
ومنسوبي العيادات.
 .6مركز تعقيم وتزويد مركزي.
 .7مستودع مركزي.
 .8ورشة صيانة.
 .9غرفتا عمليات جراحية.
 .10ثالثون غرفة تنويم.

عيادات األسنان:
يبلغ العدد الكيل لعيادات األسنان بمستشفى
طب األســنان الجامعي ،ويف مبنى ال َّ
طالبات
 760عيادة  60يف املائــة منها عيادة لطالب
مرحلــة البكالوريــوس وبرنامــج تدريب

االمتياز و 40يف املائة موزع عىل تخصصات
طب األســنان املختلفة ،وســيمارس العمل
العالجي فيها أعضاء هيئة التدريس واألطباء
االختصاصيــون واالستشــاريون وطلبــة
الدِّراسات العليا واألطباء املتدربون يف برامج
شهادات االختصاص السعودي.
تخـــدم هــذه العيــادات تخصصات طب
األسنان املختلفة يف أقسام عالجية تُعْ نى ِبك ِّل
تخصص ِب َشك ٍّل مستقل:
• العالج التحفظي لألسنان.
• االستعاضة ِّ
الصنَاعية لألسنان.
• زراعة األسنان.
• املداواة ال ّلبية.
• طب أسنان األطفال.
• طب الفم وعلوم التشخيص.
• صحة الفم واألسنان.
• عالج اللثة واألنسجة املحيطة باألسنان.
• تقويم األسنان.
• جراحة الفم والوجه والفكني.
• أشعة الفم والوجه والفكني.
ويحتوي كل قســم ،إضافــة لعيادات طب
األســنان املفتوحــة واملغلقة عــى مكتب
اســتقبال وصالة انتظار للرجــال وأخرى
للنِّســاء وغرفة مناقشــة الحاالت ومكتب
ملرشف القسم ومنطقة توزيع مواد وأدوات.
وتسهم منشآت كلية طب األسنان يف تقديم
الخدمة العالجيــة للمواطنني ،ومن املتوقع
أن تزيد الخدمــات الصحية املقدمة ملراجعي
عيادات الكلية من  298ألف زيارة يف الســنة
إىل  616ألف زيارة يف السنة.

التأهيل عمليًا ومهاريًا
* ما املســتجدات يف برامج الدِّراسات العليا
التي تقدمها الكلية؟
 تقدم الكلية الربنامج املشــرك للدِّراساتالعليا يف طب األسنان ،الذي يتكون من برامج
التدريــب الرسيري يف ثمانيــة تخصصات،
ودرجة املاجستري يف علوم طب األسنان ،وقد
تخرج من هذا الربنامج أكثر من مائتني من
ال ُّزمالء والزميالت.
وامتــدادًا لــدور الكلية يف خدمــة ال ُّزمالء
والزميالت للحصــول عىل مؤهالت أعىل فقد
أوىص مجلس الكلية يف جلســته الرابعة لهذا
العام ببدء القبول يف برنامج دكتوراه العلوم
يف علوم طب األسنان ( ،)DSCDومدته أربع
سنوات ويت ّم فيه الرتكيز عىل الجانب البحثي،

إضافة إىل التدريب الرسيري يف التخصصات
املختلفة .ويت ّم القبول فيه ألطباء وطبيبات
األســنان من حملة البكالوريوس ،ونسعى
ليشــمل القبول لحاميل درجة املاجســتري.
وتتمّ ثــل رســالة الربنامــج يف “التأهيــل
ألطباء األســنان علميًا ومهاريًــا وبحثيًا يف
تخصصات طب األسنان املختلفة بما يدعم
القطاعني األكاديمي والعالجي بكوادر عالية
التأهيل لتخدم العملية العالجية والتعليمية
والبحثية”.
وتقوم وكالة الكلية للدِّراسات العليا والبحث
العلمي ومجلس الربنامج املشرتك بجهود يف
التنسيق بني األقسام العلمية ومركز البحوث
والكرايس البحثيــة بالكلية إلتمام العمليات
التعليمية والتدريبية والبحثية.

جمعية للخطط المستقبلية
* ما رؤيتكم املســتقبلية لربامج الدِّراسات
العليا يف طب األسنان يف اململكة؟
 إن التطوّر الذي حدث يف السنوات األخرية يفاململكة يف مجال تعليم طب األســنان يَتط َّلب

منّا العمل عــى فتح املســارات التعليمية
والتدريبيــة يف تخصصــات طب األســنان
املختلفة .فالدِّراسات العليا لدينا تنتهي بمنح
درجــة أكاديمية كاملاجســتري والدكتوراه،
وأخرى تنتهــي بدرجة مهنية كشــهادات
االختصاص (البورد).
أتمنَّى أن نتمكن من إنشاء جمعية أو لجنة
تختص بالدِّراسات العليا واألبحاث يف طب
األسنان ،وتهتم بالخطط املستقبلية لربامج
الدِّراســات العليا يف طب األسنان ،وتضع
أساسيات التعاون بني وزارة التَّعليم العايل
والهيئة الســعودية للتخصصات الصحية
وك ِّليــات طب األســنان ،التــي ترغب يف
تقديم الدِّراسات العليا يف تخصصات طب
األســنان ،بحيث توضع الرشوط الالزمة
للموافقة عــى برامج الدِّراســات العليا
ويكون هنــاك تبادل للباحثــن وأعضاء
هيئة التدريس بني الك ِّليات ،الذي سيثري
بإذن الله من قوة الربامج من خالل تبادل
التجارب واملمارســات التعليمية والبحثية
بني الك ِّليات.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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نيابة عن معالي وزير التعليم العالي

د.بدران العمر يفتتح المؤتمر السعودي العالمي الـ( )15لجامعة
الملك سعود والـ( )25للجمعية السعودية لطب األسنان

أحدث ما توصلت
إليه في صناعة معدات
ومواد وأجهزة طب
الفم واألسنان في
العالم
نيابة عن معايل وزير التعليم العايل افتتح
معايل مدير جامعة امللك ســعود األســتاذ
الدكتور بــدران بن عبــد الرحمن العمر
فعاليات املؤتمر السعودي العاملي الخامس
عرش لجامعة امللك ســعود يف طب األسنان
والخامس والعرشين للجمعية السعودية
لطب األســنان خالل الفرتة من 13 – 11
ربيع األول 1435هـ املوافق  -14 12يناير
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معايل املدير يكرم الرعاه

2014م بمركز الرياض الدويل للمؤتمرات
واملعارض تحت عنــوان «البحث العلمي
والتقنية يف صحة الفم» الذي نظمته كلية
طب األسنان بجامعة امللك سعود والجمعية

السعودية لطب األسنان.
ويعــد املؤتمر حلقة مهمة من حلقات
جهود تطوير مجال طب األسنان يف اململكة
ومنربًا علميًا ملناقشة القضايا املهمة يف هذا

د .الربيعة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان وضيوف املؤتمر

املجال ،وتبادل الخــرات املحلية والدولية
والتجارب العاملية الرائدة.
وحرض املؤتمر عدد كبري من املختصني
من املمارسني من أطباء وطبيبات األسنان،
واملهتمني بمجال طب الفم واألســنان من
جميع الجامعات الســعودية والخليجية
واملستشــفيات الحكومية واألهلية ،حيث
بلغ عدد الحضور للمؤتمر نحو (،)3000
وبلغ عدد املتحدثني العامليني املشــاركني
من خــارج اململكــة ( )13متحدثًا عامليًا
من الكفاءات العلميــة لتقديم كل جديد
يف تخصصات طــب األســنان املختلفة،

د.الربيعة استعراض أبرز المستجدات
والتطورات التي تشهدها الوزارة
إضافة إىل متحدثني محليني من الجامعات
السعودية والقطاعات الصحية املختلفة.
كما أقيم عــى هامش فعاليات املؤتمر
( )4ورش عمل يف تخصصات طب األسنان
املختلفــة .وتم اعتمــاد الربنامج العلمي
للمؤتمر ( )23ســاعة تعليم طبي مستمر

من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،
وصاحب املؤتمر معرض طبي عىل مساحة
تزيد عن (6000م )2شاركت فيه الرشكات
واملؤسســات بأحدث مــا توصلت إليه يف
صناعة معدات ومــواد وأجهزة طب الفم
واألسنان يف العالم .ويعد هذا املعرض من
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أكرب املعارض التــي نظمتها الجمعية منذ
إنشائها.
كما أقيم عــى هامش فعاليات املؤتمر
تكريم وتســليم الجوائز ألفضل ( )3من
كل فئــة وهي« :جائزة الدكتور ســلطان
الفغم رحمه الله» ألطباء األسنان حديثي
التخرج ،حيث أقرت الجمعية أن تســمي
هذه الجائزة باسمه تكريمً ا ملسرية عطائه
ومن باب الوفاء له رحمــه الله ،وجائزة
أطباء األســنان خريجي الدراسات العليا،
وجائزة امللصقــات العلمية لعام 2014م،
وتم تكريــم الجمعية الســعودية لطب
األســنان ،وذلك عىل رشف ســعادة وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
األستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري.
كما تــم عىل هامــش املؤتمــر أيضاً
استقبال وزير الصحة الســابق الدكتور
عبدالله بــن عبدالعزيــز الربيعة لرئيس
الجمعية السعودية لطب اﻷسنان الدكتور
محمد بن إبراهيم العبيداء وأعضاء مجلس
إدارة الجمعية ،ونقباء ورؤساء جمعيات
طب اﻷسنان يف الخليج والوطن العربي .وتم
استعراض أبرز املستجدات والتطورات التي
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تشــهدها وزارة الصحة وبحث األساليب
الوقائية لصحة الفم واألســنان يف الوطن
العربي ،وما تشــكله جوانب التوعية من
رضورة قصوى يف القضاء عىل التســوّس
خاصة عند األطفال.
ويف نهاية املؤتمر تم الخروج بالتوصيات
التالية:
 .1توجيــه الشــكر والعرفــان ملقام
خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود -أيده الله -وويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري سلمان

بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– عىل
املوافقة الكريمة عــى إقامة هذا املؤتمر
العاملي.
 .2توجيه الشــكر ملعايل وزير التعليم
العايل عىل دعمه للمؤتمر.
 .3توجيه الشــكر ملعايل مدير جامعة
امللك ســعود األســتاذ الدكتور بدران بن
عبد الرحمن العمر عىل رعايته وافتتاحه
للمؤتمر ودعمه املستمر لجميع األنشطة
العلميــة للجمعيــة الســعودية لطب
األسنان.

ي السادس والع

المؤ

شرون

لجمعية السعو
ل
دية ل

«بوكن» الرشيك الرسمي االلكرتوني
للجمعية الســعودية لطب األسنان يف
املؤتمر الســعودي العاملي الخامس
عرش لجامعــة امللك ســعود يف طب
األسنان الخامس والعرشون للجمعية
السعودية لطب األسنان
للمرة األوىل يف مؤتمر طبي باململكة
العربية السعودية وكعادتها يف تحقيق
الســبق يف االنجازات الريادية أطلقت
الجمعية السعودية لطب األسنان خالل
املؤتمر السعودي العاملي الخامس عرش
لجامعة امللك ســعود يف طب األسنان
الخامس والعرشون للجمعية السعودية
لطب األسنان والذي عقد يف الفرتة – 11
 13ربيــع األول 1435هـ املوافق – 12
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لجمعية السعو
ل
دية ل

انجاز

شرون

طب األسنان

طب األسنان

 .4التأكيد عىل التوصية التي ذكرها معايل
مدير جامعة امللك ســعود األستاذ الدكتور
بدران العمر باهتمام جامعة امللك ســعود
بالبحث العلمــي يف التخصصات املختلفة،
التي تعود بالنفع عــى الوطن واملواطن،
بدعمه ونرش ثقافة البحث واإلبداع وتحقيق
رؤية الجامعة وهي الريادة العاملية والتميز
يف بناء مجتمع املعرفة.

ي السادس والع

مر السعودي ا
لعالم
ت

المؤ

مر السعودي ا
لعالم
ت

الجمعية السعودية
لطب األسنان تحقق
إنجازًا جديدًا ..
إلغاء التعامالت
الورقية !!!
للمؤتمرات واملعارض تجربتها الجديدة
وهي اســتخدام الوصالت التفاعلية «
بوكن « التي تتيح للمشاركني يف املؤتمر
تبادل املعلومات والتســجيل وتحميل
كافة املستندات الخاصة باملؤتمر دون
اللجوء للطريقة التقليدية باســتخدام
الورق املطبوع !!!
ولقد كانت تجربة مثــرة للغاية
استخدم خاللها املشاركني يف املؤتمر
تقنية « »USBالجديــدة والتي تعمل
بطريقــة التواصل عــن قرب حيث
يمكن مشاركة املحتويات كبطاقات
التعارف الشخصية من خالل تالمس
الوصلة التفاعليــة مع وصلة أخرى
وكذلك تســتطيع الــركات الطبية
توفــر املعلومــات عــن منتجاتها

املختلفة للسادة األطباء والطلبة عرب
اســتخدام هذه التقنية دون الحاجة
الستهالك كميات كبرية من النرشات
واألوراق املصورة.
وتعترب التقنيــة الحديثة للوصالت
التفاعليــة «  »USBمــن أحدث ما
توصل له العلم يف رسعة نقل املعلومات
إضافة لقدرتها عىل تحديث البيانات
التي تحملهــا دون الحاجة لالتصال
بشبكة االنرتنت...
وكان للجمعية الســعودية لطب
األسنان ســبق الريادة يف استخدام
هذه التقنية بهدف مواكبة التوجهات
العاملية يف مسألة الحفاظ عىل البيئة
واملــوارد الطبيعية وتقليل النفايات
الضارة التي تشهدها غالبية املؤثرات
املحلية والدولية خالل عملية الهدر
الكبرية التي تحــدث يف التعامالت
الورقيــة باملســتندات والنرشات
واملطبوعــات خاصة مما يســبب
رضرا ً كبريا ً للبيئــة وهدرا ً يف املوارد
الطبيعيــة  ...ويعترب ذلــك انجازا ً
جديدا ً يســجل للجمعية السعودية
لطب األســنان والتي تطمح دائما ً
للمزيد مــن التطور لخدمة املجتمع
والوطن ...
آفاق طب األسنان يناير 2015
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نيابة عن األمير مشعل بن عبداهلل أمير مكة

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يفتتح
مؤتمر مكة الدولي الحادي عشر لطب األسنان

الجمعية تكرم أعضاء الجمعية الحاصلني عىل براءة اخرتاع د.أحمد القحطاني ود.محمد الشهري عضو مجلس اإلدارة أمني املال ود .بندر بن سعيد

نيابة عن صاحب السمو امللكي األمري
مشــعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمري
منطقة مكة املكرمة افتتح وكيل إمارة
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املنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق
يــوم الثالثاء  1جمــادى اآلخرة 1435
املوافق  1أبريل  2014مؤتمر مكة الدويل

الحادي عرش لطب األسنان ،الذي نظمته
الجمعية الســعودية لطب األســنان،
بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى
قوى األمن يف مكة املكرمة ،وذلك يف فندق
برج الساعة فريمونت ،وبحضور وكيل
جامعة امللك سعود األستاذ الدكتور عبد
العزيز بن سالم الرويس.
وبدئ الحفل الخطابــي املعد بهذه
املناسبة بتالوة آيات من القرآن الكريم،
ثم ألقى مدير مركز صحي قوى األمن
بمكة املكرمة رئيس اللجنة التنظيمية
للمؤتمر الدكتور مشاري العتيبي كلمة
أوضح فيها أن انعقــاد املؤتمر هدف
علمي اسرتاتيجي ومنهج للجمعية منذ
نشأتها ،مشريًا إىل أنه تم استقطاب 17
متحدثًا عامليًــا لهذا املؤتمر من أمريكا
والدول العربية والخليجية ،الفتًا النظر

إىل أنه ستقام  8ورش مختلفة ،كما تم
قبول ما يزيد عن  80بحثًا علميًا ،مبينًا
أن عدد املشاركني يف املؤتمر تجاوز ألفي
ممارس من  24دولــة من دول العالم
املختلفة ومن  23مدينة باململكة.
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة
الجمعية الســعودية لطب األســنان
الدكتور محمد بــن إبراهيم العبيداء
كلمة رسد خاللها إنجــازات األطباء
ً
ومســتعرضا ما
العرب عرب التاريخ،
حققته الجمعية من أعمال ونجاحات
خالل العرشين عامً ا املاضية ،موضحً ا
أنه تم إقــرار جائزة ســنوية لرباءة
االخرتاع بطب األسنان ،وأن الجمعية
حققت املركــز األول للعام الرابع عىل
التوايل بجامعة امللك ســعود ،مشيدًا
باالهتمــام الذي توليــه الدولة لنرش
البحث العلمي لطب األسنان.
إثر ذلك ألقــى وكيل اإلمارة املكلف
الدكتــور عقاب اللويحــق كلمة نقل
فيها تحيات أمري منطقة مكة املكرمة
للقائمــن واملشــاركني يف املؤتمــر
وتمنياته لهم بالتوفيــق والنجاح يف
أعمال مؤتمرهم ،مؤكدًا أن هذا املؤتمر
مفيد للطبيب ورسالته لإلنسان ،معربًا
عن أملــه يف أن يحقق املؤتمر األهداف
املرجوة منه من خالل هذه املشــاركة
من األطباء والعلمــاء األكفاء ،داعيًا
للقائمني عليه واملشاركني فيه بالتوفيق
وأن ينفع بمخرجاته الجميع.
بعد ذلك ُقــدّم أوبريــت «أحبك يا
السعودية» نال استحسان الجميع.

الدكتورعقاب بن صقر اللويحق وكيل إمارة املنطقة والدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس وكيل جامعة امللك سعود يف حفل االفتتاح

د .العبيداء يلقي كلمته يف االفتتاح

د .مشاري العتيبي رئيس اللجنة املنظمة للمؤتمر يلقي كلمته

تكريم لرؤساء الجمعية السابقين
ويف نهاية الحفل تم تكريم رؤســاء
مجالس إدارات الجمعية الســابقني
وعدد ممن نالوا بــراءة االخرتاع ،كما
تســ ّلم وكيل اإلمارة املكلــف هدية
تذكارية بهذه املناســبة مــن إدارة
الجمعية ،ثــم افتتح الدكتور اللويحق
املعرض املصاحــب للمؤتمــر الذي
ً
ملصقا علميًا
اشــتمل عىل عرض 80
تتناول أبحاثًــا مختلفة يف مجال طب
األسنان وأحدث األجهزة الطبية يف طب
األسنان.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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«الجمعية» تشارك في المؤتمر العلمي لـ()18
لجمعية أطباء األسنان الكويتية

حفل افتتاح املؤتمر العلمي الثامن عرش لجمعية طب األسنان الكويتية

ضمن مشاركة الجمعية السعودية
لطب األســنان يف املؤتمرات الخارجية
شــاركت الجمعية يف املؤتمر العلمي
الثامن عرش لجمعية أطباء األســنان
الكويتية ومؤتمر اتحاد أطباء األسنان
العرب ،الذي عقد خالل الفرتة من 27
–  29محرم 1435هـ املوافق 20-22
نوفمرب 2014م بفندق جمريا الكويت.
شــارك فيه رئيــس مجلــس إدارة
الجمعية الدكتور محمد العبيداء وأمني
مال الجمعية الدكتور محمد الشهري
وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور
مشاري العتيبي.
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مشاركة علمية لـ د.أيمن مندورة

أ.د .عبدالله ركيب الشمري يلقي محارضته

نظمته نقابة أسنان لبنان بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب األسنان

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ( )24لطب األسنان ببيروت
نظمت الجمعية الســعودية لطب
األسنان املؤتمر الدويل الرابع والعرشين
لطب األســنان بالتعــاون مع نقابة
طب األســنان يف لبنــان ،وتم افتتاح
املؤتمر يوم الخميس  16م ذي القعدة
1435هـ املوافق  11سبتمرب 2014م
يف العاصمة اللبنانية بريوت.
وأعرب رئيس الجمعية السعودية
لطب األســنان الدكتــور محمد بن
إيراهيم العبيداء يف كلمة له عن سعادته
بحضور فعاليات مؤتمر بريوت الدويل
الـ 24لطب األسنان الناجح .وأوضح
أن «املؤتمر شهد طابعً ا ممي ًزا وفريدًا
ألطبــاء اململكة ملشــاركة الجمعية
السعودية لطب األسنان نقابة أطباء
األســنان يف لبنان يف التنسيق األخوي
بتنظيم فعاليــات املؤتمر ،إيمانًا منّا
بأن هذا التعاون العلمي هو من أهم
أهــداف النقابة والجمعيــة واتحاد
أطباء األســنان العرب لرفع مستوى
مهنة طب الفم واألســنان يف وطننا
العربي».
ً
قائــا« :لقــد كان التحاد
وتابع
أطباء األسنان العرب الذي احتضنت
بريوت رئاســته حاليًا عــر تاريخه
الطويــل دور إيجابي مرشّ ف ،وعمل
عىل تكريس وحدة هذه األمة مرتجمً ا
آلمال وطموحات املواطنني العرب».
وقد جرى يف ختــام املؤتمر افتتاح
معرض أدوات ومعدات طب األسنان،
وتقديــم دروع تكريميــة لعدد من
أعضاء مجلس نقابة األسنان.
ممــا يذكر أنه شــارك يف املعرض
خمس عرشة دولة عربية وعرش دول
أجنبية ومائــة رشكة عارضة ملعدات
وأجهزة ومواد طبية لألسنان.

معايل سفري خادم الحرمني يستقبل رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان ود .العتيبي عضو مجلس اإلدارة

صورة جماعية لرئيس مجلس إدارة الجمعية د .محمد العبيداء وأعضاء مجلس اإلدارة د .مشاري العتيبي
ود .عاصم األنصاري مع ممثل سفارة اململكة يف لبنان أ .عبدالرحيم عبدالله الطلحي يف حفل االفتتاح يف مؤتمر بريوت
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المؤتمر األردني الدولي الرابع والعشرون لطب األسنان
ضمن مشــاركات
الجمعية الســعودية
لطــب األســنان يف
املؤتمــرات الخارجية
شــاركت الجمعية يف
املؤتمــر األردني الدويل
الرابع والعرشين لطب
األسنان الذي عقد خالل
الفــرة مــن 21-24
أكتوبــر 2014م تحت
رعاية صاحبة السمو
امللكي األمرية بســمة
بنت طالل يف فندق الند
مارك – عمــان ،ومثل
الجمعية يف هذا املؤتمر
رئيس مجلــس إدارة
الجمعية الدكتور محمد
بن إبراهيم العبيداء.

حفل افتتاح املؤتمر األردني الدويل الرابع والعرشون لطب األسنان
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الجمعية تشارك في مؤتمر طب األسنان ومعرض طب
األسنان العربي (إيدك دبي )2014

شــاركت الجمعية الســعودية لطب
األســنان يف فعاليــات الــدورة الثامنة
عرشة من مؤتمر اإلمــارات الدويل لطب
األســنان ومعرض طب األسنان العربي
«إيدك  -دبي  »2014بوفد رسمي برئاسة
الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء رئيس
مجلس إدارة الجمعية الســعودية لطب
األسنان وعضوية كل من :الدكتور عصام
الحيــدري نائب رئيس مجلــس اإلدارة
والدكتور عاصم األنصاري عضو مجلس
اإلدارة والدكتور مشــاري العتيبي عضو
مجلس اإلدارة والدكتور فيصل الشــعيل
أمني املجلس.
وافتتح املؤتمر ســمو الشــيخ حمدان
بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم دبي وزير
املالية رئيس هيئة الصحة يف دبي ،بمشاركة
اكثر من  1400رشكة ومؤسسة معنية من
 130دولة .وأقيمــت فعاليات املؤتمر ملدة
ثالثة أيام من تاريخ  4إىل  6فرباير 2014م
بمركز دبي الــدويل للمؤتمرات ،كما ألقيت

أكثر مــن  110محارضات مقدمة من قبل
 96متحدثًا شــملت موضوعات مختلفة
منها :كيفية تشخيص وعالج رسطان الفم
والتحديثات يف التقنيات الجراحية والتخدير

العام للرعاية الخاصة يف طب األسنان.
الجديــر بالذكــر أنه ُ
خصــص ركن
للجمعية وملؤتمر مكة يف املعرض املصاحب
للمؤتمر.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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دبي تستضيف المؤتمر الـ 36التحاد أطباء
األسنان لدول آسيا والمحيط الهادئ
استضافت دبي باإلمارات العربية املتحدة املؤتمر
السادس والثالثني التحاد أطباء األسنان لدول آسيا
واملحيط الهــادئ ،وذلك يف الفرتة مــن  17إىل 19
يونيو  2014يف مركز دبــي للمؤتمرات واملعارض،
وقد شــاركت الجمعية السعودية لطب األسنان يف
هذا املؤتمر ممثلة بالدكتور فيصل الشــعيل أمني
مجلس الجمعية السعودية لطب األسنان والدكتور
عاصم األنصــاري عضو مجلــس إدارة الجمعية

السعودية لطب األســنان ،ويعد املؤتمر واحدًا من
أهم األحداث يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،حيث
يتم فيه عرض ألحــدث التقنيات ،إضافة إىل إتاحة
الفرصة لتبادل الخربات بني أطباء األسنان العاملني
يف املنطقة التي من شــأنها أن تسهم يف تقدم طب
األسنان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،وسيقام
املؤتمر الســابع والثالثون يف مدينة سنغافورة يف
الفرتة ما بني  3إىل  5أبريل .2015

د .فيصل الشعيل أمني مجلس إدارة الجمعية يرأس وفد الجمعية ملؤتمر دول آسيا واملحيط الهادي
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الجمعية السعودية لطب األسنان في فعاليات
اليوم العالمي للطفل 2014م

شــاركت الجمعية السعودية لطب
األســنان يف فعاليــات مهرجان اليوم
العاملــي للطفل والتــي نظمته وزارة
الثقافة واإلعالم بمركز امللك فهد الثقايف
بالرياض يف الفرتة من  25إىل 29محرم
1436هـــ املوافــق  18إىل  22نوفمرب
2014م تحــت رعاية وزيــر الثقافة
واإلعالم.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة
الجمعية الســعودية لطب األســنان
د .محمد بن إبراهيــم العبيداء إىل أن
املشــاركة أتت ضمن أهداف الجمعية
الســعودية لطب األســنان يف خدمة
وتوعيــة املجتمع من خــال الرتكيز
عىل الجوانــب التثقيفيــة والوقائية
والرتفيهية املفيــدة للطفل من خالل
جناح للجمعية.
وقد ذكرت د .منال شــرة املرشفة
عىل الفعالية أنه تم نرش ثقافة تعامل
األرسة مع أســنان الطفل وتوعيتهم
بالجوانب املعرفية والصحية باملحافظة
عىل أســنان أطفالهــم ورشح أهمية
األســنان وكيفية املحافظــة عليها
بالغذاء الصحــي كذلك رشح الطريقة
الصحيحة لتفريش وتنظيف األسنان.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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ً
وإقباال كبيرين
القت استحسانا

ست فعاليات ينظمها النادي السعودي لطلبة طب
األسنان بالقصيم بالتعاون مع مكتب الجمعية بالمنطقة
أقــام النــادي الســعودي لطالب
وطالبات طب األســنان فرع القصيم
بالتعاون مع مكتب الجمعية بمنطقة
القصيم عــدة فعاليــات ،وقد القت
استحسان الحضور وكانت كاآلتي:

الفعالية األولى:
«أفهمــك» ألقاها األســتاذ محمد
عبد العزيز الفهيد خبري لغة إشــارة يف
االتحاد العربي للهيئات العامة يف رعاية
الصم ،وكان الهدف من منها املساهمة
يف معرفة أساســيات لغة اإلشــارة يف
الجانــب الطبي ،وأقيمــت املحارضة
يوم الســبت  ١٣ســبتمرب ٢٠١٤م يف
مستشفى ســليمان الحبيب يف بريدة،
وبلغ عدد الحضور  130طالبًا وطالبة.

الفعالية الثانية:
«أطبــاء الغــد» وأقيمت يف مجمع
الجفايل بعنيزة يوم السبت  20سبتمرب
2014م ،وبــدأت الفعاليــة يف تمــام
الســاعة  ١ظه ًرا مــع أول املتحدثني
الدكتور عبد العزيز العمرو استشاري
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االستعاضة الســنية تحدث فيها عن
القطاع الصحي وقطاع االبتعاث ،ومن
بعــده أكمل الدكتور خالــد الطريفي
استشاري إصالح األسنان ثاني املحاور،
الذي تط ّرق فيه للربامج الداخلية لطب
األسنان ،وبعد صالة العرص استكملت
ثالث محاور الفعالية مع رئيس النادي
الســعودي لطالب طب األســنان يف
اململكة الدكتور رامي الحجييل تحدث
فيه عن مجال طب األسنان يف القطاع
العســكري ،وآخــر املحــاور قدمها

الدكتور محمد املحيميد عميد كلية طب
األسنان يف جامعة القصيم تحدث فيه
عن املجال األكاديمي يف طب األسنان،
وفرص الطالب يف املجاالت األكاديمية.
وختمت الفعالية عند الساعة  ٦مسا ًء
بشكر املتحدثني وتكريمهم بشهادات
شكر ودروع تذكاريه من النادي.
حرض الفعاليــة محافظ محافظة
عنيزة األستاذ فهد السليم ،الذي بدوره
شــكر الجميع وأثنى عــى مثل هذه
األعمال التي تفيد الطالب والطالبات يف

مستقبلهم ،وكذلك تساعد عىل تخريج
طالب بجودة وكفاءة عاليتني.

الفعالية الثالثة:
«مرشوعي» وتهدف إىل تعريف الطالب
بأساســيات إدارة األفكار وترجمتها إىل
واقع ملموس ،وقدم الفعالية األستاذ عبد
الرحمن املانع متخصص إدارة األعمال
ومدرب معتمــد يف التنميــة البرشية،
وأقيمت الفعالية يف مستشفى سليمان
الحبيب يوم السبت  ١١أكتوبر  ٢٠١٤من
الساعة  ٤عرصً ا حتى  ٨مساءً ،وتكللت
بالنجــاح وبمداخــات مــن الحضور
بأفكارهم ومشاريعهم السابقة ،وكذلك
املشاريع املستقبلية.

الفعالية الرابعة:
«خرباتــي» وتهم طــاب االمتياز
أكثر من غريهــم ،وتهدف الفعالية إىل
مســاعدة الطالب حديثي التخرج عىل
كتابة ســرهم الذاتيــة والقدرة عىل
تجاوز املقابلة الشــخصية ،وأبدع يف
تقديمها املدرب يوســف عيل الزنيدي
مدرب معتمد يف التخطيط الشخيص،
وأقيمت الفعالية يوم  ١٨أكتوبر ٢٠١٤
يف مستشفى الدكتور سليمان الحبيب
يف بريدة ،وكان الحضور لهذه الفعالية
قويًا ،ومن مجاالت شــتَّى ليس فقط
طب األسنان ألهميتها لدى الخريجني
مــن الجامعات ،وبلغ عــدد الحضور
.228

الفعالية الخامسة:
«أنا باحث» وكانت متميزة ،وأقيمت
يوم األربعاء  29أكتوبر 2014م.

الفعالية السادسة:
«لنتكيف معً ا» وكانت يوم الثالثاء 4
نوفمرب 2014م.
وجدير بالذكــر أن نادي طالب طب
األســنان  -فرع القصيــم كانت له
الجهود امللموســة والبارزة يف إنجاح
هذه الفعاليات برئاسة ريوف الزميع
ونائبها أنس العمار.

د .ابراهيم الشهراني عميد كلية طب األسنان جامعة امللك خالد  -أبها يكرم املشاركني
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النادي السعودي لطالب
طب األسنان يقيم فاعلية
مشروعي

تكريم د .حسان حلواني يف فعالية «مرشوعي»
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كما أقام النادي السعودي لطالب
طــب األســنان التابــع للجمعية
الســعودية لطــب األســنان وعىل
مــرح جامعــة دار العلــوم يوم
الســبت  22محرم 1436هـ املوافق
 15نوفمــر 2014م ومــن منطلق
اســتمرار للفعاليــات واملحارضات
وورش العمــل املتميــزة التي يقوم
بها ،أقيمت فعالية «مرشوعي» حيث
أن الفعاليــة تتحدث عــن الطريقة
الصحيحة لدراسة وإنشاء املشاريع
الجديدة وتطوير املشاريع واملنشئات
الصغرية والتخطيط املستقبيل وتوقع
الفرص واســتغاللها وإدارة األفكار
وترجمتها إىل واقع ملموس وكيفية

تجاوز العقبــات التي قد تواجه هذه
املشاريع.
انطلقت الفعالية بحضور كثيف من
طالب وطالبات طب األسنان واملهتمني
بإنشــاء مشــاريعهم الخاصة البالغ
عددهم قرابة  350مع الدكتور حسان
حلواني أســتاذ مساعد قسم األنسجة
املحيطة باألســنان وصحة أســنان
املجتمع بجامعة امللك ســعود ،حيث
تحدث عن مقومات النجاح للمشاريع
الشخصية والنظر إليها بطريقة علمية
وليســت مادية بحتــه يف محارضة
تفاعلية مع الحضور اســتعرض من
خاللها بعض قصــص النجاح لرجال
األعمــال يف مختلــف التخصصات،
وتحدث أيضا عن العقبات التي تقابل
رجال األعمال املبتدئني وكيفية التعامل
معها لينتقل الجميع بعد ذلك إىل تجربة
جديدة مع احد النماذج الناجحة لرجال
األعمال الدكتور عبــد الله الصقعبي
أخصائي باطنية واملؤســس لدكتور
لونج للمستلزمات الطبية والتي القت
رواجا يف املجتمع الطبي مؤخرا ،تحدث
فيها عن تجربته الشخصية الفريدة من
نوعها وكيــف تم تطوير فكرة صغرية
إىل مــروع ناجح ومــا كلفته تلك
الفكرة من جهد وتضحيات إلنجاح ذلك
املرشوع وكيفية تسخري عامل الوقت
وتســيريه بني العلــم والعمل وأضاف
أيضا فائدة االستفادة من ذوي الخربة
وتجاربهم وعدم االتكال عىل املحبطني
بطريقة عرض مميزة شــدة الحضور
حتى نهاية املحــارضة لتنتقل بعدها
الفعالية إىل احد النماذج النسائية وهي
خبرية التجميل ريم الســويدي والتي
تحدثت عن طرق تطوير الذات وتطوير
املوهبة وعــدم احتقارها مهما كانت
حيث تحدثت عن تجربتها الشخصية
والصعوبات التي القتها يف سبيل إنجاح
ذلك.
يذكــر أن تنظيــم هــذه الفعالية
والفعاليــات الســابقة كان بالكامل
تحت إرشاف طــاب وطالبات كليات
طب األسنان يف الرياض والذين خرجوا
بعمل ومجهود رائعني.

 ..و ينظم فعالية أطباء الغد

اقيم مســاء الســبت  2014 - 11 - 29م ختام فعاليات النادي السعودي لطلبة
طب األســنان باململكة والتي كانت بعنوان أطباء الغــد وبتنظيم من أعضاء النادي
بالريــاض وارشاف كال من هيا الكنهل و عبدالرحمن الصويغ وحضور أكثر من 551
طالب وطالبة وأطباء امتياز وذلك يف مرسح جامعة دار العلوم .وكانت الفعالية تهدف
اىل مســاعدة اطباء االمتياز والطلبة يف معرفة أنظمة التوظيف داخل اململكة  ،ســلم
الرواتب والزيادات السنوية  ،أنظمة االبتعاث والربامج الداخلية.

د .سعود اورفيل

د .املهيزع

د .سمري الثمريي د.عبدالله الكريديس د .سليمان الجهني
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في جراحة الوجه والفكين واالستعاضة السنية

د.العسيري ود.ريان في محاضرتين علميتين في الرياض
ضمن أنشطة الجمعية السعودية لطب
األســنان يف منطقة الريــاض أقيم لقاء
علمي يوم األحد  25من ذي الحجة 1435
املوافق  19أكتوبر  2014بفندق شرياتون
الرياض.
وألقى كل من الدكتور نارص العسريي
املتخصــص يف جراحة الوجــه والفكني
والدكتــور محمــد ريــان املتخصص يف
االستعاضة الســنية محارضتني علميتني
نالتا إعجاب الحضور.

د .فيصل الشعيل أمني مجلس إدارة الجمعية مع د .محمد ريان

د .نارص العسريي يلقي محارضته

جمعية طب األسنان تقيم حفل النجاح ألطفال جمعية إِنسان
أقامت الجمعية الســعودية لطب األسنان
بالتعاون مع وزارة الصحة ،وبمشــاركة فريق
 IVحفــل النجاح الخاص بأطفــال الجمعية
الخرييــة لرعاية األيتام «إِنســان» ،وذلك يوم
الجمعة  8شــعبان 1435هـــ املوافق  6مايو
2014م يف مركز عالم جمويل.
وتضمن الحفل ورش عمل تثقيفية وتوعوية
اطلع فيها أطفال جمعية إِنسان عىل أساسيات
خاصة للتطوير من مواهبهم ،وتم توزيع عدد
من الكتيبات عن «ســامة جسمك من سالمة
أســنانك ،:وعدد من الفعاليات ،بحضور رئيس
الجمعية السعودية لطب األسنان الدكتور محمد
بــن إبراهيم العبيداء .وقامــت الدكتورة منال
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شرية املرشفة العامة عىل الفعاليات باستضافة
األطفال يف قسم األســنان بمستشفى اليمامة
لعمل تطبيق الفلورايد.

«الجديد في عالج عصب األسنان» ندوة علمية بالجوف
تحت رعاية معايل مدير جامعة الجوف
الدكتور إســماعيل بن محمــد البرشي
وبحضور مدير عام طب األســنان بوزارة
الصحة د .محمد الرافعي ،ورئيس الجمعية
الســعودية لطب األســنان د .محمد بن
إبراهيم العبيداء وعدد من ضيوف الجامعة
والكلية ،أقامت الجمعية الســعودية لطب
األســنان بالتعاون مع كلية طب األسنان
يف جامعة الجوف ندوة بعنوان «الجديد يف
عالج عصب األســنان» يوم الخميس 23
رجب 1435هـ املوافق  22مايو 2014م.
ودشن الندوة ممثل الجمعية يف منطقة
الجوف وعميد كلية طب األســنان املكلف
د.بدر الزارع بكلمة البداية قدم فيها نبذة
تعريفية عن النــدوة وأهدافها ،كما قدم
شــكره ملعايل مدير جامعــة الجوف عىل
رعايتــه الكريمة ،وقدم شــكره لرئيس
الجمعية السعودية لطب األسنان د.محمد
العبيداء عىل حضوره.
ويذكر أن النــدوة احتوت عىل عدد من
املحارضات ألقاها عــدد من األخصائيني
يف عالج العصب وهــم :د.محمد العبيداء،
د .خالد مرداد ،د .حســام الفواز .وشهدت
الندوة إقباال ً وحضــو ًرا كثيفني من طالب
كلية طب األســنان ومن األطباء العاملني
يف القطاع العام والخاص ،حيث إن الدعوة
كانت عامة لكل املهتمني بقطاع األسنان.
كما ألقى الدكتور محمد العبيداء رئيس
ً
كلمة أعرب فيها عن تمنياته بأن
الجمعية
تطلق هــذه الندوة آفاق النشــاط العميل
املتخصص يف الكلية ،مشريًا إىل األهمية التي
تمثلها كليات طب األسنان ،التي تنبثق من
دور الجامعة ككل ،كمنار ٍة للعلم واملعرفة،
مؤ ِّكــدًا عــى أن الجمعية ومنــذ دورتها
ٍ
مسافة واحدة ،من جميع
األوىل تقف عىل
كليات طب األسنان يف اململكة ،بالرغم من
ارتباطها إداريًا بجامعة امللك سعود.
ولفت د.العبيداء إىل حــرص الجمعية
عىل توجيه الدعوة ســنويًا ،لجميع عمداء
كليات طب األسنان باململكة ،وإىل أنشطة
وفعاليات الجمعية املختلفة ،داعيًا طالب

معايل مدير جامعة الجوف أ.د .إسماعيل البرشي يكرم الجمعية

الكلية إىل التقــدم لجوائز الجمعية الثالث
التي تقدم ســنويًا لدعم املجــال البحثي
يف طب األســنان ،مؤ ِّكدًا أن هذه الجوائز
تفتح أمام الطالب ً
ً
واسعة ،وتسهم يف
آفاقا
تسهيل التحاقهم بربامج الدراسات العليا
داخل وخارج اململكة ،وكذلك التوظيف.
وشــدد د.العبيداء عىل سعي الجمعية
إىل رفع مســتوى العاملــن يف هذه املهنة
ا ِإلنســانية العظيمة وتطويــر خرباتهم،
من خالل العمل الدائــم عىل إيجاد قنوات
التواصل وتبادل الخــرات بني العاملني يف
هذا املجال.

ً
عرضا مرئيًا
وكان الحفل قد تضمــن
أعدّه طالب الكلية ،يحكي منجزات الكلية
منذ نشــأتها .كما اختتــم الحفل بتكريم
معايل مدير الجامعة للمتحدثني يف الندوة،
التي تناقش ثالثة محاور رئيســة ،حول
أنواع حشــوات العصب الحديث ،ورشوط
نجاح عالج العصــب ،فيما يتناول املحور
الثالث التقنيــة الحديثة يف تحضري قنوات
عصب األسنان.
ويف ختام الندوة تمت زيارة مرافق وزارة
الصحة يف منطقــة الجوف بحضور مدير
عام وزارة الصحة الدكتور محمد الرافعي.
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تحت شعار «يسلم فمك» في جازان

الجمعية السعودية لطب األسنان تطلق
حملتها األولى للكشف عن المرض الصامت

انطلقت حملة «يسلم فمك» يف مدينة
جازان يف مجمع كادي مول ،مساء يوم
األربعــاء  ١٩رمضان ١435هـ املوافق
 ١٦يوليــو ٢٠١٤م ملــدة ثالثــة أيام،
والتي تأتي ضمن عــدد من الحمالت
التي تنظمها الجمعية السعودية لطب
األسنان.
وتهدف الحملة إىل التوعية برسطان
الفم ،وكيفية الوقاية منه والكشــف
املبكر عليه ،حيث تم التعريف باملرض
والكشــف الرسيري عىل الزوار مجانًا،
إضافة إىل اإلجابة عن تساؤالتهم.
الجدير بالذكر أن الحملة كانت عبارة
عن عيادة متكاملة تحتوي عىل جهاز
تيلســكوب حديث الكتشــاف الخاليا
الرسطانية يف الفم عن طريق أشــعه
خاصة .حيث أسهم بشكل رسيع جدًا
يف اكتشاف أي خاليا رسطانية يف الفم.
واكتشــف يف الحملــة نحو خمس
حاالت مشــتبه فيها بوجــود خاليا
رسطانية يف الفــم ،وتم تحويلها ملركز
طب األسنان بصحة جازان.
وقال رئيس الجمعية السعودية لطب
األســنان الدكتور محمد بــن إبراهيم
العبيداء :إن هــذه الحملة تُعد الحملة
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األوىل للجمعية السعودية لطب األسنان،
التي تنطلق من خارج منطقة الرياض،
حيث رأينا يف مجلس اﻹدارة أن نتوجه
إىل خارج مدينة الريــاض وتحديدًا إىل
املنطقة الجنوبية ،التي تزيد فيها نسبة
اﻹصابة بهذا املرض الخطري عن النسبة
العاملية مقارنة بباقي مناطق اململكة.
وذكر الدكتور العبيداء أن من أهداف

ً
أيضــا العمل عىل انتشــار
الجمعية
التوعية والتثقيــف الصحي يف جميع
مناطــق اململكة وخدمة هــذا الوطن
الغــايل .وذكر الدكتور أحمد الشــبيل
رئيس اللجنة املنظمــة أن الهدف من
الحملة هو زيــادة الوعي بهذا املرض
الصامت ،ونــر معلومات صحيحة
حوله عىل أيدي مختصني.

الجمعية السعودية نظمت برنامج «ابتسم» للحجاج

نظمــت الجمعيــة الســعودية لطب
األســنان برنامج «ابتســم» لصحة الفم
واألســنان بالتعاون مــع اإلدارة العامة
للخدمات الطبية بــوزارة الداخلية للعام
١٤٣٥هـ  2014 -م ،وذلك للسنة الثانية
عىل التوايل ،من أجــل تثقيف حجاج بيت
الله الحــرام وتوعيتهم فيما يخص صحة
الفم واألسنان.
وقام أطبــاء متطوعون مــن أعضاء
الجمعية السعودية لطب األسنان بتوزيع
أدوات تنظيف الفم واألســنان (فرشــاة
األســنان ،معجون األســنان ،منشورات
توعوية) يف املشاعر املقدسة.
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جمعية طب األسنان تقيم حملة أليتام منطقة عسير

أقامت الجمعية الســعودية لطب
األســنان بالتعــاون مــع كلية طب
األســنان بجامعة امللك خالد وجمعية
آباء لرعاية األيتام بمنطقة عسري يوم
الجمعــة املوافق  ٢٢مــن ذي الحجة
١٤٣٥هـ املوافــق  17أكتوبر 2014م
حملة نسائية لتوعية األطفال بكيفية
العناية بأسنانهم ،وذلك يف فندق قرص
أبها.
وقامت طالبات كلية طب األســنان
يف جامعة امللــك خالد ،عضوات النادي
الســعودي لطلبة طب األسنان التابع
للجمعية الســعوديَّة لطب األســنان
برشح طرق املحافظة عىل األسنان عن
طريق محارضة ،وعــرض عميل لكل
طفل.
واختتمــت الفعالية بحفل لألطفال
وزعت فيه هدايا لهم جميعً ا.
ويف نهاية الفعاليــة تقدم الدكتور
محمــد الفــاريس ممثــل الجمعية
الســعودية لطب األســنان بمنطقة
عسري بالشكر الجزيل لرئيس الجمعية
الدكتور محمــد العبيداء ،وعميد كلية
طب األســنان يف جامعــة امللك خالد
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الدكتور إبراهيم الشــهراني لدعمهما
املتواصل ألنشطة الجمعية يف منطقة
عســر ،وإدارة القسم النسائي بفرع
جمعية آباء لرعايــة األيتام بخميس
مشــيط ممثلة باألســتاذة صالحة
البرشي واألســتاذة شــقراء عسريي
لتعاونهما يف إنجاح الحملة ،ولكل من
الدكتورة الهنوف العســري رئيســة

النادي الســعودي لطلبة طب األسنان
بمنطقــة عســر بقســم الطالبات
والدكتورة نجود شايع رئيسة اللجنة
املنظمة للحملة الحرتافيتهما يف تنظيم
الحملة ،وكل من شارك يف هذه الحملة
املباركة بــإذن الله .داعيًا الله أن يكلل
جهود الجهات املختلفة بالنجاح لخدمة
أبنائنا وبناتنا األيتام.

حملة أفضل
صديق
أقامــت الجمعية الســعودية لطب
األسنان بالتعاون مع إدارة طب األسنان
بحائل حملــة «أفضل صديــق» يف دار
املالحظة االجتماعيــة بحائل ،وذلك يوم
الخميس  21شــعبان 1435هـ ومركز
الدكتــور نارص الرشــيد لرعاية األيتام
بحائــل ،وذلك يوم االثنني  25شــعبان
1435هـــ ،وشــملت الحملة محارضة
قصرية حول كيفية املحافظة عىل نظافة
ً
وكشفا مبدئيًا عىل األسنان.
األسنان

«الجمعية» تشارك في
فعاليات اليوم العالمي للتوحد
شاركت الجمعية السعودية لطب األسنان بالتعاون مع جمعية
أرسة التوحد يف فعاليات اليوم العاملــي للتوحد يوم الخميس 10
جمادى اآلخرة 1435هـــ املوافق  10أبريــل 2013م يف مجمع
صحاري مول بالرياض بحضور رئيــس مجلس إدارة الجمعية
السعودية لطب األسنان د.محمد بن إبراهيم العبيداء.

يوم توعوي ألطفال قسم
األورام بمناسبة اليوم الوطني
أقامت الجمعية السعودية لطب األسنان بالتعاون مع
وزارة الصحة يومً ا توعويًا ألطفال قسم األورام بمدينة
امللك فهد الطبية ومستشفى األطفال بمدينة امللك سعود
بمناســبة اليوم الوطني للمملكة العربية الســعودية،
وذلك يوم الثالثاء  28مــن ذي القعدة 1435هـ املوافق
 23سبتمرب 2014م.
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اللقاءات العلمية
في منطقة عسير
ضمن أنشــطة الجمعية السعودية لطب
األسنان يف محافظة أبها أقيمت ورشة عمل
يف إصالح األســنان وطب أســنان األطفال
وذلك يوم الجمعة  6صفر 1436هـ املوافق
 28نوفمــر 2014م  ،والتي أقيمت بفندق
السالم بأبها.
وألقاهــا املتحدثــن الدكتــورة أماني
الطويرقــي يف طب أســنان األطفال وكال
من الدكتورة ماجــدة الخضاري والدكتور
عزيز مليس والدكتور فواز سيت يف إصالح
األسنان.
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مؤتمر طب األسنان العالمي
السنوي »ITI» 2014
عقد يف مدينة جنيف يف سويرسا مؤتمر طب األسنان العاملي السنوي ITI
2014م خالل الفرتة من  24إىل  26ابريــل  2014م وذلك يف مركز معارض
جنيف.
وقد شــاركت الجمعية السعودية لطب األســنان يف هذا املؤتمر ممثلة
بالدكتور عصام الحيدري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب
األســنان والدكتور محمد الشــهري أمني املال يف الجمعية السعودية لطب
األسنان والدكتور فيصل الشــعيل عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية
لطب األسنان.

الدكتور عصام الحيدري نائب رئيس الجمعية والدكتور
فيصل الشعيل أمني مجلس اإلدارة

«الجمعية» و»حياتنا» تقيمان توعية شاملة بدار المسنين
أقامت الجمعية الســعودية لطب األســنان
بالتعاون مع الجمعية الخريية للتوعية الصحية
«حياتنا» حملة توعية يف دار الرعاية الشــاملة،
وذلك أيــام الثالثاء واألربعــاء والخميس يف دار
املســنات ،ويومي الجمعة والســبت 30 26-
شعبان 1435هـ املوافق  24-28يونيو 2014م
لدار املسنني بمقرها بالرياض.
وتهدف األنشطة املقدمة للمسنني واملسنات
إىل تقديم استشارت طبية متميزة ومحارضات
متنوعة وتعزيــز الصحة والرتويح عنهم يف دور
الرعاية.
وبلغ عــدد األطبــاء والطبيبــات والفنيني
واملمرضات املشــاركني يف تنفيذ هذا النشــاط
ً
متخصصــا ،وبلغت املحــارضات ()10
()22
محــارضات توعوية وورشــة عمل شــملت
املوضوعات املطروحــة يف جوانب التوعية ،مثل
التوعية بطريقة تنظيف األســنان والعناية بها
والطريقة الصحيحة لغسل األيدي منعً ا النتقال
األمراض ،إضافة ملحارضات توعوية يف الباطنة،
ومحارضات عن الســكر يف رمضان ،والتسمم
الغذائي ،وهشاشة العظام واإلسعافات األولية،
والغذاء الصحي ،وسن األمل للمسنات ،وصاحب
ذلــك عروض أكلينكية ،كما ســبق املحارضات
الفحــوص الرسيرية الشــاملة ،وقدمت هدايا
للمسنني واملسنات.
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ملتقى بني شهر في مدينة الرياض
يكرم الدكتور الشهري

بحضور نائــب وزير الصحة للتخطيط تم
افتتاح مؤتمر االبتــكار الصحي بمدينة امللك
فهد الطبية بالرياض والذي شهد ايضا مسابقة
االبتكار الصحي للملكة يف يومي األثنني والثالثاء
املوافق  16و  17صفر 1436
وقد تم خالل حفل املؤتمر تكريم املشاريع
الفائزة باملسابقة الوطنية الثالثة ملنح االبتكار
الصحي والتي أعلنتها املدينة يف وقت ســابق
يف املجاالت األربعــة (التعليم الطبي والتدريب
باملحاكاة ،الخدمات الطبية والرعاية الصحية
واملستشــفى الذكي ،األجهــزة الطبية) حيث
حصــل الدكتور محمد بن عبدالله الشــهري
استشاري إصالح وزراعة األسنان بمستشفى
امللك خالد الجامعي وكليــة الطب يف جامعة
امللك ســعود ،عضو مجلس اإلدارة يف الجمعية
السعودية لطب األســنان وأمني املال ،حاصل
عىل بكالوريوس طب وجراحة الفم واألســنان
من كلية طب األسنان يف جامعة امللك سعود عام
2000م ،شهادة طب األسنان العام املتقدم من
جامعة جنوب كاليفورنيا عام 2004م ،الزمالة
السعودية يف إصالح األســنان عام 2007م،
الزمالــة الســعودية يف زراعة األســنان عام
2010م ،زمالة الفريق العاملي لزراعة األسنان
2011م ،حاصل عىل براءة اخرتاع جهاز طبي
من املكتب السعودي لرباءات االخرتاع ومدعوم
للتصنيع من مدينة امللــك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية .عىل املركــز األول يف مجال األجهزة
الطبية
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سمو أمري منطقة عسري يكرم الدكتور الشهري يف حفل ملتقى بني شهر يف مدينة الرياض

فريق بحثي سعودي يحقق إنجازًا بحثيًا جديدًا في مجال حشوات األسنان
حقق فريق بحثي ســعودي إنجازا ً بحثيا ً جديدا ً
يف مجال حشــوات األسنان ،و ذلك باستخدام سدادة
خاصة لحشو السن بعد سحب العصب منه ،و تمكن
الباحثون من قســم طب االســنان باملدينة الطبية
بجامعة امللك سعود من تسجيل “سدادة قنوات جذور
األسنان” كرباءة اخرتاع.
و قال الدكتور محمد الشــهري أن هذا االخرتاع
عبارة عن سدادة بالســتيكية متناسبة مع األنسجة،
يتم وضعها يف جذر السن بعد سحب العصب منه ،مما
يســاعد عىل االستغناء عن املقبض ،و الذي قد يسبب
مشــاكل يف إزالته خالل عملية الحشو أو عندما يلجا ْ
الطبيب لعمل “وتد” داخل الجــذر لدعم الرتكيبات
الثابتة عىل األسنان،
حيــث أن تحريك املقبض و الحشــوة املحيطة بــه يرض بجودة
الحشوة ،مضيفا بأن أداة الحفر قد يتغري اتجاهها داخل الجذر بسبب
املقبض مما قد يسبب خرم جانبي يف جدار القناة.

من جانبه أشــار الدكتور أحمد القحطاني إىل أن
هذه الســدادة تعمل عىل ســد جذر السن عند الحقن
مما يمنع وصول مواد الحقن لألنســجة ،مشريا إىل أنه
يمكن تصنيع هذه السدادة من أي مواد مناسبة كاملواد
البالستيكية املستخدمة يف مثل هذه التقنية ،إضافة إىل
إمكانية صناعتها من أي مواد أخرى الحقا .
من جهته ذكــر الدكتور بندر آل ســعيد أن هذه
الســدادة تتميز من خالل االستغناء عن تسخني املالئ
خارج القناة مما يجنب خطر إصابة األنســجة الناتجة
عن ارتفاع درجة حرارة املالئ ،مضيفا بأن حقن املادة
املانعة للترسب يتم بعد إدخال املالئ اىل موقعه النهائي
داخل الجذر مما يمكنها من ملئ الفراغات داخل القناة
بشكل أفضل مما يعطي حماية من تشكل البكترييا يف
الفجوات الفارغة .الجدير بالذكر ارتفاع عدد براءات االخرتاع املسجلة
هذا العام من مختلف التخصصات و التي سجلها منسوبي كلية الطب
و املدينة الطبية بجامعة امللك سعود
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لقاء

د .سامي العبد الكريم لـ»آفاق طب األسنان»:

العمل في القطاع الخاص حقق طموحي..
واالستثمار في األسنان مردوده إيجابي
تســتضيف مجلــة «آفــاق طب األســنان»
الدكتــور ســامي بــن عبــد الكريــم بــن عبــد
اهلل العبــد الكريــم ،نائــب رئيــس مجلــس
إدارة الغرفــة التجاريــة بالريــاض ،الحائز على
الماجســتير في تركيبات األسنان المزروعة،
في لقاء كشــف فيه حجم السوق السعودية
من الخدمــات الصحية واالســتثمار في طب
األسنان وغيرها من المحاور:

* مجلة «آفاق طب األسنان» ترحب بكم ونبدأ
بلمحة عن بطاقتكم الشخصية؟
 الدكتور سامي بن عبد الكريم بن عبد اللهالعبد الكريم ،حائز عىل شهادة املاجستري يف
تركيبات األسنان املزروعة من الهيئة العاملية
لزراعة األسنان بالواليات املتحدة األمريكية
عام 2000م.
أشغل حاليًا املناصب التالية:
 نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجاريةبالرياض.
 رئيــس اللجنة الوطنيــة الصحية ملجلسالغرف السعودية.
 رئيــس اللجنة الطبيــة بالغرفة التجاريةبالرياض.
 الرئيس التنفيــذي لرشكة العناية والعلومالطبية.
 رئيس مجلس األمناء لكلية العناية والعلومالطبية.
 عضو مجلس الضمان الصحي التعاوني. عضو مجلــس أمناء الهيئة الســعوديةللتخصصات الصحية.
* د .سامي كطبيب أســنان يتس ّلم رئيس
اللجنة الوطنية الصحية يف اململكة ما الدالالت

38

آفاق طب األسنان يناير 2015

عىل ذلك؟
 رئاســة اللجنة الوطنية الصحية تقومعىل نظــام إداري حديث وال يوجد يف اململكة
ســوى يف املؤسســات املدنية الحديثة مثل
مجالس الغرف التجاريــة ،وهي قائمة عىل
االنتخابات ،ويدل عىل أن مهنة طب األسنان
من أنشط املهن يف الخدمات االجتماعية.
الضلع الثالث
* كمســتثمر نشــط يف مجال طب األسنان
حدثنا عن تجربة العمل الطبي يف القطاع الخاص
اليوم؟
 يُع ُّد القطاع الصحي أحد أبرز الدعاماتالرئيســة يف الدولــة ملواجهــة العديد من

 50مليار ريال حجم
الخدمات الصحية في
حاليا
السوق السعودية ً

التحدّيات التي تنتج عن تزايد معدالت التنمية
االقتصاديــة املتواصلــة ،وتتمثّــل يف تزايد
عدد الســكان وارتفاع أعداد وأحجام األرس،
وتزايد الرقعة العمرانية للدولة وزيادة أعداد
املــدن والقرى والهجــر وتوزعها يف النطاق
العمراني املطلوب ،إضافة إىل انتشــار الكثري
من أمراض العــر الحديثة ،ويمثّل القطاع
الصحي الخاص الضلع الثالث يف مثلث تقديم
الخدمة الصحية ،الــذي يضم وزارة الصحة
ممثّلة يف مستشفياتها الحكومية ،والجهات
الحكومية األخرى التي تقدم الخدمة الصحية
من خالل مستشــفياتها مثل :العســكري،
واملستشفيات الجامعية ...إلخ ،ويقدر حجم
السوق الســعودية للخدمات الصحية حاليًا
بنحو  50مليار ريــال .وإن العمل يف القطاع
الطبــي الخــاص كان بالنســبة يل اختيا ًرا
مرتب ً
طا بطموح ،وال شــ ّك أن العمل يف هذا
القطاع حقق يل الطموح الذي كنت أنشــده
إال أنه يحتم عىل املســتثمر أن يراعي مسألة
األمانة ،حيث إن االستثمار يف القطاع الطبي
يعني االســتثمار يف صحة اإلنســان ،فمتى
ما أخلصنا العمل فيه ســوف يكون املردود
إيجابيًا للمستثمر واملستفيد من الخدمة.

رعاية وحماية
* ما هي طموحات الغرف التجارية بالنسبة
للعمل الطبي عمومًا؟
 طموحات الغرف التجارية ال تقف عندحد لرعاية االستثمار يف القطاع الطبي وغريه
من القطاعات االقتصاديــة املختلفة ،فهي
تسعى إىل:
 رعاية وحماية املصالح املشرتكة يف القطاعالطبي.
 توثيق العالقات بني القطاع الطبي الخاصوالجهات ذات العالقة.
 نرش الوعي املهني يف القطاع الطبي. التواصل مع مشرتكي القطاع. تحفيز منشآت القطاع لالنتساب إىل الغرفالتجارية.
 إقامة الفعاليات وإعداد البيانات اإلحصائيةاملتعلقة بالقطاع الطبي واملذكرات والتقارير
الخاصة.
العمل المشترك
* من خالل رئاستكم للجنة الطبية يف الغرفة
التجارية بالرياض كيف تقيّمون دور الغرفة يف
خدمة املجتمع عىل الصعيد الصحي؟
 تأسســت اللجنة الطبيــة يف الغرفةالتجارية الصناعيــة بالرياض عام ،1416
وهي إحدى اللجان الرئيســة املنظمة عن
مجلس إدارة الغرفة يف القطاع االقتصادي،
وتضــم اللجنة الرئيســة يف عضويتها 15
عضوًا ،ويصب اهتمامها يف تطوير القطاع
الطبي الخاص واالرتقاء بالرعاية الصحية يف
اململكة ،واإلسهام يف تهيئة القطاع للنهوض
بــدوره يف تعزيــز جهود وأســس الرعاية
الصحية ،وبحث القضايا التي تعرتض هذا
القطاع وتحد من نمائه ،والعمل املشــرك
لتطويــر القطاع الطبي الخــاص وتلمس
الحلول املالئمة للمشــكالت التي يواجهها
هذا القطاع الحيــوي ،وتدريب طالب كلية
الصيدلة يف املكاتب العلمية لرشكات األدوية
والصيدليات ووضع ضوابط لظاهرة ارتفاع
أسعار الحليب باململكة بالتنسيق مع هيئة
الغذاء والدواء ،وآلية توفري الدواء يف السوق
السعودي يف ظل وجود أكثر من  2000صنف
دوائي غري مســوق فعليًا من قبل الوكالء،
وعمل برنامــج توعية للحــد من مخاطر
األدوية املغشوشــة ،وتوظيف السعوديات

لجنة طبية في الغرفة
عضوا مهمتها
من 15
ً
تطوير القطاع الطبي
الخاص واالرتقاء به
رعاية المصالح وتوثيق
العالقات ونشر الوعي
المهني والتواصل
والتحفيز من طموحات
الغرف في العمل الطبي
بالقطاع الصيدالني ،واقرتاح مرشوع إنشاء
مدينة طبية تضم عددًا من املستشــفيات
املتخصصة ،وقيام بعض املشاغل النسائية
بإجراء ممارســات طبية بــدون تراخيص
والتنسيق مع أمانة مدينة الرياض ووزارة
الشــؤون البلديــة لوقف تلك املمارســات
وتفعيل أنظمة براءة االخرتاع وحماية امللكية
الفكرية ورسية املعلومات لألدوية املبتكرة
يف سوق اململكة العربية السعودية ،وتفعيل
ومتابعــة املرونــة الســعودية ألخالقيات
ممارس تسويق املستحرضات الصيدالنية،
واملســاهمة يف مكافحة األدوية املغشوشة

ووضــع آليــات للقضاء عــى مصادرها
ومنافذهــا باململكة ،وتدريــب الصيادلة
السعوديني حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل
يف رشكات األدوية ،والســعي يف توظيفهم
يف هذه الــركات ،والعمل عىل تنظيم لقاء
يجمع بــن اللجنة الطبيــة والجهات ذات
االختصاص بتوظيف السعوديني يف القطاع
الصحي الخاص ،والتنســيق مع صندوق
املوارد البرشية لعقد ورشــة عمل توعوية
لتحديــد برامج الصندوق مع املؤسســات
الصحية ،ودور لجنة املنشآت الطبية بغرفة
الرياض كان وما زال متقدمًا ،حيث تشارك
يف الكثــر من الحمــات الوطنية الصحية
باملشاركة مع وزارة الصحة وبعض الجهات
ذات العالقة وكان آخرها املشاركة يف الحملة
التوعوية ملرض كورونا وقبلها إقامة حملة
للبرصيات ،حيث عقــدت عدة محارضات
توعوية يف بعض املدارس بالرياض والكشف
عىل طالبها .وكل ذلك يصب يف تقدم وتطور
الرعاية الصحية للمجتمع.
شكرًا لكم
* كلمة أخرية:
أشــكر الله أوالُ ،ومن ثم الشــكر ملجلة
«آفاق طب األســنان» عىل هذه االستضافة
الكريمة ،وأتمنى لهــا املزيد من التطور يف
ظل رعاية مبارشة مــن قبل مجلس إدارة
الجمعية السعودية لطب األسنان ،وأتمنى
لهــم جميعً ــا التوفيــق يف مهامهم لدفع
الجمعية نحو األمام.
آفاق طب األسنان يناير 2015

39
25

طالبنا المتميزون

الطلبة
المتفوقون في ضيافة

طب األسنان

في بادرة هي األولى لمجلة «آفاق طب األســنان» يســرنا أن نستضيف نخبة متميزة من
بناء على
المتفوقيــن فــي جامعات وكليات طب األســنان فــي جميع أنحــاء المملكة ،وذلــك ً
ترشيح كلياتهم الموقرة.
فلقــد خاطبنــا ومنــذ بداية فتــرة اإلعداد للمجلــة كافة كليــات طب األســنان بالمملكة
لتزويدنا باســماء الطلبــة المتفوقين في كلياتهم ..كلمة شــكر ممزوجــة باإلمتنان لكل
من تجاوب ،وكلمة عتب ممزوجة بالمحبة لمن لم يتجاوب ..هدفنا واضح ونبيل ..تسليط
عرفوا من خاللها قراء
الضوء على كوكبة متميزة من أطباء المستقبل كخطوة تشجيعية ُي ِّ
المجلــة على تجاربهم النيرة التي قادتهم لطريــق النجاح والتفوق ،حيث كان لنا معهم هذه
الحوارات القصيرة والممتعة ،أبحرنا من خاللها في خفايا وأسرار التفوق.
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المتفوق عبدالعزيز أحمد البليهيص لـ «آفاق طب األسنان»:

توفيق اهلل ثم تنظيم الوقت والحرص والمثابرة
عناصر رئيسة للنجاح مهما كان التخصص
البطاقة الشخصية

هذا املجــال لخدمة املجتمع عىل الوجه
الصحيح ،وللمســاهمة يف تطوير هذا
التخصص النبيل.

* ع ّرف عن نفسك؟
 الدكتور عبدالعزيز أحمد البليهيص(طبيــب امتيــاز) ،خريــج كلية طب
األسنان  -جامعة امللك سعود مع مرتبة
الرشف الثانية.

كرة القدم
* هل لك اهتمامات أخرى؟
 مــن هواياتي كــرة القدم ،وعىلطالب طب األسنان أال يتأثر بطول فرتة
الدوام ،وبالتايل ال تمنعه من ممارســة
األنشطة التطوعية ملا يف ذلك من فوائد
تنعكس عىل تطويره علميًا واجتماعيًا،
وهذا يتم عن طريق تنظيمه لوقته.

رغبتي األولى
* كيف انتسبت لكلية طب األسنان؟
 بعد إنهائي املرحلة الثانوية بتفوق،قمت بالتقديم عىل الســنة التحضريية
للتخصصات الصحيــة ،وتم قبويل بها،
وبدأت املنافسة بيني وبني ستمائة طالب
تقريبًــا للحصول عــى رغباتهم األوىل
املبنية عىل معدل هذه الســنة ،وبفضل
الله تجاوزت هذه الســنة بتفوق ،وتم
قبويل لاللتحاق بكلية طب األسنان ،التي
كانت رغبتي األوىل،
فمنذ مقتبل العمر ،كان حلمي وحلم
أفراد عائلتي دراسة طب األسنان (الذين
لطاملا لقبوني بالدكتــور) ،ولله الحمد
اســتطعت تحقيق هذا الحلم ونيل هذا
اللقب السامي.

الحرص والمثابرة

االرتقاء بطب األسنان
والمساهمة في
تطويره هدف نبيل
نسعى إليه
 حاليًــا أفاضــل بــن عــدد منالتخصصــات ،وبعدها اتخــذ القرار
املناسب ،سوف أُكمل دراستي بالخارج
لحمل شــهادة الدكتوراه واالرتقاء يف

الجد واالجتهاد
* كلمة أخرية؟
 أشكر الله عىل ما وصلت إليه ،ثمأشكر جميع من ساندني بداية بأرستي،
ثم أعضاء هيئة التدريس وزمالئي الذين
كانوا يدًا بيد معي يف هذا املركب.
وختامً ــا أود أن أنصــح الطــاب
املســتجدين بالجد واالجتهاد ومحاولة
التطوير من أنفســهم ليعــود النفع
للمجال الذي أحبوه ،وأخذ النصيحة من
أهل الخربة يف هذا املجال.

* كيف تفوقت؟ وهل واجهت صعوبات
يف دراستك؟
 توفيق اللــه أوالً ،ثم تنظيم الوقتوالحرص واملثابرة عنارص رئيسة لنجاح
الطالب مهما كان تخصصه ،والطريق
ال يخلو مــن الصعوبات ،ولكن بتوفيق
الله ثم دعــاء األرسة واألحبة ،إضافة
إىل استشــارة أهل الخربة تخطيت هذه
املرحلة ،وأصبحت ذكريات جميلة.

خدمة المجتمع
* ما طموحاتك املستقبلية؟
آفاق طب األسنان يناير 2015
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المتفوق حمزة شحاتة لـ «آفاق طب األسنان»:

«طب األسنان» يجمع بين العلم
والفن وهذا ما رغبني فيه
البطاقة الشخصية

 أطمح إن شاء الله يف إكمال دراساتيالعليا واالســتزادة من العلم يف الخارج،
ومن ثم العودة ،وااللتحاق معيدًا يف كلية
طب األســنان ،ألقدم كل ما أســتطيع
لها ،يف نرش العلــم ورد الجميل لكليتي
العزيزة.
* هل لك اهتمامات أخرى؟
 من االهتمامات والهوايات التي ألجأإليها ألرفه عن نفيس وأجدد نشــاطي
لعبة التنس األريض والســباحة وأيضا
الرسم.

* ع ّرفنا عن نفسك؟
 حمزة صربي شــحاتة ،طالب طبأســنان يف جامعة امللك عبــد العزيز ،يف
السنة السادسة واألخرية .ووصلت إىل هذه
املرحلة بتوفيق من اللــه ع َّز وج َّل بمعدل
( ،)٤.٧وا ِإلنســان بطبعه طموح ومحب
للتعلم والتعليم والحمد لله نشأت يف عائلة
متعلمة.

رغبة شخصية
* كيف انتســبت للكلية ،هل هي رغبة
شخصية أم طموح أرسي؟
 انتســابي لكلية طب األســنان كانرغبة شــخصية مني ،ألن تخصص طب
األســنان من التخصصات التي تجمع بني
العلم والفن ،وهذا األمــر الذي تتميز به،
إضافة إىل بيئة الكلية وتنوع تخصصاتها،
مما رغبني فيها.

الجو المناسب
* كيف استطعت الحصول عىل التفوق؟
 التفوق أوال ً وأخريًا هو بفضل وتوفيقمن الله ع َّز وج َّل ،ومن ثم مســاندة أهيل
وأصدقائي وزمالئي ،الذين كان لهم األثر

42

آفاق طب األسنان يناير 2015

الشكر للجميع

طموحي التزود بالعلم
ورد الجميل لكليتي
العزيزة

الكبــر يف توفري الجو املناســب يل ،وذلك
بإعطائي النصائح الالزمة لرفع املعنويات
والتشجيع للوصول لهذا التفوق.

نشر العلم
* ما طموحاتك؟

* كلمة أخرية عرب مجلــة «آفاق طب
األسنان»؟
 أشكركم عىل استضافتي يف املجلةوأشكر أســاتذتي عىل ما قدموا لنا من
علم نافع وأشــكر القائمني عىل الكلية
من عميد ووكالء عــى كل ما يقومون
به من تشــجيع للطالــب عىل التفوق
والنجاح يف األعمال الصفية والال صفية
من أنشطة وغريها وتوفري الجو الالزم
للوصول لهذا الهدف الســامي ،وأشكر
زمالئي وكل من وقف معي وأعانني عىل
طلب العلم.

المتفوقة مروة اللهيبي لـ «آفاق طب األسنان»:

«طب األسنان» حلمي األول بال منازع
وافتخر بانتسابي لهذه الكلية الرائعة
البطاقة الشخصية

يمكنه اجتياز كل الصعوبات يف ســبيل
تحقيقه.

*ع ّريف القراء بنفسك؟
 مــروة محمد اللهيبــي ،طالبة يفالسنة السادســة بكلية طب األسنان
بجامعة أم القرى.

نشر الوعي
* ما طموحاتك املستقبلية؟
 طموحي إكمال الدراســات العلياوالتع ّرف عىل مــا يحتاجه مجتمعنا يف
مجال طب األســنان والســعي لتوفري
الخدمات املناســبة له ،إضافة إىل نرش
الوعي بني أفراد هذا املجتمع.

األسنان بال منازع
* كيف انتسبت للكلية؟
 بعــد أن أكملت الســنة األخريةمن املرحلــة الثانوية أخــذت أفكر يف
التخصص الذي يناسبني ،وكان «طب
األسنان» هو األول بال منازع.
وعندما ســمعت عن بدء القبول يف
كلية طب األســنان بجامعة أم القرى
قمت بالتسجيل لاللتحاق بالكلية.
وكنت وما أزال افتخر بانتسابي لهذه
الكلية الرائعة.

تعدد المواد
* كيف تفوقت وما الصعوبات؟
ّ
 تفوقت بتوفيــق الله ع ّز وجل ،ثمدعم األهل ،وال أنســی الجهود املبذولة
من الكلية لتوفري بيئة دراسية مناسبة
للطالب والطالبات،

ثقافات مختلفة

بتوفيق اهلل ّ
ّ
وجل
عز
ثم دعم األهل وجهود
الكلية بتوفير بيئة
مناسبة كان التفوق
والصعوبات التــي واجهتها تتمثل
يف تعدد املــواد واملتطلبات الدراســية
وقلــة الوقت ،ولكن مــن كان له حلم

* ما هواياتك واهتماماتك األخرى؟
 القــراءة هي وســيلتي للتعرفعىل آراء وثقافــات مختلفة .والتعرف
عــى الجديد يف عالــم التقنية وكيفية
االستفادة منها.

ال شيء مستحيل
* هل من كلمة أخرية؟
 أقول ال يشء مستحيل ،فبقليل مناإلرصار واالجتهاد واملواظبة ســيصل
ا ِإلنسان إلی ما يطمح إليه.
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المتفوق عبداهلل الناصر لـ «آفاق طب األسنان»:

وضعت ً
مسارا وخطة فاكتسبت
هدفا ورسمت
ً
ثقة بنفسي وقدراتي فكان التفوق
البطاقة الشخصية

* ع ّرفنا بنفسك؟
 عبدالله بــن حمد النارص ،طالبِ
كلية طب األســنان بجامعة
متفوق يف
سلمان بن عبدالعزيز -الخرج ،يف السنة
الخامسة.
* كيف انتسبت للكلية؟ وهل هي رغبة
شخصية أم طموح أرسي؟
 تقدمــت للجامعة وتــم قبويل يفالسنة التحضريية للكليات الصحية ولله
الحمد ،حيث كنت من األوائل ،فاخرتت
أن التحــق بكلية طب األســنان ،وكان
اختيا ًرا نابعً ا من رغبة شخصية.

نتائج مشرفة
* أنــت من الطــاب املتفوقني ،كيف
استطعت الحصول عىل هذه امليزة؟
 ّمن الله عيل ّ بأن أكون ضمن ركب
املتفوقني وأن أكــون األول عىل دفعتي
خالل ســنوات مضت ،فقد بدأ مشوار
ً
هدفا يف بداية
التفوق حينما وضعت يل
السنة التحضريية ،وبدأت برسم املسار،
واتبعت الخطة املرســومة .اكتســبت
النتائج
ثقة أكرب بنفيس وبقدراتي بعد
ٍ
املرشفة التي حصلــت عليها ،وأضحت
دافعً ا قويًا يل يف جميع سنوات دراستي.
* ما طموحاتك املستقبلية؟
 -طموحي املستقبيل أن أكون رائدًا

44

آفاق طب األسنان يناير 2015

اختياري لطب األسنان
رغبة شخصية
رائدا
وطموحي أن أكو ً
فيه
يف مجــال تخصيص يف طب األســنان،
وأن تكــون يل بصمة يف تطور علم طب
األســنان وبصمة يف توعية مجتمعي
الذي انتمي إليه.
* هل لك اهتمامات أخرى؟
 -بطبعــي أنا من محبــي وهواة

األنشــطة الال صفيــة «املجتمعية»،
حيث كانت البداية من صفوف املرحلة
الثانوية ،وتطورت يف املرحلة الجامعية
بتوافر اإلمكانــات املحفزة ،ولعل أبرز
األنشطة التي شــاركت فيها برنامج
موهبة جامعة امللك ســعود الصيفي
اإلثرائــي ،الذي أقيم عــر رشاكة بني
مؤسســة امللــك عبدالعزيــز ورجاله
للموهبة واإلبداع وجامعة امللك ســعود
ممثلة يف عمادة شؤون الطالب ،وتوليت
ً
بعضا من مهــام اإلعداد
يف الربنامــج
واإلرشاف ألربــع دورات متتالية خالل
أربعة أعوام عىل التوايل ،وشاركت معدًا
ومنظمً ا لحملة توعوية تحت مســمى
(مرشقة) قامت بها كلية طب األسنان
عىل مســتوى محافظة الخرج ،وعدة
أنشطة وبرامج متنوعة أخرى.

باقات أربع
* كلمة أخرية؟
 لديّ أربــع باقات أهــدي أولهاللوالد والوالــدة وإخوتي حفظهم الله
قائال ً لهم :كنتــم نعم العون يل بعد الله
واملشجع الحقيقي ،فلكم أهدي تفوقي،
وبكم حق يل أن أفخر.
أما الباقة الثانية أهديها ألســاتذتي
الكرام يف الكلية :أشكركم عىل معلومة
أعطيت ،وعىل كلمة تشــجيع خرجت،
ّ
وأزف الباقة
وعىل بادرة نصح صقلت،
الثالثة لرفــاق دربي الدرايس :إني بكم
نلــت رشف املعرفة ،وتلقيــت الفائدة
وســمو األخالق منكم كثريًا ،فلكم يف
القلب محبة صادقــة .وأختم الباقات
بباقــة رابعة لألصدقــاء ،وأقول لهم:
شك ًرا لكم يف تحملكم تقصريي بحقكم،
وكنتم خري مــن يعــذر الصديق عىل
تقصريه وبُعده.

المتفوقة منار الجمعي لـ «آفاق طب األسنان»:

طب األسنان حلم منذ الصغر ورغبة
شخصية وعملت على تحقيقها
البطاقة الشخصية
*عريف القراء بنفسك؟
منار عبدالعزيز الجمعي ،مواليد عام
١٩٩٣م ،مدينة الرياض ،طالبة الســنة
الثالثــة من جامعة األمــرة نورة بنت
عبدالرحمن.
* كيف انتسبت للكلية؟ رغبة شخصية ام
طموح ارسي؟

االستعانة باهلل ً
اوال
وعدم التوقف عن
الدعاء والحرص على
بر الوالدين فدعوة
الوالدين مجابة بإذن
اهلل

رغبة شخصية
يف الحقيقــة انتســابي لكلية طب
األسنان حلم منذ الصغر ورغبة شخصية
بفضل من الله ثم
وعملت عىل تحقيقها
ٍ
جدي واجتهادي.
*انتِ من الطالب املتفوقني ،كيف استطعتِ
الحصول عىل التفوق؟
االستعانة بالله اوال ً وعدم التوقف عن
الدعاء والحرص عىل بر الوالدين فدعوة
الوالديــن مجابة بإذن اللــه ،واملثابرة
واالجتهــاد واتباع طريقــة الخرائط
الذهنية عند االســتذكار ،واملذاكرة عن
حب واقتناع بأنني بحاجة للنجاح حتى
أكون مفيــدة للمجتمع ،والحرص عىل
نيل قسطا ً من الراحة والرتفيه والتغذية
الجيدة.

يف بالدنا يف مجال طب األسنان.

اهتمامات اخرى
* هل لك اهتمامات اخرى؟
نعــم ،االعمال التطوعيــة ومتابعة
الربامج التثقيفيــة العلمية والقراءة،
لكــن بحكم ضغط الدراســة النظرية
والعمليــة فذلك يحد مــن قدرتي عىل

اداء االهتمامات االخرى فكلما سنحت
الفرصة قمت بها.
* كلمــة اخــرة عرب مجلــة آفاق طب
األسنان.
نشكر لكم استضافتنا يف مجلتكم
الرائعة ( آفاق طب األســنان ) والتي
من خاللهــا نلمس دائمــا ً اهتماما ً
ملحوظاً.

طموح
* ماهي طموحاتك املستقبلية؟
تكمن طموحاتي املستقبلية بتحقيق
طموحات كلية طب األســنان بجامعة
االمرية نورة بنت عبدالرحمن ،من خالل
االســتمرار عىل هذا املســتوى الدرايس
وتقديم املزيد مــن النجاحات والتفوق
خالل سنوات الدراسة الجامعية اىل جانب
الخطط املستقبلية املرسومة كالدارسات
العليا (املاجستري) ،لطب األسنان وخاصة
يف املجاالت التي يتطلبها القطاع الصحي
آفاق طب األسنان يناير 2015
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المتفوق محمد عبداهلل العمري لـ «آفاق طب األسنان»:

طب األسنان التجميلي يستحق التعب
والتضحية ومواجهة متطلباته
البطاقة الشخصية

للمجتمــع يف صورتها الصحيحــة علميًا
وعمليًا ،والبحث فيما يســاعد عىل التقدم
بها وتطويرها.

* ع ّرفنا بنفسك؟
 الدكتور محمد عبدالله محمد العمري«طبيب أمتياز» من مواليد عام ١٩٩٠
يف مدينة النماص يف منطقة عسري.
خريــج كلية طب األســنان من جامعة
امللك خالد  -أبها  -بتقدير ممتاز مع مرتبة
الرشف بمعدل .4.62

تقنية األسنان
* ما هواياتك واهتماماتك األخرى؟
 من هواياتي ممارسة الخط العربي بجميعأنواعه املعروفة ،وكذلك الرســم التشــكييل.
ومهتم بمتابعة الجديد يف التقنية فيما يتعلق
باملجال الطبي عمومًا وطب األســنان بشكل
خاص .بما يف ذلك حضور املعارض واملؤتمرات
املعنيــة ،وأحب متابعة الجديــد يف عالم الفن
املعماري والتصميم العرصي

عاشر أحالمي
* كيف انتسبت للكلية؟
 بعد إتمامــي املرحلة الثانوية ســنة ١٤٢٨تقدمــت لجامعة امللــك خالد بأبها،
والتحقت بكلية طب األسنان ،ووفقني الله
تعاىل يف التخصص الذي عارش أحالمي سنني
طويلة.

دعوات صادقة
* كيف تفوقت وما الصعوبات؟
 بدأ مشواري يف رحلة طب األسنان ،ويفهذا الطريق الجميل املمتع متوكالً عىل الله
وما توفيقي إال به ،تدفعني دعوات صادقة
من والديَّ أدام الله بقاءهما ومتعهما بكامل
صحتهما ،فطريقي محفوف برعايتهما يل
ودعمهما بكل الوسائل واإلمكانات،
ومع مرور كل يوم وانتظار التايل يقرتب
النور ويزيد األمل تجددًا ويل يف من ســبقني
أسوة ربما يأتي ذلك اليوم الذي أتفوه لهم فيه:
أنتم كنتم وكنتم فتقبلوا صادق شكري.

العقبة األولى
أما عن الصعوبات:
لكل مهنة حقها من العقبات والصعوبات،
فالعلم يستحق التعب والتضحية ومواجهة
متطلباتــه .ويف الحقيقة يف أول األمر كانت
اللغة اإلنجليزية تش ّكل العقبة األوىل ،ولكن
رسعان ما تذلل طريقي فيها بعد ذلك ،ومع
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معززات النجاح أخذ
األمور بجدية وحبك
لتخصصك وإبداعك فيه
الدخول يف دراســة التخصص ش ّكلت إدارة
الوقت أحد التحدّيات للموازنة بني متطلبات
الحياة وما تحتاج الدراسة من نصيبها فيه.
طيلة سنوات الدراسة الست لم يمض يوم
ً
إنصافا أقول :إنه لم يخل
بال متاعب ،ولكن
يوم من لذة األمل يف ارتقاب املقبل.
أنا اآلن أمــارس هذه املهنــة الجميلة
(طبيب امتياز) يف مرحلــة طاملا انتظرتها
كثريًا ،حلوة هــي بتحدّياتها وما فيها من
تفاؤل.

الطب التجميلي
* ما طموحاتك املستقبلية؟
 أطمــح ّوكل أمل أن يوفقني الله هو
ويل ّ ومــوالي وأن أتقــدم يف تخصص أحبه
كثريًا هو طب األســنان التجمييل ،وإصالح
األســنان ،وتقديم هذه املهنة اإلنســانية

هدف مرسوم
* كلمة أخرية؟
 رسالتي لكل طالب يف تخصصه أيًا كانأن يبدأ بهدف مرســوم ،ويكون الناجحون
قدوة له وكذلك طاعة الله تعاىل واالعتصام
به غايته قبل كل يشء.
إن من معززات النجاح وأركانه أن تؤخذ
األمور بجدية تامة ،فعندما تحب تخصصك
ستبدع فيه ولتكن خدمة الناس ورعايتهم
أحد معطياتك.
ختامً ا ال يســعني إال أن أشــكر كل من
وضعنــي ضمن هــذا الضوء ،فشــكري
ملجلة «آفاق طب األســنان» املعنية بالتميز
واملتميزين ،واهتمامها غري املحدود ،وكذلك
أشــكر من وضع فيني هذه الثقة وحسن
الظن بمن حويل ،الذين ال أستغرب منهم أن
تلمسني ثقتهم منذ وقت طويل،
وكل الشكر وكل الثناء للدكتور «قيرص
كباش» عىل هــذه البادرة وهــذه الفكرة
التي بدورها كانت أهم املحفزات والدوافع
للمتميزين أن ينظروا ألنفســهم بحق لكل
من قال يل (أنت) جزيل شكري
والحمد لله أوال ً وأخريًا.

المتفوقة هبة القرني لـ «آفاق طب األسنان»:

طب األسنان يتناسب مع شخصيتي ومهاراتي العملية
في الرسم واألشغال اليدوية ساعدتني في هذا التخصص
البطاقة الشخصية
* ع ّريف القراء بنفسك؟
 هبة مستور القرني ،طالبة متفوقةبكلية طب األســنان جامعة امللك خالد
بأبها يف السنة السادسة.

السلبية لها دور
كبير في تثبيط اإلرادة
والكسل ..ونصيحتي
للجميع عززوا
بداخلكم اإليجابية
والعطاء

الطب حلم
* كيف انتســبت للكليــة ،هل هي رغبة
شخصية أم طموح أرسي؟
 الطب حلم الطفولة الذي رســمهيل والدي  -حفظه الله ،-وطب األسنان
بالتحديد يتناســب بشــكل كبري مع
شخصيتي ،ومهاراتي العملية يف الرسم
واألشــغال اليدوية ساعدتني يف أن أجد
نفيس يف التخصص.

التخصص وكتب تطوير الذات وبعض
كتب األدب العربي.

االجتهاد والصبر

عززوا اإليجابية

* أنــت من الطالبــات املتفوقات ،كيف
استطعت الحصول عىل هذه امليزة؟
 التوفيق غيث إذا أمر الله بهطوله،ما شــقينا أبدًا ..بفضــل الله وتوفيقه
أوالً ،ثم دعاء والدي فتح يل أبواب توفيق
لم أتوقعها أبدًا ،الجد واالجتهاد والصرب،
لم استسلم أليِّ لحظة فشل ،بل جعلتها
وقودًا يحركني ويدفعني لألعىل ،تنظيم
َّ
شــك أن لها دو ًرا
الوقت واألولويات ال
مهمً ا يف تفوقي والحمد الله.
*ما طموحاتك املستقبلية؟
بإذن الله تعاىل أطمح الستكمال دراستي
العليا يف أحد تخصصات طب األسنان.

*هل من كلمة أخرية؟
 -الســلبية لها دور كبري يف تثبيط

اإلرادة والكســل ،ونصيحتي للجميع
عــززوا بداخلكم اإليجابيــة والعطاء،
وكونــوا أنتــم املبادريــن باإلصالح
والتطوير ،واجتهــدوا دائمً ا وأخلصوا
نواياكم لله ع ّز وج ّل.

تطوير الذات
* هل لك اهتمامات أخرى؟
 لحسن الحظ طب األسنان ساعدنييف تطوير وتنميــة اهتماماتي األخرى
كالرسم واألشــغال اليدوية ،والقراءة
جزء ال يتجزأ من عاملي ،تستهويني كتب
آفاق طب األسنان يناير 2015
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المتفوق عبدالعزيز داود الغمالس لـ «آفاق طب األسنان»:

تشجيع الوالدين كان له دور كبير في جميع مراحل
حياتي وليس فقط باتخاذ القرار للدخول إلى الكلية
البطاقة الشخصية

احد اهم اسباب التفوق والنجاح.

* عرفنا بنفسك ؟
 عبدالعزيــز داود الغمالس طالبيف السنة الخامسة بكلية طب االسنان
بجامعة امللك ســعود بــن عبدالعزيز
للعلوم الصحية بالحرس الوطني

بصمه بارزة

رؤية واضحة
* كيف انتسبت للكلية  ،رغبة شخصية
ام طموح ارسي ؟
 منذ الصغــر وعند زيارتــي لطبيباالسنان وانا اتمنی ان اكون مكانه ؛ فعملت
علی رفع مســتواي يف املرحلة املتوســطة
والثانوية للدخول الی كلية طب االســنان
والحمد لله قبلت وبدا مشــواري يف تحقيق
حلمي.وبالتاكيد تشــجيع الوالدين كان له
دور كبري يف جميع مراحــل حياتي وليس
فقط باتخاذ القرار للدخول إىل الكلية

جهد وعزيمة
* انت من الطــاب املتفوقني كيف
استطعت نيل التفوق؟
 اوال بتوفيق من الله ورضا الوالدين؛ ووضع هدف وهــو التفوق والتميز
وعلی اســاس هذا الهدف يجب وضع
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مهتم بشكل كبير
بالنشاطات االجتماعية
لتوعية المجتمع باهمية
صحة الفم وكيفية
االهتمام والعناية به
خطة للوصول اليه مــع املثابرة وبذل
الجهــد والعزيمــة واالرصار .كما ان
احاطــة النفس باشــخاص ايجابية
تســاعد علی العمل واداء الواجب من

* ماهي طموحاتك املستقبلية ؟
 اتمنی ان اكون عنرص فعال يف وطنيوان يكون يل بصمه بارزة يف طب االسنان ،
وان اساهم ولو بشئ بسيط يف رد الجميل
لجامعتي والرقي بمستواها لتكون واحدة
من ابرز الجامعات يف العالم  .وكوني مهتم
بالجانب االكاديمي اتمنی ان يكون يل دور
يف انتاج جيل جديد مبنی علی اساس متني
يف علم طب االسنان .
* هل لك اهتمامات اخری ؟
 كونــي رئيس اللجــة االجتماعيةيف كليتــي ،فانــا مهتم بشــكل كبري
بالنشاطات االجتماعية لتوعية املجتمع
باهمية صحة الفــم وكيفية االهتمام
والعناية به  .كما اني من محبي القراءة
النها برأي هي الطريقة االمثل لتوسيع
املدارك وتطوير الذات
* كلمة اخرية عرب مجلة افاق ؟
 احب ان اشكر مجلة افاق طب االسنانعلی دعمها للطالب املتفوقني واتمنی لكم
املزيد من التميز والنجاح ،كما احب ان اشكر
والدي واساتذتي علی دعمهم الدائم يل .

المتفوقة مشاعل بنت فهد آل ثنيان لـ «آفاق طب األسنان»:

التعليم ال يتوقف بعد التخرج وأطمح في
عكس الصورة اإليجابية لطبيب األسنان
البطاقة الشخصية

بمتابع ة  TED-talksو�TED-educa
 tionألوسع مداركي يف مجايل ومجاالت
خارج طب األسنان ،مثل :الفيزياء ،علم
النفس واملجتمع ،علم دراســة األوبئة.
ً
وأيضا يهمني طبعً ــا أن أتابع إنجازات
املرأة العربية وأشجعها.

* ع ّريف عن نفسك؟
 مشــاعل بنت فهــد آل ثنيان ،طالبةطب أسنان متفوقة بدرجة امتياز -بفضل
الله -يف السنة الثالثة يف جامعة امللك سعود
بن عبــد العزيز للعلوم الصحية .وكنت من
األوائل عىل مســتوى الريــاض يف معظم
مراحيل الدراسية .وآمل أن أسهم يف إحداث
تغيري إيجابي يف املجتمع.

الصورة اإليجابية

أفضل الجامعات
* كيف انتسبت للكلية؟
 كنــت يف مراحــي الدراســية مناملتميــزات يف املــواد العلميــة مقارنة
باملواد األخرى ،ومــن املجيدات للحرف
اليدوية ،فكان طب األسنان أفضل مجال
بالنســبة يل -لتنمية هذه املهارات إىلمســتوى يمكنني من إفادة مجتمعي.
ومن بحثــي وقراءتي عــن كلية طب
ّ
تبــن يل أنها من
األســنان يف جامعتي،
أفضــل الجامعات يف هــذا املجال ،ولها
ريادة واضحة يف التعليم الصحي.

تحقيق األهداف
* ما أهم أسباب تفوقك الدرايس؟
 أهمها هو التــوكل عىل رب العاملنيوتســليم أمري إليه ،ثم دعــاء الوالدين
حفظهما الله -ودعمهما يل .واالنضباطوااللتزام وجعل رغبتي األوىل هي التفوق،
حيث التفوق -بالنسبة يل -ال يقترص عىل
أن أكون األوىل ،بل تعلمت واستفدت من
موادي الدراسية .وضعت أهدايف اليومية،
والشــهرية ،والســنوية وحاولت -قدر
اإلمكان -تحقيقها وجعل كل منها واقعا
يتحقق .كما أعطيــت كل مقرر درايس
األَهمية نفسها والوقت وعدم التهاون يف
الحضور والغياب .وأخريًا كل هذا مكنني

التفوق ليس
له قواعد محددة
ولكل منا وسيلته
لعبوره بالصبر
واالجتهاد
بفضل من الله الــذي أنعم عيل ّ أن أكون
متفوقة ،وأرجو منــه أن يرفعني بهذا
العلم يف الدنيا واآلخرة..

متابعة المدونات
* هل لك اهتمامات أخرى؟
 أحب اال ّطالع والقــراءة خاصة يف
األمور العلمية وتطورها .ولديّ اهتمام
يف متابعة املدونــات اإللكرتونية ،فهي
تنافس ً
أيضــا الكتــب الورقية ،حيث
أجد كمية كبرية مــن املعلومات املغيّبة
عن كثري من الكتــب التقليدية .واهتم

* ما طموحاتك املستقبلية؟
 إن شــاء الله أن أكمل دراساتي العليابحيث إن التعليــم ال يتوقف بعد التخ ّرج،
بل يبدأ منــه وأن أكون دائمً ا من األوائل يف
مجايل ال ّ
طبي وأال يقتــر نجاحي فقط
عىل املجال األكاديمــي أو ال ّ
طبي ،بل ً
أيضا
ا ِإلنساني .وأطمح أنا وزميالتي يف جامعة
امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
أن نعكس الصــورة اإليجابية عن طبيب
األســنان وأن تعني زيارة طبيب األسنان
العالج والراحة بدال ً من الخوف واأللم ،وأن
أكون مثاال ً يحتذى به عند ذكر الطبيبات يف
السعودية.

قواعد محددة
* كلمة أخرية؟:
 كل الشــكر والثنــاء للــه تعاىل ،ثملوالــديّ -حفظهما اللــه .-وأود أن انتهز
هذه الفرصة ألشــكر د.عيل بــن عبد الله
األحيدب لرتشــيحي لهــذه املقابلة ،فأنا
أكثر من ممتنة .وأشــكركم شخصيًا عىل
تأســيس هذه املجلة املحرتمة ،وأوصيكم
بالسري الحثيث عىل هذا النهج الذي يشجع
الطالبات والطالب عــى التفوق والتميز،
وأخريًا أريد أن أقــول :إن التفوق ال يوجد
له قواعد محددة ،فهــو طريق ولكل منا
وســيلته الخاصة لعبوره ولكن كل طريق
يتطلب الصرب واالجتهاد من الطالب .اللهم
وفقنا ملا يحب ويرىض.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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المتفوق علي بركات لـ «آفاق طب األسنان»:

تخصص طب وجراحة الفم واألسنان
يجمع بين العلم والفن واإلبداع
البطاقة الشخصية
*ع ّرف القراء بنفسك؟
 الدكتور عــي عبداملجيد بركات (طبيبامتياز) ،األول عــى الدفعة العارشة يف كليات
الرياض لطب األسنان والصيدلة ،حاصل عىل
مرتبة الرشف األوىل بتقدير ممتاز ،من مواليد
عام 1989م.

عضوًا يف اللجنة اإلعالمية للكليات ،وشاركت يف
عدد من اللجان التنظيمية للمؤتمرات الخاصة
ً
وأيضا شــاركت يف املســابقات
بالكليــات،
املرتبطة بتخصص طب األسنان ،وساهمت يف
العديد من مشــاريع خدمة املجتمع ،ولم أكن
ً
إطالقا النشغايل
مهتمًا باملشاركات الرياضية
بالدراسة.

رغبتي الشخصية

تقويم الفكين

* كيف انتسبت للكلية؟
التحقت يف كلية الرياض لدراسة تخصصطــب وجراحة الفم واألســنان ،واخرتت هذا
التخصــص؛ ألنه يجمــع بني العلــم والفن
واإلبــداع ،وكان االختيــار بنــا ًء عىل رغبتي
الشخصية ،التي كانت يف الوقت نفسه موافقة
لرغبة والديَّ  ،إضافــة إىل أن معديل يف الثانوية
العامة كان عامالً مهمًا يف اختياري لدراســة
طب األسنان ،كما أن الدعم العائيل غري املحدود
والجو الطبي املحيط أسهما يف توجهي لدراسة
هذا التخصص.

* ما طموحاتك املستقبلية؟
 لدي الكثري من األحالم والطموحات التيأتمنى من الله سبحانه وتعاىل أن يحققها يل،
وأدرك تمامًا أن كل فرتة من حياة اإلنسان فيها
الكثري من األحــام املتجددة ،ومن طموحاتي
دراسة درجة املاجســتري يف تخصص تقويم
الفكني واألســنان بالدرجة األوىل أو تخصص
إصالح وتجميل األســنان بالدرجــة الثانية
وأطمح ً
أيضا إىل العمل يف عيادات طب أسنان
ذات طابع عرصي.

المتابعة واالهتمام
* ما أهم أسباب تفوقك الدرايس؟
 هناك كثري من األسباب كانت وراء تفوقي،منها:
 التوكل عىل الله تعاىل. دعاء ورضا الوالدين ودعمهما غري املحدوديل.
 وجــودي يف كليات الريــاض ،حيث البيئةاألكاديميــة املثالية ووجود الدعــم واملتابعة
واالهتمام من نخبة مــن األطباء املميزين يف
تخصصاتهم.
 الحرص عىل حضور جميــع املحارضات،وااللتــزام باملواعيد وعدم الغياب إال للرضورة
القصوى.
 املذاكرة اليومية لتفادي تراكم كميات كبريةمن املعلومات الجديدة.
50

آفاق طب األسنان يناير 2015

حضور المؤتمرات
وورش العمل واإللمام
بالمستجدات تحسن
مهارات األطباء
اإلكلينكية
 التحضري املبكر لالختبارات. ويف الجانب اإلكلينيكي العمل املستمر لزيادةاإلنتاجية مع االرتقاء املستمر بجودة العمل.
 العمــل يف وســط يحدث فيــه الكثري مناملســتجدات كل يوم ،وبالتــايل فإن حضور
املؤتمرات وورش العمل املصاحبة لها تسهمان
يف تنميــة معرفة األطباء بهذه املســتجدات
وتحسني مهاراتهم اإلكلينكية.

الممثل الرسمي
* هل لك اهتمامات أخرى؟
 عىل املســتوى الجامعي كنــت املمثلالرسمي لدفعتي من السنة الثانية حتى السنة
السادسة ،وهي (ســنة التخرج) ،كما كنت

معاملة المرضى
* كلمة أخرية؟
_ بداية أتمنى التوفيــق والنجاح لجميع
إخواني وأخواتي خريجي الدفعتني التاســعة
والعارشة للكليــات وأنصحهم باإلخالص يف
العمل ،وتوخي الدقة وحسن معاملة املرىض،
والتواضــع يف التعلــم ،ووجود حــ ٍّد أدنى ال
تفاوض فيه من الثقــة بالنفس املبنية عىل
املقدرة واألسس العلمية الصحيحة ،وأدعوهم
ليبذلــوا كل جهــد ممكن للتطور املســتمر
واالرتقاء بمســتواهم العلمي والعميل ،كما
أتقدم بالشكر الجزيل وفائق االمتنان والتقدير
لجميع من شــارك من األطبــاء األفاضل يف
تدريسنا يف الجامعة ،والشكر الجزيل موصول
ً
أيضا ملجلة «آفاق طب األســنان» ملبادرتها يف
اســتضافة املتفوقني من جميع كليات طب
األسنان يف اململكة.

المتفوقة أسماء القبيسي لـ «آفاق طب األسنان»:

أتمنى المساهمة في رفع الخدمات المقدمة
تطورا
لعالج األسنان في المملكة إلى مراحل أكثر
ً
البطاقة الشخصية

واجتهادي .وقد كان الهتمامي باإلتقان
وحــرص والديّ وعائلتي عــى التميز
يف أداء املهام واألعمــال هو أكرب دافع
لتفوقي والشكر للجميع.
* ما طموحاتك املستقبلية؟
 أوالً ،طموحي الشخيص هو التعمقيف علوم طب األسنان.
ثانيا ،أتمنى أن أسهم يف رفع الخدمات
املقدمة يف عالج األســنان يف اململكة إىل
مراحل أكثر تطو ًرا.

*ع ّريف القراء بنفسك؟
 الدكتورة أسماء إبراهيم القبييس(طبيبة امتياز) متفوقة يف كلية الرياض
لطب األســنان والصيدلة .وقد حصلت
عىل الثانوية العامــة عام 2008م من
مــدارس رياض نجد األهليــة بمدينة
الرياض بتفوق ولله الحمد.

أفضل الجامعات
* كيف انتســبت للكلية؟ وهل هي رغبة
شخصيَّة أم طموح أرسي؟
ّ
 بما أنني أطمح أن التحق باملجال الطبيوخاصة طب األسنان ،فبعد مرحلة الثانوية
العامة بــدأت البحث عن أفضل الجامعات
يف تدريس تخصص طب األسنان باململكة
بواسطة الوســائل املختلفة مثل اإلنرتنت
والصحف واملجالت املحلية ،وبالفعل كانت
كليات الرياض لطب األســنان والصيدلة
إحدى تلك الجامعات املميزة واملرموقة ،لذا
سعيت لاللتحاق بها.

معدالت عالية
* أنت من الطالبــات املتفوقات ،كيف
تفوقت؟ وما الصعوبات يف ذلك؟

أضع بصمتي

كليات الرياض لطب
األسنان والصيدلة هي
األفضل لذا سعيت
لاللتحاق بها
 الحمد لله ،حصلــت عىل معدالتعالية جدًا يف جميع مراحل التعليم التي
مررت بها ،وجميع املدرســن واألطباء
يف تلك املراحل كانوا يثنون عىل تفوقي

* هل لك اهتمامات أخرى؟
 أتمنى أن أسهم يف األعمال التطوعيةوأن أضع بصمتــي يف املجال التوعوي
لصحة الفم واألسنان وخاصة لألطفال.
واالهتمام بالفنون بجميع أشــكالها
ً
وخصوصا الـ.handcrafting

كلمة حق
* هل من كلمة أخرية؟
كلمة حــق تقال تجــاه كليتيالحبيبة لِمــا قدمته يل خــال هذه
الســنني من الدعــم املتواصل وعىل
أرقــى املقاييس العامليه التي أشــيد
بها أمــام جميع املراكــز العلمية يف
اململكــة العربية الســعودية وأتمنَّى
من الجميع أن يحذوا حذوها .ويبقى
األفضل أخريًا ،وهــو جوهر كل هذه
النجاحات ،فامتنانــي العميق الذي
ال يقــاس بمقياس إىل والديّ وعائلتي
وصديقاتي ،عىل مساعدتي يف اجتياز
الظــروف والصعوبــات املختلفــة،
ودعمهم غري املــروط يل ،فلهم أوال ً
وأخريًا أهــدي جميع هذه النجاحات،
والتي ِمن دونهم لم يكن ما كان ،بعد
فضل الله ومنته.
آفاق طب األسنان يناير 2015

25
51

طالبنا المتميزون

المتفوق مسفر العلياني لـ «آفاق طب األسنان»:

أقول لزمالئي أطباء األسنان اقرؤوا ألن
طب األسنان علم متجدد وليس له حدود
البطاقة الشخصية
* عرف القراء بنفسك؟
 الدكتور مسفر ســعيد العلياني،«طبيب أمتياز» من كلية الفارابي لطب
األسنان عمري 28ســنة ومن مواليد
محافظة بلقرن مركز شواص.

 ال شــ َّك أن الوظيفة املناسبة هي أوىلطموحاتي يف الوقت الحايل ،ولكن التوقف
عن الطموح ال اعتربه من عالمات الشخص
الناجح ،وإكمال دراستي يف جراحة الوجه
والفكني هو هدف سوف أسعى لتحقيقه
بإذن الله.

طموح داخلي

أعمال تطوعية

* كيف انتسبت للكلية هل هي رغبة
شخصية أم طموح أرسي؟
 انتســبت لكليــة الفارابي عام 2009م عندما علمت بافتتاحها يف ذلك
الوقت عــن طريق أحد أصحابي ،حيث
توافقت يف ذلك الوقت الرغبة الشخصيَّة
والطمــوح األرسي ،إضافة للطموح
الداخيل برضورة دراسة تخصص علمي
اســتطيع من خالله اإلسهام يف خدمة
املجتمع ،ويكون مطلوبًا يف سوق العمل
سواء الحكومي أو الخاص.

عال
معدل ٍ

* أنت من ُّ
الطــاب املتفوقني ،كيف
استطعت الحصول عىل التفوق؟
 بفضــل الله وكرمــه كنت منالطــاب املتفوقني عىل مســتوى
الدفعــة ،حيث حصلــت عىل معدل
تراكمي  4.43من  5وهناك أســباب
كثرية ســاعدتني عىل ذلــك ولعل
الطموح الداخيل أنه ال يوجد يف هذه
الحياة مستحيل ،دفعني لبذل الجهد
الــذي جعلني أصل لهذا املســتوى،
العائلــة كان لها فضــل يف ذلك من
خالل الدعم النفــي قبل كل يشء
وتذليــل كل الصعاب التي تواجهني
والدُّعاء يل كل وقت بالتوفيق وتحقيق
ما أتمنــى ،وتنظيم الوقت مهم جدًا
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المرحلة الجامعية
كثيرا عن
تختلف
ً
سابقاتها وخدمة
المجتمع هدفي األول
للوصول لألهداف املرسومة وإعطاء
كل عمل حقه من الوقت والتوقيت
يساعد ِبشــكل الفت يف تحقيق تلك
األهداف .املرحلة الجامعية مختلفة
كثريًا عن سابقاتها ،فالطالب يف تلك
املرحلة يجب أن يعتمد عىل نفســه
يف التعليم وتطوير املهارات الفردية
ذات العالقــة بتخصصه ،ولعل ذلك
من األمــور التي حرصــت عليها
لتطوير وزيادة معلوماتي املتعلقة
بطب األسنان وساهمت ِبشكل كبري
وفاعل يف تفوقي ولله الحمد.

الشخص الناجح
* ما طموحاتك املستقبلية؟

* هل لك اهتمامات أخرى؟
 األعمال التطوعية أحب أن تكونجزءًا من حياتي وعىل هذا األســاس
التحقــت كعضو تطوعــي يف جمعية
نقــاء ملكافحة التدخــن التي أتمنى
أن أســهم يف تحقيق األهداف املنتظرة
منها ،الشعر وكرة القدم لهما جزء يف
حياتي.

علم متجدِّد
* كلمة أخرية عــر مجلة آفاق طب
األسنان؟
 أشكر لكم استضافتي يف مجلتكمالعامرة التي لم تنس املتفوقني يف طب
األسنان عىل مســتوى اململكة وأتمنى
لكم وللقائمني عليها كل التوفيق.
لدي ثالث بطاقات شكر األوىل لوالدي
وعائلتي وإخوتي والثانية لِكل الكادر
التعليمي يف كلية الفارابي وعىل رأسهم
الدكتور فهد القحطانــي عميد كلية
طب األسنان والدكتور محمد التميمي
والثالثة لرفيق دربي يف دراستي إبراهيم
عســري .ويف الختام أوجه رسالة إىل
ّ
وأخص أطباء األسنان
إخواني األطباء
بأن يتابعو الدراســات يف طب األسنان
فهو علم متجدد ليس له حدود زمانية
أو مكانية..

المتفوقة زينة بري لـ «آفاق طب األسنان»:

الطموح واسع ومتغير وأمنيتي أن أكون
طبيبة تقويم ومساعدة اآلخرين
البطاقة الشخصية

ً
متفوقا وعىل
ا ِإلنسان يستطيع أن يكون
مستوى رفيع يف العلم ويبقى متواضعً ا
ويحب مساعدة الغري .ومن هذه املبادئ
تنطلق مني طموحات وأهداف أخرى قد
ال تكون يف مخيلتي اآلن ،لذلك ســأبقي
عقيل مفتوحً ا لكل جديد.

*ع ّريف القراء بنفسك؟
 الدكتــورة زينــة محمــد بــري،مواليد١٩٩١م« .طبيبــة امتياز» حاليًا،
ومتخرجة من كلية الفارابي لطب األسنان
عــام ٢٠١٤م بمعــدل  .٤.٥٨وقناعتي
يف الحياة الوصــول إىل القمة دائمً ا وهو
عمل صعب وفيه الكثري من املشاق ،وبه
الكثري من التغــرات ،فما أراه اليوم حلم
ً
هدفا فنجاحً ــا ،ولذلك أواصل
قد يصبح
طموحي وتفوقي.

أمراض المهنة

حماس وشغف
* كيف انتسبت للكلية؟
 عندما كنت طفلــة ألزمت بلبسالنظارة ،وكان النــاس ينادوني بلقب
«الدكتورة» مما كان يســعدني وبدأت
أتعــرف عىل هذا املجال ا ِإلنســاني من
ً
حماســا
خالل األفالم الطبية ،فزادتني
ً
وشغفا ونشأت وكيل أمل أن أحمل هذا
اللقب ،فجعلته هــديف األول واجتهدت
للوصول إليه لكن هذا لم يقف يف طريق
تثقيف نفيس بمهــارات أخرى وإيجاد
الوقت للرتفيه عن نفيس.
* أنت مــن املتفوقني ،كيف اســتطعت
الوصول إىل التفوق؟
 الجد والتعــب عنوانا النجاح ،لكنالثقافة والدعــم هما رس التفوق فلوال
دعم عائلتي وأصدقائي ملا اســتطعت
التطور .ومن جد وجد ووجدت ما كنت
أتمناه وعىل هــذا الدرب نميت مهاراتي
الثقافية والعلمية واالجتماعية ،فكانت
دعمً ا ملسريتي األكاديمية.

خير قدوة
* ما طموحاتك املستقبلية؟
 -كما حددت الطموح واسع ومتغري،

لقب «الدكتورة»
يسعدني وبالجد
والتعب والثقافة
والدعم كان النجاح
والتفوق
اليوم أريد أن أصبــح طبيبة تقويم ملا
يمتاز به مــن مرتبة عالية ،وقد اطمح
ألصبــح صاحبة منصــب أكاديمي أو
إداري يف الجامعــة أو يف املستشــفى.
وأتمنى أن أكون خــر قدوة تربهن أن

* هل لك اهتمامات أخرى؟
 حاليًّا اهتمامي الحصول عىل منحةدراسية للماجستري ،فهو إكمال ملا بدأت
به ومرحلة كنت أطمح للوصول إليها،
وهو أي ً
ْضــا إثبات أمــام العالم بأنني
متميزة ،وأســاس يومــي الرياضة ملا
تتطلبه طبيعة عميل كطبيبة أســنان
تجلس مــدة طويلة يف العيــادة وذلك
لتفادي أمراض املهنة.
أما فضويل للمعرفة فهو يحتل املركز
الثاني ،ألنَّه يساعدني عىل االطالع عىل
كل ما هو جديد وإن لم يختص باملجال
الطبي.

نور عيوننا
* كلمة أخرية؟
 الحمدللــه رب العاملــن عىل كلنعمة أنعمها عيل .وكيف ال نشــكر من
كانوا نور عيوننا ،إنهــم أهلنا مصدر
اإللهام والوفاء ،فشــك ًرا أهيل .وهنيئًا
طعم النجــاح لكل زميــل وكل ناجح
ً
نيابة عنكم لكل األوطان ،فنحن
وأهديه
املستقبل فلنجعله متمي ًزا .شك ًرا لكليتي
التي آمنــت يل الفرصة التعليمية يف جو
تعليمي متطور بوجود نخبة من حملة
راية العلــم وهم أعضاء هيئة التدريس
األكفــاء .أشــكر املجلة عــى منحي
فرصة اللقاء وأســأل الله لكم التوفيق
واالستمرارية.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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لقاء

هدفنا الوصول إلى المركز األول بالعالم في عام 2020

الدكتور عبد السالم المدني :

«إيدك دبي» ثاني أكبر مؤتمر ومعرض طب
أسنان في العالم واألول بالشرق األوسط
أســرة تحريــر «آفــاق طــب
األســنان» تتشــرف أن يكــون لقاء
العــدد الســادس والعشــرين مــع
شــخصية إداريــة وعلميــة ناجحــة
علــى المســتوى العالمــي ،الدكتور
عبــد الســام المدنــي الرئيــس
التنفيــذي لمؤتمر ومعرض «إيدك
دبــي» ،واالتحــاد العلمــي العالمــي
لطــب األســنان ،ورئيــس االتحــاد
الدولــي لمكافحــة التدخيــن الــذي
نفخر باستضافته في مجلتنا:
البطاقة الشخصية
* مجلة «آفاق طب األســنان» ترحب بكم يف
رياض اململكة العربية السعودية ،وتتمنى تعريف
القراء بكم كشخصية إدارية ناجحة ومؤثرة؟
 االسم :الدكتورعبدالسالم املدني من دولةاإلمارات العربيــة املتحدة ،الرئيس التنفيذي
ملؤتمر ومعــرض «ايدك دبي» ورئيس رشكة
اندكس القابضة ،واملستشار الخاص لالتحاد
الدويل للمستشفيات يف منطقة الرشق األوسط
وشــمال إفريقيا .نشــأت يف أرسة مكافحة
تحب العمل وتقدره ،وتابعت املسرية بنشاط
لتحقيق أهدايف .أرستي اليوم تضم ثالثة أوالد
وابنتني جميعهم تابعوا دراستهم الجامعية
بنجاح والحمد لله ،حيث إن جوهر تربيتنا يف
البيت يقوم عىل أســاس الدين وحب الوطن،
وكذلك الثقة واالحرتام املتبادل والرصاحة بني
أفراد األرسة .وهذا كفيل ببناء سمعة طيبة.
سر نجاح «إيدك»
*يعد «إيــدك دبي» أكــر مؤتمر ومعرض
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الدكتور مشاري العتيبي رئيس التحرير والدكتور قيرص كباش مدير التحرير مع الدكتور عبدالسالم املدني

لطب األسنان يف منطقة الرشق األوسط ،ولكونكم
الرئيس التنفيذي له ،حدثنا عن رس نجاحه؟
 فعليًا يعد «إيــدك دبي» ثاني أكرب مؤتمرومعــرض يف العالــم واألول يف منطقة الرشق
األوســط ورس نجاحه هــو الثقــة املتبادلة
بــن املختصني يف طــب األســنان واملنظمني
واملشاركني يف املؤتمر واملعرض ،حيث إننا نقوم
بتنظيم فعاليات علمية متخصصة خالل «إيدك
دبي» ،إضافة إىل ذلــك فنحن لدينا أجندة عمل
عرشية نقوم بتنظيمهــا وتحضريها كخطة
عمل لعرش سنوات مقدمًا .وأبرز النقاط التي
تتضمنها األجندة هي تطوير العمل والتخطيط
للزيادة املتوقعه بنسبة مقدارها  % 10-15كل
سنة .ونعمل جاهدين لتنفيذ خطتنا بكل إتقان

وتعاون مثمر مــع الجميع .وأننا ال نبحث عن
التكرار ،بل نسعى دائمًا إىل التجديد ،لذلك نقوم
بتشكيل لجان خاصة وظيفتها زيارة العديد من
الدول ،التي تقوم بتنظيم مؤتمرات ومعارض
عاملية لتبادل الخربات ،وتعلم كل ما هو جديد
يف هذا القطاع .وهدفنا األســمى هو الوصول
إىل املركز األول عىل مســتوى العالم خالل عام
 2020بالتزامن مع «دبي أكسبو» ،حيث إن دبي
اليوم تُع ُّد ماركة عاملية مسجلة وحلمًا للعديد
من األشخاص ،وهي املدينة الرائدة بمكانتها،
والتي نفخر بها أمام اآلخرين.
المملكة شريك رئيس
* نلتقي اليوم عىل هامش أحد مؤتمرات طب

األســنان يف اململكة العربية السعودية ،ما عالقة
«إيدك دبي» بمؤتمرات اململكة؟
 اململكة العربية الســعودية الشقيقةً
رئيســا يف «إيدك دبي» من خالل
تُع ُّد رشي ًكا
جامعاتهــا وكلياتهــا وأطبائها واملختصني
فيها ،وبالتايل فهي تش ِّكل عامالً بار ًزا لنجاح
«إيدك» ،فمنــذ انطالقة «إيــدك دبي» عام
 ،1996كانت اململكة العربية الســعودية من
أبرز املشــاركني والداعمــن لـ»إيدك دبي»،
وحصلت مؤخ ًرا عىل أعىل نســبة مشــاركة
بقرابة  2700مشارك العام املايض.
كما أننــا نشــارك بجميــع الفعاليات
واملؤتمرات املتخصصة التــي يتم تنظيمها
يف اململكــة العربيــة الســعودية من خالل
مشاركتنا للجمعية السعودية لطب األسنان
بمؤتمرها الســنوي ،وكذلــك مؤتمر مكة
املكرمة قبلة املسلمني أو مؤتمر كلية الرياض
لطب االسنان والصيدلة وغريها..
ويصب ذلك يف توطيــد العالقات الثنائية
األخوية املتميزة بني بلدينا والتي نسعى دائمًا
الزدهارها وتطويرها.
حماية األجيال المقبلة
* تم انتخابكم مؤخ ًرا ً
رئيســا لالتحاد الدويل
ملكافحة التدخني يف لندن ،كأول شخصية عربية
تتس ّلم هذا املنصب ،ما تطلعاتكم املستقبلية؟
 منــذ كنت شــابًا وأنا أكــره التدخنيوأحاربه يف املحافل الدراســية واالجتماعية
جميعً ا سوا ًء يف املدرسة أو الجامعة ،وبعدها
أصبحــت عضوًا يف االتحاد الــدويل ملكافحة
التدخني ملدة عرش ســنوات ،ومن ثم عضوًا
يف مجلس األمناء ملدة ســت سنوات ،ويف عام
 2014تمت عملية التصويت يف لندن بحضور
جميــع األعضاء من  21دولــة ،وتم خاللها
انتخابي أول عربي مسلم من خارج االتحاد
األوروبي لتس ّلم رئاسة االتحاد الدويل ملكافحة
التدخني ،وأنا فخور بذلك ،ولهذا فإن أول قرار
اتخذته عند تس ّلمي رئاسة االتحاد هو فرض
اللغة العربية كلغة رسمية يف االتحاد ،وخالل
فرتة بســيطة إن شاء الله ســيكون هناك
موقع باللغة العربية لالتحاد الدويل ملكافحة
التدخني .وآمل أن أوفــق يف نرش الفائدة يف
جميــع املرافق الصحيــة يف الوطن العربي،
وحظر التدخــن فيها ،خاصــة أن الهدف
األســايس لالتحاد هو ربط املستشفيات يف

لفت نظري النادي
السعودي لطلبة طب
األسنان فهم عماد
المستقبل
جميع أنحــاء العالم مــع بعضها ،ودعمها
لتطبيــق القوانني التي تح ّد مــن التدخني،
إضافة إىل توعية املدخنني من األطباء وأفراد
الطاقم الطبــي بأرضار التدخني؛ كي تصبح
املنشآت الطبية خالية من املدخنني بالكامل.
والتدخني آفــة العرص يقتــل كل دقيقة
العديد من الناس ،وعلينــا الرتكيز عىل الحد
من هذه اآلفة لحماية األجيــال املقبلة منها
ونســاعد يف ذلك األرسة واملدرسة والجامعة
وجميع املؤسسات املجتمعية ملحاربة التدخني،
ونطلب من الجهات املختصة يف الدول العربية
وضع القوانني الصارمة ملكافحته ،وأنني أع ُّد
مكافحة التدخني واجبًا رشعيًا ووطنيًا مهمًا.
الخليج في االتجاه الصحيح
* بصفتكم املستشار الخاص لالتحاد الدويل
للمستشــفيات يف منطقة الرشق األوسط،
كيف تقيِّمون القطاع الصحي يف دول الخليج
العربي؟
 دول مجلس التعاون الخليجي تسري يفاالتجاه الصحيــح من خالل زيادة املوازنة يف

القطاع الصحي واالستثمار يف املوارد البرشية
عن طريق توطــن الوظائف يف هذا القطاع،
بحيث نبني الجسم الوظيفي للمستشفيات
قبل بناء الهيكل الخارجي .ومن الواجب علينا
أن نسعى إىل رقي القطاع الصحي الذي يجب
أن يخلو من املجامالت .ويُع ُّد اليوم التشخيص
الطبي الصحيح هو أساس التطور الصحي،
وبالتايل التقدم الطبي.
تطلعات مستقبلية
* هل من كلمة أخــرة توجهونها عرب «آفاق
طب اآلسنان»؟
 نشــكركم عىل االستضافة ،فأنتم جهةإعالمية بارزة ومتخصصة يف طب األســنان
نفخر بها كثريًا .ويرسني أن أقول :إننا كعرب
ال ينقصنا يشء والحمد للــه حققنا العديد
من النجاحات يف جميع أنحاء العالم .وخالل
سفري التقيت العديد من األطباء السعوديني
يف كندا والســويد وأمريكا وغريها من الدول
التــي زرتها يديرون املؤسســات ويقومون
باألبحاث عىل أكمل وجه .وأتمنى من الجهات
الرســمية أن تدعم الشــباب العربي الذين
لديهم تطلعات مستقبلية ،ولفت نظري اليوم
النادي الســعودي لطلبة طب األسنان التابع
للجمعية الســعودية لطب األسنان ،ورسرت
بوجود هؤالء الطلبة ،فهم عماد املســتقبل
الواعد لطب األسنان يف العالم العربي ،وإنني
من منربكــم أدعوهم للمشــاركة يف نجاح
«إيدك دبي» ،متمنيًا لهــم التوفيق وتحقيق
آمال وتطلعات وطنهم بإذن الله.
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فيروسان قاتالن يهددان العالم
«إيبوال» و»كورونا»
فــي هذا العــدد نتناول مرضــان خطيران ومخيفــان هددا العالــم؛ ألنهما حصدا
وخصوصا في البلــدان الفقيرة في
كثيــرا من األرواح البشــرية بســرعة انتشــارهما
ً
ً
أفريقيــا ،وحيرا العالم بالبحث عن عالج أو لقاح ناجع لهما ،وهذان الفيروســان هما
«كورونا» و»إيبوال» ،وهنا نعرف بهما وبأعراضهما ،وأفضل وسيلة لتجنب اإلصابة
بالعدوى ،والوقاية منهما في ظل عدم وجود عقاقير ولقاحات لمكافحتهما:

د/سعيد علي الغامدي
مرشف مكافحة العدوى إدارة طب األسنان -املديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض

ما هو «إيبوال»؟
«إيبــوال» هو مرض فــرويس قاتل،
هناك خمس ســاالت للفريوس ،أربعة
منها يمكــن أن تصيب اإلنســان بعد
دخول الفريوس الجســم ،هذا الفريوس
يقتل الخاليا ،مما يجعــل البعض منها
تنفجــر .ويتم تدمري الجهــاز املناعي،
يتســبب مرض «إيبــوال» يف نزيف حاد
داخل الجسم ،ويرض األعضاء واألجهزة
الداخلية للمريض.
الفريوس هو مخيف ،لكنّه ً
أيضا نادر،
واحتماالت اإلصابة بالعدوى بهذا املرض
تحدث عند االتصال املبارش مع ســوائل
الجسم لشخص مصاب.
ً
يســبب فريوس الـ»إيبــوال» مرضا
حادًا وخطريًا يودي بحياة الفرد يف أغلب
األحيان إن لم يُعالــج .وقد ظهر مرض
فريوس الـ»إيبوال» ألول مرة عام  1976يف
إطار جائحتني اندلعتا يف آن معً ا ،إحداهما
يف نزارا بالســودان واألخرى يف يامبوكو
بجمهورية الكونغو الديمقراطية ،التي
اندلعت يف قرية تقع عىل مقربة من نهر
«إيبوال» الذي اكتسب املرض اسمه منه.

اإلصابة بالعدوى
العدوى بمرض «إيبــوال» تنتقل من
شــخص مصاب بالفريوس ،فقط حني
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يكون لديه أعــراض .تنتقــل العدوى
لألشــخاص اآلخرين عن طريق سوائل
الجســم مثل الدم والرباز والقيء ،وهي
األكثر معدية ،ولكن املني والبول والعرق
والدموع ،وحليب الثدي ً
أيضا تحمل ذلك.
يمكن حــدوث العــدوى إذا وصلت
هذه الســوائل إىل الفم واألنف والعينني
واألعضاء التناسلية ،أو انقطاع يف جلدك.
يمكنــك ً
أيضا أن تصــاب بالعدوى من
مالمســة اآلالت أو املتعلقات الشخصية
امللوثة التي عليها سوائل املريض املصاب
باملرض ،مثل اإلبر أو أغطية األرسة امللوثة
بالفريوس واملفروشات واملالبس.

طرق منع العدوى
ال يمكــن انتقال العــدوى بفريوس
«إيبــوال» من املخالطــة العارضة ،مثل
الجلوس بجانب شخص مصاب .الهواء
والغذاء واملــاء ال تحمل الفريوس .ولكن
التقبيل أو مشــاركة الطعام أو الرشاب
مع شخص مصاب بالـ»إيبوال» قد يكون
خط ًرا ،إِذْا انتقل اللعاب إىل الفم.

أعراض المرض
يمكن أن يســتغرق ظهــور أعراض
املرض مــن يومــن إىل  21يومً ا ،ولكن
عادة مــن  8إىل  10أيام ،تظهر األعراض
باإلصابة .األعــراض يمكن أن تبدو مثل

أعــراض اإلنفلونــزا يف البداية  -حمى
مفاجئة ،والشعور بالتعب وآالم العضالت
والصداع والتهاب الحلق.
عند وجود أعراض اإلصابة بفريوس
«إيبوال» ،فاألعــراض املصاحبة له هي:
القــيء واإلســهال والطفــح الجلدي،
وكدمــات أو نزيف من دون إصابة ،مثل
نزيف من العينني أو من اللثة.

معدل اإلصابات
كانت هناك  33حالة تفيش الـ»إيبوال»
منذ عــام  ،1976ولكن يف  2014يف غرب
إفريقيــا تفــي حاالت أكثــر .أصاب
فريوس «إيبوال» اآلالف من الناس وقتل
أكثر مــن نصفهم .بدأت ذلــك يف غينيا
وانترش إىل سرياليون ،وليبرييا ،ونيجرييا.
الرجل الذي سافر إىل الواليات املتحدة من
إفريقيا لقي حتفه من فريوس «إيبوال»
يف أكتوبر «ترشين األول» .املمرضة التي
ســاعدت يف عالج يديه وقدميه أصيبت
بفريوس «إيبوال».

عالج «إيبوال»
ال يوجد دواء أو لقــاح معتمد لعالج
أو منع فــروس «إيبــوال» .وقد اخترب
العلماء بعض العقاقري عىل الحيوانات،
لكنهم لم يدرسوا كيف تؤثِّر األدوية عىل
البرش .وباحثون يدرسون ً
أيضا اثنني من

اللقاحات الجديــدة التي يمكن أن تمنع
فريوس «إيبوال» ،لكنّها ال تزال بحاجة إىل
اختبارهــا يف عدد أكرب من الناس ملعرفة
ما إذا كانت هذه اللقاحات آمنة وإذا كان
اللقاح ناجعً ا.
ال يوجد عقاقــر ملكافحة الفريوس
حاليًا ،تقــوم الكوادر الصحية بمعالجة
أعراض الشــخص وتقدم ال ِّرعاية للدعم
األسايس.

أهم طرق الوقاية
إبقاء الشــخص مع ســوائل منع
تعرضــه للجفاف باســتخدام املحلول
الوريدي.
وإعطاء األكسجني.
والحفــاظ عىل ضغط الــدم لديهم.
وعالج أيّ عدوى أخــرى لديهم .وبقاء
الشخص عىل قيد الحياة يعتمد عىل مدى
قوة جهازه املناعــي .وك ُّلما حصل عىل
الرعاية الصحية مبك ًرا ،تحسنت فرص
املريض للتعايف من املرض بإذن الله.

الناجون من «إيبوال»
الناجون يحملون أجسامً ا مضادة يف
الدم التي قد تحميهم من الساللة نفسها
من الفريوس ملدة  10ســنوات أو أكثر.
ولكن ال أحد يعرف ما إذا كان بإمكانها
أن توقيهم من سالالت أخرى.
ومن النــادر ،ولكن يمكــن أن يبقى
فريوس «إيبوال» يف الســائل املنوي ملدة 3
أشهر بعد الشفاء ،حتى أنه يجب تجنّب
ممارســة الجنس أو اســتخدام الواقي
للحفاظ عىل عدم نقل العدوى إىل اآلخرين.
الفريوس يمكن أن يبقى يف حليب الثدي
ملدة أسبوعني بعد الشفاء ،لذلك يجب أال
ترضع النساء خالل تلك الفرتة.

منع تفشي المرض
أفضل وسيلة لتجنب فريوس «إيبوال»
هو البقاء بعيدًا عن املناطق التي يكون
فيهــا الفــروس شــائعً ا .إذا كنت يف
منطقة تفيش املرض :تجنب األشخاص
املصابني ،وسوائل الجسم ،وجثث كل من
قد مات من املرض.
وتجنب االتصال مع الحيوانات الربية

«إيبوال» يفجر الخاليا
ويدمر الجهاز المناعي
ويصيب اإلنسان بنزيف
حاد ويضر أعضاءه
واألجهزة الداخلية
للمريض

مثل الخفافيش والقردة .وغسل اليدين
يف كثري من األحيان.
بعد مغادرة املنطقــة ،يجب متابعة
أيّ تغيــرات يف صحتك ملــدة  21يومً ا،
والحصــول عىل املســاعدة ال ّ
طبية عىل
الفور إذا كان لديك أيّ أعراض.

وقاية الزائرين للمرضى

تتابع الكــوادر ال ّ
طبيــة املد ّربة

األشــخاص الذيــن عــرف عنهم
االتصال بمريــض «إيبوال» ملدة 21
يومً ــا والتأ ّ
كد مــن أن املخالطني ال
يوجد لديهم أعــراض املرض وعمل
الفحوصات الالزمة وتفعيل ســجّ ل
مخصص للزائرين للمرىض املصابني
للرجوع إليه وقت الحاجة لفحصهم
والهدف من ذلك هو الح ّد من انتشار
املرض.
آفاق طب األسنان يناير 2015

25
57

مقال علمي

مرض كورونا
متالزمة الرشق األوســط التنفسية
Middle East Respiratory Syndrome:
 )(MERSواملعــروف اختصا ًرا باســم
( ،)MERS-CoVويعرف ً
أيضا بفريوس
كورونا الرشق األوســط ،وسبب تسمية
فريوس كورونا بهذا االسم نتيجة التخاذ
الفريوس شكال ً كرويًا تحت املجهر ،وعند
فحصه يالحظ أنه تحيط به جســيمات
صغرية تجعله يبدو كأنــه يضع تاجً ا،
ومن هنــا جاءت تســميته بالفريوس
التاجي corona virus

أعراض «كورونا»
فريوسات «كورونا» تشمل مجموعة
كبرية من أنواع الفريوسات ،التي يمكن
أن تسبب نزالت الربد ،ويف بعض الحاالت
يمكــن أن تســبب متالزمــة العدوى
التنفسية الحادة «سارس» ،ولدى معظم
حاالت اإلصابة بهذا الفريوس األعراض
متشــابهة من ارتفاع يف درجة الحرارة،
وآالم يف الجســم واحتقان يف الحلق ،ثم
رشــح والتهاب قناة التنفس العلوية،
والتهاب املعــدة واألمعاء ،وإســهال،

58

آفاق طب األسنان يناير 2015

والعطاس ،والكحة ،وانســداد الجيوب
األنفية ،وإفــرازات مخاطية من األنف،
والتهاب الدماغ .وتؤدي هذه الفريوسات
ً
أيضا إىل إصابة حادة يف الجهاز التنفيس
السفيل ،وااللتهاب الرئوي يف األجنة وكبار
السن ،وكذلك إصابة املثبطني مناعيًا
ويف معظــم األحيان تســتمر هذه
األعراض ملدة أيام وتختفي ،وتعمل وزارة
الصحة الســعودية مع منظمة الصحة
العاملية ملعرفــة املزيد مــن املعلومات
الطبية حول هذا الفــروس .وبنا ًء عىل
املعلومات املحدودة واملتوفرة حتى اآلن ال
يوجد براهني علمية دقيقة تحدد طريقة
انتقاله من شخص إىل آخر ،ولكن يحتمل
أنها مشابهة النتقال العدوى املوجودة يف
فريوسات (كورونا) األخرى ،التي تشمل
املخالطة املبارشة للمصابني أو من خالل
الرذاذ املتطاير من املريض أثناء الكحة أو
العطس ،أو االنتقال غري املبارش من خالل
ملس األسطح واألدوات امللوثة بالفريوس،
ومن ثم ملس الفم أو األنف أو العني.

لقاح للفيروس
كمــا ال يتوافر لقاح لهــذا الفريوس
املسبب ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية

أو عالج نوعي حتــى اآلن ،ويتم تقديم
الرعاية الصحية للمصابني لتخفيف حدة
األعراض والعمل عىل عالج مضاعفاته.

طريقة االنتقال
تحــدث اإلصابة نتيجة استنشــاق
الرذاذ التنفيس من املريض ،أو عن طريق
األسطح امللوثة ،مثل املخدات (الوسادات)
واأللحفة (الرشاشف).
• ماذا تفعل عند اشتباه اإلصابة بفريوس
كورونا؟
 - 1تنــاول األدوية الخافضــة للحرارة
واملسكنات حسب إرشادات الطبيب.
 - 2اإلكثار من تناول السوائل.
ٍ
كاف من الراحة.
 - 3أخذ قسط
 - 4تناول الغــذاء الصحي واإلكثار من
الفواكه والخرضاوات.
ويجب زيارة املنشأة الصحية مبارشة يف
حال:
 ظهور أعراض املرض. املصابــون باألمراض املزمنة وخاصةأمراض الكىل.
ّ
 املصابون باألمــراض التي تؤثر عىلجهاز املناعة.

 العاملون يف الصحة. املخالطون لإلبل. -كبار السن.

طرق الوقاية

يمكــن الوقايــة من اإلصابــة بهذا
الفريوس عرب الوسائل اآلتية:
تجنب رذاذ املريض أثنــاء العطس.
استخدام املنديل عند السعال أو العطس
وتغطيــة الفــم واألنف بــه والتخلص
منه يف ســلة املهمالت ،وغســل اليدين
جيــدًا ،وإذا لم تتوافــر املناديل يفضل
إغــاق الفم أثناء الســعال أو العطس،
واستخدام أعىل الذراع وليس راحة اليد.
عدم مالمســة األســطح امللوثة .عدم
استخدام األغراض الشخصية للمريض،
مثــل املخدات واأللحفة .غســل اليدين
جيدًا باستخدام املاء والصابون أو املواد
املطهرة التي تســتخدم لغسيل اليدين
وخاصة بعد الســعال أو العطس ،وبعد
اســتخدام دورات املياه .لبس الكمامة
 N95عند التعامل مــع املريض وتجنب
مخالطة املريض املصاب .تجنب مالمسة
العينني واألنف والفم باليد مبارشة قدر
املستطاع .الحفاظ عىل النظافة العامة.
غســل الفواكه والخرضاوات جيدًا باملاء
الجاري قبل تناولها.

«كورونا» تسبب
نزالت البرد وارتفاع
الحرارة وآالم في
الجسم واحتقان في
الحلق والتهاب المعدة
واألمعاء وإسهال،
وعطاس وكحة
العازلة . N95

تشخيص المرضى
اعتمــدت منظمة الصحــة العاملية
ً
تعريفــا مؤقتًا للحــاالت املصابة بهذا
الفريوس ملســاعدة العاملــن يف املجال
الطبي عىل تشــخيص الحاالت الجديدة
من املرىض حــول العالم ،وتقديم العالج
املناسب ملساعدتهم عىل الشفاء.

وســيتم تحديث هــذا التعريف عند
توافر املزيد من املعلومات ،ويضم تعريف
الحالة معايري لتشخيص املرىض تتمثّل
يف فحــص املريض ،واحتمــال إصابته
بالحالة ،وتأكيد إصابته بها ،وهي معايري
مبنية عىل معلومــات رسيرية ووبائية
ومختربية.

تجهيز مختبرات كورونا
وزارة الصحة لديها مختربات إقليمية
ومرجعية عرب اململكة ،إضافة إىل وجود
مختربات متكاملة يف جميع املستشفيات
ومنترشة يف جميع املناطق.
وفيما يتعلق بموضوع املخترب املرجعي
الحايل ،وكما هو متبع عامليًا ،ففي حال
اكتشــاف أمراض جديــدة ،يتم تركيز
الفحوصــات املخربية يف مخترب مرجعي
واحد عىل املستوى املحيل؛ من أجل ضمان
تراكم الخربات بــن العاملني يف املخترب
وتجنب إصدار نتائج غري دقيقة ،وجمع
ما يصــدر من معلومات عىل مســتوى
العالم .وتــم اختيار محافظة جدة مق ًرا
لهــذه املهمــة وأن املعــدات والقدرات
املخربية متوافرة  -والحمد لله  -ويمكن

وسائل الوقاية من المرض
في المنشآت الصحية
منها وســائل الوقاية :لبس الكمامة
سواء للطاقم الطبي أو أي مريض يعاني
من أعراض تنفســية ،لبــس النظارات
الواقيــة لحمايــة العينني واألغشــية
املخاطيــة من الــرذاذ ،وضع املرىض يف
غرف سلبية الضغط ،تكون غرف انتظار
املرىض مهيأة بحيث تكون املســافة بني
املقاعد مرتًا عىل األقــل ،توفري مناديل،
كمامات ،ومعقمات لليد ،وضع لوحات
إرشــادية يف الطوارئ حــول تعليمات
السالمة ،تجنب استخدام أدوات املريض
أو ملس األماكن املحيطة به دون تعقيم،
يف حالة قيــام الطاقم الطبي بأي إجراء
فيه تعرض إلفرازات املريض مثل (إدخال
أنابيب التنفس – شفط إفرازات املجاري
التنفسية ... -الخ) يجب ارتداء الكمامة

كمامة n95
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مقال علمي
توفري املزيد منها عند الرضورة.
* هل يمكن اإلصابة بفريوس كورونا
من خالل االقرتاب أو التعامل مع اإلبل أو
منتجاتها من لحوم أو ألبان؟
عقــب املؤتمر الطبي الــذي عقد يف
الريــاض بتاريخ  30جمــادى اآلخرة
املايض ،اتفق الخرباء املحليون والدوليون
عىل وجوب تجنب اآلتي:
•تناول لحم اإلبل وأكبادها دون طهي،
وعدم رشب حليب النوق دون غيل.
•التعامل مع اإلبل املصابة.
وال يوجد رضر من تناول لحوم اإلبل
وأكبادها بعد طهيها ،وكذلك رشب حليب
النوق املعقم أو بعد غليه.

«كورونا» وطب األسنان
ﻴُﻌد ﻤﻨﻊ انتشار العدوى داخل عيادات
طب األســنان ﻤن املمارســات املهمة
واألساسية ،وذلك بسبب تعرض املرىض
والعاملني ﻲﻓ ﻤﺠﺎل طب اﻷﺴﻨﺎن إىل العديد
ﻤن امليكروبات التي ﺘﻨﺘﻘل ﻋن طريق الدم
واﻓرازات الفم والجهاز التنفيس والرذاذ
ً
وخصوصا التهــاب الكبد (ﺒﻲ) والتهاب
الكبــد (ﻲﺴ) وﻓﻴروس نقــص املناعة
املكتســبة (اﻹﻴدز) وميكروبات الدرن
والبكترييا العنقودية (ﺴﺘﺎﻓﻴﻠوﻜوﻜﺎي)
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والبكترييا العقدية (ﺴﺘرﻴﺒﺘوﻜوﻜﺎي)،
وكذلك فريوس كورونا.
وتنفيذًا للتوجيهات من قبل مدير عام
الشؤون الصحية بمنطقة الرياض قامت
إدارة طب األسنان باملديرية ممثلة بقسم
مكافحة العدوى ببذل كل الجهود املتاحة
لتنفيــذ ورش عمــل ودورات تثقيفية
وتوعوية للعاملني يف مجال طب األسنان،
نظــ ًرا المتثــال املمارســن الصحيني
والرتفاع مستوى الوعي الصحي لديهم
باتباع إجــراءات مكافحــة العدوى يف
املنشآت الصحية لطب األسنان ،والتعامل
مــع جميع املــرىض باملســتوى العايل
الوقائي نفسه لألصحاء منهم واملرىض
بمرض مع ٍد عىل حد سواء ،وذلك بتطبيق
اإلجراءات الوقائية مثل :لبس الكمامات
ولبس النظارات الواقية لحماية العينني
واألغشــية املخاطية من الــرذاذ ولبس
القفازات واتباع جميع وسائل الحماية
من تطهري األيدي باملواد املطهرة الخاصة
بغســل اليدين عند التعرض ملالمســة
الســوائل أو اللعاب مــن املريض عند
املعالجة ،سواء كان املريض لديه مرض
مع ٍد أو ال ،وباتباع ذلك ح ّد والحمد لله من
انتشار العدوى لدى املمارسني الصحيني
يف مجال طب األسنان ،ومما يطمنئ أنه ال

يوجد ما يثبت انتقال عدوى من املمارس
الصحــي يف عيادات األســنان بمنطقة
الرياض للمريض ،ولكن هذا ال يعني عدم
بذل املزيد من االهتمام والجهود لتطبيق
الطرق املتبعة ملكافحة العدوى.

نظافة األيدي
وبمناســبة اليوم العاملــي لنظافة
األيدي الذي يوافق اليــوم الخامس من
الشــهر الخامس امليــادي من كل عام
تم تنفيذ الفعاليــات املوحدة يف جميع
مراكز األســنان ،وذلك حسب توصيات
منظمة الصحة العاملية ،وبعد التنســيق
مع منسقي ومنسقات مكافحة العدوى
بمراكز األسنان بصحة الرياض ،وذلك يف
2014 /5 /5م

التوصيات
- 1اتخاذ جميــع االحتياطات والتدابري
ً
سابقا بخصوص مكافحة العدوى
املتبعة
يف عيادات طب األسنان.
التعامــل مع جميــع املرىض
2باملستوى العايل الوقائي نفسه للجميع
األصحــاء منهم واملــرىض بمرض مع ٍد
عىل حد سواء ،وذلك بتطبيق اإلجراءات
الوقائية.
 - 3التأكيــد عىل جميع أفــراد الطاقم
الطبي واملساعد باتخاذ التدابري الالزمة
لحماية أنفسهم .وعليهم لبس الكمامات
الواقية واستبدالها كل  15دقيقة ،وكذلك
القفازات واستخدام املطهرات املخصصة
لغسل اليدين بعد وقبل كل تعامل مع أي
من املراجعني والتأكيد عىل الطاقم الطبي
باتخاذ تدابري مشددة ملنع انتشار العدوى
بــن املراجعني واســتخدام ما ســبق،
إضافة الرتداء قفازات جراحية معقمة
وارتداء اللبــاس الواقي والقناع الوجهي
والنظارات الواقية.
 - 4يجب تأجيل جميع املواعيد للمرىض
الذين تعرضوا لالختــاط مع مصابني
بـ»الكورونا».
 - 5يجــب تأجيل املواعيد للمرىض الذين
تظهر عليهم أي مــن أعراض اإلنفلونزا
العادية (حمى ،ســعال ،ســيالن أنفي،
ضيق نفــس ،احتقان أنــف أو بلعوم،

رشح ،وهن عام.)....
 - 5التسجيل واإلبالغ عن الحاالت املشتبه
فيها الواردة لعيادات طب األسنان.
 - 6االمتثال لتعليمات وتوصيات وزارة
الصحة ومنظمة الصحــة العاملية بهذا
الشأن.
ولقد اطلعت بعثة منظمة الصحة العاملية
عن كثب -عىل االستجابة يف التعامل معالفريوس يف الســعودية ،وتوصلت إىل أن
اململكة العربية السعودية قد قامت بعمل
متميز يف التقيص والسيطرة عىل انتشار
الفريوسات ،فعند اكتشاف أول حالة عام
2012م ،قامت وزارة الصحة باتخاذ عدد
من التدابري بما يف ذلك ما ييل:
اتخاذ إجــراءات مكافحة العدوى للحدمن انتشار العدوى يف املستشفيات.

 زيادة مستوى التقيص الوبائي ملتالزمةالرشق األوسط التنفسية فريوس كورونا
(.)MERS-Cov
 إطالق حمالت توعوية لتنبيه املجتمع. تبليــغ عن الحــاالت ملنظمة الصحةالعاملية.
 البدء يف إجراء فحوصات وبائية لتحديدمصدر العدوى ،وعوامل الخطورة ،وطرق
انتقال العدوى.
 دعوة خرباء دوليني للمساعدة.واســتنادًا اىل ذلك ،فقد تــم التأكد من
اتخــاذ الخطوات الصحيحــة للوقاية
والســيطرة عىل الفريوس .وتستحق
حكومــة اململكة العربية الســعودية
التهنئة عىل اإلجراءات الرسيعة املهمة
والالزمة التي اتخذتها.

نقاط محورية
*وختامً ــا ،ال بد مــن التأكيد عىل
بعض النقاط املحورية:
أوالً :ما زال هناك فجوة كبرية حول
معرفتنــا باملرض .وعــى الرغم من
اســتمرار بذل الجهود املكثفة حيال
ذلك؛ فإنه ال بد مــن إدراك الحاجة إىل
مزيد من الوقت للوصول إىل نتائج لتلك
الجهود العلمية.
ثانيًــا :هنــاك اهتمــام دويل عايل
املستوى بشــأن هذه العدوى؛ ألنه من
املحتمــل أن ينتقل هذا الفريوس حول
العالم .ولدينا اآلن عدد من األمثلة حول
انتقال الفريوس من دولة إىل أخرى من
خالل املسافرين.
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حديث الصور

طب األسنان والليزر

نحو ابتسامة مضيئة بال ألم
تختلف معايير الجمال من شخص آلخر ،وال نكاد نجد شخصين يتفقان على معايير
موحدة للجمال ،إال االبتســامة ،فجمالها وإشــراقتها هما معيار ثابت لدى الجميع؛ فال
نجد من يفضل األسنان مصفرة اللون أو معوجة االصطفاف .ولتحقيق جمال االبتسامة،
وبسبب عوامل منها أسلوب الحياة العصرية وانخفاض مستوى الوعي الصحي والوراثة،
ال بد لطبيب األسنان من التدخل في مرحلة ما ليصلح ويجمل ما اعترى االبتسامة من
خلل .وهنا تبرز عبارة لطالما سمعناها « :ال أحب طبيب األسنان»!!

د .عالء سلطان
ممثل أكاديمي وأخصائي ليزر  -مركز آخن لعلوم الليزر يف طب األسنان  -أملانيا
وما مرد هذه العالقة مع طبيب األســنان
إال إىل مجموعة من التجارب الراضة واملؤملة
التي قد يتعــرض لها بعض املرىض كاأللم و
إبرة التخدير والنزف الالحق لبعض اإلجراءات
الســنية وغريها مما يجعل املريض يتوقع
األلم قبل حدوثه واملعاناة قبل املرور بها.
وألن طب األســنان فن مبني عىل أسس
علمية فقــد دأب البحث العلمي عىل محاولة
الوصول إىل تقنيات تحقق التوازن بني راحة
املريض و عالج أســنانه؛ وهنا برزت تقنية
للوصول لالبتســامة املضيئة باســتعمال
«الضوء»نفســه .هذه التقنيــة باتت تدعى
باسم الليزر.
الليزر املستخدم يف طب األسنان هو عبارة
عن ضوء ،قد يكــون مرئيا ً بأحد ألوان قوس
املطر أو غري مرئي كاألشــعة تحت الحمراء،
ومن خالل إعــدادات معينة لجهــاز الليزر
يتمكن الطبيب من إجراء طيف واســع جدا
من عالجات األسنان.
ولفهم أعمق لكيفة عمل ضوء الليزر مع
أنسجة الفم املختلفة لك أن تتخيل نفسك حايف
القدمني عىل شــاطئ البحر يف يوم مشمس،
حينها ســتالحظ أن الحجارة السوداء تكون
أســخن من البيضاء أو فاتحــة اللون وذلك
المتصاصهــا كما أكرب من ضوء الشــمس
وكذلك النســج ،فكل نســيج يف فم اإلنسان
يرتكب من مكونات نسيجية متعددة يمتص
كل منها ضوء الليزر بدرجة مختلفة حسب
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لون هذا الضوء واعــدادات الجهاز وبالتايل
يحصل األثر املطلوب يف املعالجة السنية.
ومن تلــك العالجات تحضري األســنان
وعمليات اللثة وإزالة بعض انواع الحشوات
وغريها الكثري والتي ال يحتاج طبيب األسنان
للتخديــر يف العديد منها وال تســبب نزفا يف
معظم الحاالت حيث أن ضــوء الليزر يعمل
عىل إرقاء النزف وإيقافه لحظيا أثناء العمل
كمــا أن األلم والتورم (الوذمــة أو االنتفاخ
املوضعي يف النســج) بعــد العمل الجراحي
يكون يف حدوده الدنيا أو يمكن منع حصوله

بشكل كامل.
ولتحقيق تلك الفوائد البد من اســتخدام
عدة أنواع من أجهزة الليزر التي تعطي ضوء
الليزر بألوان مختلفة وهــذا جعل الباحثني
واملصنعني يقدمون لطبيب األســنان أنواعا
مختلفة من أجهزة الليزر يقوم كل منها بدور
معني ويتفوق بعضهــا عىل البعض اآلخر يف
إجراءات رسيرية معينة.

تبييض األسنان:
ومن أكثر إجــراءات املعالجة شــيوعا

باســتخدام الليزر تلك التي تتعلق بتجميل
االبتســامة ،ويأتي يف مقدمتهــا تبييض
األسنان باســتخدام الليزر والذي يخترص
الوقت ويقلل حساســية األسنان الالحقة
للتبييــض أو يخلص املريــض منها .ويعد
تبييض األســنان من اإلجراءات التجميلية
الشائعة والتي تستخدم مادة هالمية (جل)
يوضع عىل األســنان ويعرض لضوء أزرق
اللون لبدء وترسيع تفاعــل املادة املبيضة
مع تصبغات سطح الســن وإزالتها والتي
قد تتطلب مدة ترتاوح بني ثالثني وســتني
دقيقة ومن أهم آثارها الجانبية حساسية
باألسنان تستمر ليومني أو أكثر؛ باستخدام
الليزر لتفعيــل تلك املــادة املبيضة يمكن
اختصار الوقت إىل عرش دقائق ومنع حصول
حساسية األسنان أو تخفيفها للحد األدنى.
ومؤخرا بدأ اســتخدام بعض أنــواع الليزر
مبارشة عىل التصبغات السنية دون الحاجة
إىل مادة التبييض.

تفتيح لون اللثة:
و حيــث أن كثريا مــن مراجعي عيادات
األسنان بهدف تبييض أسنانهم يغفلون عن
حقيقة هامة وهــي أن «الضد يظهر قبحه
الضد» ،فعندما يبيض الطبيب أسنان املريض
ويــرك لثتــه غامقة فإن بياض األســنان
الناصع ســيربز اغمقاق لون اللثة ويجعله
أكثر وضوحــا؛ وهنا ياتي دور الليزر لتفتيح
لون اللثة والتي قد تكتسب لونا غامقا بسبب
عوامل عــدة منها العرق الــذي يتحدر منه
الشخص ،فسمر البرشة تتصبغ لثتهم بلون
أغمق ،والتقدم بالعمر والتدخني وغريها من
العوامل .و هذا اإلجراء يعــد من اإلجراءات
العملية الهامة التي يستخدم فيها أحد أنواع
الليزر ويدعى «ليزر اإليربيوم» بطريقة تعمل

عىل تقشري الطبقة السطحية من اللثة دون
حصول نزف أو ألــم ودون الحاجة للتخدير
يف معظم الحاالت .وخالل أسبوع عىل األكثر
تعود اللثة إىل الوضع األصيل ولكن بلون زهري
أفتح من ذي قبل .ويمكن أيضا استخدام أنواع
أخرى من الليزر مثل ليزر الديود ،وقد أظهرت
العديد من الدراســات استمرار النتائج لعام

ونصف أو عامني حسب رسعة إعادة توضع
اللون الغامق يف اللثة والذي يفرزه الجســم
بشــكل طبيعي تتبع رسعتــه العوامل التي
ذكرت آنفا وتدعى املادة املســببة لهذا اللون
القاتم بامليالنــن أو القتامني ،وعند حصول
ذلك يمكن إعادة تطبيق اإلجراء نفسه مجددا
دون مشــكالت جانبية .وبعد شــفاء اللثة
يمكن تقييم الحالة والقيام ببعض اللمسات
اإلضافية للتأكد مــن رضا املريض والطبيب
عن النتائج حيث أن املنطقة النسيجية التي
نعمــل عليها يف هذا اإلجــراء تتميز برسعة
الشفاء والعودة لوضعها الطبيعي .ومن املثري
لالهتمام أن الطبيــب ال يالمس اللثه برأس
جهاز الليزر عندما يستخدم ليزر اإليربيوم يف
عملية التفتيح بل يحافظ عىل مسافة معينة
عن اللثة.
وبهذا يستبدل الليزر التقنيات املستخدمة
ســابقا لهذا اإلجراء والتــي تتصف بكونها
راضة للمريض ومسببة للنزف أو األلم.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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حديث الصور

تطويل تاج السن:
ومن جمال االبتســامة ارتصاف األسنان
بشكل طبيعي وتســاوي طول الجزء البارز
منها يف الفم واملسمى بتاج السن ،وقد يعاني
بعض املــرىض من حاالت تســبب اختالف
طول اللثــة املحيطة بأســنانهم االمامية
فيظهر قسم من األسنان داخل الفم أكثر من
مجاوراتها مما يســبب اختالل التناظر بني
أطوال األسنان وهنا يستخدم الطبيب ضوء
الليزر الذي يعمل عىل تشــكيل اللثة املحيطة
بعنق السن لكشف ما استرت منه خلف اللثة
ذات الطول الزائد لتشابه مجاوراتها يف إجراء

يدعى بتطويل تاج السن أو قطع اللثة؛ ومرة
أخرى ال يحتاج الطبيــب للتخدير يف معظم
الحاالت كمــا أن اللثة ال تنــزف بعد إجراء
املعالجة.

قطع اللجام:
وكما أن جمال العيون ال يكمل إال باألجفان
والرمــوش فكذلك االبتســامة ،ال تكتمل إال
بعالقة صحيحة للشفاه مع األسنان؛ وهذه
العالقة مبنية عىل أسس علمية بحيث تحدد
حجم القســم الذي ينبغي أن يربز من السن
عند االبتسام أو الضحك؛ فعندما تضحك فإن

حركــة اللثة ترتبط بجــزء يعرف ترشيحيا
باسم لجام الشفه والذي يشدها نحو األعىل
عند الضحك ،ويف حال كان هذا االرتباط زائدا
فإن لثة املريض العلوية تنكشف مع األسنان
عند الضحك فيما يعرف علميا ً باالبتســامة
اللثوية .وبدال من استخدام املرشط الجراحي
لتخفيف هذا االرتباط وإجراء «قطع اللجام»
فإن طبيب األسنان يستطيع استخدام ضوء
الليزر لقطعه وإعــادة العالقة الطبيعية بني
الشفة العلوية واألسنان .ويف بعض الحاالت
قد يتسبب اللجام الشفهي ذاته بمسافة بني
السنني االماميتني املعروفتني باسم الثنيتني
العلويتني ،وبقطع هــذا اللجام بضوء الليزر
فإن طبيب األسنان أو التقويم يتمكنان من
إعادة وضع الســنني وارتصافهما إىل الحالة
الجمالية الطبيعية.

عالج الهربس الشفوي:
وقد تصيب الشفتني بعض الحاالت التي
تسبب األلم واملظهر املزعج ومنها ما يعرف
باسم الهربس أو الحأل البسيط وهي إصابة
فريوسية متكررة تســبب نوعا من التظاهر
الجلدي يتمثل بتقرحات أو بثور عىل شــكل
حويصالت تســبب األلم واإلزعــاج عدا عن
مظهرها غري املحبب ،وقد تكون عىل شــكل
يثرة واحدة أو عدة بثور تظهر يف آن معا ،وكم
عانت النســاء خاصة أمام املرآة لتغطية تلك
البثور بمستحرضات التجميل؛ وباستخدام
تقنية الليزر يستطيع الطبيب إراحة املريض
من كافة أعراض الهربس الشفوي وترسيع
مدة اختفاء البثور أو حتى منع ظهورها إن
تم تطبيقه يف املرحلة األوىل لإلصابة قبل ظهور
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البثور .ويف هذا اإلجراء ال يالمس الطبيب شفة
املريض برأس جهاز الليزر ولكنه يســتخدم
ما بات يعرف باملعالجــة بالليزر ذو الطاقة
املنخفضة ،وتتلخص هذه التقنية بتعريض
منطقة معينــة لضوء الليــزر والذي تصل
بواســطته الفوتونات الحاملة لطاقة الليزر
إىل النسج وتحدث التأثري املرجو .وقد ظهرت
عدة دراسات علمية محكمة تثبت أن املرىض
الذين يعالجون الهربس الشفوي بطاقة ضوء
الليزر يتوقــف ظهور اآلفة عندهم أو تتباعد
فرتات ظهورها وحدة هجمتها حتى يف أماكن
أخرى من الجسم.

حشوات األسنان التجميلية:
ومن أهم مكونات االبتسامة الجميلة
وجود أســنان طبيعية اللون وخالية من
العيوب ولذلــك يعمد املــرىض إىل زيارة
طبيب األســنان حال ظهــور نخور عىل
األســنان األمامية خاصة وعندها يقوم
الطبيــب بتحضري األســنان بجهاز دوار
يحفرها يســمى «القبضة» وهو جهاز
يقع عليه القســط األكرب مــن اللوم يف
عالقة املريض مع طبيب األســنان املبنية
عىل الخوف ملا يســببه من اهتزاز داخل
الفم عدا عــن الحاجة للتخدير ملنع األلم.
ويأتي مجــددا دور الليزر يف تحضري حفر
األســنان حيث أنواعا محددة من الليزر
مثــل الإلربيوم أو ثاني أكســيد الكربون
تمكن الطبيب مــن إزالة النخر وتحضري
حفر األسنان بال تخدير يف معظم الحاالت
ومن ثم وضع الحشــوة التجميلية ،وقد
أظهرت بعض الدراسات أن تحضري السن
بالليزر يزيد من ارتباط الحشــوة بالسن؛
وهذا االرتباط هــو من أهم عوامل نجاح
الحشــوات التجميلية ملنع حصول ترسب
للبكترييا من حواف الحشــوة نحو السن
وحصول نخــر جديــد .وال يقترص دور
الليزر عىل الحشــوات التجميلية الجديدة
بل إن الطبيب يستطيع باستخدامه إزالة
الحشوات القديمة املتلونة أو التي حصل
نخر ناكس تحتها .فتخيل أنك تزور طبيب
األسنان بحشــوة متلونة عىل سن أمامي
تشــكل تحتها نخر وتحتاج اللثة حولها
إلعادة تشــكيل فيقوم الطبيب بال تخدير
باإلبرة وبال ألم وبال نزف بإزالة الحشــوة

والنخر الــذي تحتها وتحضــر الحفرة
وإعادة تشكيل اللثة حول السن!! لقد بات
هذا ممكنا باستخدام الليزر.

إزالة الضخامة اللثوية:
وجدير بالذكر أن بعض املعالجات السنية
قد تنتهــي إىل حالة غري جماليــة ومن تلك
الحاالت الضخامــة اللثوية التي قد تصاحب
أو تتبع اســتخدام التقويم حيث يزداد حجم
نســج اللثة أو تتضخم ،وقد يــؤدي ذلك إىل
مشاكل عىل مستوى العناية بصحة الفم من
جهة و منظرا عاما غري مستحب لالبتسامة؛
ويعود ضوء الليزر ليلعــب دورا هاما حيث
يمكننا من إزالة تلك الضخامات و تشــكيل
اللثة جماليا يف موعد واحد ودون نزف.
و لقد أصبح مثبتا ً بالبحث العلمي املرتكز

عىل الدليل العلمي أن ضــوء الليزر واملطبق
حســب التعليمات املوىص بها ال يسبب آثارا ً
جانبية وال يتعارض مــع الحاالت املرضية
األخرى إال فيما ندر فبات تطبيقه متاحا ً لدى
جميع الفئات العمرية وعند النساء الحوامل
وكذلــك عند مــرىض القلب وأولئــك الذين
يستخدمون األجهزة الناظمة لخطى القلب
وغريها.
إن علم وفن تطبيق الليزر يف طب األسنان
قد فتح مجاالت واسعة لتحقيق التوازن بني
اســتخدام طرائق املعالجة السنية من جهة
وراحة املريض مــن جهة أخرى ،ولعل ضوء
الليزر يف عيادات األسنان يستطيع أن يحجب
بألقه عبارة « ال أحب زيارة طبيب األسنان»
نحو تأســيس عالقة قائمة عىل الحب لفنان
جمال االبتسامة وعيادته.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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مقال

الفساد العلمي

أشنع صور االنحراف األخالقي

أسمح لنفسي أن استعير عنوان هذا المقال من األستاذ الفاضل والوزير
األســبق للتربية والتعليم معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشــيد -رحمه
اهلل وأســكنه فســيح جناتــه( -كتبت المقال وهــو على قيد الحيــاة) .وتم
نشــر مقال الدكتور في جريدة الرياض بتاريــخ 2012 /2/ 14م ،تحدث فيه عن
المزورة أو التي تم شراؤها من جامعات إحداها تقع في
الشهادات الجامعية
ّ
كوخ خشبي وسط الغابات في الواليات المتحدة األمريكية ،وبالتالي الفساد
العلمي حسب تجربته الشخصية.

بقلم الدكتور /قيصر كباش

املدير الفني ملركز عمر العجاجي لطب األسنان
مدير التحرير
استوقفني املقال كثريًا ،وعادت بي
الذاكرة إىل خمس وعرشين سنة ماضية
حني كنت أستاذًا يف كلية طب األسنان
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يف ســوريا أحارض يف مادة التعويضات
الســنية ،ويف قمة النشــاط العلمي
والعميل ،لذلك وبعد انتهاء محارضتي

النظريــة أعرج عىل املعامل الســنية
ملتابعة الطلبــة ،وهم يطبقون الرشح
النظــري عىل الجزء العمــي ،ويف أحد

األيام جاءني أحد األطباء املرشفني عىل
الطالب وطلب مني مســاعدة أحدهم،
الذي تكــرر خطــأه يف تحضري إحدى
األسنان االصطناعية (االكريلية) التي
يتدرب عليها الطلبة خالل الســنوات
الدراســية األوىل ،فتوقفــت برهــة
ورشحت للطالب الطريقة الصحيحة يف
التحضري ،ورســمت له بقلم الرصاص
املناطق الواجــب العمل عليها ،وطلبت
منه العمــل مبارشة خالل الجلســة
وبحضــوري ألرى النتيجــة ،وخالل
مناقشتي مع الطبيب املرشف حدثني
عن تكرار الخطأ يف الجلسات السابقة
بالنســبة لهذا الطالــب ،وبالفعل بعد
انتهاء املدة املحددة للجلسة العملية يف
املعمل ّ
تبي يل أن املنطقة املظللة بقلم
الرصاص لم يعمل بها ،بل قام بتحضري
منطقة أخــرى! وبــدأ باالعتذار عن
ترصفه ،فطلبت منه الهدوء وإحضار
ويل أمره ملناقشته ،نظ ًرا ألنني شككت
يف قدرته البرصية.
وجاء ويل األمر ملقابلتــي بعد عدة
أيام وعلمت من ســياق حديثه أنه من

أصحاب النفوذ! وبعــد أن رشحت له
املشكلة أجاب :أشكرك عىل مالحظتك
ولكن ابني لديه عــن واحدة واألخرى
ً
إطالقــا! فتعجبت من
ال يــرى بهــا
ذلك وسألته :وكيف ســيتابع دراسته
العمليــة يف طب األســنان؟ وبعد عدة
سنوات سيكون بني يديه إنسان يعمل
يف فمه ،وقد يخطئ النظر ويؤذيه عن
غري قصد ويحصل ما ال يحمد عقباه!
فضحك طويال ً وقال :ال يا دكتور نحن
لسنا بحاجة لعمله! نريد فقط الشهادة
الجامعية ولقب دكتور كـ»بريستيج»
اجتماعي ،ونضع الشهادة له يف برواز
فخم داخل مكاتبنا!...
فوقع الجــواب عــي ّ كالصاعقة،
وحاولــت إقناعه بالتحويــل إىل فرع
آخــر يف الجامعة مثل كليــة الحقوق
أو اآلداب اللتني ال تتطلبان ممارســة
عملية قد تؤذي اآلخرين ،وبعد مناقشة
مستفيضة ،وجدل ال جدوى منه خرج
ساخ ً
طا.
ودارت األيــام وطلبني عميد الكلية
واســتفرس مني عن املوقــف بعد أن

قابله والد الطالب واشتكى له قسوتي
وشدتي يف معاملة الطلبة ،فرشحت له
املوضوع وطلبت توقيع الكشف الطبي
عىل عيون الطالب للتأكد ،وقد أثنى عىل
موقفي والحمد لله ،وعلمت أن املوضوع
لن ينتهي هنا ،بل ســيأخذ مجراه عرب
رئاســة الجامعة لتحويل ملف الطالب
كامال ً للتحقيق ثم إىل كلية أخرى.
أرسد هــذه القصــة الواقعية وكلّ
يقني بأن العديد من الحاالت املماثلة قد
مرت عىل الزمالء أعضاء هيئة التدريس
يف الجامعــات ،والتي يعلن فيها بعض
الطلبة عدم ميولهم للفرع أو التخصص
الذي انتســبوا إليه ،ولكن تجاوبًا مع
متطلبات ورغبة ذويهم ،أو تحت ضغط
اجتماعي معــن .وهذا ما اعتقده قمة
الفساد العلمي الذي ينعكس سلبيًا عىل
املجتمع مستقبالً.
أطلب الرحمة للدكتور الرشيد الذي
ســ ّلط الضوء عىل هذا املوضوع املهم،
وأتمنــى أن نكون قد أدينا الرســالة
بأمانة وإخالص..
والسالم ختام.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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مقال

اإلعالم الجديد وطب األسنان

عــد التثقيف الصحي أحد أهم الطرق الرئيســة التي تأخذنا نحو مالذ «الوقاية» من أمراض األســنان ،فمن خالل
ُي ُّ
التثقيف الصحي يتم إيصال المعلومات الطبية الصحيحة ليرتفع مســتوى اإلدراك ومن ثم نســتطيع تغيير بعض
العادات الخاطئة واستبدالها بعادات صحية سليمة.
جميعا أن نســبة انتشــار التســوس في المجتمع الســعودي عالية ومخيفة؛ مما يضع أطباء
مع األســف نعلم
ً
األسنان بين «ناصح» و»مشمر»!
«مشــمرا» عن ســاعديه
«ناصحا» ألهمية تنظيف األســنان وطرق الوقاية من التســوس وأمراض اللثة ،أو
إما
ً
ً
منكبا في عيادته النتشال ذلك التسوس!..
ً

د .أمل بنت سليمان العودة *
محارضة بجامعة امللك سعود ماجستري ترميم وتجميل األسنان

* ما الذي يمكننا أن نفعله أكثر؟
ســؤال دائمً ا يردده أطباء األسنان
الســعوديون كلما تصاعد الحديث عن
الوقاية وأهميتها.
نؤمن بأن التغيري يبــدأ من الفرد،
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ومهما اجتهد األطبــاء؛ يبقى متلقي
املعلومة هو ســيد املوقــف يف تغيري
حالــه إىل حال آخر ،ولكــن الله تعاىل
قال يف كتابه مخاطبًا محمدًا صىل الله
عليه وســلم «وذكر فإن الذكرى تنفع

@AwdahAS
املؤمنني» (الذاريات)٥٥ :
ً
إذا ..التذكــرة يف مجــال عملنا واجبة؛
فكيف يمكن أن تصل أصداء تلك التذكرة
إىل أكــر رشيحة من املجتمــع بأقل وقت
وجهد؟

يلجأ عاد ًة أطباء األسنان إىل التثقيف
الصحي عن طريــق املدارس واملحافل
والجامعــات؛ إضافــة إىل الحمالت
الوطنية املتنقلة للحد من التسوس ،كما
يجتهد البعض يف الظهور اإلعالمي عن
طريق الربامــج التلفزيونية واإلذاعية
واملجــات؛ ولكن تظل هــذه الجهود
محصورة يف رابط الزمــان واملكان..
وتنتهي الفائدة بانتهاء الحدث ويبقى
جمهورهــا محــدودًا فيمن حرض،
والفائدة ً
أيضا!
يف عــام  ٢٠٠٦انطلق عرص جديد يف
اإلعالم ســمّ وه «اإلعالم الجديد»؛ وهو
كل ما ال يندرج تحت مســمى اإلعالم
التقليــدي «صحف ،تلفــاز ،مجالت؛
ويســمى ً
أيضا بـ»اإلعالم الحديث» أو
بـ»شبكات التواصل االجتماعي».
* ماذا لــو ف ّعل اســتخدام ذلك اإلعالم
الجديد للتثقيف الصحي يف طب األسنان؟
ماذا لو وجهت كل تلك الجهود املبذولة
يف الرحــات امليدانية -إىل شــبكاتالتواصــل االجتماعي مثــل «تويرت»،
«فيسبوك»« ،إنســتجرام»« ،يوتيوب»،
«باث» ...وغريها؟
* ملــاذا «نعلــق اآلمال» عــى «اإلعالم
الجديد»؟
نحــن ال نقلــل مــن دور الحمالت
الفاعل يف تثقيــف املجتمع وال الظهور
يف املقابــات التلفزيونية ولكن
اإلعالم الجديد يقدم مميزات ال
تتوفر لغريه:
• أوالً :يعد الوصول إىل رشيحة
أكرب مــن املجتمع ســهال ً جدًا
بوجود الهواتف الذكية واإلنرتنت
املتنقل.
• ثانيًــا :التفاعليــة ..حيث إن
هناك تبادال ً قائمً ــا عىل «ثنائية
االتصال» وليــس باتجاه واحد؛

بــل يمكن أن يكون هنالــك حوار بني
الطرفني عن طريق االستفســار والرد
عليه .وبذلــك يمكن تفعيل دور طبيب
األسنان «الفردي» يف خدمة املجتمع من
خالل هذه القنوات الشــخصية أو عن
طريق «منظمات» مختصة يف التثقيف
الصحي!..
• ثالثًا :يمكن عرض صور أو مقاطع
فيديو تســاعد يف إيصــال املعلومات
الصحيحة عن طب األسنان؛ وقد يسهم
ذلك يف جذب انتباه الكثريين .كما يمكن
حفظ هذه املعلومات وتخزينها ونرشها
بسهولة.
• رابعً ــا :يمكــن للمتلقي عرب هذه
القنوات أن يقرأ أو يشاهد تلك القنوات
يف الوقــت املناســب له مــع إمكانية
مشاركتها مع الغري.
دعونا ال نذهب بعيدًا ..أستطيع من
خالل تجربتي الشــخصية لعامني يف
«تويرت»؛ أن أقــول« :إن هناك تجاوبًا
كبريًا من املجتمع مع كثري من املقاالت
التي كتبتهــا حول موضوعات متعددة
عن طب األسنان؛ مثل:
 تسوس األسنان. وقاية أسنان األطفال. -تبييض األسنان.

 تجميــل األســنان وابتســامةهوليوود.
 الحمل وطب األسنان. حشوات األسنان وأنواعها. األسنان الحساسة. السواك ونظافة الفم. رائحة الفم وطرق التخلص منها. الطــرق الصحيحــة لتنظيــفاألسنان.
 أسنانك يف رمضان. الحشوات الوقائية وأهميتها. ماذا تفعل إذا سقط سنك. عادات خاطئة وصحة األسنان. ال لخلطات تبييض األسنان املنزليةوغريها الكثري.
واألجمل مما كتبت ونقلت ..تفاعل
املجتمــع ورغبته بتناقــل املعلومات
الصحيحة ونرشها ،لذلــك أحببت أن
اعــرض تجربتي الشــخصية ألطباء
األسنان واملنظمات املختصة بالتثقيف
الصحي ..إيمانًا بأنها لو تكررت سنصل
ملستوى جديد يف التثقيف الصحي..
ختامً ا ..أود أن أتوجــه بالدعوة إىل
كل أطباء األسنان باالنضمام لتثقيف
املجتمع من خالل نوافذ اإلعالم الجديد
املفتوحة عــى مرصاعيهــا؛ بعد أن
عرضت عليكم مختــرً ا عن تجربتي
الشخصية؛ وإمكانية تحويل املجهود
ً
أشخاصا
الفردي من نطاق ضيق يخدم
محدودين إىل نطاق عريض يصل بنقرة
إلكرتونيــة إىل أكرب عدد ممكن
من املجتمع!..

* حاصلة عىل املرتبة الثالثة يف تويرت
يف تصنيف املرصد السعودي لإلعالم االجتماعي.
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حتى نلتقي

الدكتور /صالح الشمراني
عميد كلية الرياض لطب األسنان

يف األسبوع األخري من شهر شعبان املايض
كان الــكل يف انتظار دخول شــهر رمضان
الفضيــل ،وقد حملت لنا وســائل التواصل
االجتماعــي نعي أســتاذنا وأخينا وزميلنا
الدكتور سليمان شلهوب البقمي رحمة الله
عليه وأسكنه فسيح جناته ،هذا الرجل أجزم
بأن من حصل له فرصة التع ّلم منه،
فإنه لم يتعلم تخصص جراحة
الفم والوجــه والفكني فقط،
بل تع ّلم األخالقيات املهنية
والقيم واملبادئ اإلنسانية.
عرفت البقمي يف أوائل
الثمانينيات امليالدية حينما
انضم إىل أوائل أعضاء هيئة
التدريس بكلية طب األسنان
يف جامعة امللك ســعود ،وتوىل
تدريس مقــرر الجراحة ،كنت
ودفعتــي ممن حصــل عىل فرصة
التع ّلم منه ،فلم يكن معلمً ا فقط ،بل كان لنا
األخ األكــر والقدوة ،وعىل مدى نحو خمس
وثالثني ســنة توىل خاللهــا مناصب إدارية
وأكاديمية يف جامعة امللك ســعود ،ظل همّ ه
األول طالبه ومرضاه.
قبل عرش ســنوات تباعدت األماكن
بيننا ولكــن لم تتباعد القلوب،
فــكان دائمً ا -رحمه
اللــه -ســبَّاقا
للتواصل والسؤال،
وقبل سفره خارج
اململكــة تواصلت
معه ولم يدر بخلدي
وقتهــا أنه االتصال
األخري ،حيث كانت
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كلماته هي كلمات الوداع األخري ،وأنه ال راد
لقضاء الله سبحانه وتعاىل.
ً
حريصا عىل تعليم
كان -رحمة الله عليه-
طلبته األخالقيات املهنيــة ،فما زلت أذكر يف
آخر التسعينيات امليالدية -ووقتها كنت وكيالً
للكلية ومســؤوال ً عن برنامــج االمتياز -أن
أحد أطباء االمتياز لم يحسن التعامل
ً
مرشفا عليه،
معــه ،وكان يومها
ولم يقدّر هــذا الطبيب أن من
أســاء له اليــوم كان معلمًا
لــه باألمس ولكــن حينما
تفقد األخالقيات واالحرتام
فعىل املجتمع الســام ،فما
كان منه -رحمــه الله -إال
أن بدأ يف القيــام باإلجراءات
الرســمية يف مثل هذه الحالة،
ويف اليوم التايل جاء يل -رحمة الله
عليه -وقال :آمل عــدم إحالة طبيب
االمتياز للجنة التحقيق ،فهو أحد مخرجاتنا
والتقصري يحســب علينــا كمعلمني ،فكان
لزو ًما علينا زرع أخالقيات املهنة فيه قبل أن
نعلمه لهــا ،فقلت له :ماذا تريد؟ قال -رحمة
الله عليه :-أقــرح أن يقابله أحد الزمالء يف
ّ
ويبي لــه الخطأ الذي ارتكبه بدال ً من
اللجنة
تكوين لجنة رســمية ،حيث إن قرار اللجنة
سيؤثر عىل مســتقبله ،وقد نحقق بالنصح
ما لم نحققه من قرار اللجنة ،فكان اقرتاحه
صائبًا وسليمًا.
أســال الله أن يرحم أســتاذنا الدكتور
ســليمان البقمي ويعفو عنه ويكرم نزله
ويوســع مدخله ويحسن عزاء أهله وذويه
ومحبيه ،وأن يجعل قربه روضة من رياض
الجنة ،و»إنا لله وأنا إليه راجعون».

اشتقتك جدًا
د.عبد الله عبد العزيز بن دريس ،رحمه الله وأســكنه فسيح جناته ،عضو هيئة
التدريس يف جامعة امللك سعود بقســم التاريخ ،يومها تن ّزل الحزن علينا كهزيم
املطر ..رحــل أب الجميع وصانع الفرحة عىل صغرينــا وكبرينا بلغته املميزة يف
تعبريه عن مشاعره بالبذل والعطاء.
كان -يرحمه الله -يحب العلم والكتب والقراءة واالســتزادة من الثقافة .ومن ُ
صور
شغفه بالعلم تشجيعنا وإرشاكنا معه يف االطالع عىل ثقافات أي بلد نخطط لزيارته وتعلم
لغته لنزداد ثقافة ومعرفة بلغة البلد الذي سنزوره؛ ولتوسيع مداركنا وطرق تواصلنا مع
أهله.
أبي يا من كنت الحرب لقلمي يف الكتابة بتشجيعك السخي ودعمك املستمر يف كل أوقاتي؛
كم افتقدها بعد رحيلك.
يا من علمتني أن الحياة ليســت مجرد تح ٍد مع اآلخرين ،بل هي تح ٍد مثمر مع الذات،
ومع النفس ،وهذا مكمن القوة ورس التفوق والنجاح.
أبي يا من شــددت عىل يديّ يف مواقف ضعفي ومريض ..يا من قسوت علينا يف صغرنا
لتقويمنا ويا من ضحيت بجُ ل حياتك سعيًا لسعادة عائلتك.
أبي يا صاحب البصمة املتميزة يف شــخصيتي ..إن هدفك لسعادتنا قد حققته ،فشك ًرا

ً
جزيل بالرغم من أن الشكر ال يويف حقك..

أســال الله الرحمن الرحيم أن يرحمك ويكرم نزلك ويعفو عنك ويوســع مدخلك وأن
يجعل قربك روضة من رياض الجنة ويجمعنا بك يف نعيمها.
و»إنا لله وإنا إليه راجعون».

بقلم /أمل بنت عبد اهلل بن دريس

خواطر عابرة

قبيل دخول شهر رمضان املايض بشهرُ ،فجع قلبي بفراق سند الحياة والدي،

سكرترية التحرير يف مجلة آفاق طب األسنان
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مقال علمي

خلع األسنان
مــن األفضل أن تقول قلع األســنان ألن الخلع يعني أن يفقــد العضو ارتباطه مع
الجســم بشــكل جزئي ومؤقت (انزياح)ولكن يبقى مكانه كخلع الكتف وخلع الفك
الســفلي (.)dislocationأما القلــع فهو أن يفقد العضو ارتباطه بالجســم وينفصل
عنــه كليا ( .)Extractionوفي حالة الخلع يرجى رد العضو المخلوع إلى مكانه أما في
حالة القلع فالهدف هو إخراج السن من مكانه.

د .محمود الصباغ
مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية بالرياض

رضس عقل منطمر يف الفك األسفل

األسباب المؤدية إلى خلع األسنان:
أكثر األسباب شيوعًا

أوالً :التسوس :إن أكثر من ثلثي حاالت الخلع
تعود لتسوس األســنان ،ونقصد هنا التسوس
الواسع االنتشار الذي يقيض عىل أكثر من ثلثي
تاج الســن وقد ال يبقى إال الجذور ،وبالتايل ال
يمكن ترميمه ()Nonrestorable
وقد يصيب التســوس جذر السن مع كون
التاج سليمًا ويستمر ً
عمقا حتى ينخرق الجذر
بالكامل.
ثانيًا :أمراض النســج املحيطة باألسنان،
حيث تفقد الســن ارتباطها مع هذا النســيج
بصــورة تدريجية وتصبــح حركتها واضحة
ومزعجة للمريض.
ثالثًا :األسنان املنطمرة ( )Impactedوأغلب
األسنان مشــاهدة يف هذا املجال هي أرضاس
العقل ( )wisdom toothالتي قد تسبب التهابات
متكررة وآالمًا شديدة.
رابعً ا :الحاجة التقويمية والتعويضية ،حيث
تكون السن معيقة لعملية التقويم أو الرتكيب
فال بد من إزالتهــا من أجل نجاح املعالجة ،ويف
هــذه الحالة ال يتم الخلــع إال بعد رشح خطة
املعالجة للمريــض وأخذ توقيعه باملوافقة عىل
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الخلع تحسبًا ألي مســاءلة قانونية مستقبالً؛
ألن األســنان يف هذه الحالة يف األغلب ســليمة
.% 100
ً
خامســا  :األســنان الزائدة وهي غالبًا ما
تشاهد يف املنطقة األمامية
للفــك العلــوي مما يــؤدي إىل تزاحم
األســنان األصلية وتشــويه مظهرها أو
إعاقة نموها.
ً
سادسا :الصدمات ( )traumaوالحوادث.
قد تتعرض األسنان لالنكسار بسبب الصدمة
وعندما يكون خط الكرس تحت مســتوى اللثة
(الثلث الناجي من الجذر) ،وال يمكن االستفادة
من الجذر املتبقي ،وأخريا يف حالة انكسار الفك
ووجود الســن يف منطقة خط الكرس مما يعيق
اندمال العظم من جديد.
ومما ال شــ ّك فيه أن عالج السن وترميمها
أفضل مــن خلعها .ولكن عندمــا يقرر طبيب
األسنان خلع الســن ففي هذه الحالة خلعها
أفضل من بقائها.

ماذا بعد خلع األسنان:
ينصح باتباع اإلجــراءات التالية بعد الخلع
مبارشة،
من الطبيعي االســتمرار يف الشــعور

بالخدر (التنميل) لعدة ساعات بعد الخلع،
لذلك يوىص بعدم تناول األطعمة خالل هذه
الفرتة ،ولكن ممكن رشب السوائل الباردة
وتناول املأكوالت اللينة وعىل الجانب اآلخر
للخلع.
ال تســتعمل أي مضمضة إال بعد ميض 12
ساعة عىل الخلع.
اســتمر يف الضغط عىل قطعــة القطن أو
الشــاش التي وضعها الجراح مكان الخلع ملدة
نصف ساعة و يمكن تكرار هذه العملية بوضع
قطعة جديدة إذا اســتمر النــزف بالرغم من
كل هذه املحاوالت فــا بد من مراجعة الطبيب
املعالج .
ال داع للقلــق يف حال حدوث بعض الورم أو
األلم وتكفي املســكنات العادية مثل :البنادول
لتسكني األلم  .أما إذا اشتد األلم يف األيام التالية
للخلع ولم يعد املســكن يفيد ففي هذه الحالة
يجب مراجعة الطبيب املعالج.
استخدم الدواء الذي وصفه لك الطبيب
ابــدأ باســتعمال املطهــرات الفمويــة
(املضمضة) اعتبا ًرا من اليوم التايل للخلع ثالث
مرات يوميًا.
وأخريا أرجــو من الله أن تبقى أســنانكم
سليمة يف أفواهكم مدى الحياة.

كيف تصبح
طبيبا
ناجحا؟
ً
ً
بقلم :د .سمير الثميري

إن مجمل املحارضات املعطاة للطالب يف فرتة دراسته الجامعية األوىل لحصوله عىل درجة
البكالوريوس كفيلة بإعطائه مفاتيح يف التخصص وليست هي نهاية املطاف ،وعىل هذا
ً
األساس يجدر بمن يريد أن يكوّن من نفسه طبي ًبا
ناجحا أن يراعي ما ييل:
 -١يحدد لنفسه مرج ًعا يف كل فن من فنون الطب ،وبهذا يضبط كل قواعد وأصول املهنة.
 -٢تكوين عالقات جيدة مع أخصائيني واستشاريني وأكاديميني للمناقشة معهم عند
الحاجة.

ً
 -٣اسأل نفسك :ملاذا ال تكون ً
يوما ما
نارشا ألبحاث يتطلع أطباء العالم لقراءتها أو مؤلفا
لكتاب تتسارع كليات الطب يف العالم إلدراجه كأحد املراجع املطلوبة.
 -٤استغالل اإلجازات وأوقات الفراغ للجميع يف القراءة واملطالعة والتصفح يف التخصص.
 -٥اقرأ أكرب قدر ممكن من الكتب وأبحث يف مجالك.
 -٦ركز عىل كل يشء استنا ًدا إىل ما قرأته.
 -٧أعرف أن كل يشء سهل والتهويل واملبالغة لن تفيد الطبيب ،بل تجعله متوترًا.
-8كن مبتس ًما دائ ًما وأعطي لنفسك ً
وقتا للمرح وذلك لتجديد صفاء الذهن.
 -9عالقة الطبيب بـاملريض عنرص بالغ األهمية يف ممارسة الرعاية الطبية وتعد أساسية
يف تقديم رعاية صحية عالية الجودة ويف تشخيص املرض وعالجه ،وتشكل عالقة الطبيب
باملريض أحد أساسيات األخالقيات املعارصة  ،ومن الواجب أن يتعلم الطلبة منذ مراحلهم
الدراسية األوىل وقبل أن تطأ أقدامهم املستشفيات املحافظة عىل عالقة احرتافية مع املرىض
واحرتام خصوصيتهم وكرامتهم ،وهذا رس من أرسار نجاح الطبيب.
وأخ ً
ريا استشعروا أنكم بقوتكم العلمية تريدون أن تنفعوا املجتمع لتسدوا بذلك ثغرة ال
يسدها غريكم ،فسريوا عىل بركة الله وليحسن املوىل نواياكم.
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التمارين الرياضية ضارة باألسنان

هايدلبيرغ (ألمانيا) – الرياض

جاء يف دراســة طبية أملانية حديثة بأن
االجتهاد يف ممارســة فــرات طويلة من
الرياضة البدنية فوق املتوسطة بشكل عام
تزيد من احتمال تعرض األســنان للتلف
والتسوس وأحيانا ً السقوط.
وتعزو هذه الدراسة ذلك إىل أن اإلجهاد
البدني املضاعف يرفع مــن إفراز اللعاب
القلوي ،الذي يُع ُّد بيئــة خصبة للبكترييا
املدمرة للربوتينات املفيدة لألســنان ،مما
يؤدي يف النهاية إىل ترضرها.
واعتمدت الدراسة يف أبحاثها عىل ارتفاع
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عدد حاالت الســجالت الطبيــة للكثري من
الرياضيني من الجنسني ،وقامت بمقارنتهم
بغريهم ممن ال يمارسون الرياضة ،فيتبني أن
ذلك كان نتيجة الرتفاع نسبة بكترييا الجري
( )plaqueيف لعابهم ،إضافة إىل زيادة نسبة
اســتهالكهم للمرشوبات الباردة املحتوية
عىل الجلوكوز ،وهــي املعروفة باملرشوبات
الرياضية لتعويض الطاقة املبذولة.
وبيّنت الدراســة التي أجريت يف مركز
أبحاث مستشفى «هايدلبريغ» الجامعي أن
األبحاث والتجارب واملقارنات أثبتت ً
أيضا أن
مستويات اإلرهاق الجسدي عند الرياضيني
وزيادتها عن غريهم تســهم بطريقة غري

مبارشة يف نقص قدرة األحماض األمينية
يف اللعاب بالفم عــى تعزيز طبقة حماية
املينا مــن البكترييا الضارة وما ينتج عنها
من تبعات مرضة باألسنان.
ويقول املرشفون عىل هذه الدراســة من
العلماء واملختصني وأطباء األسنان :إن هذه
النتائج ال تعني أن ممارسة الرياضة هي أمر
ســيئ عمو ًما ،حيث إن هذه التبعات السيئة
يمكن تجنبها وتعويض النقص الحاصل فيها
بالحرص عىل عدم جفاف الفم أثناء ممارسة
الرياضــة ،والتنبــه إىل أخــذ االحتياطيات
الطبية البديلة املتوافرة ملواجهة زيادة نسبة
البكترييا الضارة يف اللعاب القلوي.

في حالة نادرة الحدوث

عناية اهلل تنقذ فتاة بلعت
فرشاة أسنان من الموت

معجون أسنان جديد بنكهة
األعشاب والتوابل
طور صاحب مصنع ملعاجني األســنان مجموعة من
املنتجات قد تروق لــكل األذواق ،وينتج
كاى لينــك حديثًا معاجني أســنان
بنكهــة األعشــاب والتوابل مثل:
الفلفــل الحــار والروزماري
والزنجبيل والبقدونس.
ويقول لينــك الذي عمل
 12عامً ا يف عيادة أســنان:
ببساطة معاجني األسنان
التقليديــة مملــة ،يريد
املستهلك شــيئًا جديدًا
غري عادي.
ولدى لينــك قرابة
خمســن نوعً ا من
معاجني األسنان
يبيعهــا عــر
اإلنرتنت قد تريض
جميع األذواق.

أنقذت عناية الله ســبحانه وتعاىل حياة فتاة تبلغ من
العمر  ١٤عامً ا من املوت بعد ابتالعها لفرشاة أسنان ،وذلك
إثر سقوطها املفاجئ يف حمام املنزل.
وكانت الفتاة قد وصلت إىل قسم الطوارئ يف مستشفى
د.ســليمان الحبيب بالريان بصحبة والديها ،وهي يف حالة
إعياء شديد ،وقد تم إعالن حالة الطوارئ القصوى واستدعاء
األطباء املختصني الذين قاموا عىل الفور بعمل الفحوصات
األولية وإجراء عــدد من التحاليل وأشــعات ()X-RAYS
ملعرفة مكان الفرشاة داخل الجهاز الهضمي ،وتحديد العالج
املناسب بشكل رسيع.
وأوضحت نتائج الفحوصات األولية وجود الفرشــاة يف
وســط املعدة ،ويبلغ طولها نحو ٢٠سم ،بعد ذلك تم وضع
املحاليل الوريدية والبدء يف إجراءات العالج.
وقد اضطــر األطباء لالنتظار  ٨ســاعات إلبقاء الفتاة
صائمة ،نظ ًرا المتالء معدة الفتاة بطعام العشاء الذي حال
دون إخضاعها للعالج مبارشة.
ومن ثم اتخذ الفريــق الطبي قرار العالج باســتخدام
املنظار ( ،)Therapeutic Gastro scopeوتم االســتعدادات
لذلك بتجهيــز غرفة العمليات وإعطاء الفتاة مخد ًرا وريديًا
(مســكنًا لأللم) ومن ثم إدخال املنظار عن طريق الفم عرب
مجرى البلع وصوال ً للمعدة ،وهنا تم رؤية الفرشاة بوضوح
متمركزة يف وســط املعدة وجزء منهــا داخل األمعاء ،وهو
ما حدا باألطباء إىل التعامل بحذر ودقة ليتم الســيطرة عىل
الفرشاة بعد ساعة ونصف الســاعة نظ ًرا لطول الفرشاة
وصعوبة التعامل معها.
وقد تمت عملية املنظار واســتخراج الفرشاة بنجاح تام
دون أية مضاعفات ولله الحمد واملنّة وذلك بتوفيق الله أوال ً
وبتعاون الفريق الطبــي وتوافر املعدات الطبية الالزمة ،ما
جنب املريضة أي تدخل جراحي.
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اللعاب يساعد في تشخيص األمراض

أجرى باحثــون من معهــد أبحاث
ســكريبس يف الجوال بوالية كاليفورنيا
األمريكية تحليالً لعينات من لعاب نساء
يتمتعن بصحة جيدة بعد تقســيمهن إىل
مجموعتــن يرتاوح أعمــار أفراد األوىل
بني  20و 30ســنة ،والثانية بني  55و65
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سنة .ويأمل العلماء أن يتمكنوا مستقبالً
مــن خالل فحص يســر ورسيع للعاب
اإلنسان من تشخيص واكتشاف األمراض
بسهولة.
وأكد موقــع هلث داي نيوز أن اللعاب
يحتوي عىل عدة بروتينــات تلعب دو ًرا

مهمً ا يف عملية الهضم ومكافحة األمراض
إضافة إىل القيام بوظائف مهمة للجسم،
قد يؤدي فحصها إىل اكتشاف الكثري من
األمراض عند الشيخوخة.
وتوصل العلماء من خالل االختبارات
التي أجروهــا إىل وجــود  293بروتينًا
ً
مختلفا عند هاتني املجموعتني وأن معظم
الربوتينــات لعبــت دو ًرا مهمً ا يف تقوية
جهاز املناعة ضــد االلتهابات ،وأنه كان
لدى النساء كبريات السن كمية بروتينات
أكثر من تلك التي عند نظرياتهن الصغريات
عم ًرا بنحو مرتــن .ويرى الباحثون أن
أهمية هذه الدراســة تكمن يف اكتشافها
هــذا العدد الكبري مــن الربوتينات ،وألن
ً
فحصا يســرًا ورسيعً ا للعاب قد يمكن
األطبــاء يومً ا من تشــخيص األمراض
بسهولة .غري أن العلماء ما زالوا بحاجة
إىل معلومات مفصلة حول العوامل التي
تؤثر عــى هذه الربوتينــات عند التقدم
يف العمر مــن أجل التوصــل إىل طريقة
تســاعدهم عىل استخدامها يف تشخيص
األمراض.

تنظيف األسنان يخفف آالم المفاصل
لويزفيل (أمريكا) – الرياض

توصــل علماء من خــال أبحاث
مكثفة تم نرشها يف دراسة طبية إىل أن
تنظيف األســنان يقي ويخفف إىل حد
كبري من التهــاب وآالم املفاصل وذلك
لوجود صلة وارتباط وثيق بني البكترييا
املســؤولة عن اإلصابة بأمراض اللثة
ونقــص الربوتينات الذي يتســبب يف
التهاب املفاصل.
وتبني يف الدراسة التي أجرتها كلية
طب األســنان بجامعــة «لويزفيل»
بوالية «كنتاكي» األمريكية بحســب
قول العلماء الذيــن ارشفوا عليها أن
أنواعً ا معينة من البكترييا التي تصيب
اللثة نتيجة لقلة تنظيفها تؤثر بشكل
غري مبارش عىل جهاز املناعة العام يف

الجسم مما يؤدي إىل نقص يف إمدادات
بروتينات تقويــة غضاريف املفاصل
والعظام بشــكل عــام ،وبالتايل ومع

مــرور الوقت ينتهي األمــر باإلصابة
بالتهاب املفاصــل الروماتويدي أو ما
يعــرف «بالروماتيزم» وما يخلفه من
شــعور باآلالم ومعاناة شديدة ناتجة
عن ذلك.
ويضيف هــؤالء العلماء أن
بداية استنتاجاتهم بنيت عىل
التشابه بني تركيبة األسنان
األساســية وتطابقها مع
تركيبــة العظــام وأن ما
يمكن أو يؤذي هذه األسنان
تحت شمولية أمراض الفم
عمومً ــا ينتج عنــه أمور
عكسية ســيئة الحقة كثرية
ومن خــال بعض التجارب
واألبحاث تــم التوصل إىل
تأثريها غــر املبارش عىل
جهــاز املناعــة الذاتية
وتبعاته عىل صحــة املفاصل
والعظام مع التأكيد عىل أن هذه النتائج
واألبحاث ما زالت بحاجة إىل املزيد من
التحقق والدراســات التفصيلية حتى
يتم تعميم نتائجها بشكل تام والعمل
ً
الحقا عىل إيجاد وتفعيل طرق الوقاية

والحماية من ذلك.
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مقال

التقنية في خدمة طب األسنان

جــدا ،أصبحت التقنية هي الملعقة الذهبية
مــع تزايد التطور المعرفي التقني في العالم من حولنا بشــكل كبير ً
كنا نبذل فيها ً
التــي تخلصنــا من الكثير من األعمال التي ّ
وجهدا إلنجازها ،فننظر إليها كمخلصنا من العوائق
وقتا
ً
التي تقف في طريقنا.
ً
فالوقت الذي كنت تفكر فيه سابقا إلنشاء عيادة أسنان كان يتوجب عليك الحصول على طاقم من الموظفين
وانتهاء بمن يقوم خلف الستار بحسابات آخر
ابتداء من االستقبال
الحاضرين أمامك طوال الوقت لخدمة العمالء
ً
ً
اليــوم .فإنــك تنظر اليوم بطريقة أكثــر عملية بالبحث عن نظام يريحك قدر اإلمــكان بتخفيف عدد الموظفين
ً
إطالقا.
واستبدالهم بالنظام اإللكتروني الذي ال يخطئ

المهندسة /ياسمين الدوسري
كلية طب األسنان  -جامعة امللك سعود

حينما تنظر اليــوم لكاتلوج األجهزة
واألنظمة التي تطبق يف عيادات األســنان
تــرى التقنية تدخلــت يف تفاصيل العمل
اليومي ابتدا ًء من امللف الطبي وحســاب
تكاليف العــاج للمرىض والتصوير الطبي
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واألنظمة الثالثية األبعــاد التي تكوّن لك
القوالب بدال ً من عملها يدويًا .جميع هذه
التقنيات تظهر بشكل متجدد متزامنة مع
التطوّرات الرسيعة يف العالم.
التقنية سهلت طب األسنان بشكل كبري،

ففي الوقت الذي تستغرق وقتًا لتحميض
األفالم أصبح األمر مجرد ضغطة زر ،كما
أن تحليل الصور للمرىض كان يســتغرق
ساعات كثرية لتحليل مالمح املريض أصبح
من الســهل جدًا إدخال صورة والحصول

عىل النتائج املطلوبــة ،وتُع ُّد دقيقة إىل حد
كبري.
قــد ال يدرك املســتخدم النهائي -كما
نســميه نحن قطاع تقنية املعلومات أو ما
يســمى باللغة الدارجة املستخدم للنظام
سواء كان طبيبًا أو مساعد طبيب أو حتى
فنيًا أًيًــا كان -أن ضغطة الزر هي ترجمة
لسلســلة مــن العمليــات كان يقوم بها
ً
سابقا عىل خطوات كثرية مزعجة يف أغلب
ثوان ويحصل
األحوال ،ولكنهــا اآلن مجرد ٍ
عىل ما يريد .فإذا نظرنا يف الجانب اآلخر من
العالم املوازي ما خلف تلك األنظمة تجد أن
األنظمة هذه وليدة عمل جماعي ملربمجني
نســقوا بتناغم تلك العمليات وعملوا عىل
ترجمتها من الحيــاة العملية إىل لغة اآللة
التي يســهل عــى ذلك الجهــاز فهم تلك
الخطوات .قد يســتغرق األمر عدة ساعات
لفهم تلــك العملية للمربمــج وترجمتها،
ولكنهــا يف أغلب األحيان تســتغرق أيامً ا
وأسابيع للحصول عىل تلك النتيجة .عرف
الكمبيوتــر يف عصــوره األوىل -كما ذكره
التاريخ -عىل أنه جهــاز يصل حجمه إىل
حجم الغرفة ويستخدم يف العمليات الكبرية
والحسابية وال يمت بأي صلة للشكل الذي
نــراه اآلن .وعرفــت التكنولوجيا طريقها
للمجال الطبي منذ أوائل الخمســينيات يف
القرن املايض وسميت باسم تيليميديسن «
 .»telemedicineوقد انطلقت تكنولوجيا
مواز لعالم الكمبيوتر.
طب األسنان بشكل
ٍ
ففي عام 1987م أطلقت رشكة  IBMجهاز
الكمبيوتر الشخيص املطور للغرافيكس مع
محرك أقراص مرن  3.5انش باســم IBM
 PS/2يف حــن كانت الرشكة الفرنســية
ترويف راديولوجــي «»Trophy Radiology
ملعدات األسنان الطبية قد أطلقت للعالم أول
مستشعر رقمي للتصوير اإلشعاعي داخل
ً
إحساســا بوجود
الفم .هذا التناغم أعطى
الكمبيوتــر الذي لم يكن اقتناؤه بســبب
حجمه الكبري ممكنًــا يف كل عيادة طبيب
أسنان .أما بعد إطالق الكمبيوتر الشخيص
أصبح ممكنًا الحصــول عليه .فرتجمة ما
صار يف القطعة الرقمية والكمبيوتر تحتاج
إىل عمــل طويل خاصة يف ذلــك الوقت مع
قلة اإلمكانات .وتستغرق وقتًا طويالً ولغة
برمجة صعبة وال يتقنها إال القليل.

يف عام  1991اســتحدث أول ملف طبي
يف مجال طــب األســنان يف معهد الطب
التابع لألكاديمية الوطنية يف واشــنطن،
تالها يف عام  1992بزغ للعالم فجر جديد
بانطالق اإلنرتنت ،بعدهــا بعدة أعوام يف
عام  1997استحدث مصطلح جديد باسم
ّ
ليعب عن
تيليدنتسرتي «»teledentistry
التقنية مع طب األسنان ليدخل من ضمنه

استخدامهم لإلنرتنت يف طب األسنان.
وقتنا الحايل نحمــل يف أيدينا األجهزة
الذكية وحولنا شاشــات اللمس وتحيط
بنا مســاحات تخزين كبــرة يف املقابل
أصبحت تقنيات طب األسنان تواكب هذه
التكنولوجيا فتجدها متطوّرة رســوميًا
وأفضل خدمة مقدمــة ،كما أنها أصبحت
أرسع بمرات عدة من سابقتها.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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مقال علمي

أنموذجا
األمن الصحي ..طب األسنان
ً
ال تقــل أهمية األمن الصحي في أي دولة عن أهمية األمن الغذائي واألمن الزراعي
وغيــر ذلك من أنــواع األمن ،وذلك لما للصحة من تأثيرات مباشــرة في العديد من
جوانــب الحيــاة االجتماعيــة منهــا واالقتصاديــة ،فالمجتمع المريض ال يســتطيع
المعيشة بالشكل المطلوب.

د.ماجد سلمان عبيد المهيدلي
طبيب أسنان  -اإلدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
ومن ناحية أخرى فــإن األمن الصحي
يُع ُّد ثمــرة من ثمار التنميــة االقتصادية
والبرشية عــى حد ســواء ،فهو يعكس
محصلــة التفاعــل بــن األرض بجميع
مواردها واإلنسان بقدراته املختلفة .وعليه
يتأثر األمن الصحي تأثريًا كبريًا بمســتوى
املــوارد والتنمية االقتصاديــة يف الدولة،
وتلعب األولوية التي تعطى لالســتثمار يف
املجال الصحي ،وتحديدًا يف طب األســنان
ً
قياسا إىل االســتثمارات األخرى يف عدد من
التخصصات الطبية ،دو ًرا مهمً ا يف حماية
املجتمع من كثري من األمــراض الفتاكة،
كفانا الله رشها وإياكم.
إن ما نشــاهده يف وقتنــا الحارض من
انتشــار عدد من األمراض والفريوســات
الفتاكــة كفــروس «إيبــوال» وفريوس
كورونا وغريهما يحتــم علينا الرتكيز عىل
املحافظة عىل النظافة الشــخصية ،ومن
ذلك صحة الفم واألســنان ،حيث إن صحة
الفم من األمور الرضورية من أجل الحفاظ
عىل الصحة عمومً ا وعــى نوعية الحياة.
وهي تعني الســامة من أي يشء له تأثري
ســلبي عىل صحة الفم واألســنان ،ومن
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ذلك عىل ســبيل املثــال ،اآلالم التي تصيب
الفم والوجه ،والرسطان الذي يصيب الفم
والحلق ،والعدوى والتقرحات التي تصيب
الفم ،واألمراض التي تصيب دواعم األسنان
(اللثّة) ،وتســوّس األسنان وفقدانها وغري
ذلك من األمراض واالضطرابات التي تح ّد من
ّ
العض واملضغ واالبتســام،
قدرة الفرد عىل
ومن عافيته النفسية واالجتماعية.
وأكثر أمراض الفم شيوعً ا حفر األسنان
واألمــراض التي تصيب دواعم األســنان
(اللثّة) ورسطان الفــم واألمراض املعدية
التي تصيب الفم والرضــوح الناجمة عن

اإلصابات واآلفات الخلقية .ويعاني  60إىل
 % 90من أطفال املــدارس ونحو % 100
من البالغني يف جميع أنحاء العالم من حفر
األسنان ممّ ا يؤدي غالبًا ،إىل إصابتهم باأللم
واالنزعاج.
وقد ســجّ ل لــدى  % 15إىل  % 20من
البالغني من ذوي األعمار املتوسطة (35-
 44سنة) حاالت وخيمة من األمراض التي
تصيب دواعم األسنان (اللثّة) وتؤدي ،ربّما،
إىل فقدان األســنان ،وتمثّل حفر األسنان
واألمراض التي تصيب دواعم األسنان أه ّم
أسباب فقدان األســنان .وفقدان األسنان
الطبيعية بالكامل مــن الظواهر املنترشة
عىل نطاق واسع السيما بني املسنني.
ومن املالحظ ،عــى الصعيد العامليّ ،
أن
نحو  % 30من الناس مــن الفئة العمرية
 65-74سنة ال يملكون أســنانًا طبيعية.
وتراوح معدالت وقــوع رسطان الفم بني
حالة واحــدة إىل عرش حــاالت لكل مائة
ألف نســمة يف معظم البلدان .واملالحظ ّ
أن
معدالت انتشار هذا الرسطان أكثر ارتفاعً ا
نســبيًا بني الرجال واملسنني والفئات ذات
املستوى التعليمي املتدني والدخل

املنخفض .ويُعد التبغ والكحول من أه ّم
العوامل املســبّبة لهذا املرض .ويُسجّ ل يف
أرجاء العالــم جميعً ا ،إصابة  % 16إىل 40
 %من األطفــال الذين تراوح أعمارهم بني
 6سنوات و 12ســنة برضوح يف أسنانهم؛
بســبب املالعب أو املدارس غري املأمونة أو
حوادث املرور أو العنف.
وتحدث العيــوب الخلقيــة ،مثل فلح
الشفة الحنك ،لدى واحد لكل خمسمائة إىل
سبعمائة وليد جديد تقريبًا؛ علمً ا ّ
بأن معدل
انتشــار العيوب الخلقية يختلف اختالفاً
كبريًا حســب الفئات العرقيــة واملناطق
الجغرافية.
ومن عوامل الخطــر املرتبطة بأمراض
الفم اتباع نظام غذائي غري صحي وتعاطي
التبغ والكحول عىل نحو ضار.
وهذه العوامل هــي ً
أيضا عوامل خطر
ذات صلــة باألمــراض املزمنة الرئيســة
كاألمــراض القلبية الوعائيــة والرسطان
واألمراض التنفســية املزمنة والسكري-
وكثــرًا ما توجد عالقة بــن أمراض الفم
واألمــراض املزمنة .وتدنــي نظافة الفم
يدخل ً
أيضــا ضمن عوامل الخطر املرتبطة
بأمراض الفم.
ويختلــف معدل انتشــار أمراض الفم
حســب املناطق الجغرافيــة ،والخدمات
الخاصة بصحة الفــم وإمكانية الحصول
عليها .وتؤدي املحددات االجتماعية لصحة
ً
للغاية يف هذا املجال .ويتزايد
الفم دو ًرا مهمً ا
انتشــار أمراض الفم يف البلدان املنخفضة
الدخل والبلــدان املتوســطة الدخل ،كما
يُالحظ ،يف جميع البلدانّ ،
أن عبء أمراض
الفم أفــدح بكثري بني الفئات الســكانية
الفقرية واملحرومة.
ويمكن التخفيف من عبء أمراض الفم
واألمراض املزمنة يف الوقت ذاته باتخاذ ما
يلزم من إجراءات للتصدي لعوامل الخطر
املشرتكة بينها ،ومن تلك اإلجراءات ما ييل:
 - 1اإلقالل من تناول الســكاكر وضمان
تغذية متوازنة لتجنّب تســوّس األســنان
وفقدانهــا يف مراحل مبكرة مــن العمر؛
وتناول الخضار والفواكه اللذين يسهمان
يف الحماية من رسطان الفم.
 - 2اإلقــاع عــن التدخــن واإلقالل من
تعاطي الكحول للحد من مخاطر اإلصابة

برسطانات الفم واألمــراض التي تصيب
دواعم األسنان.
 - 3ضمان مســتوى مناســب من نظافة
الفم.
 - 4استخدام معدات الحماية الالزمة لدى
ممارسة الرياضة وقيادة املركبات يف الحد
من مخاطر إصابات الوجه ،لضمان بيئات
مادية مأمونة.
ّ
ويمكــن توقي حفر األســنان بتزويد
تجويــف الفم بكمية قليلة مــن الفلوريد
عىل نحو منتظم .والفلوريد موجود يف مياه
الرشب املــزوّدة به أو يف امللــح أو اللبن أو
محاليل الفم أو معجون األسنان ،وكذلك يف
أنواع الفلوريد التي تُستخدم ألغراض مهنية
أو ألغراض املضمضة .ويســهم تعريض
األسنان لكمية مثىل من الفلوريد عىل املدى
البعيد يف تخفيض عدد حفر األســنان لدى
األطفال والبالغني عىل حد سواء.
وتتطلــب معظم أمــراض الفم رعاية
لألســنان من قبل مهنيــن متخصصني،
غري ّ
أن نســبة اللجــوء إىل خدمات صحة

الفم واألسنان ال تزال -نظ ًرا ملحدودية تلك
الخدمات وفرص الحصول عليها -منخفضة
بشكل ملحوظ بني املسنني وسكان املناطق
الريفيــة والفئات ذات الدخل واملســتوى
التعليمي املتدنيــن .كما يُالحظ انخفاض
مســتوى التغطية بخدمات رعاية الفم يف
البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة
الدخل.
ويطرح عالج املشــكالت التقليدية التي
تصيب األســنان عبئًا اقتصاديًا فادحً ا عىل
عاتق الكثري من البلدان ذات الدخل املرتفع،
حيث تستأثر صحة الفم بنحو  % 5إىل 10
 %من مجموع النفقات الصحية العمومية.
أمّ ــا يف البلدان املنخفضــة الدخل والبلدان
املتوســطة الدخل ّ
فإن الربامج العمومية
لصحة الفم ال تزال نادرة .ويمكن -باتخاذ
تدابــر فعالية يف مجــايل الوقاية وتعزيز
الصحة -تاليف التكاليف الباهظة املرتبطة
بعالج األسنان.
إن حفاظنا عىل صحة الفم واألسنان يُع ُّد
حفا ً
ظا عىل جزء مهم من أمننا الصحي.
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المؤتمرات العالمية
International Up Coming Events
Date

Details

Venue

For further information

16 - 18 January 2015

California Dental
Expo

USA
Los Angeles

http://www.californiadentalexpo.com/
LOS ANGELES CONVENTION CENTER

17-19 February 2015

Aeedc Dubai 2015

Dubai

http://www.aeedc.com/

5 - 7 March 2015

Pacific Dental
Conference

Vancouver,
British Columbia,
Canada

http://www.pdconf.com/cms2015/

11 - 14 March 2015

American
Association for
Dental Research
(AADR) - 44th Annual
Meeting & Exhibition

USA
Boston

http://www.aadronline.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=3451

12 - 14 March 2015

Academy of
Osseointegration
Annual Meeting

San Francisco,
California

http://www.osseo.org/futureMeetings.html

31 March – 2 April
2015

Makkah International
Dental Conference

KSA
Makkah

www.makkahdentalmeeting.org

3–5 April 2015

APDC 2015 The 37th
Asia Pacific Dental
Congress

Singapore ,
Singapore

http://apdc2015.sg/
Tel: +65 6292 4710
Fax: +65 6292 4721
Email: apdc2015@kenes.com

13 - 20 April 2015

PAN EUROPE
PACIFIC DENTAL
& LEGAL
CONFERENCE

FRANCE
PARIS

http://www.cpeconferences.com/wp-content/
uploads/201301//Paris-DENTALFACT-2015.pdf

6 - 9 May 2015

American
Association of
Endodontists Annual
Session

Seattle
Washington

http://www.aae.org/

7-9 May 2015

British Dental
Conference and
Exhibition

UK
Manchester

http://conference.bda.org/

22- 24 June 2015

World Congress and
Expo on Applied
Microbiology

Germany
Frankfurt

http://microbiology.omicsgroup.com/

22 - 25 September
2015

FDI Annual World
Dental Congress

Thailand,
Bangkok

71 Ladplaw 95 Wangthonglang Bangkok 10310,Thailand.
Tel: +662 539 4748
Fax: +662 514 1100
Website : www.fdi2015bangkok.org
Email at : Fdi2015@thaidental.net
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تواصل

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة
محافظة جدة
د .ياسر بن محمد اخلياري
ج0500545043 :
ت 012/6402000 :حتويلة ()73946
ف012/6404166 :
ص .ب 54756 .جدة 21524
alkhiary@gmail.com

محافظة بيشة
د .حسن بن علي البيشي
ج0595921112 :
ت017 / 6228696 :
ف 017 / 6222855 :
ص  .ب  448بيشة
h7707@hotmail.com

منطقة المدينة المنورة
د .سليمان بن فارج التميمي
ج0505313179 :
ت014/8462615 :
ف 014/ 8460550 :
ص.ب  5043املدينة املنورة
sftmim@yahoo.com

منطقة حفر الباطن
د .خضر بن فجر الظفيري
ج0505945271 :
ت013/7225913 :
ف013/7231544 :
ص .ب 154: .حفر الباطن 31991
HBDC25@yahoo.com

محافظة العاصمة المقدسة
د .مشاري بن فرج العتيبي
ج0506526293 :
ص.ب  57550مكة 21955
ت  025530085 :حتويلة 115
ف 0125530071 :
m_alotaibi@hotmail.com

منطقة عسير
د .محمد الفارسي
ج 0562242227 :
ت0172419495 :
mohd@drmohdalfarsi.com

محافظة الطائف
د .عبداهلل بن فالح النفيعي
ج0555700711 :
ت012/7494398 :
ف012/7450296 :
ص .ب 3366 .الطائف
alnofaie@hotmail.com
محافظة الخبر
أ.سامي الفزع
ج0505931791:
amialfazae@yahoo.com

منطقة الباحة
د .عيد بن عتيق الزهراني
ج0504588700:
ت0177253916 :
ف0177253916 :
ص.ب  282الباحة مركز طب األسنان
dreidatiq@yahoo.com
محافظة القريات
د .طالل بن عويد العنزي
ج0504869601 :
ت 0146429994:حتويلة 104
ف0146426124 :
talalenazi@yahoo.com

منطقة الجوف
د.بدر بن كرمي الزارع
ج0505391642 :
ت046251570 :
bkalzarea@ju.edu.sa
منطقة نجران
د .سعيد اليامي
ج0551517171 :
ت017/5225167 :
alyami.s@hotmail.com
منطقة القصيم
د .عبدالعزيز بن صالح العمرو
ج0590144810 - 0505144810 :
ت016/3261981 :
ف016/3261981 :
ص .ب 2290 .بريدة
azamro@gmail.com
منطقة جازان
د .عبد العزيز بن محمد الزيلعي
ج 0554428687 :
ت 0173224549:حتويلة 131
ص .ب 2112 .جازان 45142
asnancom@hotmail.com
منطقة حائل
د .معزي بن إبراهيم املنصور
ج0505274972 :
ت016/5326436 :
ف016/5336762 :
ص .ب 656 .حائل
mmoazzy@hotmail.com
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اختارها لكم الدكتور /قيصر كباش

حكمة صينية
كان لدى امــرأة صينية مســنة إناءان
كبريان تنقل بهما املاء ،وتحملهما مربوطني
يف عمود خشــبي عىل كتفيها .وكان يف أحد
اإلناءين رشخ صغري ،واإلنــاء اآلخر بحالة
جيدة وسليمة وال ينقص منه يشء من املاء،
وأما اإلناء املرشوخ يصل من النهر إىل املنزل
وفيه نصف كمية املاء فقط.
وكان هذا يحدث مع السيدة الصينية طيلة
مدة ســنتني ،أي كانت تصل إىل منزلها بإناء
واحد مملوء باملاء واآلخر إىل نصفه بالطبع.
كان اإلناء الســليم مزهوًا بعمله الكامل،
بينمــا اإلناء املرشوخ محتق ًرا نفســه لعدم
قدرته وعجزه عن إتمام ما هو متوقع منه!
وىف يوم من األيام وبعد سنتني من املرارة
واإلحساس بالفشل تكلم اإلناء املرشوخ مع

84

آفاق طب األسنان يناير 2015

الســيدة الصينية فقال« :أنا خج ٌل جدًا من
نفىس؛ ألنني عاجز ولــديّ رشخ يرسب املاء
عىل الطريق للمنزل».
فابتســمت املرأة الصينيــة وقالت :ملاذا
الخجل؟ ألم تلحظ الزهــور التي عىل جانب

الطريق من ناحيتك ،وليســت عىل الجانب
اآلخر؟! أنا أعلم تمامًا أن املاء يُفقد منك ولهذا
الغرض غرست البذور عىل طول الطريق من
جهتك حتى ترويها ىف طريق عودتنا للمنزل،
وملدة ســنتني متواصلتني قطفت من هذه
الزهور أجملها ألزين بها منزيل ،فلو لم تكن
بما أنت عليه ،ما كان يل أن أجد هذا الجمال
يزين طريقي ومنزيل.
ٍ
ضعــف ولكن رشوخاتنا
لكل منّا نقاط
وضعفنا يتناســقان مع حياتنــا بطريقة
عجيبة ،فيجب علينا جميعً ا أن نتقبل بعضنا
ً
بعضا عىل ما نحن عليه ،وننظر ملا هو حس ٌن
لدينا ولــدى اآلخرين ،فال نشــعر بالنقص
أو العجــز ،بل ننظــر إىل الزهور عىل جانب
الطريق دائمًا.

طرائف سريعة
• صباح النور:
بعــد ترقية املوظــف املثايل إىل رتبــة مدير أبلغ
مرؤوسيه أن كل اتصال معه يجب أن يتم كتابة ،ويف
ً
موظفا قديمً ا
صباح اليوم التايل التقى املدير الجديد
محن ًكا ،سحب بطاقة من جيبه وقدمها إليه فقرأ يف
البطاقة« :صباح الخري».

• حسابات أم
ساعدت أم ابنها املراهق يف حل تمارين الرياضيات.
وبعد أســبوع أعاد الفتى دفرته إىل البيت ،وقال ألمه
ً
مطلقا زفرة عميقة :آسف يا أماه لقد منحك املدرس
صف ًرا!

• المدير والسكرتيرة
طلب املدير مــن ســكرتريته أن تكتب خطابًا
يستغرق عرشين دقيقة؛ لكي يلقيه يف مؤتمر عام،
وبعد املؤتمر استدعى الســكرترية غاضبًا ورصخ
فيها :لقد طلبــت منك خطابًا يســتغرق عرشين
دقيقة ،فأعطيتني مقاال ً يستغرق مدة أطول ،أضجر
الحارضين!! الســكرترية :لقد كتبت لك بالفعل يا
سيدي مقاال ً يستغرق عرشين دقيقة لكنني سلمتك
نسخة إضافية.

• الزوج والكالم
الزوجة للدكتور :زوجي يتحدث كثريًا وهو نائم،
ماذا أعطيه ليشفى؟
الدكتور  :أعطيه فرصة ليتحدث وهو مستيقظ.

حكم وعبر:
افعل ما شئت ،لكن ال تظلم أحدًا
تميز بما شئت ،لكن ال تتكرب أبدًا.
خاصم من شئت ،لكن ال تشتم أبدًا.
أغضب كما شئت ،لكن ال تجرح أحدًا.
***
• ملاذا عندما يكرب اإلنسان يكتب بالحرب ً
بدل من الرصاص؟
لكي يتعلم أن محو أخطائه لم يعد سهالً.
***
• الصديق الحقيقي هو من يطعــن عدوك عندما يطعنك
اآلخر يف ظهرك .أما الصديق املزيــف فهو من يطعنك مع
عدوك يف ظهرك ويدعي الدفاع عنك يف وجهك.

قيل:
-

مقابلة الخري بالرش ..عمل شيطاني.
مقابلة الخري بالخري..عمل إنساني.
مقابلة الرش بالرش ..عمل حيواني.
مقابلة الرش بالخري ..عمل بطويل ،فلنحاول أن نكون أبطاالً.

• ال تعتمد عىل الحب فهو نادر ،وال تعتمد عىل اإلنسان فهو
غادر ،وال تعتمد عىل الزمــن فهو عابر ،بل اعتمد عىل الله
فهو قادر.

قصة مثل
املثل الذي يقول« :جزائي منه جزاء ِسنّمار».
« ِســنّمار» هو بناء رومي ،اســتدعاه النعمان بن امرئ
القيس ،فبنى له قرصًا يف الكوفة كان آية يف الجمال والروعة،
وحني انتهى من بنائه قيل له :لقد أحكمت البناء ،فأجاب:
إني وضعت فيه حج ًرا لو نزع لتهدم القرص.
فسأله النعمان( :صاحب القرص) عن الحجر ،فأشار إليه.
فقام النعمان ودفع سنّمار من أعىل القرص فمات.
لذا قيل يف املثل «جزاء ســنّمار» فأصبح هذا املثل يُقال لكل
من يتنكر ملا نقدمه له من معروف أو جميل.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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امرأة تتصل بالمطافئ للعثور
على طقم أسنانها االصطناعية
=يف محاولــة لخفض عدد املكاملات
غري الطارئة والغريبــة التي تتلقاها
مطافئ لندن ،كشفت أن امرأة بريطانية
مسنة اتصلت بخدمة املطافئ يف لندن
ملساعدتها يف العثور عىل طقم أسنانها
االصطناعية ،بعــد أن صبت ما ًء عىل
كلبيها األليفني حني تعاركا ونســيت
أن طقم أســنانها االصطناعية كان يف
كأس املاء ،فيما طلب رجل املســاعدة
للتخ ّلص من عنكبوت كان يسري عىل
وسادة رسيره.
وقالــت هيئــة (بــي بــي يس)
الربيطانيــة :إن هذين االتصالني كانا
جزءا ً مــن االتصــاالت الغريبة التي
كشفت عنها خدمة املطافئ يف لندن،
لخفض عدد املكاملات غــر الطارئة

التي تتلقاها.
وأضافــت اإلذاعة أن شــابًا اتصل
باملطافئ لطلب املســاعدة يف إخراج
هاتفــه املحمول مــن املرحاض بعد
سقوطه فيه .وأن شخصا آخر طلب
املساعدة السرتداد حذائه بعد أن علق
عىل سطح مرآب ،فيما تلقت اتصاال ً من
امرأة طلبت املساعدة بعد أن شاهدت
ثعلبًا يف حديقة منزلها وخشيت من أن
يقوم بعضها بسبب «النظرة الغريبة
التي بدت عىل وجهه».
وأكــدت مطافئ لنــدن أنها كانت
تتلقى يف كل أســبوع  100اتصال غري
رضوري يف العام املــايض ،ونصحت
سكان العاصمة بعدم االتصال بالرقم
( )999إال يف الحاالت الطارئة.

بريطانية
شطيرة برغر تخلع فك
ّ
خلعت امرأة بريطانية يف الخامســة والعرشين من العمر
فكها ،بســبب إرصارها عىل تناول شــطرية برغر ضخمة
مكونــة من ثالث طبقات من لحم البقــر والجبن يف مطعم
ببلدة أورمسكريك يف مقاطعة النكشاير.
وقالت هيئة اإلذاعــة الربيطانية (بي بي يس) :إن نيكول
بيت ،التي تعاني من أعراض تجعل مفاصلها غري مستقرة،
أُدخلت إىل املستشفى للعالج بعد خلع فكها بشطرية الربغر.
وأضافت أن األطباء املعالجــن اعتربوا أن حاالت انخالع
الفك ،عىل غــرار ما حدث لنيكول ،نــادرة ،ونصحوها بأن
تكون أكثر وعيًا بشــأن حجم الغذاء يف املســتقبل ،وتجنب
تناول شطائر الربغر الكبرية الحجم.
ونسبت (بي بي يس) إىل نيكول قولها :إنها «عانت من ألم
فظيع بعد محاولتها أكل شطرية الربغر الضخمة ،ولم تكن
تدرك مدى اإلصابة التي لحقت بها حتى صباح اليوم التايل،
ولــم تتوقع ً
أيضا أنها خلعت فكها وحاولت أكلها بســكني
وشوكة لكنها لم تستطع».
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وأضافــت نيكول أنها «لم تتمكن من فتح فمها بشــكل
كامل ،وشعرت كأنها أُصيبت بتمزق عضيل يف لسانها وعانت
من آالم يف األذن وصداع».

«طقم أسنان» يوقف حركة
المرور في مدريد

أمريكية تخرج من
غرفة العمليات
«بلكنة» جديدة!
توليدو ( -ي.ب.أ)
خضعت امــرأة أمريكية من والية
أوريغون لجراحة يف األسنان ،فخرجت
مــن العمليــة تتحــدث بـ»اللكنة»
الربيطانية بدال ً عن األمريكية.
ونقلــت شــبكة «ايه بــي يس»
األمريكية عــن املرأة كارين بالرت -56
عامً ا -أنها استيقظت بعد الجراحة التي
أجريت لها لزراعة أســنان ،مع تغيري
يف الصوت ،فباتت تتحدث بـ»اللكنة»
الربيطانية بدال ً عن األمريكية.
وقالت بالرت« :فور إجراء العملية،
اعتقدنــا للتو أن ذلــك يحصل بفعل
النزف ..لكن خالل أسبوع انتهى النزف
وبقيت «اللكنة» نفسها».
وأشار الطبيب تريد لوينكوفت ،إىل
أن املــرأة تعاني من متالزمة «اللكنة»
األجنبية ،وهي حالة نادرة جدًا أصابت
ً
شخصا حول العالم.
فقط 60

أوقف قائد دراجة بخارية املرور يف أحد أكثر طرق العاصمة اإلسبانية مدريد ازدحامً ا؛
وذلك ليبحث عن طقم أسنانه.
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن الرجل سقط طقم أسنانه بالخطأ حني سعل وهو
عىل متن دراجته البخارية ،ولم يجد مف ًرا من التوقف ،ومطالبة بقية السائقني باالنتظار،
حتى يعثر عليه.
وعىل إثر ذلك توجّ ه عنرصان من األمن اإلســباني إىل قائد الدراجة البخارية ،وطالباه
ً
حرصا عىل ســامته وسالمة اآلخرين ،والســتعادة االنسياب املروري.
بمواصلة طريقه
ورفض مركز أمن املدينة التعليق عىل الخرب الطريف.
آفاق طب األسنان يناير 2015
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Your One Source
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Pre-veneered Stainless Steel

High Performance Monolithic Zirconia

The world’s most utilized esthetic pediatric crowns.
The only cement specifically formulated for pediatric dentistry.

Hands-On Workshops
Esthetic Crowns in Pediatric Dentistry
Our next Workshop is Saturday, February 7, 2015 at the
College of Dentistry, University of Dammam with Prof. Anne O’Connell
Contact Smile Agents for further details.

Act now! Seats are limited for this in-depth, comprehensive,
high quality lecture and lab.

Smile Agents Establishment
Al-Faisaliah Tower, Olaya District
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 11 490 3959 • Fax: +966 11 490 3958
info@smileagents.com • www.smileagents.com

Restore with confidence
2015 آفاق طب األسنان يناير

88

آفاق طب األسنان يناير 2015

89
25

م
س
ك
ا
ل
خ
ت
ا
م
بقلم الدكتور :

مشاري بن فرج العتيبي
عضو مجلس إدارة الجمعية  -رئيس التحرير

دور المملكة العربية السعودية
القيادي في طب األسنان
حينما تُلقي نظــرة عامة عن التعليــم الطبي يف
املنطقة العربية املحيطة باململكة العربية ألســعودية
فإننا نجد أن النهضة التعليمية التي تعيشــها اململكة
العربية الســعودية بشــكل الخصوص تحت القيادة
الحكيمــة برعاية خادم الحرمني الرشيفني وســمو
ويل عهده األمني والنائــب الثاني حفظهم الله نهضة
شملت مختلف مناحي الحياة عىل وجه العموم والطب
وطب األســنان عىل وجه الخصوص ,واملشاهد ملرسح
التطور الطبي يف اململكة يجد جليا أن التعليم يف مجال
طب األســنان يف بالدنا الحبيبة يلقى دعمً ا كبريا ً من
املسئولني ويشهد تطورا ً ملحوظا ً وليس بمسبوق.
أصبح طب األســنان من املجاالت الدراسية األعىل
اختيارا لكثري من الطــاب والطالبات يف اململكة حيث
توجد حاليا ً يف اململكة العربية السعودية ما يقارب 26
كلية طب أسنان حكومية وخاصة والرغبة االستثمارية
يف هذا املجال التعليمي مســتمرة .تخــرج من هذه
الكليات من أطباء وطبيبات األســنان ما يقارب ألف
ومائة خريج وخريجة منهم من اتجه إىل سوق العمل
لتقديم الرعاية الصحية ومنهــم من يرغب يف اكمال
الدراســات العليا ومنهم من يتجه للعمل األكاديمي يف
الجامعات.
كما حرصــت حكومة خــادم الحرمني الرشيفني
ممثلة يف وزارة التعليم العايل عىل تصميم برنامج طب
األسنان بشكل علمي ومتكامل يضاهي ما يتم دراسته
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يف الــدول املتقدمة وذلك لتلبيــة احتياجات البالد من
أجل تخريج أطباء وطبيبات أسنان مسلحني باملعرفة
والخربة واملهارات العملية الالزمة لتشــخيص وعالج
املرىض باإلضافــة إىل نرش الوعي حــول الوقاية من
أمراض الفم واألسنان.
ايها االحبة  ..ان الدور الرئيــس للعاملني يف مهنة
طب األسنان سواء كانوا اطباء او فنيني هو املساهمة
الفاعلة يف تحسني صحة الفم كجزء مهم من الصحة
العامة  .والجميع يعلم بآن الزيادة امللحوظة يف نسبة
اإلصابة بأمراض الفم واآلسنان خاصة تسوس األسنان
هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالتغري يف األنماط السلوكية
والغذائيــة مع عدم العناية بنظافة الفم واألســنان؛
األمر الذي يتطلب تكثيف الربامــج الوقائية املختلفة
والحمالت التوعوية املتكررة يف مجال صحة األســنان
والصحة العامة ،باإلضافة إىل توفري الخدمات العالجية
االولية واملقدمة والتي امنتها الدولة البن الوطن يف كل
مكان من بقاع هــذه االرض الطاهرة .ودعوتي هنا ..
هي العمل الحثيث وبروح الفريق الواحد للحفاظ عىل
تلك املكتسبات العظيمة ووضع مصلحة بلدنا الحبيب
فوق كل اعتبار ,كل يف مجاله وكل يف تخصصه ونحن
كأطباء اسنان لنا دورنا البارز والذي من خالله حققت
جمعية طب االسنان الحبيبة املركز االول ألربع سنوات
متتالية كأفضل جمعية علمية ونشــطة تقدم الكثري
من اجل املهنة ومن اجل املواطن والوطن.

