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الملك سلمان بن عبدالعزيز..
بين أحالم شعبه وتطلعات أمته
عام بعــد عام يتجدد اللقاء يف مؤتمر مكة الدويل ،يف هذه
البقعة املباركــة الطاهرة بجوار بيت اللــه الحرام ،فأهال
وسهالً بكم يف مؤتمر مكة الدويل الثاني عرش لطب األسنان،
الذي يقام تحــت رعاية كريمة من املثقف العربي وصاحب
األيادي البيضاء عىل الثقافة والعلوم صاحب السمو امللكي
األمــر خالد الفيصــل ثامن أمراء منطقــة مكة املكرمة،
الشخصية العربية التي تجاوز حضورها حدود اململكة ،إثر
قائمة من املبادرات العربية واإلنســانية والعاملية ،ارتبطت
بهذه القامة اإلنسانية والثقافية واإلدارية العالية التي نعتز
بها يف بالدنا.
وقد تــراءى يف مجلس إدارة الجمعية الســعودية لطب
األسنان الحايل ،أن اجتماع أطباء األسنان من مختلف أنحاء
العالم اإلســامي ،هنا يف رحاب أم القرى ،فيه تجسيد لهذه
األخوة يف الدين واالجتماع حول حب هذه البقعة الغالية عىل
قلوب أمتنا ،ما جعل من موعد انعقاد املؤتمر عندنا جميعاً،
موعــدا ً تهفو إليه القلوب ،وتتوق إليــه األرواح .يقول ربنا
عز وجل يف محكم التنزيل ،عىل لســان سيدنا إبراهيم عليه
السالم ،صاحب الدعوة التاريخية املستجابة التي تتفيأ أمتنا
اإلســامية ظاللها الوارفة حتى اليوم منذ مئات الســنني،
وتقطف جناها املشتهى ،هنا يف جوار بيت الله الحرام ،حيث
الراحة والســكينة ،والتقرب إىل الله بما رشع لنا من نسك،
طمعا ً يف مرضاته ،وطلبا ً لخريي الدنيا واآلخرة ،ولواذا ً ببيته
املحرم ضارعني إىل الله بالدعــاء أن يرفع عن األمة بالءها،
ويكشف الغمة عن املستضعفني واملرشدين من أبنائها.
س َك ُ
ي ذِي َز ْر ٍع عِ ن َد بَيْ ِتكَ
{ َّربَّنَا إِنِّي أ َ ْ
نت ِمن ذُ ِّريَّتِي ِبوَادٍ َغ ْ ِ
َ
ا ْلمُحَ َّر ِم َربَّنَا ِليُقِ يمُوا ْ َّ
اس تَهْ ِوي
الصالَ َة َفاجْ عَ ْل أ ْف ِئ َد ًة مِّ َن الن َّ ِ
ْ
َّ
َ
ات لعَ لهُ ْم يَش ُك ُر َ
إ ِ َلي ِْه ْم وَا ْر ُز ْقهُ م مِّ َن الثَّمَ َر ِ
ون}.
وإن مما يثلج الصدر ،وتطيب به النفس ،إجماع حارضي

مؤتمر مكة الســابق من خارج اململكة عىل أنه من أجمل
املؤتمرات التي حرضوها يف حياتهم .فالحمد لله الذي هدانا
لهذا ،وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله.
ويُظل مؤتم َرنا هذا العام عه ُد خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل ســعود -حفظه الله ،-امللك
اإلنســان الذي أخذ عىل عاتقه منذ الساعات األوىل لتسلمه
مقاليد الحكم يف البالد ،أن يكمل مســرة أخيه امللك عبدالله
بن عبدالعزيز -رحمه الله .-وإن ثقة شعبنا السعودي بهذا
القائد الكبري بال حدود ،ويقيننا أنه –حفظه الله -بعد هذه
العقود الطويلة من التمرس يف شؤون السياسة والحكم ،قادر
–بتوفيق الله -عىل تحقيق آمال شعبه ،وتلبية طموحاتهم.
فخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،ليس
جديدا ً عىل الشعب ،ومواقف التي يعلمها الجميع حق العلم
تشهد له –حفظه الله -بأنه صاحب سياسة الباب املفتوح،
وهي مدرسة إدارية ارتبطت بمقامه السامي الكريم.
إن اآلمال منعقدة عىل حزم امللك سلمان ومتابعته الدقيقة،
يف الدفع بكثري من املنجزات التي من شأنها أن تحقق نقالت
فارقة ،وتلبي كثريا ً مــن االحتياجات التي طاملا تطلع إليها
الســعوديون ،وأيضا ً الوفاء بالتزامات اململكة تجاه أمتها
اإلسالمية التي ما من شــك يف أنها سيكون لها حظ عظيم
مــن اهتمامات خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز بعد تاريخ طويل من عطائه غري املحدود ألمته،
وتبنيه لقضاياها ،فضالً عن سجله الحافل والزاخر باألعمال
الخريية الواسعة ،السجل املكتنز بقائمة من اإلنجازات التي
يؤمل الجميع ،أن هذا العهد الزاهر سيشهد املزيد منها.
أتمنى للحضور إقامة ســعيدة بمكــة وعمرة مقبولة..
ونسأل الله أن نراكم أعواما ً مقبلة عدية..
والله املوفق
آفاق طب األسنان يناير 2015
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رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس التحرير

د .مشاري بن فرج العتيبي
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مدير التحرير
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سكرتيرة التحرير

أ .أمل بنت عبد اهلل الدريس
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أ .طلعت عيد
المراسلات باسم رئيس
التحرير
ص.ب  52500الرياض 11563
المملكة العربية السعودية
البريد الالكتروني :

afaq@ksu.edu.sa

الموقع الالكتروني:

afaq.ksu.edu.sa

الآراء المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها وليس بالضرورة عن رأي

العدد السابع والعشرون جمادى الثاني  - 1436أبريل 2015

أهالً  ..أطباء الغد ..
يرس مجلة « آفاق طب األسنان» أن تطل عليكم وللمرة الثانية هذا العام :
بخطى ثابتة  ...وأقالم واعدة  ...وروح متجددة
فلقد سهرنا وتعبنا  ..ليكون هذا العدد بني أيديكم خالل فرتة وجيزة ..
ولنؤكد عزمنا الصادق عــى تلبية رغبــات قرائنا الكرام يف إصدار أكرث من
عدد سنوياً !! وهذا إنجاز جديد يسجل للجمعية السعودية لطب األسنان.
فباألمس القريب شهدت الرياض انعقاد املؤمتر السادس والعرشون للجمعية
السعودية لطب األسنان.
واليــوم تشــهد مكة املكرمة  ...قبلة املســلمني  ..انعقاد املؤمتر الدويل
الثاين عرش لطب األسنان..
هذه املؤمترات واألنشطة البحثية  ،العلمية والطبية ما هي إال دليل دامغ عىل
صدق النوايا ..مثابرة العمل ..حسن التنظيم ..
والسعي الدؤوب لتطوير مهنة طب األسنان يف اململكة ،والذي
ت ٌوج الجمعية السعودية لطب األســنان عىل رأس الجمعيات العلمية لخمس
سنوات متتالية ...
وهاهي بقلبها الكبري الذي يضم جميع العاملني يف طب األسنان
تسلط الضوء عرب « آفاق طب األسنان» عىل برعم جديد يف حديقتها
الغناء هو  « :النادي السعودي لطلبة طب األسنان» والذي يضم:
شباب اليوم  ..أطباء الغد  ..عامد املستقبل ..
بارك الله فيكم  ..وحقق أحالمكم  ..ومن خاللكم ندعو الجميع ملزيد من
التعاون إلثراء مجلتكم وتطويرها لتبقى مزهرة  ،مثمرة  ،تنطق بلســان
جمعيتكم .

مدير التحرير

د .قيصر كباش

contents
د.محمد الرافعي :لدينا في وزارة الصحة برامج متعددة
هدفها األساسي الوقاية من تسوس األسنان 20

حقائق
قرآنية
عن الزراعة
والعظام

فعاليات النادي السعودي
لطلبة طب األسنان

30

الخطأ الطبي وكيفيه
تجنب الوقوع فيه 48

42

د.سعود أورفلي:
نطمح في التوسع
بالمراكز التدريبية
المتميزة لمواكبة
النهضة العلم َّية
والصحية في المملكة

54

ابتكار فرشاة تنظف األسنان
موصولة باإلنترنت 62

متابعات

برعاية كريمة من أمير منطقة مكة المكرمة
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل

مؤتمر مكة الدولي الثاني عشر لطب األسنان
تحــت رعاية كريمــة من صاحب
السمو امللكي األمري خالد الفيصل أمري
منطقة مكــة املكرمة تنظم الجمعية
السعودية لطب األسنان بالتعاون مع
وزارة الصحة ومستشفى قوى األمن يف
مكة املكرمة مؤتمر مكة الدويل الثاني
عرش لطب األسنان وذلك يف الفرتة من
 13 – 11جمادى اآلخــرة 1436هـ
املوافق  31مارس –  2أبريل 2015م يف
فندق برج الساعة فريمونت.
وقد تم استقطاب  16متحدثا ً عامليا ً
لهذا املؤتمر من أمريكا وبريطانيا وكندا
والســويد والدول العربية والخليجية
باإلضافــة اىل عــدد مــن املتحدثني
املتميزيــن محليا ،كما ســيعقد من
ضمن نشاطات هذا املؤتمر الكبري 10
ورش عمل خــال أيامه الثالثة والتي
سوف يقدمها ويرشف عليها أساتذة
ومتخصصون يف كافة تخصصات طب
االسنان وفروعه.
كما ســيقام عىل هامــش املؤتمر
معــرض طبــي حيث ســتقوم فيه
الــركات املتخصصــة يف صناعة
منتجات طب االســنان بعرض أخر
وأحــدث ما توصــل إليــه العلم من
منتجات وأجهزة وأدوات تهم املهنة.
ولقــد حصل املؤتمر عــى اعتماد
 23ساعة تعليم مستمر للمؤتمر من
قبل الهيئة الســعودية للتخصصات
الصحية.
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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 اإلدارة
وكيل كلية طب األسنان للشؤون األكاديمية
جامعة الدمام

د .مشاري بن فرج العتيبي

عضو مجلس اإلدارة
مدير مركز صحي قوى األمن بالعاصمة
املقدسة ،استشاري اصالح وتجميل األسنان

أ.د ياسر محمد الخياري

عضو مجلس اإلدارة
وكيل الكلية -مدير مستشفى األسنان الجامعي
جامعة امللك عبد العزيز  -جدة

د .أسماء أحمد فادن

عضو مجلس اإلدارة
أستاذ مساعد قسم طب الفم وعلوم التشخيص
كلية طب األسنان – جامعة امللك سعود
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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حديث الصور

وسط مسيرة حافلة ومشاركة نخبة من أساتذة طب األسنان

صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبداهلل
ابن عبدالعزيز يفتتح فعاليات المؤتمر السعودي
العالمي ( )26للجمعية السعودية لطب األسنان

األمير تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز خالل تكريمه من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان د .محمد بن إبراهيم العبيداء

افتتح صاحب الســمو الملكي األمير تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض السابق،
يــوم الثالثــاء  22ربيع األول 1436هـــ الموافق  13ينايــر 2015م حفل افتتــاح المؤتمر الســعودي العالمي
الســادس والعشرين للجمعية السعودية لطب األســنان ،وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض.
وكان في اســتقبال ســموه لدى وصوله مقر الحفــل معالي وزير الصحة الســابق الدكتور محمد بن
علــى آل هيــازع ،ومعالي وزيــر التعليم العالي الســابق الدكتور خالد بــن عبد اهلل الســبتي ومعالي مدير
جامعة الملك ســعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ورئيس الجمعية السعودية لطب األسنان
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د .محمد بن إبراهيم العبيداء.
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األمير تركي بن عبد اهلل راعي حفل افتتاح المؤتمر السادس والعشرون للجمعية خالل افتتاحه فعاليات المؤتمر

ربع قرن
وبدئ الحفل بآيات من القــرآن الكريم ،ثم
كلمــة لرئيــس الجمعية الســعودية لطب
األســنان ورئيس اللجنــة املنظمة للمؤتمر
الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء قال فيها:
إن ربع قــرن من الزمــان واملؤتمر يواصل
محفلــه الطبي العاملي ،بعطــاء وتجدد مع
انطالق دورته السادسة والعرشين من هذه
املسرية الحافلة ،وبمشــاركة قائمة طويلة
من أهم أساتذة طب األسنان يف العالم.
وأوضح العبيــداء أن هــؤالء األطباء وعىل
بالحضور هنا
مدار األعوام املاضية ،رشفونا
ِ
بيننا يف الريــاض ،متحدث َ
ني عن كل جدي ٍد يف
متســارع ُ
ِ
التطورات
ري
هذا العِ ل ِم
الخطى ،كث ِ
ِ
َ
وا ُملســتجَ دّات ،األمر الذي أثــرى مهنة طبِّ
ب َ
ية.
األسنان يف اململكة ،وأثرى فعالياتِها املِن ْ َ ِ
وتابع رئيــس الجمعية أن هــذه املؤتمرات
ِ
ِ
ِ
الريادية يف
اململكة
مكانة
تعزيز
أســهمت يف
ِ
املنطقة ،ال نقو ُل عىل صعيد طبِّ األســنان
جميع ُّ
الصعُ ــ ِد العلميَّة،
وحَ ْســب ،بل عىل
ِ
َ
ــهدَها بل ٌد َق َف َز ْ
ت
ش
شاملة
يف طفر ٍة علميَّة
ِ
عرش سنوات من ثماني
غضون
جامعاتُ ُه يف
ِ
ِ

األمير تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز في افتتاح المعرض المصاحب للجمعية السادس والعشرون
ً
ٍ
جامعة ،منها  28حكومية،
جامعــات إىل 38
ُ
وأرس َل إىل ن ٍ
ِ
الجامعات يف ثالثني
خبة من أهم
ً
مئة وخمســ َ
دولة نح َو ٍ
ٍ
مبتعث يف
ن ألــف
ِ
التخصصات ومنها
تسع ســنوات ،يف جميع
طبُ األســنان ،وأننا نُعَ ِّو ُل عىل هؤالء جميعا ً
ِ
والوثب بم َُقد ِ
الوطن
َّرات
مواصلة املســر،
يف
ِ
ِ

ِ
ٍ
آفاق
والتنموية
العلميَّــة
وثبات جديــد ًة إىل ٍ
أرحب.

بناء أجيال

وقال الدكتور العبيداء إن شــيئا ً من هذا ما
فضل ِ
الله وتوفيقِ ِه ،لوال
كا َن ِليَتَحَ َّق َق ،بعــد
ِ
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األمير تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز في جولة للمعرض المصاحب للمؤتمر
بدورها فِ يمــا ي َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
خليجية وعربية.
مشاركات
قائمة
خالل
ُتواف ُق
لالضطالع
وبدور التعلي ِم األســنان،
بقيمة العل ِم،
آمنت
وجو ُد قياد ٍة
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أجيال هــذا الوطن ،خاد ِم عليه بهذا الخصوص ،والســيما أن الجمعية وبني رئيس الجمعيــة أن مؤتمر هذا العام
املحــوريِّ يف ِبناء
ِ
ٌ
ً
ٍ
نحو ُمو َّ
مبادرات يضم  25متحدثا عامليا من تسع دول توفرت
َس ٍع يف
وعىل
ال
أص
طة
ُنخر
م
عبد
بن
الله
عبــد
امللك
الرشيفني
الحرمــن
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
مجلس إدارتِها الحايل ّ ،اللجنة العلميَّة للمؤتمــر عىل انتقائه إلثراء
اجتماعية عِ َّد ٍة تبناها
العزيز آل ســعود ،القائ ُد الذي احتض َن آما َل
ِ
ِ
ِ
والوقائية ،املؤتمر بكل جديد يف مهنة طب األسنان حول
التوعوية
خالل تقدي ِم األنشطة
بعاطفة أُبــ َّو ٍة نادر ٍة من حاك ٍم من
أجيال بال ِد ِه
ِ
ِ
ٍ
الكشف ،ألكثر من ٍ
ِ
ِ
ِ
العالم ،إىل جانب أن املعرض املصاحب زادت
اجتماعية.
فئة
وحمالت
لشــعوب العال ِم التي طاملا سعى
بل
،
ه
ب
لشع ِ
ِ
َّ
 شــفا ُه الل ُه َمســاحته ما يزيد عــى  30باملئة عن العام
وسل َم ُه من كل سوء َو َر َّد ُه إلينا
ُ
ً
ِّ
ِ
مرت مربع،
تعزيز مسيرة
صحيحا ً معاىف -يف كل ما من شــأنِه تحقيق
املايض ،مُرتبِّعا عــى ثمانية آالف ٍ
لنحو سبع َ
والعيش املشــركِ
َّ
ني عارضاً ،وأن هذا يسهم يف
والحوار وأضاف أن الجمعية وحرصا ًمنها عىل اإلسها ِم تتس ُع
الســام واألمن
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ٍ
ِ
ملعروضات تمث ُل جدي َد التكنولوجيا مل ٍ
ٍ
ِ
هنة
العلمي ،تنظ ُم سنويّا ثراء
البحث
تعزيز مسري ِة
يف
الحضاريِّ بينها.
ِّ
ِ
َ
ُ
ِ
ٍ
بالتقنية وا ُملعَ د ِ
ِ
ٍ
َحِ
ِ
مّ
ّات املتطور ِة
االرتباط
طب األسنان ،شــديد ِة
لطالب
،
بحثية
مسابقات
ثالث
ز
ي
ا
م
إن
بالقول
الجمعية
واستطرد رئيس
ِ
ِ
مثل طبِّ األسنان.
وطالب
اململكة ،وأطباء األســنان حديثي التخــرج،
األسنان يف
النفس ،أ َّن واق َع ِصحَّ ِة
يف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ِ
ال يُواكبُ أبدا الطفــرة العلميَّة واملهْ نية التي املاجستري .باإلضافة إىل جائز ٍة ألفضل م َ
ُلص ٍق
يَشهدُها هذا التخصص ،فما زالت ُ
َ
أهمية البحث
تنافس عليها هذا العام  150ملصقاً،
علمي،
تسوس
آفة
ِ
ّ
ِ
ِ
بنسبة إصابات عالية ِ
األسنان وألقى مديــر جامعة امللك ســعود الدكتور
ألبحاث أطباء
تالم ُس فضالً عن تقدي ِم الدع ِم
األسنان تَتَ َشب َُّث
ِ
ِ
ً
ً
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
حَ
َ
بدران العمــر كلمة ،أكد فيهــا أن الجامعة
االمتياز ماديا ولوجستيا.
 90يف املئة بل تزيد ،ما يعني أننا أمام تميَّة يف فرتة
ِ
ٍ
ٍ
وطنية موحَّ د ٍة تقو ُم عىل وزف العبيداء البشارة بتحقيق الجمعية هذا ملســت أهمية البحث العلمي يف نهضة األمم
اسرتاتيجية
وضع
ِ
ُ
ً
ً
(تســع وأربع َ
وأهلية ،ملجاب ِ
ٍ
ٍ
َش ٍ
ني) فبــادرت إىل جعله هدفا اســراتيجيا لها يف
الخطر العام املرك َز األول عىل 49
َهة هذا
حكومية
اكة
ِ
ٍ
ً
ً
ً
ِ
نســانية تضمها عملهــا األكاديمي وبرامجهــا القائمة عىل
جمعيــة علميَّة
الصحة
مســتقبل
العواقب عىل
ري محمو ِد
صحية وإ ِ
ِ
غ ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
الخامســة عىل البحث واملعرفة ،وأن هــذا التوجه إنما يأتي
جامعة امللك ســعود ،للمر ِة
ألجيال اململكة.
العامة
ِ
َ
ُ
ِ
ٍ
الجمعية ،وث ِ
بات استجابة لتحرك حكومة اململكة نحو العناية
حاجة عىل اإلطالق التوايل ،يف تأكي ٍد جدي ٍد لقو ِة
وتابع العبيداء لســت يف
ِ
ِ
الســعودية لطبِّ أدائِها ،وتَجَ ُّد ِد عطائِها ،محلياً ،وخارجيا ً من بالبحث العلمي والحث عليه.
الجمعية
لتأكي ِد اســتعدا ِد
10
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الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان يلقي كلمته في افتتاح المؤتمر

الجمعية تحقق
َ
المركز األول على 49
ً
جمعية علمية صحية
وإِنسانية هذا العام
وأضاف العمــر أن الحاجة تتأكد عىل تعزيز
املجاالت املتعلقة بالطب وصحة ا ِإلنســان،
ومنها طب األسنان ،وذلك أن املسؤولية امللقاة
عليها كبرية جدا ً بســبب التطور املســتمر
يف املجال الطبي ،وتتابع االكتشــافات فيه،
األمر الذي يفــرض أن اإلنجازات املتحققة
واملنتظرة من املتخصصــن والباحثني فيه
ستكون دائمة التحرك يف منحى صاعد.
وبني العمر أن مستشــفى طب األســنان
الجديــد الذي يضم تســعة أدوار ويوشــك
عىل االفتتاح بـ  472عيادة أســنان مجهزة
بأحدث التجهيزات ،وغرف للعمليات وأجنحة

جانب من األوبريت الوطني «حبها يروي القلوب» والعرضة السعودية في افتتاح المؤتمر
للتنويم ،سيكون دافعا للمتخصصني يف طب
األسنان لتقديم دور أوسع ونجاحات أفضل
وإنتاج براءات اخرتاع وتشجيع الطالب عىل
ذلك.
وشــهد الحفل عرض أوبريت وطني ،بعدها
قدم رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان
د .محمد بن إبراهيــم العبيداء درعا ً تذكاريا ً

لصاحب الســمو امللكي األمري تركي بن عبد
الله وملعايل وزيــر التعليم العايل ،وك َّرم األمري
تركي بن عبد الله الجهات الراعية والداعمة
للمؤتمر ،ثم افتتح سموه املعرض املصاحب
للمؤتمــر ،واطلع عىل ما احتــواه من آخر
التقنيــات الحديثة يف مجــال طب وجراحة
األسنان.
آفاق طب األسنان أبريل 2015

25
11

حديث الصور

ضيوف المؤتمر ورئيس و أعضاء مجلس إدارة الجمعية في لقطة تذكارية مع د .آل هيازع

األساليب الوقائية
كما اســتقبل معايل وزير الصحة السابق
الدكتور محمــد آل هيازع يــوم الثالثاء
 22ربيــع األول 1436هـ املوافق  13يناير
2015م رئيس الجمعية الســعودية لطب
اﻷسنان الدكتور محمد بن ابراهيم العبيداء
وأعضاء مجلــس إدارة الجمعية وضيوف
املؤتمر نقباء ورؤســاء الجمعيات العربية
والخليجية لطب األسنان وذلك عىل هامش
فعاليات املؤتمر السعودي العاملي السادس
والعرشيــن للجمعيــة الســعودية لطب
األسنان بمركز الرياض الدويل للمؤتمرات
واملعارض.
ويف بدايــة اللقاء رحب وزيــر الصحة آل
هيازع بضيوف املؤتمر  ،متمنيّا ً لهم التوفيق
والنجاح لهذا التجمع الطبي املهم.
وقد اجتمع الوفد الزائر أيْضا ً مع د.محمد
بن عبد الله الرافعي مدير عام طب األسنان
يف وزارة الصحة ودار خــال اللقاء تبادل
الخربات واســتعراض أبرز املســتجدات
والتطورات التي تشــهدها الوزارة وبحث
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وزير الصحة السابق
يستقبل رئيس
الجمعية السعودية
لطب اﻷسنان وأعضاء
مجلس إدارة الجمعية
وضيوف المؤتمر نقباء
ورؤساء الجمعيات
العربية والخليجية
لطب األسنان
مــع الحضور األســاليب الوقائية لصحة
الفــم واألســنان يف الوطــن العربي وما
تشــكله جوانــب التوعية مــن رضورة

قصوى يف القضاء عىل التسوس وخصوصا ً
عند األطفال ،وحرض اللقــاء د .عبد الله
الكريديس مستشــار وكيل وزارة الصحة
للتخطيط واقتصاديــات الصحة وعضو
مجلــس اإلدارة ود.فيصل الشــعيل أمني
مجلس الجمعية ود .أســماء فادن عضو
مجلــس اإلدارة وأ.د.يارس الخياري عضو
مجلس إدارة الجمعية.
كمــا قام الوفد بزيــارة ملركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالميَّة
من ناحيته أعرب رئيس الجمعية السعودية
لطب األســنان الدكتور محمــد العبيداء
عن شــكره وتقديره للقــاء وزير الصحة
مؤ ِّكدا ً بأن جمعية طب األســنان تتعاون
وتقف مــع توجهــات وزارة الصحة من
خالل تقديم األنشطة التوعوية والوقائية
وحمالت الكشف والرتكيز يف دورة مجلس
إدارة الجمعية الحــايل عىل فئات املجتمع
املحتاجــة للرعاية والدعــم أمثال أطفال
التوحد ومتالزمة دوان ودار األيتام.
وعىل هامش فعاليات املؤتمر الســعودي

د .آل هيازع خالل اجتماعه مع ضيوف المؤتمر ورئيس الجمعية السعودية لطب األسنان وأعضاء المجلس
العاملي الســادس والعرشيــن للجمعية
السعودية لطب األسنان تم تكريم وتسليم
الجوائــز للفائزيــن بمســابقة األبحاث
وامللصقات العلميَّة ودعــم أبحاث أطباء
االمتياز وذلك يوم الخميس  24ربيع األول
1436هـــ املوافق  15ينايــر 2015م عىل
رشف ســعادة وكيل الجامعة للدراسات
العليــا والبحث العلمي األســتاذ الدكتور
أحمد بن ســالم العامري وبحضور رئيس
الجمعية الســعودية لطب األسنان رئيس
اللجنة املنظمــة للمؤتمــر د .محمد بن
إبراهيم العبيداء.
وطالب وكيل جامعة امللك ســعود بإيجاد
جهــة عليا كهيئــة أو وزارة خاصة تتوىل
اإلرشاف عىل البحث العلمي مع تخصيص
الدعم املادي الــكايف ،لتوحد الجهود ..الفتا ً
إىل أن ذلــك يحدث نقلة نوعيــة هائلة يف
جميع املجاالت باململكة.
وقال :وجود جهة للبحث العلمي يسهم يف
توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف وطني
يساعد عىل تطوير خطط التنمية باململكة،

فالبحث العلمي ليس ترفاً ،ولكنه يصب يف
خدمة املجتمع واالقتصاد.
وفيمــا يخص الجمعية الســعودية لطب
األســنان قال :هي الجمعيــة األوىل التي
حققت املركــز األول يف تقييم ملدة خمس
ســنوات متتاليــة ،وإن دل هذا عىل يشء
فإنَّه يدل عىل حسن التنظيم واإلدارة ،كما
أنها تحقق التواصل بني قطاعات التدريس
واملســتجدات العاملية يف املجــال ،وهو ما
يحقق رسالة الجمعية وينقلها من نجاح إىل
آخر ،ونحن يف جامعة امللك سعود فخورون
جدا ً بأداء الجمعية السعودية لطب األسنان
حيث أصبحــت نموذجا متطــوَّرا ً يمكن
للجمعيات األخرى ان تحتذي به.
وقد ذكر رئيس اللجنــة العلميَّة للمؤتمر
الدكتور عبد اللــه الكريديس أنه تم تقييم
املشاركني بناء عىل جودة البحث وتتضمن
وضوح الفكرة وتصميم الدراسة واالبتكار
العلمي .كما تم أيْضا ً تقييم املشاركني من
جهة الطرح بناء عىل التفاعل مع الحضور
ووضوح اإللقاء وجودة التصميم املقدم.

وقد خــرج املؤتمــر الســعودي العاملي
الســادس والعرشون للجمعية السعودية
لطب األســنان بإيجاد اسرتاتيجية وطنية
موحدة للحد من تســوس األسنان ،الذي
تزيد نســبة اإلصابة به بني األطفال عىل
 90يف املئة ،ويشــارك فيها جميع الجهات
ذات العالقةَّ ،
عب برنامج وطني يقوم عىل
الرشاكة الحكومية واألهلية.
رصح بذلك رئيس الجمعية السعودية لطب
األســنان ،واملرشف عىل إدارة الجمعيات
العلميَّة بجامعة امللك سعود الدكتور محمد
بن إبراهيم العبيداء ،وقال :إن املؤتمر شدَّد
عىل مواصلة دعم البحث العلمي عن طريق
إقامة حفل إعالن وتقديم الجوائز للطالب
وطلبة الدراسات العليا وأطباء االمتياز.
ولفت العبيداء إىل أن من ضمن التوصيات
العمــل عىل التواصل مــع جميع الجهات
والقطاعات املختلفــة لعرض تجاربهم يف
منهجية التدريس املختلفة ،واالســتفادة
من الخربات األكاديمية املتاحة ،وأن تقوم
الجمعية بتكثيف الجهــود والتعاون مع
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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د .آل هيازع يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وضيوف المؤتمر
كليات طب األسنان يف اململكة والقطاعات
األخرى إليجاد آلية ملشــاركتها يف خدمة
طب األسنان ،وإعطاء الفرصة إلبراز دور
التخصصات املســاندة لطب األسنان عن
طريق مشاركاتهم يف املحارضات الرئيسية
وورش العمل.

نجاح كبير

إىل ذلــك ،حقق املؤتمر نجاحــا ً كبريا ً عىل
مســتوى الحضور والتنظيم واستقطاب
املتحدثني الدوليني واملحللني ،بجهود ذاتية،
أرشف عليها املنتمون للمهنة يف القطاعات
الصحية واألكاديمية كافة ذات العالقة.
وأشار الدكتور عبد الله الكريديس رئيس
اللجنة العلميَّــة للمؤتمــر إىل أن اللجنة
املنظمة للمؤتمر حرصــت هذا العام عىل
طرح أحدث املستجدات التي تهم املمارسني
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يف هذه املهنة بجميع تخصصاتهم ،واختيار
متحدثني لهم باع طويل يف البحث العلمي،
وممن قاموا بإجراء بحــوث علميَّة عدة،
وتم نرشهــا يف مجالت علميَّــة محكمة،
واختيار املتحدثــن املهتمني باملوضوعات
التــي تتوافق مع شــعار املؤتمر املقرتح
للســنة الحالية ،الذي كان بشعار «حلول
رقمية مبتكرة»
وكشف «الكريديس» عن استقبال نحو
 59ورقة علميَّة للمحارضات ،وتم قبول
 4منها فقط للمحارضات ،وتحويل 17
منها إىل ملصق علمــي ،يف حني تقدم
نحو  141ملصقا ً علمياً ،وتم قبول 98
منها.
من ناحيته ،أكد الدكتور فيصل الشــعيل،
أمني مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب
األســنان رئيس لجنة املطبوعات وموقع

الشــبكة العنكبوتية ،أهمية اســتخدام
التقنيــة الرقمية بوكن ،التــي تقوم عىل
تحميل امللفات الورقية إىل رقمية ،،مضيفا ً
بأن لها انعكاســا ً كبــراً ،وحققت نتائج
إيجابيَّة ،من خالل تســهيل الحصول عىل
األوراق العلميَّة وامللصقات للمشاركني يف
املؤتمر.
من جهته ،أوضح الدكتور عصام الحيدري،
رئيس لجنة العالقــات العامة ،أن اللجنة
استقبلت املتحدثني من دول عدة يف العالم،
وقامت بمرافقتهم من قِ بل أطباء األسنان،
وتوفري املواصالت والســكن ،وتم التنسيق
بزيارة وزيــر الصحة للوفود املشــاركة
من الدول العربيــة والخليجية من نقباء
ورؤســاء جمعيات طب األسنان ،وزيارة
ضيوف املؤتمر لعدد من املواقع التاريخية
واملعالم البارزة يف العاصمة الرياض.

رئيس الجمعية د .محمد العبيداء يلقي كلمته في الحفل الختامي بقرية العاذرية

ضيوف المؤتمر في زيارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

حيــث تم تضمني برنامج ضيوف املؤتمــر زيارة ملركز امللك
فيصل للبحوث والدراســات اإلسالمية لالطالع عىل إنجازات
املركز العلميــة والبحثية إضافة إىل االطالع عىل املخطوطات
العربية واإلسالمية القديمة التي تحتوي عىل الرتاث العربي
و اإلسالمي وذلك بتاريخ  21ربيع األول 1436هـ املوافق 12
يناير 2015م.
وقد أقيم الحفــل الختامي للمؤتمر يف قرية العاذرية الرتاثية
باستضافة كريمة من صاحب السمو امللكي األمري عبدالعزيز
بن فهد بن عبدالعزيز ،حيث استمع الضيوف واملتحدثني إىل
رشح موجز عن تاريخ اململكة وثقافتها وتراثها ،كما قاموا
بجولة ميدانية يف أنحــاء القرية الرتاثية والســوق القديم
واالطالع عىل الحرف واملشــغوالت اليدوية ،إضافة إىل تناول
املأكوالت الشعبية ومشاهدة العرضة السعودية.

اطالع الضيوف على التراث العربي واإلسالمي في مركز الملك فيصل

د .محمد العبيداء يكرم الدكتور منير ضومط

ضيوف المؤتمر يشاركون في العرضة السعودية في الحفل الختامي بقرية العاذرية

العاذرية ومركز الملك فيصل
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في مؤتمر اإلمارات الدولي

الجمعية السعودية تشارك في الدورة الـ( )19لطب األسنان
ومعرض طب األسنان العربي (ايدك دبي )2015

تكريم الجمعية السعودية لطب األسنان من اإلتحاد العلمي العالمي الثاني عشر لطب األسنان

أ.د عبد اهلل الشمري ود .عبد الوهاب العوضي ود .محمد الرافعي برفقه رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان
16
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شاركت الجمعية السعودية لطب
األســنان يف فعاليات الدورة التاسعة
عرشة مــن مؤتمر اإلمــارات الدويل
لطب األسنان ومعرض طب األسنان
العربي «إيدك  -دبــي  »2015بوفد
رسمي برئاســة الدكتور محمد بن
إبراهيم العبيداء رئيس مجلس إدارة
الجمعية الســعودية لطب األسنان
وعضوية كل مــن :الدكتور عصام
الحيدري نائب رئيس مجلس اإلدارة
والدكتور محمد الشــهري أمني املال
والدكتور عاصــم األنصاري عضو
مجلــس اإلدارة والدكتور مشــاري
العتيبي عضو مجلس اإلدارة والدكتور

فيصل الشعيل أمني املجلس.
وقد افتتح املؤتمر ســمو الشيخ
حمــدان بن راشــد آل مكتوم نائب
حاكم دبي وزير املالية ،رئيس هيئة
الصحة يف دبي بمشــاركة أكثر من
 1400رشكة ومؤسســة معنية من
 130دولة.
وأقيمت فعاليات املؤتمر ملدة ثالثة
أيام مــن تاريــخ  17إىل  19فرباير
2015م بمركز دبي الدويل للمؤتمرات
واملعــارض ،حيث تــم تخصيص
ســت قاعات للمؤتمر والفعاليات
العلميــة املرافقة ،وســت قاعات
أخرى للرشكات الطبية لعرض آخر
منتجاتهم الطبية واملعدات وآخر ما
توصلت إليه هذه الصناعة.
تشمل أجندة مؤتمر «إيدك دبي»
لهــذا العام عــددا ً مــن الفعاليات
املصاحبة التي تضم املؤتمر الوقائي

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في زيارة لجناح الجمعية السعودية لطب األسنان في إيدك دبي 2015م

الدكتور عبد السالم مدني ُيكرم الجمعية السعودية لطب األسنان خالل زيارته لجناح الجمعية في مؤتمر إيديك  -دبي
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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د .برناردينو من الجمعية األمريكية لطب األسنان  A.D.Aفي زيارة لجناح الجمعية في مؤتمر إيديك
لطب األســنان لوزراء الصحة بدول
مجلس التعــاون الخليجي ،وملتقى
دبي العاملي لطب األسنان وورش عمل
متخصصة ومسابقة أفضل امللصقات
يف مجال طب األســنان وعرض كافة
امللصقات ،إضافة إىل الدورة السادسة
من املســابقة الطالبية بمشاركة 6
جامعات ،واجتمــاع االتحاد العلمي
العاملي لطب األسنان ،وجوائز «إيدك
دبي».
الجديــر بالذكر أنه ُ
خصص جناح
للجمعية وجنــاح ملؤتمــر مكة يف
املعرض املصاحب للمؤتمر.
18
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د .عبد السالم مدني خالل زيارته لجناح مؤتمر مكة في المعرض المصاحب إليدك دبي 2015

الجمعية السعودية تشارك في فعاليات مؤتمر
النقابة التونسية ألطباء األسنان

وزير الصحة التونسي يستقبل نقباء ورؤساء جمعيات طب األسنان في الوطن العربي
شــاركت الجمعية الســعودية لطب األســنان يف فعاليات
«مؤتمر النقابة التونسية ألطباء األسنان» ،الذي تنظمه نقابة
أطباء األسنان التونسية خالل الفرتة من  7-6فرباير 2015م يف

فندق قولدن توليب املشتل يف تونس بحضور الدكتور محمد بن
إبراهيم العبيداء رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب
األسنان.

في تخصصي إصالح األسنان وعالج اللثة

الدكتوران الذياب والعمري يلقيان
محاضرتين علميتين في الرياض

الدكتور سلطان الذياب محاضرًا

ضمن أنشــطة الجمعية السعودية
لطب األســنان يف منطقة الرياض أقيم
لقاء علمي وذلك يــوم األحد  29صفر
1436هـــ املوافق  21ديســمرب 2014
م يف فنــدق شــراتون بالرياض .ألقى
فيه املتحدث الدكتور ســلطان الذياب
يف تخصص إصالح األســنان والدكتور
عبد الله العمري يف تخصص عالج اللثة
محارضتني علميتني قيمتني ،حرضهما
نخبة من املتخصصني.

الدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتور عبداهلل العمري
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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مدير إدارة طب األسنان في وزارة الصحة د.محمد الرافعي:

لدينا في وزارة الصحة برامج متعددة هدفها
األساسي الوقاية من تسوس األسنان

يســر “آفاق طب األســنان” أن تستضيف ســعادة الدكتور/
محمــد عبــد اهلل الرافعي مديــر إدارة طب األســنان في وزارة
الصحــة ونفخر باســتضافته في هذا العدد ،حيــث كان لنا هذا
اللقاء.
نرجو تعريف قراء “آفاق طب األســنان”
ببطاقتكم الشخصية؟
 الدكتور /محمد عبد الله الرافعي. حائز عىل بكالوريوس طب األســنانمن جامعة امللك سعود عام 1991م.
 شــهادة املاجســتري يف االستعاضةالســنية من جامعة ماركيت األمريكية
عام 1998م.
 عملت استشاريا يف االستعاضة السنيةالإدارة العامة لطب الأسنان
يف مركز األســنان بمدينة امللك ســعود
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الطبية.
 ُكلفت بالعمل مديرا عاما لطب األسنانيف وزارة الصحة منذ عام 2003م وحتى
اليوم.

وقاية المجتمع
* ما توجهات إدارة طب األســنان يف وزارة
الصحة حيال وقاية املجتمع من مشــكالت
وأمراض األسنان؟
 -ال شــك أننا نجمع عىل أهمية الوقاية

يف الخدمة الصحية بشــكل عام ويف األســنان
بشكل خاص ،ألن املحافظة عىل صحة وسالمة
ا ِإلنسان هي الضمان لتوفري امليزانية الضخمة
التي ترصف عىل الخدمــات العالجية وبالتايل
يعود ذلك بالنفع عىل الوطن واملواطن.
وفيما يخص أمــراض الفم واألســنان فمن
املعروف أن تسوس األسنان هو مشكلة كبرية
ويف ارتفاع مستمر وحسب الدراسات املسحية
الحديثــة يف اململكة العربية الســعودية فإ َّن
نسبة اإلصابة بتســوس األسنان قد فاقت 90
يف املئة لدى رشيحة األطفال ،ومع األســف فال
يوجد حلول جذرية كاللقاحات أو التطعيمات
وغريها للقضاء عىل تلك املشكلة ،ومن املعلوم
أن النخر السني أو تســوس األسنان من أكثر
األمراض انتشــارا ً عىل مستوى العالم ويمكن
الوقاية منه بأســاليب بسيطة تتمثل يف تغيري
ســلوكيات املجتمع وتحديدا ً بالعناية املركزة
بنظافة الفم واألسنان.
ولدينــا يف وزارة الصحة برامج وقائية متعددة
تقام بشــكل مســتمر يف مختلــف املناطق
الصحية ،كما توجد لدينــا فرق وقائية يف كل
منطقة هدفها األســايس الوقاية من تسوس
األسنان.

صعوبات نواجهها

* برأيكــم كطبيب أســنان أوال ً وكإداري ثانيا ً ما
الصعوبات التي تواجهونهــا يف العمل الوقائي يف
مجال طب األسنان؟
لدينا نقطتان أساســيتان يف الصعوبات التي
نواجهها:
األوىل :تتمثل بمقدم الخدمة :واملقصود به طبيب
األســنان أو أخصائي صحة الفم واملساعدون
الصحيــون حيث نجــد تفاوتــا ً يف تعليمهم
وتدريبهم حول العمــل الوقائي وأهمية العمل
امليداني عىل مســتوى املجتمع ،وذلك يعود من
وجهة نظري الختالف أماكن دراسة العاملني
لدينــا واختالف الكليات التــي تخرجوا منها،
وهذا ما يســبب التفاوت الكبري يف مستويات
األداء النهائي للخدمات التي يقدمونها.
الثانية :تتمثل بمتلقــي الخدمة :واملقصود به
األرسة وهي عماد املجتمع ويتم اســتهدافها
يف تقديم النصائح بهدف املحافظة عىل أسنان
األطفال الذين هم شباب املستقبل ،فإننا نجد

الدكتور محمد الرافعي مع الدكتور قيصر كباش مدير التحرير
وبمقارنة بســيطة بأن معدل أعداد األطفال
يف األرسة الواحــدة يف مجتمعنــا مرتفع جدا ً
باملقارنة مع األرس لدى الشعوب األخرى ،وهذا
يمثل عبئا ً كبريا ً عىل األرسة بشــكل عام وعىل
األم بشكل خاص ،فهي غري قادرة عىل ضبط
ومتابعة ســلوكيات العدد الكبري من أطفالها
من حيث العناية بالنظافة الفموية وتفريش
األسنان اليومي ألبنائها...

محاور أساسية
* تحدثتم عن الوقاية واألرسة ما املهام التي تقوم
بهــا إدارة طب األســنان يف وزارة الصحة لتوعية
األرسة ومعالجتها؟

ذكرت يف ســياق حديثي أن لدينــا العديد من
الفرق الوقائية التــي تعمل عىل ثالثة محاور
أساسية:
أوالً :التثقيــف والتوعيــة الصحية :من خالل
املحارضات التوعوية يف املراكز الصحية املنترشة
يف كافة أرجــاء اململكة وكذلك نرش امللصقات
التثقيفية التوعوية واللوحات اإلرشــادية يف
امليادين والشــوارع الرئيسة ،إضافة لطباعة
العديد من الكتيبــات والنرشات التي تحمل يف
طياتها إرشــادات حول الطرق املثىل للعناية
بصحة الفم واألسنان التي تم تصميمها حسب
الفئة العمرية املستهدفة.
ثانياً :اإلجراءات الوقائيــة :وتتمثل يف تطبيق
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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توحيد تصاميم مراكز طب األسنان التخصصية بسعاتها المختلفة
مادة الفلور موضعيا ً لــدى األطفال أو وضع
املادة الســادة الالصقة للميازيب والشقوق يف
األسنان الخلفية خاصة لدى طالب الصفوف
األوىل يف املــدارس االبتدائية من خالل عيادات
طب األسنان املتنقلة (املحمولة).
ثالثاً :اإلجراءات العالجية :من خالل العيادات
التخصصيــة الثابتة للــوزارة التي تعمل عىل
معالجة أمراض الفم واألسنان يف كافة املناطق
الصحية يف أرجاء اململكة.
وهنا ال بُ َّد من التنويه أن أطباء املراكز الصحية
يقومون بعمل كشــف دوري ملرىض السكري
يف عيادات األسنان بهدف توعيتهم ومالحظة
التطورات يف تأثري الســكري عىل األنســجة
اللثوية.

تعاون مثمر
* هل هناك تعاون بني إدارة طب األسنان يف وزارة
الصحة مع جهات صحية أخرى خاصة يف الجانب
الوقائي؟
 نحن نؤمن باملقولة الشــهرية (درهم وقايةخري من قنطــار عالج) ولذلــك فإننا نرحب
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بالتعــاون املثمر والبنّــاء يف الجانب الوقائي
مع مختلف القطاعــات الصحية وتحديدا ً مع
كليات طب األسنان املختلفة يف اململكة ،وكذلك
التعاون مع إدارات طب األسنان يف دول مجلس
التعــاون الخليجي من خالل لجنة صحة الفم
الخليجية التي يتم من خاللها تبادل الخربات
وتطبيق أنشطة وقائية موحدة ،ومن أهم تلك
األنشطة إقامة األســبوع الخليجي التوعوي
لصحة الفم واألسنان.

النخر السني
* مع تنامي ارتفاع معدل اإلصابة بالنخر الســني
يف املجتمع ومع ازدياد عدد السكان يف اململكة ،هل
لديكم خطة توســعية يف خدمات طب األسنان يف
الوزارة؟
ً
ً
 لقد شهدت الســنة املاضية توسعا كبريا يفخدمات طب األســنان العامــة والتخصصية
وتطويرهــا من حيث الكــم والكيف لتواكب
النمو الســكاني وذلك بزيــادة أعداد عيادات
طب األسنان يف املستشفيات واملراكز الصحية
واملراكز التخصصية لطب األسنان التي تقوم

الخدمات العالجية والوقائيــة يف مجال طب
وجراحة الفم واألسنان ،ولقد وضعت الوزارة
خطة اســراتيجية لخدمات طب األســنان
عىل مدى عرش ســنوات وبــدأ العمل بها منذ
ثالث سنوات وشــملت تكثيف العمل الوقائي
والتوسع بعيادات طب األسنان ،وخالل العام
املايض تم تشــغيل أربعة مراكز جديدة لطب
األســنان يف :الدمام واملدينــة املنورة ونجران
وســكاكا (الجوف) وحاليا ً يجري العمل عىل
استكمال إنشاء ستة مراكز تخصصية يف كل
من :تبوك ،القصيــم ،القطيف ،الباحة ،حائل،
حفر الباطن.
ً
كمــا هناك عــرون مركزا لطب األســنان
قيد اإلنشــاء بتصاميم حديثة موحدة شكالً
ومضموناً ،تم مراعاة حجمها وأعداد العيادات
فيها بما يتناســب مع عدد سكان كل منطقة
سواء مدينة أو محافظة.
كافة تلك املراكــز التخصصية تقدم خدمات:
جراحة الفم والفكني وعالج جذور األســنان
والتقويم ومعالجة وجراحــة اللثة إىل جانب
طب أسنان األطفال ،ولقد تم دعم هذه املراكز

أنشطة إدارة طب األسنان خالل األسبوع الخليجي

اإلرشادات الصحية في المدارس

بالكوادر املتخصصــة لضمان تقديم خدمات
عالجية دقيقة.

إجراءات متبعة
* يف اآلونة األخرية انتــرت العديد من األمراض
واألوبئة يف العالم ،ما اإلجراءات املتبعة بالنســبة
لعيادات طب األسنان؟
 نظرا ً ملا تُوليــه وزارة الصحة من االهتمامبمجاالت وطرق مكافحــة العدوى يف جميع
مرافقها الصحية والقطــاع الخاص فلقد تم
إعداد آليــة ومعايري ملكافحــة العدوى ومنع
انتشــار األمراض واألوبئــة يف عيادات طب
األسنان باملشاركة مع اإلدارة العامة ملكافحة
عدوى املنشآت الصحية وتوزيعها عىل جميع
اإللكرتوني ،وتتضمن
املناطق ويف موقع الوزارة
ّ
آليــات ومعايــر محدَثة خاصــة بالتعقيم
ومكافحــة العدوى بعيادات األســنان بما يف
ذلــك املتطلبات الالزمة مــن أجهزة ومعدات
طبية ولوازم ومؤرشات لقياس األداء وكفاءة
التعقيم الرضوري ،كما تــم وضع خطة من
عدة محاور لتطوير تجهيزات ومجاالت وطرق
مكافحة العــدوى خصوصا ً يف ظل انتشــار
العديد من األمراض عاملياً ،كما وضعت الوزارة
برنامجا ً خاصا ً لتدريب أطباء وفنيي األسنان
يف كافة املناطق الصحية عىل وســائل وطرق
التعقيــم ومكافحة العــدوى للحيلولة دون
انتشار األمراض.

العدد كافٍ

* هل هناك توجه إلنشــاء كلية طب أسنان تتبع

اللوحات اإلرشادية في ميادين المدن
االبتعــاث إىل الجامعات املتميزة بعدة دول ويف
عدة تخصصــات أو االبتعاث الداخيل لربنامج
االختصاص الســعودي أو من خالل الدورات
التدريبيــة القصرية التي تركــز عىل التدريب
أطباء المراكز الصحية
الرسيري والعميل وهنا البــد من التنويه بأن
يقومون بالكشف الدوري
الــوزارة تقوم بإجــراء الــدورات التدريبية
التأهلية داخليــا ً وخارجيا ً ألطباء وأخصائيي
على مرضى السكري
وفنيي األســنان ويف كافة املجاالت بهدف رفع
السوية العلمية واإلنتاجية ملا فيه الخري لخدمة
في عيادات األسنان
املجتمع.
لتوعيتهم بتأثيره على
* كلمة أخرية لكم عرب “آفاق طب األسنان”؟
 هي كلمة شكر وتقدير لهذه املجلة العريقةاألنسجة اللثوية
ملــا تقدمه لنا من جرعــات علمية وإخبارية
باللغة العربية إضافــة إىل تغطيتها الجوانب
لوزارة الصحة؟
االجتماعية والتطويرية ملهنة طب األســنان
 نحن نــرى أن أعداد كليات طب األســنان والعاملني فيها يف كافة أرجاء وطننا الحبيب،يف الوقــت الحايل ٍ
كاف ،وقــد يفوق االحتياج ،فلكم منــي ومن كافة الزمــاء يف إدارة طب
وعلينا الرتكيــز اليوم حــول مخرجات هذه األسنان بوزارة الصحة كل التحية والشكر عىل
الكليات وتدريــب الخريجني من خالل برامج مجهوداتكم والله ويل التوفيق.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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الجمعية تكرم الفائزين باألبحاث
تم ضمن فعاليات املؤتمر الســعودي العاملي
السادس والعرشون للجمعية السعودية لطب
األسنان تكريم الفائزين بمسابقات األبحاث
وامللصقــات العلمية وذلك يــوم الخميس
 24ربيع األول 1436هـــ املوافق  15يناير
2015م برعايــة وحضور ســعادة وكيل
الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمي
األســتاذ الدكتور أحمد بن ســالم العامري
وبحضور رئيس الجمعية الســعودية لطب
األســنان رئيس اللجنة املنظمة للمؤتمر د.
محمد بن إبراهيم العبيداء.

وجاءت النتائج عىل النحو التايل:
أوال  :جائزة أطباء األسنان حديثي التخرج:
املركز األول د .إبراهيم سليمان الصنيع
املركز الثاني د .ربا فهد السالم
املركز الثالث د .سارة القحطاني.
ثانيــا :جائــزة البحث العلمــي لخريجي
الدراسات العليا:
املركز األول د .الهنوف صالح الدغيشم
املركز الثاني د .محمد عبد العزيز الك َريم
املركز الثالث د.نورة سعود السباعي.
ثالثا جائزة أفضل ملصق علمي:

املركز األول د.ريان أحمد الحبيش
املركز الثاني د.صالح أحمد العجالن
املركز الثالث د .عيل عبد املجيد بركات
دعم أبحاث أطباء االمتياز
عبد املحسن عبد الرحمن الزوير
فهد مريض العنزي
عدنان محمد بازاربايش
محمد قينان العجمي
عبد امللك عبد الله الجعفري
وفيما ييل ملخصــا ً لبعض من هذه األبحاث
باللغة العربية:

المركز األول /جائزة أطباء األسنان حديثي التخرج
الدكتور إبراهيم سليمان الصنيع
بعنوان :تحليل تركيز الفلورايد في
ّ
المتوافرة
محاليل غسول الفم
تجاري ًا في الرياض بالمملكة العربية
السعودية
األهداف :يُوىص باستخدام محاليل غسول
الفم ا ُملحتوية عــى الفلورايد للوقاية من
تســوس األســنان .هدفت هذه الدراسة
إىل تقييــم تركيــز الفلورايــد يف محاليل
مختلفة من غســول الفم ا ُمل ّ
توافرة تجاريا ً
يف الريــاض ،اململكة العربية الســعودية،
ومقارنة القيم التي تم الحصول عليها مع
تلك التي حددها الصانعــون .الطرق :ت ّم
تحديد ما مجموعه  25ماركة من محاليل
غسول الفم يف أسواق مدينة الرياض خالل
الفرتة من أغسطس-ســبتمرب  2013وت ّم
ضمها إىل الدراسة.
أشــار تســعة عرش نوعا ً منها إىل نسبة
فلورايد الصوديوم “ ”NaFوستة لم تحتو
عىل نســبة الرتكيز .ت ّم الحصول عىل ثالث
زجاجات من نفس دفعة التصنيع من كل
نوع من محاليل غســول الفم ،وباإلضافة
إىل ذلك تــ ّم رشاء ثالث زجاجات من دفعة
أخرى ،ليبلغ مجمــوع العيّنات  6من كل
نوع .أُجري تحليــل العيّنات بعد التخفيف
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أ.د .أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود ود .محمد العبيداء رئيس الجمعية يكرمان الفائز د .إبراهيم الصنيع
ٌ
باســتخدام قطب م ّ
مختلف إىل حد كبري (أقل) من
ُخصــص للفلورايد املدروســة
ُ
ومُح ّلل األيونــات يف كلية العلوم ،بجامعة القيم املحدّدة من الصانعني .خمسة أنواع
من محاليل غسول الفم فقط احتوت عىل
امللك سعود.
ً
النتائج :تراوح متوســط تراكيز الفلورايد الفلوريد برتكيز ال يختلف كثريا عن الرتكيز
يف العيّنات املدروســة من محاليل غسول ا ُملوىص به يف محاليل غسول الفم ا ُملستعملة
الفم من  8.38جــزء يف املليون ( )®Vozaيوميّا ً  0.05يف املئة ( 225جزءا يف املليون).
إىل  448.72جــزء يف املليون ( Sensodyneاالستنتاجاتّ :
توفر معظم محاليل غسول
ً
 .)®Pronamelأظهــر  ANOVAفــروق الفم ا ُملتاحة تجاريــا الفلورايد املوضعي
ذات داللة إحصائيــة ( )0.05<pيف تركيز للمســتهلكني برتكيزات أقــل من القيمة
الفلورايد بني 25نوعا ً تحت الدراســة .بدا ا ُملحددة مــن الصانعني ولكــن أكثر من
ّ
أن تركيز الفلورايد يف  60يف املئة من األنواع الرتكيز ا ّملوىص به  0.05يف املئة.

المركز الثاني /جائزة البحث العلمي لخريجي الدراسات العليا
الكريم
الدكتور محمد عبد العزيز َ

أ.د .أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود ود .محمد العبيداء رئيس الجمعية يكرمان الفائز بالمركز الثاني د .محمد عبد العزيز الك َريم
بعنوان  :دراسة لخواص الوجه
والفكين لذوي متالزمة داون في
السعودية
أھداف البحث :إن الھدف من البحث والذي
يقام ألول مره يف الســعودية ھو دراســة
الخواص الوجھیة والقحفیة باســتخدام
األشعات الرأسية لدى عینة سعودیة
مصابــة بمتالزمة داون ومقارنة ذلك مع
عینة ســعودیة ضابطة ومطابقة ملعرفة
الفــروق والخواص التــي يختلفون فيها
عن الغــر مصابني وبالتايل تســجل هذه
اإلختالفات للمساعدة يف عالجهم للوصول
الطباق فموي سليم وصحي .
منھجیة البحث:

تم مشــاركة ســتون مصاب بمتالزمة
داون يف ھذه الدراســة وتم أخذ أشعات
جانبية للرأس لكل فرد منھم ودراســة
الخواص
الوجھیة والقحفیة  .نتائج ذوي متالزمة
داون تم مقارنتھا مع أشعات
ملجموعة ضابطة ومطابقة ذات خواص
محددة .تــم املقارنة بیــن املجموعتین
باســتخدام التحلیــات اإلحصائیــة
املناسبة.
النتائج:
وجد إختالفات يف نتائج الفحص باألشعات
بین مــرىض متالزمــة داون واملجموعة
الضابطــةٌ .الختالفات ســجلت يف آجزاء

مختلفــة من الرأس مــن ضمنها الفكني
العلوي والسفيل
باإلضافة لربوز األسنان والشفتني العلوية
والسفلية
الخالصــة :إســتنادا عىل نتائــج البحث
الســابق یمكننا األستنتاج أن ھناك فروق
جوھریة يف الخــوص الوجھیة والقحفیة
عند فحصھا
باألشــعة بین األشــخاص الســعودیین
ذوي متالزمــة داون واملجموعة الطبیعیة
الضابطة.
البحث يفيد فئة هامه يف املجتمع من ذوي
اإلحتياجات الخاصة ويساعد يف عالج كثري
من أمراض الفم والفكني.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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المركز الثاني /جائزة أفضل ملصق علمي
الدكتور صالح أحمد العجالن

أ.د .أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود ود .محمد العبيداء رئيس الجمعية يكرمان الفائز بالمركز الثاني د.صالح أحمد العجالن
بعنوان :قياس مدى وعي األباء
السعوديين حول أهمية حافظ
المسافات في طب أسنان األطفال
إن معــدل مشــاكل تطابق األســنان
تزايد يف العقود االخرية  ،وتعد مشــاكل
تطابق األسنان إحدى مشاكل األسنان
الشائعة هي وتسوس األسنان وأمراض
اللثــة واملشــاكل الناتجة عــن زيادة
ترســيب مركبات الفلورايد يف األسنان
(الفلوروســز) ذلك حســب الدراسات
املنشــورة يف الدوريــات العلميــة .إن
عالج مشــاكل تطابق األسنان يتكون
من جزئــن األول هو الجــزء الوقائي
والثاني هو الجزء التصحيحي .وحافظ
املســافات يندرج تحت الجزء الوقائي
وهو جهاز يقوم بحفظ مسافة األسنان
اللبنية املفقودة مبكرا ً حتى وقت ظهور
األســنان الدائمة وتجنب خسارة تلك
املســافة نتيجة ميالن األسنان االخرى
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باتجاه الفراغ الحاصل .بالتايل فإن جهاز
حافظ املسافات يقلل من مشاكل تطابق
األسنان املســتقبلية والحاجة للعالج
التصحيحــي لتقويم األســنان لبعض
الحاالت .الغرض من هذه الدراســة هو
قياس مدى وعي األباء السعوديني حول
أهمية حافظ املســافات يف طب أسنان
األطفال .الطريقة املتبعة إلجراء الدراسة
هي استبانة الكرتونية مربوطة بتوقيت
زمني موزعــة عىل مختلــف مناطق
اململكة العربية السعودية االدارية ( 13
منطقة إدارية) وكان عدد املشــمولني
يف الدراسة  628شــخصا ً تم اختيارهم
بشــكل عشــوائي ويمثلون مختلف
رشائح املجتمع بمختلف مســتوياته
التعليميةويراجعــون مختلف عيادات
األسنان من املراكز والعيادات الخاصة
واملستشفيات الجامعية واملستشفيات
التابعة لوزارة الصحة واملستشــفيات

العســكرية االخــرى .و أظهرت نتائج
الدراســة أن حــوايل  %40مــن األباء
املشــمولني بالدراســة يعلمون ما هو
حافظ املســافات وما هي استخداماته
وحوايل  %26فقــط يعلمون متى يجب
عليهم أخــذ أطفالهم لزيــارة طبيب
األسنان .كما أظهرت الدراسة أن حوايل
 %70من األباء يعلمون ماهي الطريقة
الصحيحة لتنظيف أسنان أطفالهم وأن
حوايل  %60من األباء الذي يعلمون ماهو
حافظ املسافات عىل دراية كافية بكيفية
التعامل مع الجهاز من ناحية تنظيفه و
أوقات زيارة طبيب األسنان واالجراءات
املتبعة يف الحــاالت الطارئة .وبناء عىل
نتائج الدراسة يجب الحرص عىل توجيه
جهود التوعية نحــو التعريف بأهمية
حافظ املسافات واستخداماته و أوقات
مراجعة طبيب األسنان واالجراءات التي
يجب اتباعها يف الحاالت الطارئة.

المركز الثالث /جائزة أفضل ملصق علمي
الدكتور علي بركات

أ.د .أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود ود .محمد العبيداء رئيس الجمعية يكرمان الفائز بالمركز الثالث د.علي بركات
بعنوان :مدى تاثير جاذبية الوجه
على جاذبية االبتسامة
قد يتبادر إىل األذهــان ما إذا كان لجاذبية
الوجه تأثري عىل جاذبية االبتسامة؟
مما ال شــك فيه أن أهمية املظهر الحسن
وتناسق األســنان لهما أثر كبري يف إعطاء
انطبــاع إيجابي عند الحكــم عىل صفات
األشــخاص ،الذين نقابلهم للمــرة األوىل،
فقد أشــارت الدراسات إىل أن اإلنسان يتأثر
بشــكل كبري بجاذبية الوجــه وبالتحديد
جاذبية العينني بالدرجة األوىل بنسبة % 34
ومن ثم الفم ومظهر األسنان بنسبة .% 31
وباعتبار أن شكل األسنان املتناسق الجذاب
واالبتســامة املثالية مطلب مهم يف عرصنا
الحارض ،نظرا ً لزيادة الوعي الطبي يف مجال
طب األسنان وإدراك الناس ألهمية املحافظة
عىل صحة أســنانهم ،إضافة إىل التـــأثر
امللحوظ بوســائل اإلعالم ،كلها عوامل أدت

إىل دقة مالحظة األشــخاص حول جاذبية
وتناسق مظهر األسنان.
وملعرفة مدى تأثر طبيب األســنان بجاذبية
الوجه عند تقييم جاذبية االبتســامة قامت
مجموعــة من أطبــاء االمتيــاز يف كليات
الرياض لطب األســنان والصيدلة بإجراء
استطالع بحثي شــمل أكثر من  150طبيبا ً
وطبيبة أســنان والعديد مــن االخصائيني
واالستشاريني يف تخصص إصالح وتجميل
األســنان يف مدينــة الرياض وقد شــملت
الدراسة تقييم عرش صور البتسامات نجوم
هوليــوود كاملة مع الوجــه وكذلك تقييم
صور ابتســاماتهم فقط دون الوجه ،وقد
بينت نتائج الدراســة أن املشاركني الذكور
ضمن الفئة العمرية بني عرشين إىل خمسة
وعرشيــن عاما ً هم الفئــة العمرية األكثر
تاثــرا ً بجاذبية الوجه عنــد تقييم جاذبية
االبتســامة ،وقد لوحظ أيضا ً أن املشاركني

الذكور واإلناث اشرتكوا يف املعايري الجمالية
نفسها عند تقييم جاذبية االبتسامة ،بينما
اختلفوا اختالفا ً جذريــا ً يف املعايري املتعلقة
بتقييم جاذبية االبتسامة يف الصور التي كان
الوجه واضحا ً بها ،بسبب تأثرهم بجاذبية
الوجه.
ولألغراض الطبيــة املتعلقة بعالج الحاالت
التجميلية لألسنان ينصح بتحليل االبتسامة
مقارنة مع خطوط الوجه العمودية وخطوط
الوجه األفقية بالتناسق مع مستوى العينني
والحاجبني ومســتوى األنف والشــفتني
ومن ثم تحليل االبتســامة بشكل دقيق عىل
مستوى األسنان حرصا ً دون الوجه لضمان
أفضل النتائج العالجية.
الجدير بالذكر أن البحث املشــارك حاز عىل
جائزة املركز الثالث يف مســابقة امللصقات
العلميــة يف مؤتمــر الجمعية الســعودية
السادس والعرشين املقام يف مدينة الرياض.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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أبحاث

المركز الثاني /دعم أبحاث أطباء االمتياز
الدكتور فهد بن مرضي العنزي

أ.د .أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود ود .محمد العبيداء رئيس الجمعية يكرمان الفائز بالمركز الثاني د.فهد بن مرضي العنزي
بعنوان :تناول الحديد لألطفال لمكافحة
فقر الدم في بعض األحيان يؤدي إلى
تصبغ األسنان اللبنية أو الدائمة
تهدف الجمعية الســعودية لطب األسنان
كإحــدى الجمعيات العاملــة يف املجتمع
الصحي إىل دعم أطباء أســنان االمتياز يف
مشــاريعهم البحثية وتلك الدراسات التي
تجرى ال تقترص فائدتها عىل طب أســنان
األطفال فحســب ،بل تتعدي إىل املساعدة
أيضا ً يف تحســن الصحة العامة لألطفال.
ذلك الدعم يتجىل يف قيامهم بذلك من خالل
منح مالية ملساعدة أطباء أسنان االمتياز
إلجــراء وتطبيــق مشــاريعهم البحثية
واملساعدة عىل نرشها أيضاً.
يف هذا املقام ســوف أتحدث عن تجربتي،
حيــث إنني حصلت بعد توفيــق الله عىل
منحة الجمعية الســعودية لطب األسنان
لفئة أطباء أسنان االمتياز لعام  ١٤٣٦هـ
وذلك عن مرشوعي البحثي وهو بعنوان :
«احتمالية تصبغ األســنان خارجيا ً جراء
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الجرعة العالية من رشاب الحديد ،ورشاب
الحديد مستمر اإلفراز يف األسنان اللبنية»
الذي شارك معي يف إعداده كل من الزمالء
د.عبدالله العتــن ود.حمد العنزي ود.عبد
الله األسمري وبإرشاف مبارش من د.شارت
بانــي من كليات الرياض لطب األســنان
والصيدلة.
وكفكــرة موجزة عن هــذا البحث فإن
هنالــك العديد من األطفــال يف اململكة
العربية الســعودية وهم فئة غالية عىل
أنفسنا يعانون من فقر الدم الناتج عن
نقص الحديد يف الدم وعليه فإن من طرق
العالج لهذا النقــص أن أطباء األطفال
يبدؤون بوصف الحديد يف شــكل رشاب
مكمل غذائي يتم تناوله عن طريق الفم
وهو يوصف بشــكل روتينــي لألطفال
للمســاعدة يف مكافحة فقــر الدم لهذه
الفئة .وأنه من األعراض غري املرغوب بها
نتيجة تناول هذه املكمالت وأنه يف بعض
األحيان من املمكــن أن تؤدي إىل تصبغ

األسنان اللبنية أو الدائمة منها وتقودنا
إىل مشــكلة أخرى وهي أنها من املمكن
أن تؤثر عىل مظهر الطفل بابتســامته
وبالتايل عىل ثقته بنفسه ،ويف ذات الوقت
قد تجعل الوالدان يشعران ببعض القلق
إزاء مظهر وجمال طفلهم.
ومن املشاهدات الخاصة ألطباء األسنان
خالل الكشــف عىل أسنان األطفال بشكل
دوري أنهــم بحاجة إليجاد وســيلة للحد
من تصبغ األســنان الناتج عن استخدام
مكمالت الحديد عىل األســنان وذلك دون
املساس باملكمالت الغذائية للطفل أو حتى
إيقافها.
وللعلم أنه تباع مكمالت الحديد يف السوق
السعودي عىل شكل رشاب املادة الفعالة يف
املكمل الغذائــي تحتوي عىل حديد رسيع
االمتصــاص وآخر بطــيء االمتصاص و
الهدف من هذا البحث هو القيام باختبار
إمكانية تأثري هذين الشكلني من مكمالت
الحديد يف تصبغ األسنان.

المركز الخامس /دعم أبحاث أطباء االمتياز
الدكتور عبدالملك عبداهلل الجعفري

د .محمد العبيداء رئيس الجمعية يكرم الفائز بالمركز الخامس د.عبدالملك عبداهلل الجعفري
بعنوان :زيادة وعي طالب وطالبات
طب األسنان حول التوقيت األمثل
لتطبيق المادة الالصقة وكيفية
نجاح الحشوات

يف دراســة قمنا بهــا يف املختربيف
جامعة امللك عبدالعزيــز ،تم تجميع
 ١٥ســنا ً من األســنان السليمة وتم
تخزينها يف محلول ملحي لتنظيفها،
ثم قمنا بقص األسنان وإزالة الجذور
واملينا الخارجيةلألسنان بجهاز قص
مخصص لألســنان ،ثم قمنا بتنعيم
الجــزء الداخيل من األســنان بورق
ســيليكون مخصص لتنعيم األسنان

لتكويــن طبقة من ترســبات املواد
السنية يف القنوات الداخلية.
ومن جانب آخر تم تقســيم األسنان
إىل أربــع مجموعات ليتم دراســةاملادة
الالصقة حسب املدة التي تم وضع املادة
الالصقة بها ،ثم الحشــوة ،فاملجموعة
األوىل كانت حســب تعليمــات الرشكة
املنتجةواملجموعة الثانيةتم وضع املادة
الالصقة ملدة  ٣٠ثانية واملجموعة الثالثة
ملدة دقيقــة كاملة وآخــر مجموعةتم
وضع املادة ملدة خمس دقائق قبل وضع
الحشوة.
ثم تم وضع العينات يف مياه مقطرة

يف جهاز تكون درجــة الحرارة فيه ٣٧
درجة مئوية ملدة  ٢٤ساعة ثم تم وضع
العينات بشكل طويل وعريض للحصول
عــى عينات متعددة من كل ســن ،ثم
تم إدخــال كل عينــة يف جهاز لقياس
قــوة التالصق بــن الحشــوة واملادة
الالصقة،وتم حســاب االختالف يف كل
مجموعة ليتم تحديد مــدى قوة هذه
املادة الالصقة.
وهدف الدراســة :زيادة وعي طالب
وطالبات طب األســنان حول التوقيت
األمثل لتطبيق املادة الالصقة وكيف أنها
تؤثر عىل نجاح الحشوات.
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النادي السعودي
لطلبة طب األسنان

رئيس النادي الدكتور رامي الحجيلي لـ”آفاق طب األسنان”:

نبتعد عن االرتجالية حتى يكون عملنا
مؤسساتيًا يعتمد الخطط وتمويلها

الدكتور رامي الحجيلي رئيس النادي السعودي لطلبة طب األسنان

أهــداف كبيرة يضطلع بها النادي الســعودي لطلبة طب األســنان،
أهمهــا تعريــف المهتمين من طــاب الثانوية بكليات طب األســنان
وطريقــة الدراســة وفــرص القبــول فيهــا ،وتعزيــز المهــارات التي ال
يشــملها الجانــب األكاديمــي ،وتســليط الضــوء علــى مرحلــة ما بعد
التخــرج ألطبــاء االمتيــاز مــن توظيــف واســتكمال الدراســات العليا
واالبتعــاث وتغطيــة جانب التوعية الصحية بالفم واألســنان كل ذلك
وغيره يوضحه لنا رئيس النادي الدكتور رامي بن عايض الحجيلي فإلى
الحوار التالي:
30
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*عرفنا عن نفسك؟
 أخــوك رامي بن عايــض الحجييل ،طبيبامتياز ،من خريجي جامعة امللك ســعود عام
 ،2014رجل بســيط جداً ،أهــدف إىل خدمة
ديني ثم وطني قدر اإلمكان.
* تم ترشيحك رئيســا ً للنادي السعودي لطالب
طب األسنان باململكة عام  ،2014هل لديك خربات
إدارية سابقة؟
نعم ،كنت ممثالً لدفعتي ملدة سنتني متتاليتني
 ،2011 – 2010عضو املجلس االستشــاري
لألنشطة بجامعة امللك سعود ،2014 -2013
رئيس برنامج “كهاتــن” الجامعي لكفالة
األيتام  ،2013رئيس اللجنة العلمية يف حملة
التوعية برسطان الفم “يسلم فمك” لسنتني
 ،2013 – 2012نائب رئيس مجموعة تطوعية
خارج الجامعة .2014-2013

* ما أهداف النادي؟
أهداف النــادي عديدة ولكن ســأحاول أن
ألخص أهمها يف أربع نقاط رئيســة ،األوىل:
تعريف املهتمــن من طالب الثانوية بكليات
طب األســنان وطريقة الدراســة وفرص
القبول فيها .الثانيــة :تعزيز املهارات التي
ال يشــملها الجانب األكاديمــي أو يتطرق
لها بشكل بســيط لدى طالب طب األسنان.
الثالثة :تســليط الضوء عىل مرحلة ما بعد
التخرج ألطبــاء االمتياز من طرق التوظيف
وقطاعاته ،كذلك إمكانية استكمال الدراسات
العليــا واالبتعاث ،إضافة إىل ســلم الرواتب
والزيادات الســنوية .الرابعة :تغطية جانب
التوعية الصحية بالفم واألســنان للمجتمع
بشكل كامل.

مظلة الجمعية
* هل النادي يضم جميع الكليات؟
النادي تحت مظلة الجمعية السعودية لطب
األســنان وكما هو معروف لدى الجميع أن
ســقف الجمعية يضم جميع األطباء داخل
الوطن ونحن كذلك نتأىس بهم ونســتهدف
جميع الكليات يف الســعودية ولكن كما هو
معلوم قد تأســس النادي سنة  2012عىل يد
الدكتور معاذ الدورسي وتســلم الشارة بعد
ذلك الدكتور إبراهيم الفواز  2013وقد زرعا
الكثري ملن يليهما واستلمنا دفة مجلس اإلدارة
الحالية من سنة  2014وحتى اآلن ،واضعني
نصب أعيننا العديــد من األهداف وأهمها أن
يشمل النادي كل الكليات يف فرتة قصرية.
* وهل نجحتم يف هذا الهدف د .رامي؟
ال يخفى عليكم دكتوري الكريم أن تســارع
عجلة العلــم يف عهد امللك عبــد الله رحمه
الله وقــد بلغ اآلفاق ،فقد وصل عدد الكليات
الحالية إىل  24كلية طب أسنان بني حكومي
وأهيل يصــدح العلم يف جنباتها وقد تم وضع
خطــة لضم جميــع الكليــات ولكن يجب
الحذر.

عدم السيطرة
* الحذر من ماذا يا دكتور؟
الحذر من االندفاع إىل حد عدم الســيطرة فال
زال النادي يف مرحلة التكوين ،ســنة 2014

وبدأ يأتي أُكله أصبح اشرتاط العضوية
أمرا ً متقبال ً لدى الجميع عىل ما أعتقد.

الجمعية تضم جميع
األطباء داخل الوطن
والنادي يتأسى بها
في استهداف جميع
الكليات
ضم النادي  12كلية بشكل رسمي وتم وضع
جدولة سنوية حتى تكتمل جميع الكليات يف
سنة .2017
* ما املناطق التي توسعتم بها يف 2014؟
بطبيعة الحال منطقة الرياض هي األساس
لوجود فــرع الجمعية الرئيــس بها وكذلك
وجود عدد كبري من الطــاب يف تلك املنطقة
وتطور النــادي ليصل منطقة أبها والقصيم
واملدينة املنورة.

شروط االنضمام
* ما رشوط االنضمام للنادي؟
دكتوري الفاضل يف السنة املنرصمة لم نضع
أيّ رشوط أو قيود لالنضمام للنادي ولكن قد
نســتحدث رشط العضوية يف الجمعية سنة
 2015بمبلــغ رمزي يتم االتفــاق عليه مع
رئيس الجمعية الحقا ً إن شاء الله.

مرحلة التكوين
* أال تعتقد أنه من الخطــأ عدم وجود عضوية
للنادي؟
اتفــق واختلف معك يف هــذه النقطة،
سبق أن رشحت لك دكتوري أن النادي
يف مرحلة التكوين ونحتاج أن نصل إىل
أكرب قاعدة طالبية ،لذلك يجب أن تظهر
مالمح النادي وأهدافه للجميع ،ويجب
أن تعم أصداؤه ونتائجه اإليجابيَّة أركان
الكليات وبناء عىل ذلك لم نشرتط حتى
العضوية ،ولكن بعد أن اشتد عود النادي

ثالث فترات
* حدثنا عن الخطة القادمة للنادي؟
استلمنا النادي يف مؤتمر الجمعية يناير2014
وحرصت أن نبتعد عن العمل االرتجايل ويكون
العمل بشكل مؤسساتي عىل أن تقسم السنة
لثالث فرتات ،األوىل وضع الخطة واعتمادها
ومــن ثم تمويلهــا ،الثانيــة تكوين الفرق
الرئيسة والفرعية والثالثة هي التنفيذ.

القوى البشرية
* ما الصعاب التي واجهتكم يف هذه الخطة؟
يف الحقيقة الجمعية لها الفضل من بعد الله
يف وجود النادي ،فقد آمنت بجهود الشــباب
وقام د .محمد العبيداء بإعطاء ثقته الكاملة
لنا ودعمنا إداريــا ً إىل أبعد حد ،كذلك توفرت
لدى النادي القــوى البرشية إلنجاح أيّ عمل
ســواء عىل صعيد الكم أو الكيف ولكن يظل
هاجس الدعم املايل هو املؤرق بال منازع.
* كيف تجاوب القطاع الخاص معكم؟
كان ضعيفا جدا ،ساهم اسم الجمعية يف فتح
أبواب عدة ولكن عدم وجود أعمال ســابقة
ضخمة للنادي حال دون ثقة املمول وال يُالم
يف ذلك.

هم الطالب
* من هو الداعم األكرب لكم يف النادي؟
أكرب داعمي النادي هم الطالب أنفســهم ألن
النادي منهم يشــد أزره وإليهم يعود خراجه
والشــكر موصول إلدارة الجمعية السعودية
لطب األسنان ممثلة برئيسها الرجل الرائع د.
محمد العبيداء الذي لم يتوان يف تلبية الدعم
الالزم.
* كيف تقيم العمل لسنة 2014؟
ســنة ناجحة جدا ً بجميــع املقاييس وعىل
جميع األصعدة وقد تتفاجــأ إن قلت لك إن
النادي وصل لـــ 60يف املئة فقط من الخطة
املوضوعة مما يعنــي أنه ما زال لدينا الكثري
والكثري جدا ً لنقدمه.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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الدكتور قيصر كباش مدير التحرير مع الدكتور رامي الحجيلي

السنة الذهبية
* أفهم من كالمك يا دكتور أن النادي ســيصل
لنفس النجاح يف السنة الحالية 2015؟
سنة  2015بإذن الله ســتكون سنة خري
وتوفيق للجميع وأتمنى أن تدون املالحظة
القادمــة يف مذكرتك وتذكرنــي بها يناير
 2016إن كنا مــن األحيــاء ،اجتمعنا يف
مجلس إدارة النادي عــى أن نضع تحديا ً
بيننا وبني أنفسنا وأطلقنا عىل هذه السنة
اسم “السنة الذهبية” وســتكون عامرة
باملفاجآت إن شاء الله.

ملف المفاجآت
* إىل أين تتجهون يف الخطة الجديدة؟
هناك ثالثة ملفات رئيســة نعمــل عليها،
اإللكرتوني بشكل
األول :ملف تفعيل الجانب
ّ
أكرب كوجــود الفصــول االفرتاضية ونحو
ذلك .الثاني :ملف تفعيــل الجانب التوعوي
للمجتمع .الثالث :ملــف الرعاية وهو ملف
املفاجآت.
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أشكر الجمعية
السعودية لطب
األسنان ورئيسها
د.محمد العبيداء على
المنبر الذي أهدته
للطالب
والء كبير
* كيف كان التعاون من قبل مجلس إدارة النادي
الذي ترتأسه؟
برصاحة قد أنعم الله علينا بوجود أناس لديهم
والء كبري للنادي وحس باملســؤولية وقد تبنوا
جميــع أفكاره هــؤالء األشــخاص هم حجر

األساس وهم الســبب الرئيس يف ظهور النادي
بصورتــه املرشقة بعد توفيــق الله ويجب أن
يذكروا فيشكروا وهم هيا الكنهل نائبة الرئيس
ومرشفة الرياض ،ريوف الزميع مرشفة القصيم،
أنس الحق مرشف أبها ،الهنوف عسريي نائبة
مرشف أبها ،محمد الحضريي مرشف العالقات
العامة ،مهدية حيــدر عضو مجلس إدارة ،رنا
الثقفي مرشفة املدينة املنورة.
* كلمة أخرية؟
أشــكر الجمعية الســعودية لطب األسنان
ورئيســها د.محمد العبيداء عــى املنرب الذي
أهدته للطالب كما أشكر “آفاق طب األسنان”
التي أعطتنا هذه املساحة لنعرف القراء الكرام
بالنادي فكل الشــكر للدكتور قيرص كباش
مدير التحرير عىل هذه اللفتة الكريمة والشكر
موصول لفروع الجمعية وممثليها باملناطق
ولعمداء وعميدات الكليات املســاهمني معنا
يف إنجاح هذه الفكرة وال أنىس الرائعني الذين
عملوا لجعل حلم النادي واقعا ً ملموســا ً وهم
املنظمون.

فعاليات النادي السعودي لطلبة طب األسنان

د .محمد الفارسي وكيل كلية طب األسنان يلقي كلمة االفتتاح  -أبها

أنا باحث
أهدافها:
 -1تأســيس الطلبة لإلملام بأساسيات البحث
العلمي.
 - 2تأصيل القدرة عىل قراءة البحوث بسالسة.
ولقد أقيمت هذه الدورة يف الرياض يوم السبت
 13ســبتمرب 2014عىل مــرح جامعة دار
العلوم من الساعة  2ظهرا ً إىل  5عرصاً ،ألقاها
الدكتور شارات باني رئيس برنامج املاجستري
يف طب أســنان األطفال ،أســتاذ مساعد طب
أسنان األطفال ومساعد مرشف البحث العلمي
يف كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة.
ابتدأت الفعاليــة بآيات من الذكر الحكيم ومن
ثم كلمة مرشفــة منطقة الرياض هيا الكنهل

د .شارات باني يلقي محاضرته في فعالية «انا باحث» بالرياض

تحدثت فيها عن طبيعة الفعاليات القادمة يف
منطقة الرياض.
الجدير بالذكر تميز د .شارات بإيصال أهداف
املحارضة بشكل ســلس أثرى الحضور .وقام
مرشفو الفعالية عبداإلله الرشيدان وشيماء بن
ملحة بشكر املنظمني يف آخر الفعالية.
وأقيمت الفعالية بمنطقة أبها يف يوم الســبت
 13سبتمرب  2014قدم عبدالرحمن الحق طالب
طب أســنان -سنة سادســة – الحاصل عىل
شــهادة البحث العلمي من املدرسة البحثية يف
مركز امللك عبد الله لألبحاث بالحرس الوطني.
وكان يف مقدمــة الحضــور وكيل كلية طب
األسنان للشــؤون االكاديمية الدكتور محمد
الفاريس ممثــل الجمعية الســعودية لطب

جانب من حضور فعالية الرياض

األســنان يف منطقة عسري ،حيث بدأت الدورة
بآيــات من كتاب اللــه الكريم ،ثــم كلمات
تشجيعية من الدكتور الفاريس ،ثم تالها كلمة
أنس الحق عســري مرشف النادي يف منطقة
أبها ،حيث شكر الجمعية والجهات املشاركة
واملستضيفة ورشح الفعاليات املقرر إقامتها
خالل األيام القادمة وكيفية التســجيل فيها
وشــكر الجمهور واملنظمني .وكان لألحداث
نصيب من الدورة ،حيث توالت األســئلة من
الحضور حول الدورة وتم اإلجابة عليها باقتدار
ويف ختام الفعالية قام مرشفو الفعالية عمر
آل مشهور ،نجود شــايع إدريس وسمر عبد
الله سليمان بشكر الطالب املنظمني ،سائلني
الله لهم التوفيق.
ويف منطقة القصيم أقيمت الفعالية يف مجمع
الجفايل للرعاية والتأهيل بعنيزة ألقاها الدكتور
حازم رزق محارض يف جامعة القصيم يف قسم
طب أسنان األطفال يف يوم  29أكتوبر  2014من
الساعة الرابعة عرصا ً وحتى الثامنة مساء.
شهدت الفعالية حضورا ً رائعاً .وكان التفاعل
مع املحارض جليّاً .ويف الختام قام أنس العمار
مرشف الفعالية بشــكر املنظمــن والدكتور
املحارض عىل املجهــود الرائع الــذي قدموه
إلنجاح مثل هذه الدورات التي تســهم يف إثراء
الطالب.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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أفهمك
أقيمت يوم السبت  20سبتمرب 2014 فعالية
أفهمك عىل مرسح جامعــة دار العلوم من
الســاعة  9صباحا ً وحتى  3مســاء ضمن
فعاليات النادي السعودي لطلبة طب األسنان
املقامة يف الريــاض وذلك بدعم من الجمعية
السعودية لطب األســنان برئاسة د .محمد
العبيداء ،وكان هدف الفعالية املســاهمة يف
معرفة أساسيات لغة اإلشارة يف جانب الحياة
اليوميــة ،إضافة إىل الجانــب الطبي ،ألقت
املحارضة األستاذة نرسين النصار أخصائية
لغة اإلشارة ،إضافة للمدربة الصماء جمانة
عادل.
تميزت الفعالية بحســن التنظيم والدقة يف
العمل وحسن الضيافة َّ
وعب عدد من الطالب
عن تفاؤلهم بهذه الــدورة ملا لها من أهمية
يف الجانب الطبي ومحتواها اإلثرائي ،شهدت
الدورة تميــزا ً كبريا ً من األســتاذة نرسين
وطاقم التدريب ،الذي رشّ ف الفعالية قادما ً
من مدينــة جدة ،أرشف عــى الفعالية كل
من طالل الغامدي وغادة الحربي وشارك يف
التنظيم عدد من الطالب والطالبات.
ولقد أقيمــت فعاليات النــادي يف منطقة
عســر عرص يوم الســبت املوافق -9-20
 2014يف قاعات املستشفى السعودي األملاني
بعســر ،حيث قدمها الدكتور عمر سعيد
عبدالرحمن آل مشــهور .طالب طب أسنان
 سنة سادسة.وتمت الفعالية وســط حضور كبري كان يف
مقدمتهم عميد كلية طب األسنان بجامعة
امللك خالد الدكتور إبراهيم سليمان الشهراني
ووكيل كلية طب األسنان للشؤون االكاديمية
الدكتور محمــد الفاريس ممثــل الجمعية
السعودية لطب األســنان يف منطقة عسري
والدكتور عبد العزيز أبــو ملحة وكيل كلية
طب األسنان للشــؤون الرسيرية .واستعان
الدكتور عمر باألســتاذ أحمد محمد ضبعان
واألستاذ عبدالرحمن حرضت نور محمد من
ذوي االحتياجات الخاصة واألســتاذ أحمد
حسن الفيفي املرتجم لهم ،وقد قاموا بتطبيق
ما رشحه الدكتور عمر يف محارضته عمليا ً
وقد لقيت استحسان الحارضين جميعاً.
ووزعــت لجنة املنظمني أوراقــا ً توضيحية
ترشح لغة اإلشــارة وأساسياتها واإلشارات
الخاصــة بتعامل أطباء األســنان مع ذوي
االحتياجات الخاصة.
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تطبيق لغة اإلشارة خالل المحاضرة في أبها
ويف القصيم أقيمت محارضة “أفهمك” التي
ألقاها األستاذ محمد عبد العزيز الفهيد خبري
لغة إشارة يف االتحاد العربي للهيئات العامة
يف رعاية الصم .وكان الهدف منها املساهمة
يف معرفة أساســيات لغة اإلشارة يف الجانب
الطبــي ،وتم ذلك يوم الســبت بتاريخ -١٣
 ٢٠١٤-٩يف مستشفى ســليمان الحبيب يف
بريدة بحضور عدد كبري من الطالب ،والقت
استحسان الكثري مما أدى بالبعض إىل طلب
أن تقدم الفعالية كــدورة معتمدة باالتفاق
مع الجهات املختصة.
ويف نهاية الفعالية قام كل من لجني الشويخ
وأحمــد الدبــايس مرشيف الفعالية بشــكر
املنظمني مــن النادي الســعودي عىل هذه
الفرصة وتكريم املحارض عىل أدائه املتميز.
يف منطقة املدينــة املنورة أقيمــت فعالية
أفهمك املعنية بلغة اإلشــارة ،يوم الجمعة
2014-9-20م من الساعة السادسة مساء
وحتى العارشة مساء يف مركز األمري سلطان
لالحتياجات الخاصة ،حيث ألقاها األســتاذ
خالد ســليمان الذكري خبري لغة إشارة وكيل
معهد األمل ومرتجم املسجد النبوي الرشيف
واملدرب املعتمد من جامعة الدول العربية للغة
اإلشــارة وقد تميز املدرب يف جذبه للحضور

بأسلوب جميل وتمريره لعدة رسائل إ ِنسانية
بطابع ديني.
قد تجىل إبــداع الطالب املنظمــن يف املدينة
املنــورة بمراعاتهم ألدق تفاصيــل الفعالية
وقاموا كذلك باستقبال تخصصات خارج طب
األسنان حيث شهدت الفعالية حضورا ً كثيفاً.

لنتكيف مع ًا
من أهم أهدافها:
مســاعدة الطالب عىل الخروج من الضغط
النفيس ،املقدرة عىل استثمار الوقت بالشكل
األمثل ،تشخيص املشكالت املختلفة وإيجاد
الحلول لها خصوصا ً يف الجانب الدرايس.
حيث تم يوم الســبت املوافق 2014-10-18
تطبيق فعالية «لنتكي��ف معا ً» يف جامعة دار
العلوم وذلك بإرشاف كل مــن :تركي القويز
وهديــل العمــران ،ألقاها د.فهــد بن دخيل
العصيمي أستاذ مســاعد واستشاري الطب
النفيس الجســدي بكلية الطب بجامعة امللك
ســعود وبحضور كل من نائب رئيس مجلس
إدارة الجمعيــة الســعودية لطب األســنان
باململكة د.عصام بن مسعود الحيدري وعميد
كلية طب األسنان بجامعة دار العلوم د.هشام
املعلم وعدد من املهتمني بمجال طب األسنان.

بدأ التخطيط املســبق للفعاليــة قبل يوم
عرضهــا ،حيــث تم نــر اســتبيان عن
الضغوطات النفســية التي يعيشها الطالب
وأســبابها املمكنة يف حياته بحساب النادي
يف تويرت وبناء عىل طلــب محارض الفعالية
د.فهد العصيمي الســتخالص النتائج وذلك
لعرضها يف يوم الفعالية وفعال تمكن د.فهد
من الوصول إىل الجميع بأســلوب بســيط
وقريب إىل النفس.
وتطرق د.فهــد إىل أهم معوقــات النجاح
وكيفية تذليــل الصعوبات التــي يواجهها
الشخص يف حياته.
أقيمت فعالية لنتكيف معا بالقصيم يف مركز
الجفايل للرعاية والتأهيل بعنيزة يوم الثالثاء
 2014-11-4ألقاهــا املــدرب صادق أحمد
الهمدانــي مدير التدريــب املعتمد يف املركز
االستشــاري املايل ،ومدير التدريب املعتمد يف
أكاديمية نبــع اإلبداع الدولية ،مدير التدريب
املعتمــد يف األكاديميــة العامليــة للتدريب
والتطوير.
وتم إلقــاء املحارضة عىل طــاب منطقة
القصيــم تطرق فيها املدرب إىل ما يشــوب
الطالب من تكتالت نفســية ضارة بســبب
طبيعة الدراســة وكيفيــة التَ َغ ُّلب عىل تلك
الصعوبات كما قام أ .صادق بإســقاطات
جميلة مــن وحي الرشيعة عىل الزمن الحايل
يف كيفية استثمار األوقات بالشكل األمثل.
ويف ختــام الفعاليــة قــام كل املرشفني
عبدالكريم املوىس وجواهر الجربي بشــكر
املنظمني عىل جهودهم الجبــارة يف إنجاح
مثل هذه الفعاليات ،راجني من املوىل التوفيق
للجميع.
ويف املدينة املنورة أقيمت هذه الفعالية يف
قاعة ابن سينا يف مبنى التعليم املستمر،
مستشفى الصحة النفســية يوم -٢٩
 ،٢٠١٤-١١من  ٩صباحا ً إىل  ١٢مســا ًء
بتقديم مــن الدكتور أحمد حفيظ أحمد
حافظ ،استشــاري الطب النفيس ،مدير
مستشــفى الصحة النفسية مدير إدارة
الصحة النفســية والخدمة االجتماعية
يف منطقة املدينة املنورة ،ومدرب معتمد
من االتحــاد العاملي للربمجــة اللغوية
العصبية.
يف البدايــة قــام املشــاركون بكتابة أهم
الســلبيات التي يواجهونها يف دراســتهم
وقامــوا بتعليقها عىل اللوحــة .وبعد ذلك
قام الطالب والطالبات بتقســيم أنفسهم

الدكتور أحمد حفيظ يدرب الحضور بالمدينة المنورة

إىل مجموعات وأطلقوا عىل أنفســهم اسما ً
إيجابيــا ً يميزهم ،بعد ذلــك قاموا بتعبئة
معلومات شخصية عن أنفسهم من أهمها
“اللقب اإليجابي”
ثم بدأ الدكتور بالحديث عىل أن تحفيز النفس
والثقة بها يبدأ من الداخل وكيف تعزز نفسك
وتدعمها لالستمرارية بالتفاؤل .وكان الجو
حماســيا ً ومليئا ً بالحركة والتنافس بحيث
كان هنــاك بعض من املســابقات واأللغاز
لتعزيز رسعــة البديهة والذكاء وتســجيل
نقاط لكل مجموعة عىل كل نشاط.
أخــرا ً تم جمــع نقاط وفــازت مجموعة
“اإللهام” وأهداهم الدكتور هدايا قيمة هي
عبارة عن كتب لكل فرد من أفراد املجموعة،
كتــاب يف علم النفس .وتــم توزيع فواصل
كتب و” ”Flash cardsفيها عبارات محفزة

للحضور شارك يف تنظيمها رنا الثقفي ،ديمة
حمــوي ،آمنة أمني ،عليــاء زيدان وبرشى
حمدان.
ويف عسري أقيم مساء يوم السبت املوافق -18
 2014-10يف قاعة املؤتمرات باملستشــفى
السعودي األملاني بعسري فعالية لنتكيف معا
إحدى الفعاليات املقدمة ضمن برامج النادي
السعودي لطلبة طب األسنان ،التي استضيف
فيها أ.د.نبيل سفيان أستاذ اإلرشاد النفيس
بكلية الرتبية بجامعــة امللك خالد ،قدم من
خاللها تعريفا ً للضغوط النفسية ومصادرها
وكيفية التعايش معها اســتمرت ساعتني
تخللها تفاعل الحضور.
ويف ختام الفعالية تقدم مرشيف الفعالية كالً
من همام التمني وصالحة آل عيل بالشــكر
لجميع املشاركني.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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النادي السعودي
لطلبة طب األسنان
مشروعي
استمرارا للفعاليات واملحارضات وورش العمل
املتميزة التي يقوم بها النادي الســعودي لطالب
طب األســنان ،أقيمت وعىل مرسح جامعة دار
العلوم فعالية “مرشوعي” ،الفعالية تتحدث عن
الطريقة الصحيحة لدراســة وإنشاء املشاريع
الجديدة وتطوير املشــاريع واملنشآت الصغرية
والتخطيط املستقبيل وتوقع الفرص واستغاللها
وإدارة األفــكار وترجمتهــا إىل واقع ملموس
وكيفية تجــاوز العقبات التي قــد تواجه هذه
املشاريع.
يف تمام الساعة الثانية انطلقت الفعالية بحضور
كثيف من طالب وطالبات طب األسنان واملهتمني
بإنشاء مشــاريعهم الخاصة مع أستاذ مساعد
قسم األنسجة املحيطة باألسنان وصحة أسنان
املجتمع بجامعة امللك ســعود الدكتور حســان
حلواني ،حيــث تحدث عن مقومــات النجاح
للمشــاريع الشــخصية والنظر إليها بطريقة
علمية وليست مادية بحتة يف محارضة تفاعلية
مع الحضور استعرض من خاللها بعض قصص
النجاح لرجــال األعمال يف مختلف التخصصات،
وتحدث أيضــا ً عن العقبات التــي تقابل رجال
األعمال املبتدئــن وكيفية التعامل معها لينتقل
الجميــع بعد ذلــك إىل تجربة جديــدة مع أحد
النماذج الناجحة لرجال األعمــال الدكتور عبد
الله الصقعبي أخصائي باطنية ،تحدث فيها عن
تجربته الشخصية الفريدة من نوعها وكيف تم
تطوير فكرة صغرية إىل مرشوع ناجح وما كلفته
تلك الفكــرة من جهد وتضحيــات إلنجاح ذلك
املرشوع وكيفية تســخري عامل الوقت وتسيريه
بني العلم والعمل.
وأضاف أيْضا ً فائدة االستفادة من ذوي الخربة
وتجاربهم وعدم االتكال عىل املحبطني بطريقة
عرض مميــزة شــدت الحضور حتــى نهاية
املحارضة لتنتقل بعدها الفعالية إىل أحد النماذج
النسائية وهي خبرية التجميل ريم السويدي التي
تحدثت عن طرق تطوير الذات وتطوير املوهبة
وعدم احتقارها مهمــا كانت حيث تحدثت عن
تجربتها الشــخصية والصعوبات التي القتها يف
سبيل إنجاح ذلك.
ويف ختام الفعالية قام املرشفان إبراهيم العقييل
ودينا القحطاني بتكريم املحارض وشكر املنظمني
عىل مجهوداتهم الكبرية إلنجاح الفعالية.
ويف القصيم قدم الفعالية األســتاذ عبد الرحمن
املانع متخصص إدارة األعمال ومدرب معتمد يف
التنمية البرشية وأقيمت الفعالية يف مستشــفى
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حضور فعالية مشروعي في القصيم

ســليمان الحبيب بربيدة يوم السبت -١٠-١١
 ٢٠١٤من  ٤عرصا ً حتى  ٨مساء تكللت بالنجاح
وبمداخالت من الحضور بأفكارهم ومشاريعهم
السابقة وكذلك يف املشاريع املستقبلية.
وقد تحدث املحارض عن أهمية استغالل الفرص
التي تتاح للشــخص يف حياتــه وعليه أن يكون
مستعدا ً التخاذ القرارات السليمة حال وجودها.
وشدد عىل أهمية مشــاورة العقالء عند اتخاذ
الخطوات الجريئة وأن يستخري رب العاملني عند
إقدامه عىل أيّ عمل.
ويف ختام الفعالية قام املرشفــان يارس املنجم
ونورة املطريي بشكر املحارض عىل إبداعه وشكر
املنظمني الذيــن تألقوا لتظهــر الفعالية بذلك
اإلخراج الرائع.
ويف مدينــة أبهــا البهيــة قــدم النــادي
فعالية “مرشوعي” عرص يوم الســبت املوافق

٢٠١٤ -11-29م بقاعة املستشــفى السعودي
األملاني بعسري .حيث قام بتقديمها املدرب الحق
بن محمد أحمد الحق ماجستري يف إدارة األعمال
واملتخصص يف تدريب مهارات االتصال والجودة
والتخطيط االســراتيجي وإدارة الوقت وإدارة
املوارد البرشية.
وتهــدف الــدورة إىل عدة محــاور مهمة ومن
أهمها:
تعريــف الطالب عىل أساســيات إدارة األفكار
وترجمتها إىل واقع ملمــوس .وبدأت الفعالية
برتحيــب مقــدم الفعالية همام عــي التمني
بالحضور حيث كان من بينهم عميد كلية طب
األسنان بجامعة امللك خالد د.إبراهيم الشهراني
وممثل الجمعية والوكيــل األكاديمي د .محمد
الفاريس ،ثم قــام محارض الفعاليــة بتقديم
دورته للحارضين التي قدم من خاللها مفاهيم

إدارة األفكار وكيف يمكن للطالب تحويل أفكاره
إىل مشــاريع ناجحة ،وقد تحدث املحارض عن
أساسيات املشاريع الناجحة وكيف للطالب أن
يقسم وقته بما يفيد مرشوعه ويحقق هدفه.
ويف الختام شــكر املرشفــن يحيى الحضريي
وعبد الله الشــهري وهبة القرني املنظمني عىل
جهودهم الكبرية التي أظهرت الفعالية بشكلها
الرائع ،سائلني املوىل التقدم واالزدهار للنادي يف
املستقبل.

خبراتي
عىل صعيــد الفعاليات التــي يقدمها النادي
السعودي لطلبة طب األســنان وتحت مظلة
الجمعية الســعودية لطب األسنان وتحديدا ً يف
منطقة الرياض أقيمت فعالية بعنوان خرباتي
الســبت بتاريخ  29محــرم 1436هـ املوافق
 22نوفمــر  2014عىل مــرح جامعة دار
العلوم ،وذلك من الســاعة الثانية ظهرا ً وحتى
الخامسة مساء ،كانت أركان الفعالية معرفة
إعداد الســرة الذاتية والقدرة عــى اجتياز
املقابالت الشــخصية والتميز العلمي والعميل
يف املســتقبل ،وقد هدفت إىل تهيئة طلبة طب
األســنان ومن هم عىل وشــك التخرج بوجه
خاص وطلبــة التخصصات األخرى عىل وجه
العموم وتزويدهم بما يســهل عليهم القبول
والتميز كل يف مجاله..
قدم هذه الدورة العلمية املهندس األستاذ سليمان
بن فهد الهويسني وهو مدرب معتمد من املركز
العاملي الكنــدي ومدرب معتمــد يف التخطيط
الشخيص ومتخصص يف مجال توظيف الطاقات
الشبابية.

د .إبراهيم الشهراني يلقي محاضرته في عسير
وقد ركــز املدرب عــى رضورة اتخــاذ القرار
الســليم يف التخطيط املستقبيل وتحديد األهداف
الصحيحة ألنّها تختــر الجهد الالزم للوصول
للنتيجة املرجوة بعد توفيق الله.
ويف ختــام الفعالية قام مرشفــا الفعالية
محمد شاهر القحطاني وسارة فهد السناني
بالشكر الجزيل إلتاحة هذه الفرصة من قبل
إدارة النــادي لهم ،ويف منطقة عســر قدم
النــادي فعالية خرباتي بمحــارضة لعميد
كلية طب األســنان يف جامعــة امللك خالد
الدكتور ابراهيم الشــهراني والتي تهدف إىل
إملام الطالب بآلية املقابالت الشــخصية عند
التقديم للوظائف وطريقــة تجاوزها ،كما
تناول يف الجــزء الثاني من املحارضة كيفية
كتابة السرية الذاتية.

ردود أفعال الحضور على فعالية خبراتي  -الرياض

وكان يف مقدمة الحضور وكيل كلية طب األسنان
الدكتور محمد الفاريس وعدد من طالب وطالبات
الكلية .ثــم فتح املجال لإلجابة عن تســاؤالت
الحضور يف نهاية املحارضة.
الجدير بالذكــر أن هذه الفعاليــة تأتي ضمن
سلسلة فعاليات نظمها النادي السعودي لطلبة
طب األسنان بمنطقة عسري يف قاعة املستشفى
السعودي األملاني يوم السبت .2014-11-16
ويف ختام الفعاليــة تقدم املرشفون عبدالرحمن
الحق وغالية الرساســمة وانتصار جابر املالكي
بشــكر د .إبراهيم عىل استجابته لدعوتهم ،كما
شــكروا الطالب املنظمني عىل إبداعهم يف إعداد
الفعالية.
ويف القصيم أقيمــت فعالية خرباتي التي قدمها
املدرب يوســف عيل الزنيدي مــدرب معتمد يف
التخطيط الشــخيص وأقيمت الفعالية بتاريخ
 ٢٠١٤-١٠-١٨يف مستشفى سليمان الحبيب يف
بريدة ،وكان الحضــور لهذه الفعالية قويا ً ومن
مجاالت شتَّى ليس فقط طب األسنان ألهميتها
لدى الخريجني من الجامعات ،حيث تطرق فيها
املحارض ملا ال يجب أن يقال أثناء املقابلة كذلك.
وقد شــدد عىل أن طريقة كتابة السرية الذاتية
تعكس شــخصيتك التي تريد إيصالها للمتلقي
وقد أعطــى أمثلة عديدة أثنــاء املحارضة التي
القت استحسانا كبريا بني الحضور.
هذه الفعالية بإرشاف محمود أســامة الشويخ
وعال يوسف الزنيدي اللذين تقدما بالشكر إلدارة
النادي إلتاحتهم مثل هــذه الفرص التي تخلق
نوعا ً من التَّحدي للنجاح وواصال شكرهما كذلك
للمنظمني الذين هم أســاس النجاح يف مثل هذه
األعمال.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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النادي السعودي
لطلبة طب األسنان
أطباء الغد
ومــن فعاليات النادي “أطبــاء الغد” التي
أقيمت يف مجمع الجفايل بعنيزة يوم السبت
 ،2014 -9 - 20وبــدأت الفعالية يف تمام
الساعة  ١ظهرا مع أول املتحدثني الدكتور
عبد العزيز العمرو استشــاري االستعاضة
الســنية وممثل الجمعية يف القصيم تحدث
عن القطــاع الصحي وقطاع االبتعاث ومن
بعده أكمل الدكتور خالد الطريفي استشاري
إصالح األســنان ثاني املحاور الذي تطرق
للربامج الداخلية لطب األسنان وبعد صالة
العرص استكملت ثالث محاور الفعالية مع
رئيس النادي الســعودي يف اململكة الدكتور
رامــي الحجيــي تحدث عــن مجال طب
األسنان يف القطاع العسكري وآخر املحاور
قدمها الدكتــور محمد املحيميد عميد كلية
طب األسنان يف جامعة القصيم تحدث عن
املجال األكاديمي يف طب األســنان وفرص
الطالب يف املجاالت األهلية وختمت الفعالية
عند الســاعة  ٦مساء بشــكر املتحدثني
وتكريمهم بشهادات شكر ودروع تذكارية
من النادي.
حرض الفعالية محافظ محافظة عنيزة األستاذ
فهد السليم الذي بدوره شكر الجميع وأثنى عىل
مثل هذه األعمال ،التي تفيد الطالب والطالبات
يف مستقبلهم وكذلك تساعد عىل تخريج طالب
بجودة وكفــاءات عاليتني وقد شــكر مرشفا
الفعالية مهند الصاعــدي وراما الفهد جميع
املنظمني عىل جهودهم الجبارة حيث كانت هذه
الفعالية األعىل حضورا ً يف منطقة القصيم.
أما يف أبها فلقد تمت دورة “أطباء الغد” بقاعة
املستشفى السعودي األملاني بعسري .حيث قام
بتقديمها كل من الدكتور عمر ســعيد قضعان
طبيب األســنان املقيم بمستشفى امللك فيصل
بعســر ،والدكتور عيل الفيفي معيد بجامعة
امللك خالد ،والدكتور عيل عامر الشهري طبيب
أسنان عام بوزارة الصحة بمنطقة عسري.
كما بــدأت الفعالية برتحيب مقــدم الفعالية
الدكتور محمد عبدالهادي القحطاني بالحضور
ثم بدأ الدكتور سعيد قضعان بإلقاء محارضته
ورشح مفصل عن النظام الداخيل للمستشفيات
العسكرية وكيفية التقديم فيها ،بعد ذلك تقدم
الدكتور عــي الفيفي برشح طــرق االبتعاث
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عميد كلية طب االسنان بجامعة القصيم د .المحيميد

دكتور خالد الطريفي «أطباء الغد» القصيم

د .عبدالعزيز العمرو ممثل الجمعية
«أطباء الغد» القصيم
الخارجي وكيفية التقديم للجامعات الخارجية
والفرق بني الربامج الدراســية للدراسات العليا
يف تخصص طب األســنان ،ثم بدأ الدكتور عيل
عامر برشح محارضته التي فضل أن تكون عن
األمانة يف العمل وخصوصا ً أن األطباء يحملون
عىل عاتقهــم أمانة يجب عليهــم أن يقوموا
بتنفيذها ،وتكلم أيْضا ً عن األخطاء الشــائعة
التي تحدث من أطباء األســنان وكيفية تفادي
هذه األخطــاء ،ثم ذكر أنه يجــب عىل جميع
الطالب وأطباء االمتياز تطوير أنفســهم علميا ً
وعملياً.

ثم وجه الحضور عديدا ً من األسئلة التي كانت
تدور حول ما تكلم عنه املحارضون وتم اإلجابة
عليها من قبل املحارضين.
ويف ختام الدورة قدم الدكتور خالد طالع مرشف
الفعالية شهادات شكر وتقدير للمحارضين.
ومن جهة أخرى شــكر الحضور لجنة التنظيم
املرشفة عىل الفعالية لتنظيمهــم الرائع الذي
وصفــوه بقمــة االحرتافيــة وكان يف إرشاف
الفعالية الدكتور خالد طالع والدكتورة صالحة
آل عيل وعدد من املنظمني واملنظمات من أعضاء
النادي.
ويف الرياض تمت فعالية “أطباء الغد” بإرشاف
كالً مــن هيــا الكنهل وســماهر الحمييض
وعبدالرحمــن الصويــغ وذلــك عىل مرسح
جامعــة دار العلوم ،وكانت الفعالية تهدف إىل
مســاعدة أطباء االمتياز والطلبة عىل معرفة
أنظمة التوظيف داخل اململكة ،وسلم الرواتب
والزيادات السنوية ،وأنظمة االبتعاث والربامج
الداخلية.
أعقب ذلك كلمة نائبة رئيس النادي السعودي
لطلبة طب األسنان باململكة ورئيسة النادي
يف منطقة الرياض هيــا الكنهل التي رحبت
فيهــا بالحضور وأشــادت بــدور النادي
السعودي لطلبة طب األســنان باململكة يف
تنظيــم هذه الفعالية وحــرص النادي عىل
تقديم ما يفيد به من هذه الفعالية لدى طلبة
طب األسنان .وقدمت خاللها فيديو قصريا

د .عبداهلل الكريديس
يخترص إنجــازات النــادي بالرياض خالل
الفرتة املاضية.
يليها كلمــة االفتتاحية ألقاها املستشــار
بوكالــة التطويــر واقتصاديــات الصحة
واستشــاري االستعاضة الســنية وزراعة
األســنان الدكتور عبد الله الكريديس التي
رحب فيهــا بطلبة املســتقبل وطلبة طب
األســنان ،وقدم الشــكر للنادي السعودي
لطلبة طب األسنان باململكة عىل جهودهم يف
تنظيم هذه الفعالية وغريها من الفعاليات
لتطوير املهارات العلميَّة والعملية لدى طالب
وطالبات طب األسنان.
بعدهــا انطلقت فقــرات الفعالية بمحارضة
عن املحور األكاديمي وعنــارصه ألقاها وكيل
الشؤون العالجية واإلدارية بكلية طب األسنان
الدكتور سليمان الجهني أستاذ مشارك بجامعة
امللك سعود.
بعد ذلــك ألقى الدكتور عبد اللــه الكريديس،
محارضة عن آليــة ورشوط التوظيف بوزارة
الصحة .أعقبها محارضة تحت عنوان التوظيف
الطبي يف القطاعات العسكرية ألقاها الدكتور
رامي الحجييل رئيس النادي الســعودي لطلبة
طب األســنان باململكة ،وتم استئناف الفعالية
بمحارضة عن االبتعاث ألقاها مستشار وكيل
الجامعة للشؤون األكاديمية والتعليمية الدكتور
محمد املهيزع.
عقب ذلــك ألقــى الدكتور ســعود أورفيل

د .سليمان الجهني

د .محمد المهيزع
استشــاري عــاج جذور وعصب األســنان
ورئيس املجلس العلمي لطب األسنان بالهيئة
الســعودية للتخصصات الصحية محارضة
تحت عنــوان البورد الســعودي .ويف ختام
الفعالية تم توزيع الدروع للسادة املحارضين
وشكرهم عىل جهودهم يف النادي.

نورني
تهدف الفعالية إىل إرشاد طالب الثانوي املهتمني
بتخصص طب األسنان عن آلية القبول يف كليات
طب األسنان يف املنطقة ،سواء كانت الحكومية
أو األهلية مع رشط القبول والدرجات الالزمة

د.سعود أورفلي
لذلك ،إضافة إىل طريقة االنضمام لبعثات امللك
عبد الله للبعثات الداخليــة ،إن كانت الرغبة
للكليات األهلية.
وتطرق املنظمــون لهذه الفعالية عن طريقة
الدراسة يف الكليات واملتطلبات الالزمة إلنهاء
فرتة البكالوريوس ونوعية املواد التي ستواجه
الطالب املهتمني بذلك ولم يغفل املنظمون عن
مناقشــة الفرص الوظيفية وطبيعة الرواتب
بعد التخرج.
الجديــر بالذكر أن الفعاليــة أقيمت يف
منطقة الرياض والقصيم وأبها واملدينة
املنورة حيث تم زيارة  23ثانوية يف أنحاء
اململكة وبلغ عدد املستفيدين  607طالب
و 505طالبــات والقت هــذه الفعالية
استحســانا ً كبريا ً عنــد مديري املدارس
مرحبني بهذه النوعيات من األفكار ،التي
تسهم يف تحديد مسار الطالب ملستقبله
وبمثل هــذه املعلومات يصبح قادرا ً عىل
رسم الخطوط العريضة لذلك ،مطالبني
برضورة تكــرار زيارة النــادي لهم يف
السنوات القادمة.
ومن جانبه أعرب رئيس الجمعية الســعودية
لطب األســنان د .محمد العبيداء عن أن مثل
هذه األفكار تنري الطريق فعالً وركز عىل جانب
حب التطوع لدى املنظمني الذين اقتطعوا من
وقتهم لزيارة إخوانهم طالب الثانوي ،موجها ً
شكره ودعمه للمنظمني.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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النادي السعودي
لطلبة طب األسنان
فعالية ألطفال متالزمة داون
أقيمت فعالية تعليميــة وترفيهية عن صحة
األسنان واالهتمام بها ألطفال متالزمة داون
بمركز إفادة يوم الخميس املوافق  20نوفمرب
 .2014وتم التنسيق لهذه الفعالية بني طالبات
جامعــة دار العلوم بالريــاض وإدارة النادي
الســعودي لطالب طب األســنان مع مديرة
املركز األستاذة ديمة الطويل ،التي رحبت بهذه
الفكرة وأسهمت يف إتمامها ،وابتدأت أنشطة
وبرامج الفعالية يف تمام الســاعة  10صباحا ً
حتى الساعة  12ظهرا ً حيث كان عدد األطفال
املشاركني  48طفالً.
افتتحت الفعالية بفيلــم قصري عن االهتمام
بنظافة األســنان بصورة مبســطة وبعد أن
اســتوعب األطفال طريقة التنظيف والعناية
باألســنان قامت غادة الحربي بتطبيق عميل
لهم ،وطبقت املحاكاة بشــكل سلس يسهل
عىل األطفال استيعابه وتطبيقه بنفس الوقت
ولم تغفل املنظمات عــن رضورة دمج املتعة
بالفائدة حتى ال يمل الطفل ويســتطيع من
خالل ذلك تمرير العديد من الرسائل التعليمية،
فقد قامت الطالبات بإنشــاء ركن الرســم
بإرشاف مي الغبــان ونوف الصويغ والهنوف
العنزي ،حيــث قاموا بتخيــر األطفال عن
الشــخصيات املحببة لهم ،كذلك ركن األعمال
اليدوية مــع ريما الهنيني وشــهد الدورسي
ومرسحيــة التوعية بــأرضار املأكوالت غري
الصحية عىل األسنان من عمل هيفاء املطريي
ونجالء الصباغ وريما الحسني.
ويف نهايــة الفعاليــة تم توزيع منشــورات
ملعلمات املركز وأهــل األطفال لتعزيز التوعية
التي قدمت واستمرار األطفال عليها.

فعالية لذوي االحتياجات الخاصة
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يف يوم األحد املوافق  2014-11-9أقام النادي
السعودي لطب األسنان بالتعاون مع نادي انا
ابتسم يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن
فعالية لــذوي االحتياجات الخاصة يف جمعية
األطفال املعوقني لتوعيتهم بأهمية املحافظة
عىل األسنان.
وكانــت هــذه الفعالية بتخطيط وتنســيق
من الطالبــة مهدية حيدر وتنظيــم الطالبة
نــورة العويد .وتم تقســيم الطالبات إىل عدة
مجموعات وابتــدأت الفعاليــة يف كل فصل
آفاق طب األسنان أبريل 2015

عميد الكلية د.إبراهيم الشهراني مع الطالب المنظمين في األسبوع الخليجي  -أبها
بعرض شامل للطريقة الصحيحة للمحافظة أستاذة بســمة“ :شكرا ً كلمة صغرية جدا ً عىل
عىل األسنان ،تالها فيلم كرتوني قصري يجسد ما قدموه مــن جهود جبــارة وكل االمتنان
والشكر للطالبة مهدية حيدر ود.هدى وجميع
كيفية حدوث التسوس.
وبعدها انتقل األطفال إىل الساحة التي كانت القائمــات املتطوعات عىل إدخــال الفرحة
واالبتســامة عىل قلوب األطفال املعوقني .ما
تشتمل عىل عدة أركان:
الركــن األول :ركــن نظافــة الفــم ،والذي يميز هذا النشاط هو أنه عدة أنشطة متميزة
بــدوره يرشح الطريقــة الصحيحة لتفريش ورائعة يف نشــاط واحد .وفقكم الله ورعاكم،
األسنان وتم الســماح لألطفال بتطبيقها عىل وسدد خطاكم”.
املجسمات.
األسبوع الخليجي
الركن الثاني :تحدث عــن الغذاء الصحي وتم
عمل مســابقة ممتعة للتفريق بــن الغذاء تم تحــت مظلة النادي الســعودي لطلبة طب
األســنان وبالرشاكة مع كليــة طب وجراحة
الصحي والضار.
والركن الثالث :تحدث عن زيارة طبيب األسنان الفــم واألســنان بجامعة امللك خالــد يف أبها
بواســطة مرسح الدمى الذي عرض بطريقة تفعيل األسبوع الخليجي املوحد لتعزيز صحة
الفم واألســنان تحت شــعار “األسنان صحة
مشوقة.
أما الركن الرابع :فهو ركن املرح ،الذي اشتمل وجمال”.
وبدأت فعاليات هذا األســبوع مــن 31 - 25
عىل تلوين لأليدي والوجه.
وقد اســتمتع الجميع من أطفــال وأمهات مارس  -آذار  .2014وشارك فيه عدد من طالب
طب األسنان يف ثالثة مجمعات تجارية كربى يف
ومعلمات ومرشدات بهذه الفعالية.
رافقت املجموعة مشكورة كل من الطبيبات :مدينتي أبها وخميس مشيط .ويأتي تفعيل هذا
د.هدى عبداللطيف ود.شيخة الدخيل ود.روان األسبوع سنويا ً بعد موافقة وزراء الصحة لدول
دعبــش والالتي لهن الفضــل األكرب يف الدعم مجلس التعاون الخليجــي يف املؤتمر الخامس
والســتني عىل الخطة الخليجيــة لرعاية الفم
والتوجيه والتشجيع املتواصل.
ويف الختــام تــم توزيــع اســتمارة تقييم واألســنان يف عام  2008وذلك من أجل العمل
للحارضات ،كما تــم توزيع وجبة صحية من عىل الحمالت الوقائية للحد من أمراض األسنان
هريف لــكل طفل وهدية تحتوي عىل فرشــاة والفم.
وأشــارت االحصاءات إىل ارتفاع نسبة تسوس
أسنان ومعجون ولعبة تركيبة.
وقامت األســتاذة باســمة قشــمة (رئيسة األســنان لدى األطفال ،حيث وصلت يف اململكة
التدريب والتعليم املســتمر) واألســتاذة مها العربية السعودية إىل أكثر من  90يف املئة.
دردير (مديرة التعليم) بزيارة الفعالية .وقالت وكان هذا األســبوع بعنوان “األســنان صحة

ذوي االحتياجات الخاصة يستمعون للشرح
وجمال” والذي يهدف إىل توعية األطفال وذويهم ومداخل الجامعة .واســتخدمت الربشــورات
واملنشورات للتعريف بتسوس األسنان والتهاب
بأهمية العناية بصحة الفم واألسنان.
وأوضح عميد الكلية الدكتور إبراهيم سليمان اللثة وباقي أمراض الفم واألسنان األخرى ،كما
الشــهراني أن الفعاليــة ما هــي إال امتداد تم التوعية عن طرق تفريش األسنان الصحيح
لنشاطات وفعاليات عملت يف السنوات املاضية عىل مجســمات محاكاه لألســنان الطبيعية،
تقوم بها الكلية لخدمة املجتمع وعادة ما يكون وتوزيع معجون وفرشاة األسنان لزوار الحملة
هذا األسبوع يف أواخر شهر مارس وبداية شهر وكذلك تحويل الحاالت التي تســتدعي لعيادات
أبريل يف جميع دول الخليــج ،ووزارة الصحة الكلية ،حيث وجدت هذه الحملة أصداء واسعة
ومعظم الجامعات السعودية تقوم بتفعيل هذا داخل الحرم الجامعي وخارجه.
األســبوع ،ونحن يف جامعة امللك خالد ممثلة يف
زيارة األيتام
قسم صحة املجتمع نسعى كثريا ً لرفع التوعية
عن صحة الفم واألســنان باملنطقة ولذلك تم قــام النادي الســعودي لطلبة طب االســنان
تخصيص هذه الفعالية ،وقد تجاوز عدد الطالب بمنطقة الرياض بزيــارة األيتام يف دار الرتبية
االجتماعية (قسم األشبال) بقياده نائبة رئيس
 150توزعوا عىل ثالثة مراكز تجارية.
وممــا أراه يف طلبة كلية الطــب من الحماس النادي هيا الكنهل وبمشــاركة الطالبات ملياء
واإلرصار عىل خدمة املجتمــع من خالل هذه املجراد وســارة الســناني ونورة الكنهل وذلك
الفعاليات فإننا نقوم بإقفال التسجيل يف برامج يوم الجمعة املوافــق -٨-٢٣ - ١٤٣٥-١٠-٢٦
خدمة املجتمع نسبة الكم الهائل ممن يريدون  .٢٠١٤وقدمت الفعالية إىل  ١٤طفال وهدفت إىل
املشاركة وإثبات القدرات املوجودة لديهم ،وهذا تعليمهم االهتمام والعناية بتنظيف األسنان.
وقد اشــتملت عىل عرض قصة قصرية ،تم
يدل عىل حرصهم وتفانيهم يف خدمة املجتمع.
وبالنسبة للطلبة الذين تواجدوا فأنا أتمنى لهم بعدها مشــاركتهم بأســئلة تثري فكرهم
وحماســهم ،تبعهــا تقديم بعــض الهدايا
التوفيق والنجاح.
للتحفيز .ومســابقة تم فيها تقســيمهم
إىل فريقــن بحيــث الفريــق األول يمثــل
خليها تدوم
أقام النادي الســعودي لطلبة طب األســنان الســن الصحية والفريق الثاني يمثل السن
بالتعــاون مع النــادي الطالبــي بكلية طب املتسوسة وذكر بعض االشــياء التي تُؤدي
األسنان بجامعة امللك خالد أبها حملة توعوية إىل كل منهما .وتعليمهم الطريقة الصحيحة
يف أروقة الجامعة تحت شــعار”خليها تدوم” .لتنظيــف األســنان بالفرشــاة واملعجون
والتي تهدف إىل رفع مســتوى الوعي املجتمعي واستخدام الخيط السني ،ثم إتاحة الفرصة
والتوعيــة بأهميــة املحافظة عىل األســنان لهم لتطبيقها .وإهدائهــم حقائب صغرية
والعناية بها ،حيث أقيمت الحملة ملدة أســبوع تحوي فرشا ومعاجني أســنان لتشجيعهم
درايس بواقع ســاعتني يوميا ً يف مختلف مباني عىل العناية بأسنانهم.

من فعالية زيارة األيتام في عسير
وختاما ً شــاركونا بكتابة بعض العبارات التي
تعلموهــا مــن الفعالية التــي أدخلت الفرح
والرسور إىل قلوبنا.
ويف الجنوب أيضا قام النادي الســعودي لطلبة
طب األسنان بالتعاون مع كلية طب األسنان يف
جامعة امللك خالــد وجمعية آباء لرعاية األيتام
يف منطقة عسري يوم الجمعة املوافق -١٢-٢٢
١٤٣٥هـ بحملة لتوعية األطفال بكيفية العناية
بأسنانهم وذلك يف فندق قرص أبها.
وقامــت طالبات كلية طب األســنان بجامعة
امللك خالــد عضوات النادي الســعودي لطلبة
طب األســنان التابع للجمعية السعودية لطب
األســنان برشح طرق املحافظة عىل األسنان
عن طريق محــارضة وعرض عميل لكل طفل.
واختتمت الفعاليــة بحفل لألطفال وزعت فيه
هدايا لهم جميعاً.
ويف نهاية الفعالية تقدم الدكتور محمد الفاريس
ممثل الجمعية الســعودية لطب األســنان يف
منطقة عسري بالشكر الجزيل لرئيس الجمعية
الدكتــور محمــد العبيداء وعميــد كلية طب
األســنان يف جامعة امللك خالد الدكتور إبراهيم
الشهراني لدعمهم املتواصل ألنشطة الجمعية
يف منطقة عســر ،وإدارة القســم النسائي يف
فرع جمعية آباء لرعاية األيتام بخميس مشيط
ممثالً باألســتاذة صالحة البرشي واألستاذة
شــقراء عســري لتعاونهن يف إنجاح الحملة،
وكالً من الهنوف العســري نائبة مرشف أبها
ونجود شايع رئيســة اللجنة املنظمة للحملة
الحرتافيتهن يف تنظيم الحملة ،وكل من شارك
يف هذه الحملة املباركة بإذن الله .داعيا ً الله أن
يكلل جهــود مختلف الجهات بالنجاح لخدمة
أبنائنا وبناتنا األيتام.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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مقال علمي

حقائق قرآنية عن الزراعة والعظام
ون ُه َأ ْم َن ْح ُن َّ
ون َأَأ ُنت ْم َت ْز َر ُع َ
ون) { }64ســورة
الزا ِر ُع َ
قــال تعالــى(َ :أ َف َرَأ ْي ُتم َّما َت ْح ُر ُث َ
الواقعة .في اآلية الســابقة يذكرنا اهلل سبحانه وتعالى ببعض نعمه الجليلة علينا
في إنبات ما نغرس وما نلقي في األرض من البذور لتثبت وتنمو ،وتشــتد حتى تبلغ
الغاية ،وبتأمل وتدبر هذه اآلية نرى عظمة الخالق ّ
ّ
وجل تتجلى في نمو ما نغرس
عز
إلــى أن يبلــغ غايته لنشــكره على نعمه علينــا .وإن طبقنا القيــاس لوجدنا أن ذلك
ينطبق على زراعة األسنان أيضًا.

األستاذ الدكتور وليد بن محمود صادق
كلية طب األسنان بجامعة امللك سعود
استشاري تعويضات سنية وتعويضات الوجه والفكني
أوالً :اللثة وشــقها والعظم وتحضريه
كتمهيد األرض الزراعية:
إذا نظرنــا إىل األرض الزراعيــة ،التي
هيأها اللــه إلنبات البذور ونمــو النبات
لوجدنــا اإلعجاز العلمــي يف هذه األرض،
حيث كانــت يف البدايــة صخرية صلدة ال
تنبت زرعا ً وال تمسك ماء وال يقوى النبات
عىل اخرتاقها ،ولكن الله تعاىل ســخر لنا
األدوات والــدواب لحراثة األرض وبقدرته،
شق الصخور الصلدة وفتتها وجعلها لينة
سهلة ،يستطيع الضعيف الرقيق أن يشقها
ويخرتقها وأن يتوغل فيهــا ،وأن ترفعها
الرويشة الضعيفة الناعمة مصداقا ً لقوله
تعاىل( :ثم شققنا األرض شقا ً فأنبتنا فيها
حباً) .عبس (.)26
ويف زراعة األســنان وهبنــا الله العليم
القدير العلم وســخر لنا األدوات لنشــق
النســج الرخوة كاللثة ،والنســج الصلبة
كالعظم بمثاقــب ومحاليل مائية لإلبقاء
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عىل حيويتها ،كما هــو يف النبات لنغرس
برغيا ً معدنيا ً ال يتــأكل أو أن نرمم العظم
بنثر حبيبات عظمية من مختلف املصادر
حيوانية وإنسانية من األحياء ومن األموات
لتنمو وتشــتد وتكون عظاما ً جديدا ً أو أن
تستنسخ مخربيا ً أسنانا ً وعظاما ً جديدة من
خاليا جذعية تحتفظ بالشفرات الوراثية.
فتأمل أيها القارئ الكريم قوله تعاىل (إ ِ َّن
ال َّل َه َفال ُِق ا ْلحَ بِّ وَالنَّــوَىٰ ي ُْخ ِرجُ ا ْلحَ َّي ِم َن
ا ْلمَ ي ِِّت َوم ْ
ــرجُ ا ْلمَ ي ِِّت ِم َن ا ْلحَ ِّي ٰذَ ِل ُك ُم ال َّل ُه
ُخ ِ
َفأَن َّ ٰى تُ ْؤ َف ُك َ
ون) األنعام ( .)95وقوله تعاىل
ــرجُ ا ْلحَ َّي ِم َن ا ْلمَ ي ِ
ِّــت َوي ُْخ ِرجُ ا ْلمَ ي َِّت
(ي ُْخ ِ
ٰ
َ
ِم َن ا ْلحَ ِّي َويُحْ ِيي ْال ْر َ
ض بَعْ َد مَ ْوتِهَ ا َو َكذَ ِل َك
تُ ْخ َرجُ َ
ون) الروم (.)19
وباســتخدام أجهزة التحليل واالختبار
والتصويــر والتكبري املجهــري رأينا كيف
يتفتت العظم ويتأيــن وترتاكم الصفائح
الدمويــة وخاليا الدم الحمــراء والبيضاء
وتتكون الخثــرة الدموية والعلقة وتتحرر

االنزيمات والعوامل املحفزة للعظام وتموت
الخاليا وتحيا أخرى ،بحيث تشتبك الخاليا
البالعة والخاليــا الكارسة وتتداخل الخاليا
املولدة للعظم وغريها مــن مختلف أنواع
الخاليا مما ال يتســع ذكرها هنا يف ورشة
عمل شائكة ومعقدة لتشكل خاليا عظمية
جديدة تكون متموجــه ورقيقة يف البداية
ما تلبث أن تدخل مرحلة القولبة والتصلب
وتكون يف حالة مستمرة ومتوازنة من البناء
واالمتصاص وتحمل القوى اإلطباقية كما
يشاء الله .تصديقا ً لقوله تعاىل (ث ُ َّم َ
خ َل ْقنَا
ط َف َة عَ َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا ا ْلعَ َل َق َة م ْ
الن ُّ ْ
ُض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا
ظامً ا َف َك َســ ْونَا ا ْلعِ َ
ُض َغ َة عِ َ
ا ْلم ْ
ظا َم َلحْ مً ا ث ُ َّم
أَ َ
خ ْل ًقا َ
نشــأْنَا ُه َ
آخ َر َفتَبَا َر َك ال َّل ُه أَحْ َســنُ
ا ْل َخالِقِ َ
ني) املؤمنون (.)14
ولو شاء الله سبحانه وتعاىل لجعل هذه
األرض يف حالــة النبــات والعظم يف حالة
اإلنســان صلدة قوية غري قابلة للتفتيت
أو الذوبــان أو التأين ،يصعــب اخرتاقها

وتشــققها ،وحينئــذ تعجــز كل البذور
والحبوب عن اإلنبــات من الرتبة والتثبيت
فيها واالســتفادة من معادنها وأمالحها
لنقــص املــاء أو نقص الدم كمــا هو يف
اإلنســان .تصديقا ً لقوله تعاىل (أ َ َو َل ْم يَ َروْا
ُ
ــوق ا ْلمَ ا َء إ ِ َل ْال َ ْر ِض ا ْلجُ ُر ِز َفن ُ ْخ ِرجُ
أَنَّا ن َ ُس
ْ
َ
َ
َ
ُ
ِب ِه َز ْرعً ا تَأ ُك ُل ِمن ْ ُه أنْعَ امُهُ ْم وَأنف ُســهُ ْم أ َف َل
يُب ِْص َ
ُون) السجدة (.)27
ثانياً :الطعوم العظمية مثل البذور:
الله سبحانه وتعاىل هو الذي خلق البذور
والحبوب ،وهيأهــا لحفظ النباتات ،وهذه
البذور أو الحبوب هــي التي تحمل جميع
الصفــات الوراثية ،أودعها الله ســبحانه
وتعاىل تلــك البذرة أو الحبــة غري العاقلة
والصغرية.
ولو ســلب الله ســبحانه وتعاىل تلك
الصفات من البذور أو الحبوب وحولها إىل
حبة رمل هل يستطيع غريه سبحانه وتعاىل
أن يعيدها إىل طبيعتها األوىل؟ وينطبق ذلك
عىل العظام أيضا ً تأمل قوله تعاىل (و ََقالُوا
ون َ
أَإِذَا ُكنَّا عِ َ
ظامً ا َو ُر َفاتًا أَإِنَّا َلمَ بْعُ وث ُ َ
خ ْل ًقا
جَ دِيــدًا) اإلرساء ( .)98وقولــه تعاىل (أَإِذَا
ُكنَّا عِ َ
ظامً ا نَّخِ ــ َر ًة) النازعات ( .)11وقوله
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
س خلق ُه قا َل مَ ن
تعاىل (و َ
َضبَ لنا مَ ثل َون ِ َ
يُحْ ِيي ا ْلعِ َ
ظا َم وَهِ َي َر ِميمٌُ .ق ْل يُحْ ِييهَ ا ا َّلذِي
أَ َ
َ
نشأ َ َها أ َ َّو َل مَ َّر ٍة و َُه َو ِب ُك ِّل خ ْل ٍق عَ لِيمٌ) يس
()79،78
ثالثاً :تشــابه فشل الغرســة والطعم
العظمي مع هالك النبات:
طامً ــا َف َ
( َلــ ْو ن َ َشــاء َلجَ عَ ْلنَا ُه حُ َ
ظ ْلتُ ْم
تَ َف َّكهُ َ
ون) الواقعة (.)65
وتفســر هذه اآلية أنه سبحانه وتعاىل

لو أراد بقدرته أن يسلبنا تلك النعمة لجعل
كل ذلك حطاما ً هشيما متكرسا ال ينتفع به
ولعجبنا أشد العجب من سوء حال ومصري
ما زرعنــا ولوقفنا حيــارى عاجزين عن
إصالحه.
ففي حال توقف إمداد املياه هلك النبات.
ولو أمر اللــه بقدرته العمليات الحيوية أن
تقــف ،وأن تهاجم الفطريــات والبكترييا
والفريوسات تلك النباتات أو أن تستعيص
عىل جميــع املبيدات واملقاومــات ،أو أن
تتصلب األرض أو تضعــف ملرضت النبتة
وأصبحت حطاماً ،فهل تستطيع البرشية
بكل علمها أن تنقذها؟
وينطبق ذلك أيضا ً عىل زراعة األســنان
من غرســات وطعوم عظميــة ،فجميع
األمراض التي تؤثر عــى الرتوية الدموية
كداء الســكري وفقر الــدم والتدخني تعد
من عوامل فشــل الغرســة وإذا تراكمت
اللويحة الجرثومية بســبب سوء العناية
بنظافــة الفم أو بســبب ضعــف املناعة
أو بســبب تناول األدوية املسببة لجفاف
الفم وغري ذلك من األســباب تحتقن اللثة،
وتلتهــب مما يؤدي إىل امتصاص النســج
الداعمة واملحيطة بالغرسة وتفرز انتانات
قد يصعب معالجتهــا بمختلف املضادات
الحيويــة واملطهرات ،ممــا يدمر العظم
ويستدعي إخراج الغرسة .فبالرغم من أن
املكتبة الطبية مليئة بالدراســات املتعلقة
لفك الغموض عن هذا الجانب يقف أطباء
األسنان حيارى يف تحديد اسباب الفشل يف
كثري من الحاالت .صــدق رب العزة عندما
قال:

(ي ُْخ ِرجُ ِب ِه َز ْرعً ا مُّ ْختَل ًِفا أ َ ْلوَان ُ ُه ث ُ َّم ي َِهيجُ
ُص َف ًّرا ثُــ َّم يَجْ عَ لُ ُه حُ َ
َف َتَا ُه م ْ
طامً ا إ ِ َّن ِف ٰذَ ِل َك
َاب) الزمر ()21
َل ِذ ْك َرىٰ ِل ُ ِ
ول ْال َ ْلب ِ
َ
اق و َِف أ ُ
َ
نف ِس ِه ْم
(ســن ُ ِر ِ
يه ْم آيَا ِتنَا ِف ْال َف ِ
َي َلهُ ْم أَن َّ ُه ا ْلحَ ُّق أ َ َو َل ْم يَ ْك ِف ِب َربِّ َك أَن ُهَّ
َ
حَ تَّ ٰى يَتب َّ َ
ش ٍء َش ِهيدٌ) فصلت ()53
عَ َل ٰ ُك ِّل َ ْ
يف الختام يحدثنــا القرآن يف رصاحة أن
االنسان نبتة من نبات االرض يف قوله تعاىل
{وَال َّل ُه أَنْبَتَ ُك ْم ِم َن ْال َ ْر ِض نَبَاتًا} نوح (،)17
وقد أكد القرآن الكريــم حقيقة معدن آدم
وهو الطني يف أشكاله التى ذكرها القرآن يف
قوله أنه من طني ،أو من حمأ مســنون ،أو
من طني الزب أو من ساللة من طني ،أو من
صلصال كالفخار ،فاإلنسان من هذه األرض
وأكسيد التيتانيوم الذي يغطي معدن جميع
الغرســات يصنف علميــا ً كطبقة خزفية
والخزف مشــتق من الفخار فال غرابة من
توافقها الحيوي مع عظام الفك.
لذلــك فإن توظيــف األبعــاد العلمية
تساعدنا يف تدبر آيات القرأن الكريم ،ومع
الفهــم الصحيح يتم إثبات ســبق القرآن
الكريم للمعارف املكتســبة ليزيد من ثبات
املؤمنني عىل إيمانهــم ،ولذلك أجتهدت يف
إبراز هذا الجانب لتبيان أوجه الشــبه بني
عظام الفكني ضمن الغرس السني والنبات
يف نشــأته وتطوره وهالكــه ،فإن أصبت
فذلك بتوفيق من الله وهدايته وفضله وإن
قرصت فأســأله – تعاىل -املغفرة والعون،
والله هو املوفق واملستعان وهو الهادي إىل
سواء السبيل وصىل الله وبارك عىل سيدنا
محمد وعىل آله وصحبــه ومن تبع هداه،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
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مسببات تشوه

االبتســــــــــــامة

يعد الفم نقطة االتصال األولى عند التعامل مع الناس ،ويكمن السر في
ابتســامته ،واالبتســامة الجميلة هي عنوان الثقــة بالنفس ورمز من رموز
الشــخصية المتميزة ،ولقد كانت االبتســامة منذ األزل من أكثر الوســائل
الفعالة لالتصال بين الناس ،باعتبارها رســالة شــفوية سريعة بارعة تصل
إلى القلوب مباشرة.
فاإلنســان يبتســم عنــد التعاطــف مــع اآلخريــن كمشــاركة وجدانية،
وكذلك عند الترحيب بهم أو االعتذار لهم.

بقلم الدكتور /قيصر كباش

املدير الفني ملركز عمر العجاجي لطب األسنان
مدير التحرير
واالبتســامة تظهر التعبري عن العواطــف الداخلية،
فنجد :ابتسامة طبيعية وابتســامة حزينة أو متكلفة..
وغريها.
ولقد حثت الديانات السماوية عىل االبتسام ،فها هو النبي
صىل الله عليه وسلم يقول( :تبسمك يف وجه أخيك صدقة).
وعند االبتسام تظهر حبات لؤلؤية بيضاء تتمايز مع لون
الشفاه الحمراء ،فتزيد الوجوه جماال ً وتضفي عليها منظرا ً
أخاذا ً وهي األسنان.
ويف عرصنا الحديث يعد قبول االبتسامة املشوهة أمرا ً غري

مقبول ،خاصة مع تطور علم طب األسنان التجمييل أو كما
تطلق عليه بعض الجامعات العاملية فن طب األسنان:
l.ART Dentaire
وهو التخصص الذي يجعل االبتسامة أكثر جماال ً وجاذبية،
ولكن قبل العــاج علينا بالوقايــة؛ ألن( :درهم وقاية خري
من قنطار عالج) ،حيث يعمد – مع األســف الشديد -بعض
الناس بصورة غري مبارشة إىل تشويه ابتساماتهم من خالل
مجموعة من العادات الحياتية ،التي تؤثر سلبيا ً يف األسنان،
سنحاول أن نذكر اليوم أهمها:

االبتسامات الجميلة
44

آفاق طب األسنان أبريل 2015

أو ً
ال:التدخين
التدخني :وله العديد من األشكال واألنواع:
الســجائر – الشيشة –السيجار -الغليون – مضغ التبغ
(التوباكو -القات).
فلقد الحظت خالل عميل يف اململكة العربية الســعودية
منذ ما يقارب العرشين سنة انتشار هذه الظاهرة بجميع
أشكالها ،خاصة بني الشباب ،وهي ظاهرة غريبة عن هذا
املجتمع املتمسك بالقيم واألخالق ،وعلينا أن نعمل جاهدين
أفرادا ً ومؤسســات عىل مكافحة التدخني من خالل تسليط
الضوء عىل أرضار هذه الظاهرة.
يبــدأ التأثري للتدخني منــذ املرحلة الجنينيــة ،وأثبتت
الدراسات أن أطفال األمهات املدخنات أكثر عرضة لإلصابة
بالنخر الســني بنســبة تصل إىل الضعف عن أطفال غري
املدخنات ،ويعلل ذلك بسبب نقص كمية الفلور لديهن؛ ألن
النيكوتني وهو املكون الرئيس للتبغ يضعف وظيفة املشيمة
لدى األم الحامل مما يؤدي إىل الخلل يف عملية دخول الفلور
للجنني ،ومن املعروف أن الفلور هو املادة األساسية لوقاية
األسنان من النخر السني (التسوس).
أما يف مرحلة الشباب فتالحظ اآلثار السلبية للتدخني عىل
الفم واألسنان كما ييل:
* تصبغ األسنان باللون البني املائل لالسوداد ،ويتبع ذلك
درجة وكمية التدخني.
* تصبغ اللثة وميالنهــا للون األزرق الداكن ،ويتبع ذلك
أيضا ً كمية النيكوتني املســتهلك ومــدة التدخني ،وأثبتت
الدراســات أن نســبة أمراض اللثة ترتاوح بني  % 9-5من
سكان العالم منهم  % 90من املدخنني ،والسبب هو تعرض
اللثة ملادة النيكوتني مما يسبب ركودا ً دمويا ً داخل أنسجتها،
ومن ثم يخفض مناعتها وقدرتها عىل محاربة الجراثيم.
* تصبغ الشفاه وميالنها للون الداكن ،ومن ثم تشوه يف
املنظر الجمايل للفم.
* اضطرابــات حس التذوق عند املدخنني بســبب أذية
حليمات اللسان نتيجة ارتفاع الحرارة داخل الفم مما يؤدي
لتطاول يف الحليمات اللســانية وارتفاع التصبغ عىل سطح
اللسان ،وقد يتحول إىل اللسان املشعر.
* ارتفاع نسبة اإلصابة بأورام الفم واللسان والشفتني
بســبب مادة القطران املوجودة يف التبغ ،وقد تؤدي للوفاة،
حيث يتحمل التدخني مســؤولية قتل ما بني  % 25-10من
ســكان الكرة األرضية ،ولهذا لقب التدخني( :أعظم قاتل يف
التاريخ).
* انسحال األسنان بفعل املواد الساحلة املوجودة يف التبغ،
إضافة النسحالها نتيجة الضغط امليكانيكي ،ويالحظ ذلك
عند مدخني الســيجار أو الغليون ،حيث تنسحل األسنان
األمامية بشكل شديد عىل منطقة وضع الغليون تماماً.
ودلت نتيجة التحاليل املخربية أن الجزيئات الناتجة عن
التبغ تحوي مادة (السليكا) ،وهي ذات املادة املكونة للرمل

تأثير التدخين على األسنان واللثة والشفاه

تأثير الغليون
الطبيعي ،وبالتايل فإن لها تأثريا ً مخرشــا ً وساحال ً شديدا ً
مليناء األسنان ،هذا االنســحال يبدأ عادة يف ميناء األسنان
وهي الطبقة الخارجية املغطية لسطوح األسنان ،ثم ينتقل
لعاج الســن ،وقد تفقد الســن بنيته األساسية مما يؤدي
لتغيري يف لونه وتبدل يف حجمه ممــا يؤدي لنقص يف البعد
العمودي للوجه.
جميع األعراض الســابقة تخص طبيب الفم واألسنان،
حيث إنني لن أتحدث عــن أرضار التدخني للصحة العامة
كاإلصابات الوعائية القلبية والرسطانات يف الجسم البرشي
وغريهــا ..ولكن يف إحصائية أخرية فــإن  % 13من طالب
الكليات الصحية يدخنون الشيشــة ،ألن بعضهم يعتقد أن
الشيشة أقل رضرا ً من السجائر!
ولكن الدراسة أثبتت أن رأسا ً من الشيشة يعادل تدخني
 25سيجارة ،وأن لها تأثريا ً مشابها ً يف الجسم البرشي وكذلك
يف أنسجة الفم واألسنان.
هذا غيض من فيض عن تأثريات التدخني ،وهنا أردد قول
الفنان دريد لحام يف رسالته ملنظمة الصحة العاملية بمناسبة
اليوم العاملي ملكافحة التدخني (أتمنى من كل شاب أو فتاة
أن يمتلك الوعي والشــجاعة كي يرفض الســيجارة األوىل
وينقذ نفسه ومن حوله من تبعاتها).
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ثاني ًا :الشاي والقهوة
إن تناول هاتني املادتني له تأثريات صابغة لألسنان؛ ألنهما
تحويان مــواد ملونة ،وتختلف شــدة التصبغ من تبقعات
نقطية بنية اللون إىل تصبغ أســود يشمل كامل السن ،وذلك
تبعا ً لدرجة وكمية تناول الشــاي أو القهوة ،وكذلك يختلف
حســب درجة عناية اإلنسان بنظافة أســنانه وتفريشها
املســتمر ،ويالحظ أن تناول هاتني املادتني يكون كثيفا ً عند
املدخنني مما يؤدي لزيادة التأثري املشــوه للناحية الجمالية
للفم واألسنان.
وهناك أشــخاص يدمنون القهوة أو الشاي ،فالبعض ال
يستطيع الذهاب لعمله دون كوب كبري من القهوة أو الشاي!
إضافة الرتباطها باملناســبات بوصفها عــادة اجتماعية
تواصلية بني الناس :فأي صديق يراك ســيقول لك بشــكل
اثار القهوه والشاي
عفوي :تفضل زورنا (تقهوى عندنا).
كذلك نجد البعض يدمن عىل مادة (الكوال) التي تحوي أيضا ً وأحيانا ً إىل انسحالها بشكل تدريجي أو تكرسها وتصدعها،
مواد حمضية وصبغية تؤدي لتشــويه األسنان وانسحالها ومن ثم يؤدي إىل عدم انتظام يف رصف األســنان داخل الفم
بســبب الضغط الفيزيائي الناتج عن القوة الضاغطة خالل
وتصبغها.
وهنا يجــب أن ننصح جميع هؤالء برضورة التخلص من عملية القضم.
كما أن عــادة قضم األظافر تســهل دخــول البكترييا
بقايا القهوة أو الشاي أو الكوال من خالل استخدام املضمضة
الفموية باملطهرات الخاصة للفم وتفريش األســنان جيدا ً والفريوسات من األصابع إىل الفم مما يزيد من فرص التقاط
ومراجعة طبيب األســنان كل ستة أشــهر إلجراء تنظيف العدوى باألمــراض االلتهابية ،إضافة إىل تشــوه واضح يف
ً األظافر يصــل لدرجة أال يبقى من الظفر إال جزءا ً بســيطا ً
األسنان الخاص يف العيادة للتخلص من آثار تلك املواد ومنعا
مشوها ً للمنظر الجمايل لألصابع .وللتغلب عىل هذه العادة ال
من تراكمها وتزايدها.
بد من قوة اإلرادة وأحيانا ً االستعانة بالطبيب النفيس.

قضم االظافر
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مص االصبع

ثالثا :قضم األظافر

رابع ًا :مص األصابع

يعد من العادات العصبية التي يقوم بها اإلنسان بشكل
تلقائي دون وعــي أو إدراك ملا يفعل ،حيث يقال إنها ناتجة
عن وســواس قهري أو أنها نمط ســلوكي للتخفيف من
الضغط النفيس ،وغالبا ً ما تكون خالل ممارســة األنشطة
املختلفة كالقراءة أو مشــاهدة التلفــاز وغري ذلك ..وهي
تؤثر بشكل كبري يف األسنان؛ إذ يؤدي ذلك مليالنها أو تفرقها

تعد عادة مص األصابع من العادات الطبيعية التي يمارسها األطفال
حتى عمر سنتني ،ولكن بعد ذلك العمر تصبح عادة مرضية ويجب أن
تتوقف؛ ألن استمرارها يؤثر بشكل سلبي يف الفم واألسنان ومستقبالً
يف شكل الوجه عموماً؛ وذلك بســبب ضغط األصبع امليكانيكي عىل
الفك العلوي مما يؤدي لربوز األسنان وغالبا ً ما يؤدي لعضة مفتوحة
أماميا ً ومن ثم مشكلة تقويمية تحتاج للتدخل العالجي.
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تشوه الفصفص

انسحال اعناق االسنان

خامسا :إدمان الفصفص
(البزورات):

سادس ًا :االنسحال الميكانيكي

كثري من الناس يدمنون الفصفص بشكل شبه يومي
وبكميات كبرية ،ويؤثر ذلك يف األسنان ،حيث يظهر جليا ً
عىل الحدود القاطعة لألسنان األمامية العلوية والسفلية
بشــكل ثلم محفور داخل السن ،وتحديدا ً يف املنطقة التي
اعتاد الشــخص عىل قضم الفصفــص عليها مما يؤدي
النسحالها وتشــوهها ،وأالحظ إشــارات التعجب عىل
بعض املراجعني يف العيادة حني أبادر باالستفســار منهم
عن إدمان الفصفص فيســألونني كيف عرفت يادكتور؟
فأرشح لهم اآلثار الســيئة التي انطبعت عىل أســنانهم
وأنصحهم باالبتعاد عن ذلك ورضورة ترميم ما تشوه من
األسنان.

نتيجة التفريش الخاطئ :يظهر ذلك االنسحال بوضوح عىل أعناق
األسنان ،خاصة الجانبية كاألنياب والضواحك ،وقد يرتافق مع تراجع
وأذيــة يف اللثة ،يالحظ ذلك نتيجة التفريــش األفقي الحاد والخاطئ
لألسنان مما يؤدي النسحال طبقة امليناء السنية وانكشاف العاج ،وقد
يسبب حساســية وآالما ً خصوصا ً عند تناول املرشوبات أو املأكوالت
الباردة ،ويظهر عىل شكل حفر صفراء عند عنق السن ومن ثم تشوه
يف املنظر الجمايل.
إن كافة العوامل ســالفة الذكر تعد من املسببات الرئيسة لتشوه
االبتسامة ،وغالبا ً ما ترتافق مع إهمال يف الصحة الفموية.
ومعالجــة ذلك يكون بالعديــد من الخطوات التــي تبدأ بتنظيف
األسنان ومن ثم تبييضها وتجميلها بالعديد من الطرق وهو ما يعرف
حديثا ً باالبتسامة الهوليودية.

العضه المفتوحه

اللسان المشعر
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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الخطأ الطبي وكيفيه تجنب الوقوع فيه
إن مهنــة الطــب مهنة ســامية ترتقي عن جميــع المهنّ ،
ألنها تســعى لخدمة
اإلِنســان وتحافــظ علــى كرامته ،قــال اهلل تعالي في ســورة اإلســراء آيــه (“ ٧٠ولقد
كرمنــا بنــي آدم )..إلى آخر اآليه ومــن واجبات الطبيب مســاعدة مرضاه كما تملي
عليه أخالقيات مهنته.

د .سميرة عسيالن
أستاذ مساعد  -استشاري جراحة الوجه والفكني  -جامعة امللك عبدالعزيز
نظــرا ً الحصائيات األخطــاء الطبية يف
مجال طب األسنان فهي التزال قليلة مقارنة
بالطــب البرشي ،والســبب يف ذلك هو عدم
وجود الوعي الكايف لــدى املريض واملجتمع
بوجود نظام يحمي حقوقه

تعريف الخطأ الطبي
هــو كل مخالفة أو خــروج من الطبيب
يف ســلوكه عن القواعد واألصول الفنية التي
يقيض بهــا العلم واملتعــارف عليها نظريا ً
وعلميا وقت تنفيذ العمل الطبي
نظام مزاولة املهن الصحية
بموجب املرســوم امللكي م 59/بتاريخ
1426-11-4هـ وقــرار مجلس الوزراء رقم
 276بتاريخ 1426-11-3هـ
ً
يتضمــن الكتيب لنظامــا مزاولة املهن
الصحيــة وجميع األنظمــة والقوانني التي
يتوجب عىل كل ممارس صحي أن يعرفها.
فيما ييل ملخص للنقــاط املهمة ملزوالة
املهنة:
الفصل األول :الرتخيص بمزاولة املهنة
يحظر ممارســة أيّ مهنــة صحية ،إال
بعد الحصول عىل ترخيــص بذلك من وزارة
الصحة.
تكون مــدة الرتخيــص بمزاولة املهن
الصحية وفقا ً ملا تحــدده الالئحة التنفيذية
لهذا النظام ،وال يجوز ملن انقطع عن مزاولة
املهنة مدة ســنتني متتاليتني – لغري أغراض
الدراســة والتدريب يف مجال املهنة – العودة
ملزاولتها إال بعد تجديد الرتخيص.
الفصل الثاني :واجبات املمارس الصحي
الواجبات العامة للمارس الصحي:
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 يــزاول املمــارس الصحي مهنتــه ملصلحةالفرد واملجتمع يف نطاق احرتام حق ا ِإلنســان
يف الحياة وســامته وكرامته ،مراعيا ً يف عمله
العادات والتقاليد السائدة يف اململكة مبتعدا ً عن
االستغالل.
 يجب عــى املمارس الصحــي أن يعمل عىلتنمية معلوماتــه ،وأن يتابع التطورات العلميَّة
واالكتشــافات الحديثة يف مجــال تخصصه،
وعىل إدارات املنشآت الصحية تسهيل حضوره
للندوات والدورات وفقا ً للضوابط التي تحددها
الهيئة.
 يجب أن يستهدف العمل الطبي دائما ً مصلحةاملريض وعىل املمــارس الصحي أن يبذل جهده
لكل مريض.
 يجب عىل املمــارس الصحي فــور معاينتهملريض مشــتبه به يف إصابته جنائيا ً أو أصابته

بمرض معد ،أن يبلغ الجهات األمنية والصحية
املختصة.
 يحظر عىل املمارس الصحي اســتخدام غرياملرخص مــن ذوي املهن الصحيــة ،أو تقديم
مســاعدة ألي شــخص يمارس مهنة صحية
بصورة غري مرشوعة.
واجبات املمارس الصحي نحو املرىض:
 يجــب عــى املمــارس الصحــي أن يجريالتشخيص بالعناية الالزمة مستعينا ً بالوسائل
الفنيَّة املالئمة ،وبمن تســتدعي ظروف الحالة
االســتعانة بهم من األخصائيني أو املساعدين،
وأن يبلغ املريــض بكل ما ينبغــي عن حالته
الصحيــة ،ونتائج الفحوصــات مراعيا ً يف ذلك
الدقة واملوضوعية.
 يلتزم املمارس الصحي بتنبيه املريض أو ذويهإىل رضورة اتبــاع ما يحدده لهــم من تعليمات

وتحذيرهم من خطــورة النتائج التي قد ترتتب
عىل عدم مراعاتها بعد رشح الوضع العالجي أو
الجراحي وآثاره.
 يجب أال يجرى أيّ عمل طبي ملريض إال برضاه،أو موافقة من يمثله ،أو ويل أمره
 للممارس الصحي يف غــر الحاالت الخطرةأو العاجلة أن يعتذر عن عالج مريض ألســباب
مهنية ،أو شخصية مقبولة.
 يجب عىل املمارس الصحــي أن يحافظ عىلاألرسار التي علم بها عن طريق مهنته ،وال يجوز
له افشاؤها إال لإلبالغ عن مرض معد أو سار

رضر ،التقصري يف الرقابة ،عدم استشارة من
تستدعي حالة املريض االستعانة به.

واجبات الزمالة:

المسؤولية الجزائية:

 يجب أن تقوم العالقــات بني املمارسالصحي وغــره من املمارســن الصحيني
عىل أســاس من التعاون والثقــة املتبادلة.
ويحظر عىل املمارس الصحي الكيد لزميله،
أو االنتقاص من مكانته العلمية واألدبية أو
ترديد اإلشاعات التي تيسء إليه.
 يجب عىل املمــارس الصحي الذي يحلمحــل زميل له يف عالج مرضاه أن يمتنع عن
اســتغالل هذا الوضع ملصلحته الشخصية،
وأن يرتفع عــن كل ما يــيء إىل زميله يف
ممارسة مهنته.

المسؤولية المدنية:
 التزام املمــارس الصحي الخاضع لهذاالنظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع
األصول العلمية املتعارف عليها.
 كل خطأ طبي صدر من املمارس الصحيونتج عنه رضر للمريض يلــزم من ارتكب
الخطأ بالتعويض ،وتحــدد الهيئة الصحية
الرشعيــة املنصوص عليها يف هــذا النظام
مقدار التعويض ،ويُع ُّد من قبيل الخطأ املهني
الصحي ما يأتي:
(الخطــأ يف العــاج أو نقــص املتابعة،
الجهــل بأمور فنيَّة يفــرض فيمن كان يف
مثل تخصصه اإلملام بها ،إجــراء العمليات
الجراحيــة التجريبية وغري املســبوقة عىل
ا ِإلنســان باملخالفة للقواعــد املنظمة لذلك،
إجــراء التجــارب والبحــوث العلمية غري
املعتمدة عــى املريض ،إعطاء دواء للمريض
عىل سبيل االختبار ،استخدام آالت أو أجهزة
طبية دون علم ٍ
كاف بطريقة اســتعمالها أو
دون اتخاذ االحتياطات الكفيلة بمنع حدوث

يعاقب بغرامة ال تزيد عىل خمســن ألف
ريال ،كل من خالــف بعض من أحكام املواد
السابقة الذكر.

المسؤولية التأديبية:

يكون املمارس الصحي محالً للمساءلة
التأديبية إذا أخل بأحــد واجباته املنصوص
عليها يف هــذا النظام أو خالف أصول مهنته
أو كان ترصفه خارجا ً عىل مقتضيات مهنته
وأدابها.

العقوبات التأديبية:
اإلنذار ،غرامة ماليــة ال تتجاوز عرشة
آالف ريال ،إلغاء الرتخيــص بمزاولة املهنة
الصحية وشطب االســم من سجل املرخص
لهم ويف حالة إلغاء الرتخيص ال يجوز التقدم
بطلب ترخيص جديد إال بعد انقضاء سنتني
من تاريخ صدور قرار اإللغاء.
الفصل الرابع :التحقيق واملحاكمة:
تتــم عمليــه التحقيــق واملحاكمة من
خالل تكوين هيئة تســمى (اللجنة الصحية
الرشعية) وتختص هــذه االلجنة بالنظر يف
األخطاء املهنية التي ترفع بها املطالبة بالحق
الخاص (دية – تعويــض – أرش) .وتنعقد
اللجنه بحضــور جميع األعضــاء وتصدر
قراراتها باألغلبية عــى أن يكون من بينهم
القايض ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان
املظالم خالل ستني يوما ً من تاريخ إبالغ قرار
اللجنة.
وتتكون اللجنة من أعضاء متخصصني كما ييل:
قاض ال تقل درجتــه عن قاض يعينه وزير
العدل رئيسا ً

مستشار نظامي يعينه الوزير
عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب
يعينه وزير التعليــم ويف املنطقة التي ليس
فيها كلية طب يعــن الوزير بدال ً منه عضوا ً
من املرافق الصحية املتوافرة يف تلك املنطقة.
طبيبان من ذوي الخربة والكفاية يختارهما
الوزير
صيــديل من ذوي الخــرة والكفاية يختاره
الوزير
عضو احتياطي يحل محل العضو عند غيابه
(يعني من قبل الوزير املختص).
يكون لهذه االلجنة أمني رس يعينه الوزير
تجوز االســتعانة بخبري أو أكثر يف موضوع
القضية

التأمين الصحي
التأمــن الصحي ضد األخطــاء الطبية
إلزامي عىل جميع األطباء وأطباء األســنان
العاملــن يف املؤسســات الصحيــة العامة
والخاصة وتضمن هذه املؤسسات واملنشآت
سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي
عــى تابعيها إذا لم تتوافــر تغطية تأمينية
أو لم تكف ولها حــق الرجوع عىل املحكوم
عليه فيمــا دفعته عنه ،ويمكن أن يشــمل
هذا التأمني الطبي اإللزامي فئات أخرى من
املمارسني الصحيني وذلك بقرار من مجلس
الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح وزير الصحة.
مالحظــات عامة مــن واقــع القضايا
املنظورة أمام الهيئة الصحية الرشعية:
* التأخر يف التدخل العاجل.
* عدم توثيق املعلومات الالزمة يف ملف
املريض.
* عدم الرشح الكايف ملضاعفات العملية
التي تُجرى للمرىض.
* عدم تحويل املرىض يف الوقت املناســب
إىل مركز متخصص.
عدم أخذ املوافقة إلجراء أيّ تدخل جراحي
(رشح العملية عالية الخطورة ،وعدم كتابتها
يف نموذج موافقة املريض).
* عدم رشح طريقة العالج ومضاعفاته
للمريض والتوثيق بامللف عن ذلك.
* عدم اكتشــاف املضاعفــات يف الوقت
املناســب ،واتخاذ اإلجراء الطبي الســليم
حولها.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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مقال علمي

الحامل وطبيب األسنان
التغيرات ،التي تلقــي بظاللها على
يصاحــب فترة الحمل عنــد المرأة كثير مــن
ّ
جميــع أعضــاء الجســم ،ومــن بينها األســنان ،وهنــاك بعــض المفاهيم الشــائعة
الخاطئــة عن هذه الفتــرة من مراحل عمر المرأة ،حيث نســلط الضوء حولها عبر
السطور التالية:

د.محمد نبيل أبوشنب
طبيب امتياز

مفاهيم خاطئة
تتكون يف أذهــان كثري من املرىض
من النساء بشكل عام والحوامل بشكل
خاص بعــض املفاهيــم واملعتقدات
الخاطئــة حول عالقة آالم األســنان
بالحمــل وتأثريها ،وتكمن املشــكلة
حينما نستمع إىل هذه املعلومات بدون
التأكــد من صحتها ،ومــا يرتتب عىل
ذلك من قرارات وترصفات قد تتسبب
يف كثري مــن األحيــان يف النتائج غري
املرغوب فيها.
إنه مــن املمكن أن يقــوم الحمل
بإضعاف مقاومة األسنان ضد البكترييا
املوجودة أصالً.
ويف الشهور الثالثة األوىل من الحمل
يساعد تقيؤ املرأة عىل إضعاف مقاومة
السن ويســاعد الحامض الذي يخرج
من املعدة عىل التأثري عىل مينا الســن
مما يساعد عىل ضعفه،
لذلك فعىل املــرأة الحامل القيام بما
ييل:
 -١مــن األفضــل أن تقــوم املرأة
املتزوجة بزيارة عيادة األسنان ،وذلك
إلجــراء ما يلزم لألســنان قبل وقوع
الحمل.
 -٢عنــد وقوع الحمل عــى املرأة
الحامل أن تقوم بتنظيف أسنانها بعد
كل وجبة غذائية باســتخدام فرشاة
أســنان ناعمة واســتخدام مزيد من
املضمضات الطبية.
 -٣يجب زيارة طبيب األســنان كل
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تأثير صحة الفم واألسنان على المرأة الحامل والجنين
شهر أثناء الحمل.
 -٤األســنان واألرضاس املصابــة
بالتسوس يف فم املرأة الحامل تعد بؤرا ً
صديدية ،لــذا يجب عالجها فورا ً لكيال
تؤذي باقي أعضاء الجسم.
 -٥إن املخــدر املســتخدم يف عالج
أسنان املرأة الحامل ال يسبب أي رضر أو

أذى للجنني يف الشهور الرابع والخامس
والســادس ،حيث ال ينصح بالتداخل
الفموي يف الثالثة أشــهر األوىل وكذلك
يف األشهر الثالثة األخرية ،إال إذا اضطر
األمر إىل ذلك ،حيث يقوم طبيب األسنان
باســتخدام املخدر خاص للحوامل ال
يحتوي عىل مادة األدرينالني.

 -٦إن استخدام املضادات الحيوية،
التي يصفها الطبيب وباألنواع املسموح
بها للحامل يف حالة وجود التهابات ال
تشكل خطرا ً عىل الجنني.
 -٧يوجد مضادات حيوية يجب أن
تتجنبها املرأة الحامل خوفا ً من حدوث
تشــوهات أو إصابة األسنان جميعها
بتلــون واصفــرار يف كامــل تركيبة
الســن .وهذا املضــاد الحيوي يدعى
“ترتاسايكلني”.

تتراسايكلين
 وهو (مضاد حيــوي)Antibiotic .agent
 (مشتقات الترتاسيكلني ) �Tetracycline Derivative
الترتاساكلني بشــكل رئيس كابح
للجراثيــم ويمــارس تأثــره املضاد
للميكروبات مــن خالل تثبيط تصنيع
الربوتــن .الترتاســايكلني فعال ضد
طائفة واســعة من البكترييا ســالبة
الجرام وموجبة الجــرام .وهذا الدواء
زادت مقاومــة البكترييا له .ويمتص
الترتاســايكلني من الجهاز الهضمي
دائما ً بشــكل غري كامل ويمكن تقليل
امتصاصه أكثــر باملواد القلوية ،اللبن
ومنتجاته ،أمالح األملنيوم ،الكالسيوم،
املغنيسيوم ،والحديد.

تصبغ التتراسايكلين

االستعماالت:
معالجة حب الشــباب املتوسط إىل
الشديد.

أشكال الدواء:

كبسوالت أو أقراص  250مغ500 ،
مغ ترتاسايكلني هيدروكلوريد.
ال يستعمل الترتاسايكلني يف الحمل.
ويعطــل التكلس الهيــكيل يف الجنني
ويمكن أن يؤدي إىل تشــكل شــاذ يف
العظام وضمور يف مينا السن.

عند الرضاعة:
ال يعطى الــدواء بل ينتقل إىل حليب
األم ومن املحتمل أن يؤثر عىل الطفل.
ومن املفضل عدم تناول الدواء أو عدم

التهاب اللثة المصاحب لفترة الحمل
اإلرضاع.
الرضاعة من الصــدر :غري موىص
بها.
األطفال :قد يســبب فــرط تصبغ
األنســجة ،ونقص تنســج املينا ،أو
تلون األســنان الدائم ،وينبغي تجنب
استخدام الترتاســاكلني خالل تطوير
األسنان (األطفال  8سنوات من العمر)
إال إذا كانت األدوية األخرى غري فعالة
أو ممنوعة.
وال يمكن معالجتــه بالتبييض بل
أخذ الحيطة والحذر للنساء الحوامل...

 -٨ننصح املــرأة الحامل عند وقوع
التهابات بالتنسيق مع طبيبها وااللتزام
بنصائحــه وأال تتنــاول مســكنات
ومضــادات حيوية عىل مســؤوليتها
الخاصة أو مسؤولية الجريان.
 -٩يف حال أن املرأة الحامل بحاجة
إىل أشــعة فإنه من املمكن يف الحاالت
الطارئة تصويرها وذلك بارتداء واقي
األشــعة الخاص املوجــود يف العيادة
الســنية واملكون من الرصاص وذلك
لحماية الجنني مــن األرضار وننصح
املــرأة الحامــل بالتغذيــة املتوازنة
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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مقال علمي
واالهتمام بالكالسيوم.

وإليك بعض الطرق
للتخلص من هذا الشعور:
 تناويل مــروب الزنجبيل الداىفء +العســل األبيض  +البسكويت الجاف،
وذلك قبل النهوض من الفراش.
– تجنبي التواجد يف األماكن الحارة.
– ال تعريض نفســك لإلرهاق والتعب،
وحاويل النوم جيدا ً أثناء الليل.
– تنــاويل وجبات قليلــة متكررة كل
ساعتني.
– تناويل شــيئا مالحا قبــل الطعام
كالبسكويت.
– تجنبــي تنــاول األطعمــة الغنية
بالدهون.
– تناويل كميات قليلة من السوائل بني
الوجبات؛ تجنبا ً للجفاف.
– تناويل بعض النشويات البسيطة مثل
األرز والبطاطا.
– ابتعدي عن األكالت ذات الرائحة التي
تنفرين منها.
ً
– تناويل حبة مــوز يوميا ،فإنها غنية
بفيتامني  ،B6والبوتاسيوم ،فهي تقي
من القيء والدوخة.
– تناويل خل التفاح يف الصباح بإضافة
القليل منه إىل كوب ماء.

فقد األسنان
 .يعتقد الكثريون أنه من الطبيعي أن
تفقد املرأة الحامل سنا ً من أسنانها مع
والدة كل طفــل .وهذا خطأ ،لكن ّ
تغي
هرمونات الجسم أثناء الحمل قد يجعل
اللثة واألسنان أكثر عرضة لاللتهابات
والتســوس .فإذا كانت أســنان املرأة
الحامل سليمة وال تعاني من التهابات
أو تســوس فلن تواجه هذه املشكالت
أثناء الحمــل .لذا ،يجب عىل املرأة التي
تنوي اإلنجاب أن تهتم بصحة أسنانها
وتنظيفهــا دوريا ً عنــد الطبيب قبل
الحمل ،ألن اختالف هرمونات الجسم يف
تلك الفرتة قد تزيد التهابات اللثة سوءا ً
مما يرفع من احتمال فقدها .كما أنه
يجب عليهــا االهتمام بالغذاء الصحي
أثناء الحمل وأخذ الفيتامينات الالزمة
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للحفــاظ عىل الكالســيوم الرضوري
لألسنان والعظام السليمة.

التهاب اللثة المصاحب
لفترة الحمل
• تالحــظ معظم النســاء تغريات يف
اللثة خالل فرتة الحمل ،ومنها أن اللثة
أصبحت أكثــر احمــرارا ً وأنها تنزف
عند استخدام فرشــاة األسنان ،بينما
يعاني بعض النساء من انتفاخ ونزيف
شديدين.
• تســمى كل هذه التغريات “التهاب
اللثة املصاحب لفرتة الحمل” .ويمكن
أن تبدأ منذ الشهر الثاني للحمل ،وتصل
ذروتها يف الشهر الثامن وتزول تدريجيا ً
بعد الوالدة.
• يحدث التهاب اللثة املصاحب للحمل
يف بداية الشهر عادة ،وتكون أعراضه
مشابهة ألعراض التهاب اللثة العادي،
إال أن بعض األسباب مختلفة.
وزيادة نســبة الهرمونات تلعب دورا ً
جزئيا ً يف ذلك ،فخالل فرتة الحمل ،تكون
نسبة هرمون (الربوجيستريون) أعىل
بعرشة أضعاف عــن املعدل الطبيعي،
وهذا يشــجع نمو البكترييا املســببة
اللتهاب اللثــة .كما أن الجهاز املناعي
يعمــل بطريقة مختلفــة خالل فرتة
الحمل مما قد يغري من ردة فعل الجسم
للبكترييا املسببة اللتهاب اللثة.

 -زيادة اللعاب:

• يف حاالت أقل شــيوعاً ،تشعر بعض
النساء الحوامل بوجود زيادة شديدة يف
إفراز اللعاب.
• يحدث هذا عــادة يف املراحل املبكرة
جدا ً من الحمــل ،ويختفي مع نهاية

مضادات حيوية يجب
تجنبها للحامل خوفًا
من إصفرار األسنان

الثلث األول.
• قد يصاحب زيادة اللعاب الشــعور
بالغثيان.

العناية بالفم واألسنان
خالل فترة الحمل
للتقليل مــن اإلصابة بالتهاب اللثة
املصاحب للحمــل ،ينصح باملحافظة
عىل نظافة الفم واألســنان ،من خالل
القيام بالتايل:
 عــى املــرأة الحامــل أن تقومبالخطــوات التاليــة للمحافظة عىل
نظافة الفم واألسنان:
 .1نظفي أســنانك بالفرشــاة مرتني
يوميا ً وملدة دقيقتني عىل األقل كل مرة،
واســتخدمي معجون األســنان الذي
يحتوي عىل الفلورايد.
 .2استخدمي الخيط الطبي مرة يوميا ً
عىل األقل.
 .3اســتخدمي غســول الفم املضاد
للبكترييا ،والذي يساعد يف التخلص من
البكترييا املسببة اللتهاب اللثة.
 .4راجعي طبيب األســنان بانتظام.
إن الثلــث الثاني من الحمل هو الوقت
األفضــل لتلقــي العنايــة الروتينية
لألســنان ،أمــا اإلجــراءات الكبرية،
الرتميم أو جراحة األســنان فتؤجل ملا
بعد الوالدة إن أمكن.
 .5تناويل الغذاء املتوازن الصحي وأكثري
من الربوتني ،الكالســيوم ،فيتامني أ،
فيتامني ج ،وفيتامني د.

 أدوية للقضاء علىالغثيان:
هناك أنــواع معينة مــن األدوية
املضادة للغثيان يمكن أن تستخدمها
الســيدات الالتي يعانني مــن الغثيان
والقيء الشديدين يف املرحلة املبكرة من
الحمل.
ويختلف ســبب الغثيــان والقيء
املصاحبني للحمل عن ســبب غثيان
دوار البحر أو القيء الناتج عن أمراض
املعــدة ومن ثم تختلــف األدوية التي
يصفها الطبيب لهذه األعراض.

فال تحاويل اســتخدام أيــة أدوية
وصفت لك من قبل ألسباب أخرى من
القيء ولكن اذهبي الستشارة الطبيب
الذي ســيصف لك العقاقــر اآلمنة
بالنسبة لهذه املرحلة من الحمل .وقد
تولد قلقــا ً عميقا ً إزاء تناول أية أدوية
أثناء الحمل املبكــر خوفا ً من احتمال
تأثريها الضار عــى الجنني وإصابته
بالتشــوهات .ولكن هناك بعض أنواع
األدوية استخدمتها ماليني من النساء
ولم تؤد إىل حدوث أية شــذوذات وهي
أدوية آمنــة تماما ً ويمكنــك اللجوء
إليها إذا كنــت تعانني الغثيان والقيء
الشديدين.

أي دواء أثناء املرحلة املبكرة من الحمل
إال بعد استشارة الطبيب أوال ً واألطباء
عىل دراية كافية باألدوية القليلة التي
يمكن أن تسبب التشــوهات من بني
الغالبية العظمى من األدوية التي يمكن
اســتخدامها بأمان ولن يسمحوا بها

للسيدات يف املرحلة املبكرة من الحمل،
كما ينبغي أال تستخدم املرأة الحامل أية
أدوية وصفت ألفراد آخرين من أرستها
أو وصفــت لها يف أوقــات أخرى قبل
الحمل ،ألن هذا األمر غاية يف الخطورة
وعليها أن تستشري الطبيب دائماً.

ما هي األدوية التي يمكن
أن تأثر على الجنين؟
يلقى اللــوم خطأ عــى كثري من
األدوية يف أنها تسبب التشوهات وهذا
أمر يصعــب التأكد منــه ،ألن ماليني
النســاء الالتي يســتخدمن كثريا من
األدوية الرضوريــة أنجبن املاليني من
املواليد الطبيعيــن األصحاء وتذكرنا
كارثة عقــار الثاليدوميد التي حدثت
يف بداية الستينيات بالتأثريات الضارة
املحتملة الكامنة يف األدوية وكلما ظهر
تقرير جديد يف الصحف أو عىل شاشات
التلفزيون اجتاحت املجتمع موجة من
االنزعاج والقلق.
والغالبية العظمى من األدوية التي
يصفها األطباء مأمونــة تماما ً ولكن
القلق يساور الكثري من األمهات عندما
يضطررن لتنــاول أي دواء أثناء فرتة
الحمل وقد تم إدانــة بعض املضادات
الحيوية وبعض هرمونات السرتويد يف
إحداث الشذوذات وقد يصحب استخدام
العقاقــر املضــادة للرسطان حدوث
بعض املشــكالت ولكن القلق األعظم
سببه عقار الثاليدوميد ومن بني آالف
األدوية التي يســتخدمها املجتمع كل
يــوم يف الوقت الحــارض توجد قائمة
قصرية من األدويــة تقدر بنحو أربعة
وعرشين عقارا يمكــن أن يكون لها
تأثري ضار عىل الجنني.
عموما ً ال ينبغي ألية سيدة أن تأخذ
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لقاء

رئيس المجلس العلمي في الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية د.سعود أورفلي:

نطمح في التوسع بالمراكز التدريبية المتميزة
العلمية والصحية في المملكة
لمواكبة النهضة
َّ

تســتضيف اليــوم “آفــاق
طــب األســنان” شــخصية
علميــة وإداريــة ناجحــة ،إنــه
الدكتور /سعود أورفلي رئيس
المجلــس العلمــي لطــب
األسنان في الهيئة السعودية
للتخصصــات الصحيــة مــن
خالل اللقاء التالي:
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* نرحب بكم ونرجو تعريف القراء ببطاقتكم
الشخصية؟
 الدكتور /سعود محمد أورفيل. خريج جامعة اإلســكندرية يف مرص عام1979م.
 شهادة املاجستري يف عالج جذور األسنانمن جامعــة مانشيســر – بريطانيا عام
1987م.
 -شــهادة االختصاص يف معالجة الجذور

من جامعة بنســلفانيا – الواليات املتحدة
األمريكية عام 1989م.
 رئيس قســم األسنان يف مشفى امللك فهدباملدينة املنورة ثم العمل استشاريا يف عالج
الجذور يف مجمع الريــاض الطبي بمدينة
الرياض إىل عام 1995م ثم انتقلت إىل وزارة
الصحة حيث أمارس عميل استشاريا ونائبا
ملديــر إدارة طب األســنان يف الوزارة حتى
اليوم.

الدكتور سعود أورفلي مع مدير تحرير “آفاق طب األسنان” الدكتور قيصر كباش
وقد تم اختياري رئيســا ً للمجلس العلمي
لطب األســنان التابع للهيئة الســعودية
للتخصصــات الصحية يف دورتــه الثانية
والثالثة.

أهداف وإنجازات
* ما املجلس العلمي لطب األســنان وما أهدافه
وإنجازاته؟
لقد تــم تشــكيل املجلــس العلمي لطب
وجراحة الفم واألسنان يف هيئة التخصصات
الصحية منذ عام 1999م ومن أهم أهدافه
تأهيل كــوادر وطنية كاستشــاريني من
حملة شــهادة االختصاص الســعودية يف
تخصصــات طب األســنان املختلفة وذلك
عن طريق إعداد وتطويــر برامج مختلفة
لطب األســنان من خالل اللجــان العلميَّة
املتخصصة واملنبثقــة عن املجلس العلمي،
ولقد نجح املجلس العلمي لطب األســنان
ولله الحمد يف طرح ســبعة برامج تدريبية
عامــة وفرعية يف التخصصــات املختلفة
لطب األسنان وتخصص دقيق واحد ،ومن
أبرز القرارات واإلنجازات عن املجلس خالل

تأهيل كوادر وطنية
بطب األسنان وإعداد
وتطوير برامج تدريبية
في التخصصات
المختلفة
الدورات األربع التي مــر بها :تخريج أكثر
من  450خريجا ً وخريجة من حملة شهادة
االختصاص الســعودية يف الربامج السبعة
للمجلس إضافة إىل تخريج عرشين خريجا ً
وخريجة من التخصص الدقيق.
ويحرص املجلس العلمــي لطب وجراحة
الفم واألسنان عىل التوسع يف إضافة مراكز
تدريبيــة جديدة من القطاعــات الصحية
املختلفــة والجامعات واملستشــفيات يف
وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة الحرس
الوطني يف املدن الرئيســة واملناطق األخرى

أيضاً ،وذلــك عن طريق لجــان االعرتاف
املركزية ،حيث وصل عدد املراكز التدريبية
التي تم االعرتاف بها عىل مســتوى اململكة
 35مركزا ً يتدرب بها  368متدربا ً ومتدربة.
كما عمل املجلس العلمي عىل اســتضافة
ممتحنني خارجيني من :بريطانيا وأمريكا
وكندا وســويرسا ..وذلك للمشاركة يف عقد
االمتحانــات الرسيريــة لبعــض الربامج
العلميَّــة ،كما تم مخاطبــة الكلية امللكية
وهيئة االعــراف الكندية لالعرتاف بربامج
طب األسنان كربامج مشرتكة.
ومن أبرز ما قام بــه املجلس العلمي لطب
وجراحة الفــم واألســنان إرشاك القطاع
الخــاص بالعمليــة التدريبيــة ،فلقد تم
االعرتاف مؤخرا ً بكلية طب األسنان التابعة
لكليات الرياض لطب األســنان والصيدلة
كأول مركز تدريبي للقطاع الخاص.
كذلك يقوم املجلــس العلمي باإلرشاف عىل
برامج دبلوم طب األســنان املتقدم التابع
ملدينــة امللك عبد العزيــز الطبية بالحرس
الوطني وملعهــد األمري عبد الرحمن بن عبد
العزيز للدراســات العليا بوزارة الدفاع ،من
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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لقاء
خالل التقييم الدوري لهذه الربامج واإلرشاف
عىل أدائها النظري والرسيــري واملراجعة
الدورية ملحتواها وتكليف أعضاء من اللجان
العلميَّة املعنية للمشاركة يف امتحانات هذه
الربامج ،كما يستعان باملجلس العلمي لطب
وجراحة الفم واألسنان يف تصنيف وتقييم
بعض الشــهادات املهنية وعقد امتحانات
الرتقيــة وكذلك لتقييم الكليــات واملعاهد
الخاصة بغرض منح الرتخيص لها.

أربع دورات
* ما طموحاتكم املستقبلية لدعم أطباء األسنان
من خالل املجلس العلمــي لطب وجراحة الفم
واألسنان؟
الشكر للموىل ع َّز وج َّل عىل ما تم من إنجاز
خالل الدورات األربع للمجلس من تأسيس
للربامج وتخريج دفعات من حملة شهادة
االختصاص الســعودية (البــورد) يف طب
األسنان.
ومن أهم مــا نطمح إليــه يف املجلس هو
التوسع يف قاعدة التدريب يف املراكز التدريبية
املتميزة وذلك لاللتحــاق بالنهضة العلميَّة
والصحية التي تشــهدها اململكة ،حيث تم
اعتماد أكثر من  30كلية طب أسنان جديدة
وعدد من املنشــآت الصحية لطب األسنان
بوزارة الصحــة ووزارة الدفــاع وأيْضا ً يف
كل من مستشــفى الحرس الوطني وقوى
األمن.
كما يســعى املجلس ويطمــح إىل االرتقاء
بالربامج القائمة إىل العاملية ،فلقد تم قبول
عدد من خريجي الربامج (برنامج جراحة
الوجه والفكني ،التقويم ،إصالح األسنان)
يف الزماالت الدقيقــة بالجامعات الكندية
واألمريكيــة والربيطانية مبارشة ،وهذا إن
دل عــى يشء فهو يدل عــى أن املتطلبات
الرسيرية والعلميَّة لربامجنــا تتوافق مع
املعيار العاملي ولله الحمد.

جو إبداعي
* تســتعدون اليوم النطالق فعاليــات اللقاء
السنوي السادس للمجلس العلمي لطب األسنان
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بجميع فئاتهم يف جو علمي يتم من خالله
مناقشة األبحاث والحاالت الرسيرية املقدمة
وبطريقة فريدة وحرصية تعطي املسؤولون
يف برامج طب األســنان أفكارا ً عمَّ ا يدور يف
الربامج األخرى والهدف يف النهاية التطوير
والرقــي بربامجنــا إىل املســتوى العاملي
املتميز.

نصائح للشباب

المجلس العلمي لطب وجراحة
الفم واألسنان
ويوم املتدرب ،ما الرســالة التــي يحملها هذا
اللقاء؟
إن فكرة اللقاء الســنوي للمجلس العلمي
ويوم املتــدرب هي إيجــاد روح التنافس
العلمــي املبني عىل الرباهــن بني متدربي
برامج طب األسنان املختلفة يف جو إبداعي،
يشارك فيه جميع القائمني عىل هذه الربامج
من خالل إرشاك  16متدربا ً ومتدربة ( 8من
املنطقة الوسطى و 8من املنطقة الغربية)
يف مســابقة علميَّــة أمام لجنــة تحكيم
(خارجية وداخلية) من األساتذة واملرشفني
يتم ترشــيحهم من اللجان العلميَّة املعنية،
ومن خالل لجنة التحكيم يتم اختيار ثالثة
فائزين باملراكز األوىل .ويســعدنا هذا العام
أن اللقاء ســيتم يف جدة برعاية كريمة من
معايل مدير جامعة امللك عبد العزيز وحضور
سعادة أمني عام هيئة التخصصات الصحية
يف قاعــة امللك فيصل ضمــن حرم جامعة
امللك عبد العزيــز ولقد وقع اختيار جامعة
امللك عبد العزيــز باملنطقة الغربية تكريما ً
ملســاهمة الزمالء املرشفني مــن املنطقة
الغربية يف القطاعات املختلفة لدفع عملية
التدريب وتأســيس الربامج العلميَّة لطب
األسنان فالشكر لهم.
أما عن الرسالة التي نرغب يف إيصالها َّ
عب
هذا اللقاء فهي تحقيق يوم علمي مفتوح
ومتميز يشــارك فيه أســاتذة ومرشفون
وأعضــاء هيئــة تدريــس يف الجامعات
ومتدربون من طلبة طب األســنان وفنيني

* نصائحكم للجيل الواعد من أطباء األســنان
حديثي التخرج؟
نصيحتي لشــبابنا االســتفادة من الوقت
واملوارد املتاحة مــن خالل تطوير قدراتهم
الرسيرية وعدم الهروب من العمل الرسيري،
حيث إن النجاح يعتمــد عىل اطالعهم عىل
الجديد يف طب األسنان واملمارسة الرسيرية
العملية ،كمــا أنصحهم بمخافة الله خالل
مزاولة املهنة وذلك بثالثة أمور:
 .1عدم إفشاء أرسار املرىض.
 .2عدم الذم يف زمالء املهنة.
 .3عدم غش املريض.
كلمة أخرية لكم عرب “آفاق طب األسنان”؟
أشــكر مجلة “آفاق طب األســنان” التي
أتاحــت يل الفرصة لتســليط الضوء عىل
أنشطة املجلس العلمي لطب وجراحة الفم
واألسنان ،كما أتوجه بالشــكر والعرفان
لسيدي خادم الحرمني الرشيفني  -حفظه
الله  -عــى دعمه املــادي واملعنوي ،كما
أشكر جميع القائمني عىل الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية وعىل رأسهم سعادة
األســتاذ الدكتور عبد العزيز الصائغ األمني
العام للهيئة لتذليلهم الكثري من الصعوبات
التي واجهت مجلســنا وتفهمهم وســعة
أفقهــم ،وأيْضا ً أتوجه بالشــكر والتقدير
لزمالئي أعضاء املجلــس العلمي واللجان
العلميَّة واملدربني وكل من ساهم يف نشاطات
املجلس العلمي وأقول لهم جميعاً :كلل الله
جهودكم بالتوفيق ،وأتمنــى ملتدربينا من
أطباء األســنان الذين نفتخر بهم دائما ً كل
النجاح يف مسريتهم والله من وراء املقصد.
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حتى نلتقي

الدكتور /صالح الشمراني
عميد كلية الرياض لطب األسنان

تشــرفت وســعدت بإهداء جميل من الدكتور
معن السلطان لكتابه املوســوم «بني الثنايا»،
وكانت ســعادتي لعدة أســباب ،منها أن هذا
الكتاب يعد األول في رصد مسيرة طالب طب
األسنان خالل فترة الدراسة منذ حصوله على
الشهادة الثانوية واملعاناة في اختيار التخصص
وحتى حصولــه على درجــة البكالوريوس ،ثم
االلتحاق بالدراســات العليا ،والسبب الثاني أن
ما مت رصده في هذا الكتــاب من حاالت الفرح
واأللم هي نفســها التي عشتها كطالب ،وقد
أكون مارســتها الحقا ً -بدون قصد مع طالبي-
وعاشــها غيري ممن التحق بهــذه التخصص
والســبب اآلخر هو ظهور كاتــب متميز مثل
الدكتور معن الســلطان ليكون أمتدادا ً جليل
سابق من أطباء األســنان ،مثل الدكتور عصام
خوقيــر والدكتور عبداهلل منــاع وغيرهما من
الذين أثــروا اجلانب الثقافــي واملعرفي للقارئ
بكتبهم ومقاالتهم.
إن هذا الكتاب ســرد للحياة اليومية لطالب
طب األســنان بحلوها وم ّرها ،عاشها الكاتب
شخصياً ،فبعد معاناة السنة التحضيرية التي
ال يدري خالل عام كامل ما هو التخصص الذي
سيدرســه ،ألن قبول الطالب تنافسي حسب
املعدل التراكمي ،والــذي قد يكون مختلفا ً
عــن رغبتــه ،وتبدأ حالــة الفرح
بظهــور النتائج وقبوله
فــي التخصــص
الــذي يحلــم به،
وهــو تخصــص
طب األسنان ولكن
الفــرح لم يســتمر
طويــاً ،حيــث يبدأ
في دراســة العلوم
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األساسية ضمن مسارات خارج كليته ،متنقالً
بني كلية الطب البشري وكلية طب األسنان،
وبعد جتاوز هذه املرحلة وضغوطها تبدأ املعاناة
األخرى في معامل احملاكاة واملواد التخصصية،
ثــم تأتي بعدها املرحلة الســريرية ومعاناتها
من توفر املرضى وإكمال املتطلبات السريرية،
وكذلك الدور الذي يلعبه عضو هيئة التدريس
فــي حياة الطالــب اجلامعي ســلبا ً أو إيجابا ً
ومقدرته على اكتشــاف شــخصية الطالب
(نقَّوط) ،الذي يبحــث عن الدرجات بأي طريقة
مشــروعة أو غير ذلك ،ثم تأتي سنة االمتياز
مبميزاتها التي من خاللها يســتطيع اخلريج
بناء شــخصيته املهنية واالستفادة من جتارب
اآلخرين.
وتظــل األعمــال التطوعية واألنشــطة غير
الصفية والبحثية واقتنــاص الفرص هي التي
تبني شخصية الطالب اجلامعي وليس املعدل
التراكمي هو كل شــيء ،فتجربة الكاتب مثال
حي علــى اغتنام الفرص حينمــا تهيأ له أثناء
أحد املؤمتــرات العلمية أن يكــون مرافقا ً ألحد
املتحدثني في املؤمتر ،وقد ســاعدته في القبول
في برنامج يحظى بتنافس كبير بني املتقدمني،
ولكن كان وراء قبوله قصة.
وأخيرا ً ما أســتطيع أن أقولــه :إن هذا الكتاب
جدير بالقراءة من كل طالب يدرس طب األسنان
وكذلك عضو هيئة التدريس الذي يستطيع أن
يستشرف منه معاناة الطالب ،التي قد تغيب
عنا كأعضاء هيئــة تدريس في بعض األوقات -
بدون قصد  -وقد تــؤدي إلخفاق الطالب ال قدر
اهلل.
وحتــى نلتقي أمتنى التوفيــق لزميلنا الدكتور
معن الســلطان في دراساته العليا ،ومع كتاب
آخر لسرد جتربة أخرى.

إذا اقبلت  ،وإذا أدبرت ..

ولنتذكر “ ما أضيق العيش لوال فســحة األمل “  ،فال تغلق عىل نفســك األبواب وترى
الكون بمنظار أسود.
انظر إىل الحياة من خالل نافذة مرشقة ،وكن عىل يقني أنك ستجد الكون جميالً رحباً،
وستجد أن الحياة رائعة بكل األلوان!
أهمس خاطرتي لكم لهذا العدد (لنختار أجمل األلوان كل يوم ولنســتمتع برســمها
وتجميلها)!..

بقلم /أمل بنت عبد اهلل بن دريس

خواطر عابرة

يمر عىل اإلنسان فرتات تتبادر إىل ذهنه أن الحياة عند مواجهته رضباتها ومعرتكاتها
قد تحولت إىل ظال ٍم دامس ال مفر منه .فمؤل ٌم شــعور أن تُدير لنا الدنيا بظهرها لنتخيل
حينها بأن لون األشــياء قد تغري ،وجغرافية املكان تغريت ،بل وتاريخية الزمان تغريت،
وحتى خارطة الحياة تغريت..
َ
ءان ِلتَ ْش َ
ولــو أننا تأملنا قوله تعاىل لنبيه طــه “ :طه مَ ا أن َ َز ْلنَا عَ َليْ َك ٱ ْل ُق ْر َ
ــق ٰى َ ،ف ِإمَّ ا
يَأ ْ ِتيَن َّ ُكم مّ نّى ُهدًى َفمَ ِن ٱتَّبَ َع ُهدَاىَ َفالَ ي َِض ُّل َوال َ ي َْش َق ٰى”
نجد أن الله خلقنا لحكمة وهي عبادته عز وجل  ،و لم يخلقنا لنشقى بل لنعش حياة
طيبة كريمة ..
إذا ً لندرك متى تكون الحياة أجمل ،وذلك بطلب اإلســتعانة من الله بفتح أبواب األمل،
والثقة به سبحانه وحسن الظن به يف كل موطن وحال  ..متأسني بقول رسولنا صىل الله
عليه وسلم( :حُ سن الظن من حســن العبادة) .فاألمل بالله يصنع الكثري من املعجزات
وباألمل تكون استمرارية الحياة.
وكما يقال فالدنيا لحن صعب ال يجيد عزفه سوى فنان يتحىل بـالتفاؤل؛ فال تيأسوا
وتجعلوا الدنيا ترقص عىل مقامات حزنكم.
ليكن دائما ً عنواننا البحث عن األمل وانتظار الفرج واليرس من الله؛ لكي نفز بالطريق
الذي سنسعد به!..

سكرترية التحرير يف مجلة آفاق طب األسنان
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أخبار طبية من العالم

أغلى معجون أسنان مصنوع من الشوكالتة

مــن غرائــب وعجائــب العالم
صناعــة معجون أســنان مصنوع
من الشــيكوالتة ،حيث يبلغ سعره
 100دوالر أمريكــى ،ويتميــز عن
بقية معاجني األســنان ،التى يحذر

من بلعها ،ألنها تحتــوى عىل مادة
الفلورايد ،بأنه مصنــوع من نبات
الكاكاو املستخدم لصنع الشوكالتة،
ولقد قامــت رشكــة ثيودنت عىل
تصنيعه إلغــراء األطفال وتحبيبهم

يف عملية تفريش األســنان بطريقة
ممتعة ،خصوصا ً أن العديد منهم ال
يحبون تفريش أسنانهم بسبب طعم
املعجون العادي وحرارته ومحاولتهم
ابتالعه يف أغلب األحيان.

ثوان
“مشرط ذكي” يميز بين الخاليا السليمة واألورام في ٍ
يأمل علماء مجريون أن يقدموا خالل عامني أول نموذج
لتقنية تســاعد الجراحني عىل التفرقة بني الخاليا السليمة
واألورام يف أقل من ثانية ،وذلك أثناء قيامهم بعمليات إلزالة
األنســجة الرسطانية بدقة فائقة .وأكد العلماء أنه يمكن
60

آفاق طب األسنان أبريل 2015

اســتخدام هذه التقنية إلنتاج “املرشط الذكي” الذي يمكن
استخدامه يف التشــخيص الحقيقي أثناء الجراحة .ويقوم
االخرتاع عىل الجمــع بني تقنيتني همــا :مقياس الطيف
الشامل والجراحة االلكرتونية.

المشروبات الغازية
تتلف الذاكرة

كوب من الشوكوالتة يبعد
شيخوخة الدماغ
أشارت دراسة طبية أمريكية جديدة إىل أن تناول كوب واحد من
الشوكوالتة يوميا ً يعزز من تدفق الدم إىل مناطق معينة يف الدماغ
وهي مسؤولة عن حفظ الذاكرة ،ليؤدي ذلك عىل املدى الطويل إىل
تجنيبها مريض الزهايمر والخرف.
ووجدت الدراسة أن ذلك يعود إىل املكونات املوجودة يف الكاكاو
واحتوائــه عىل مركبات “الفالفانول” املضادة لألكســدة ،وبينت
أبحاث صحية عديدة أنه مفيد جدا يف تحسني وظائف الدماغ بشكل
عام وخصوصا عند كبار السن.
وبيّنت الدراسة يف تفاصيلها أن مركبات “الفالفانول” املضادة
لألكســدة تزيد من صالت االرتباط بني مخــزون الذاكرة واألداء
اإلدراكي يف املناطق املســؤولة عن ذلك يف الدماغ عن طريق وصول
الدم املتدفق بكميات كافية إىل هذه األماكن.
وكانت الدراسة التي أجريت يف مركز األبحاث الطبية يف جامعة
“كولومبيا” األمريكية” قد بيّنت نتائجها بعد اعتمادها عىل أبحاث
عن تأثريات النظام الغذائي يف معاناة كبار السن من ضعف الذاكرة
وتطوره إىل الخرف وداء الزهايمر.
ويف ختام التقرير املنشــور عن هذه الدراسة نصح املرشفون
عليها بأهمية رشب كوب واحد عىل األقل بمعدل خمســة أيام يف
األســبوع لفرتة ال تقل عن ثالثة أشهر للحصول عىل هذه الفائدة
الصحية املهمة وبالتحديد ملن تجاوز الخمسني من العمر.
كما ذكرت الدراســة أن هــذا األمر يضــاف للتوابع الصحية
اإليجابيــة الكثرية الحاصلة من تناول ورشب الشــوكوالتة ،التي
تتأكد عند فعل ذلك بمســتويات معتدلة من السكر حتى ال تظهر
أعراض سلبية عن هذا األمر ويحصل ما يجب اجتنابه.

قالت دراســة صحية أمريكية جديدة :إن رشب علبة واحدة
من الحجم املتوسط من املرشوبات الغازية املليئة بنسب مرتفعة
من الســكر يوميا يمكن أن يؤثر سلبياً ،وبشكل بالغ عىل ذاكرة
املراهقني عىل املدى الطويل خالل مدة قصرية.
وبيّنت الدراسة التي أجريت يف مركز أبحاث جامعة “جنوب
كاليفورنيا” تحــت إرشاف مختصني يف علــم التغذية وأطباء
استشــاريني وعلماء يف الصحة العامة أن تأثري هذه املرشوبات
الغازية يعطل نشاط الدماغ بشــكل عام ويحد من قدرته عىل
تذكر املعلومات.
وتتسبب نسبة السكر الصناعي املرتفعة يف هذه املرشوبات،
التــي تتحول إىل فائض مهول مــن الكربوهيدرات يف اضطراب
عملية التمثيل الغذائي يف الجســم عموماً ،وبالتايل وتبعا ً لذلك
يزداد التأثري السلبي عىل بعض قدراته العصبية الحساسة وغري
املتوقعة.
وتظهر االنعكاسات الضارة للمبالغة يف رشب هذه املرشوبات
الغازية املشــبعة بالجلوكوز الصناعــي يف مراحل مبكرة من
العمر ،وبالتحديــد قبل البلوغ وبعــده؛ أي يف مرحلة املراهقة
ويف الوقت الذي من املفرتض أن يكون نشــاط الدماغ يف ذروته؛
لكونها مرحلة رئيسة وحساسة من العمر ،ولكن ما يحدث هو
العكس.
وجاء يف الدراســة أن الوجبات الرسيعة املشــبعة بالدهون
والزيــوت الصناعية لها التأثري الســلبي نفســه للمرشوبات
الغازية.
ومن أكرب األخطاء الصحية التي يمكن اعتبارها خطرية تناول
هذه الوجبات مع كميات كبرية من املرشوبات الغازية كما هو
معتاد يف الغالب .ومن املعروف أيضا ً ووفقا ً لدراسات
صحية سابقة أن املرشوبات الغازية السكرية
لها تأثريات سلبية صحية أخرى كثرية
مــن أهمهــا أنها من األســباب
الرئيسة إلصابات األطفال بداء
الســكري ،وكذلك السمنة
وارتفــاع الوزن
بشــدة وتسوس
األســنان ،ويف
بعــض الحاالت
املتطورة ضعف
يف كلــس العظام
واملعانــاة مــن
الهشاشة.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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ابتكار فرشاة تنظف األسنان موصولة باإلنترنت

ابتكرت رشكة فرنسية مؤخرا ً فرشاة
أسنان موصولة باإلنرتنت هي األوىل من
نوعها إلعادة ابتكار العناية باألســنان،
وفكرتها تقيض بتنظيف األسنان بطريقة
أذكى وأرسع.
حيث تتضمن الفرشاة جهاز استشعار
يرصد كمية الرتسبات الجريية أو البالك
اللذين يــزاالن عند كل اســتخدام لهذه
الفرشــاة ،وهي تســجل معطيات عن
عملية التنظيف تنقل إىل تطبيق مخصص
يف الهواتف الذكية ،ويسمح هذا التطبيق
بمعرفة ما إذا كان مســتخدم الفرشاة
قد أغفل تنظيف بعض املناطق أو أنه لم
ينظف أسنانه كما ينبغي ،إضافة إىل أنه
يسمح لألهايل بالتأكد من أن أوالدهم قد
نظفوا أسنانهم بشكل دقيق وفق األسس
املتبعة لذلك.
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تايوان تستضيف معرضًا لفرش األسنان

أقــام الدكتور (وو قوانــغ تينغ)
األســتاذ يف جامعة تايــوان معرضا ً
لفرش األســنان تحت عنوان “قوانغ
تينــغ مع فرش األســنان” ،ويعرض
فيه أكثر من  300فرشاة أسنان ،توفر
للزوار فرصة جوالت ثقافية ذات صلة
بفرش األسنان.
وتجدر اإلشــارة إىل أن “وو قوانغ
تينغ” كان قد بدأ جمع فرش األسنان
قبل أكثر من عرش سنوات عند زيارته
للعاصمة الفرنســية باريس ،عندما
اشرتى فرشــاة أسنان ووجد أن فرش
األسنان الفرنســية متنوعة األشكال
واأللــوان وذات ابتــكارات جديــدة
فاشرتى أكثر من عرش فرش لألسنان،
ثم بدأ منذ ذلك الوقت يف جمع أشــكال
مختلفة من فرش األسنان ليتوج عمله
بهذا املعرض.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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«رصاص» األسنان يكشف أسرار حياة اإلنسان
قــال باحــث يف جامعــة فلوريدا :إن
ترســبات الرصاص عىل أســنان اإلنسان
تحمل دالئل ملعرفة مكان معيشة صاحبها
وقد تســاعد املحققني الجنائيني وعلماء
اآلثار الذيــن يتعاملون مع الجثث املتحللة
والرفات البرشية.
وقال عالم الجيولوجيا جورج كامينوف:
إن ترسبات خام الرصاص تتفاوت يف جميع
أنحاء العالم ،إذ تمتص األســنان مقدا ًرا
ضئيالً من املعدن املوجود يف الطبيعة ومن
ثم يمكن تمييز املنطقــة التي عاش فيها
شخص ما عرب تحليل الرصاص يف أسنانه.
وقال كامينــوف« :إذا كنــت ولدت يف
أوروبا ،ثــم انتقلت إىل الواليــات املتحدة
فسيكون بمقدوري معرفة ذلك ..أنا ولدت
يف بلغاريا لذا أحمل عالمة أوروبية
وقال كامينوف :إنه عمل مع مســؤويل
إنفاذ القانون عىل كشف لغز جرائم ،حيث
ساعد تحليل ترسبات الرصاص املحققني
يف تضييق دائرة البحث.
وأضــاف أنه عــاوة عىل مســاعدة
الســلطات يف تحديد هوية الجثث يمكن
أن يساعد تحليل الرصاص علماء اآلثار يف
معرفة إىل أي زمن تعود الرفات البرشية.

وأشــار إىل أن آثار الرصــاص املوجود
يف البنزين الذي اســتخدم خالل الفرتة من
العرشينيات حتــى الثمانينيات من القرن
املايض تنعكس ً
أيضا عىل األسنان وهو ما
يساعد يف تحديد عمر اإلنسان.
وقال كامينــوف :إن تحليــل تركيب
األسنان يمكن أن يسهم يف الكشف عمّ ا إذا
كان شــخص ما قىض السنوات األوىل من
عمره يف الواليات املتحــدة أم يف أوروبا أو

أمريكا الجنوبية أو أسرتاليا أو أي منطقة
أخرى يف العالم .وأوضح كامينوف أنه عالوة
عىل الرصاص يمكن تحليل األوكســجني
يف العظام الذي يتجدد كل ســبع إىل عرش
سنوات أن يحدد اين أمىض الشخص آخر
عرش سنوات من حياته.
وأضاف أن عنــارص كيميائية أخرى يف
الشعر واألظافر تعطي بيانات حول املكان
الذي عاش فيه الشخص ألشهر ماضية.

رائحة الفم الكريهة مؤشر لإلصابة ببعض األمراض
شدّدت جمعية «برودينت» األملانية لحماية
األسنان عىل رضورة استشارة الطبيب يف حال
استمرار رائحة الفم الكريهة بالرغم العناية
ً
عرضا
الجيدة باألســنان؛ ألنها قد تكــون
ألمــراض أخرى مثل التهاب دواعم الســن.
وأرجعت الجمعية أهميــة ذلك إىل أن رائحة
ً
عرضا ألحد األمراض
الفم الكريهة قد تكون
الخطرية ،مثــل االلتهاب املزمــن للجيوب
األنفية ،أو التهاب دواعم السن الذي قد يؤدي
إىل تساقط األســنان وضمور عظام الفك إذا
لم يتم عالجه يف الوقت املناسب .وأفادت أن
هذه الرائحة الكريهة ترجع إىل اإلصابة بأحد
أمــراض الجهاز الهضمــي ،أو أحد أمراض
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األيض مثل السكري .ولتجنب انبعاث رائحة
كريهة من الفم ،أوصــت الجمعية بالعناية
الجيدة باألســنان عرب املواظبة عىل تنظيفها
باملعجون مرتني يوميًا عىل األقل ،واستخدام
خيط األسنان أو الفرشاة املخصصة لتنظيف
الفراغات للتخلص من الطبقات املرتســبة
عىل األســنان ،إىل جانب اســتعمال غسول
الفم املضاد للبكترييا .كما ينبغي اســتخدام
كاشطة اللســان أو فرشــاة اللسان إلزالة
الرتسبات البكتريية املرتاكمة عليه .وتنصح
الجمعية بمضغ العلكة واإلكثار من السوائل
من أجل تحفيز إفــراز اللعاب ،وبالتايل دعم
عملية التنظيف الطبيعية.

وقت تناول الدواء

أشــارت دراســة بريطانية صحية
جديــدة إىل أن وقت تناول الــدواء يؤثر
بصورة كبرية عىل مدى فعاليته سلبًا أو
إيجابًا ،بحسب الفرتة التي تم فيها البدء
ً
وخصوصــا إذا كان هذا الدواء
يف أخذه
لعالج بعض األمراض املزمنة مثل ضغط
الدم وغريها.
ويقول العلماء الذين أرشفوا عىل هذه
الدراسة يف مركز أبحاث جامعة «سوراي»
إىل أن هذا التأثري الذي ينعكس برضر أو
نفع عىل مدى فائدة الــدواء من عدمها
مرتبط بالســاعة البيولوجية لإلنسان

وتغري وضعها عىل مدار ساعات اليوم.
ويظهــر أثــر الســاعة البيولوجية
لإلنسان يف تبعاتها من خمول أو نشاط
الجسم تبعً ا للتوقيت املأخوذ فيه الدواء
إذا كان يف ســاعات النهار أو الليل خالل
اليوم ،إضافــة إىل عوامل أخرى خارجية
مثل الجوع والشــبع وحالــة الطقس
والحالة النفسية وغريها.
ويقول خرباء هذه الدراســة أن وضع
ساعة الجســم البيولوجية يتبعها تأثري
عىل املرض الذي يتناول اإلنســان الدواء
من أجله ،ولهــذا فإن جميع هذه األمور

هي ما يجعل وقت أخذ الدواء له أهمية يف
فعاليته وظهور أثره ونتائجه اإليجابية
أو بطء ذلك أو حتى يف بعض األحيان عدم
االستفادة منه.
ونصحت الدراسة بأن أفضل األوقات
لتناول الدواء هي عند وصول الجســم
لحالة توازن واكتفاء شــبه تام ،ويمكن
الحصول عىل التبعات اإليجابية املناسبة
والفعالية الجيدة للدواء يف الوقت املحدد
من األطباء.
وشدّدت الدراســة عىل أن هذه اآلثار
الســلبية لتوقيت أخذ األدوية تتضاعف
مع بعض األنواع من املضادات الحيوية
التي يجب أن تكون ضمن أوقات معينة
من اليوم يتم تحدد تناوله فيها ،حيث إن
تفاوت وتباين هــذه األوقات خالل فرتة
قصــرة من الوقت يف أيــام محددة من
املمكن أن ينعكس بأثر ســلبي أكثر منه
إيجابيًا.
وجــاء يف ختــام الدراســة أن هذه
النتائج تظهر أســباب تباين واختالف
قابلية املــرىض للنوع الواحد من األدوية
املخصصة لعالج أمراض محددة ،حيث إن
بعضهم يجدي معه العالج ،فيما ال ينفع
اآلخرين أو يعود بتأثري سلبي عليهم.
آفاق طب األسنان أبريل 2015
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تشويه األسنان من عالمات الجمال في اليابان
يختلف الوضع يف اليابان عن بقية ثقافات
العالــم يف اعتمــاد بعــض معايــر الجمال
األساسية ،ومن ذلك أن األسنان غري املتناسقة
واملشــوهة تعد عند النساء اليابانيات من أهم
عالمات التميز بالجمال.
ومن أجل ذلك تعمد الكثري من النســاء يف
اليابان إىل الخضــوع لعمليات جراحية معينة
يف الفم ،يلجأن فيها إىل تشويه أسنانهن بشكل
عام وتصبيغها للحصــول عىل مظهر الجمال
املزعوم.
وتعرف هــذه العمليــات الجراحية هناك
باســم “ ”yaebaوهو ما يعني حرفيا ً األسنان
املزدوجــة التي باتت عمليات شــبه روتينية،
يجريها كثري مــن أطباء األســنان يف اليابان
بتكلفة  400دوالر.
ويتم يف هذه العمليات التشــويهية تطويل
األنياب وزيادة حدتها وتحريف ترتيب اصطفاف

صورة قبل وبعد العملية الجراحية التي خضعت لها سيدة يابانية لتغير ترتيب أسنانها
األسنان لجعلها غري متناسقة وملتوية بشكل من ركائز الجمال األساسية يف اليابان إىل بدايات
وطريقــة معينني تبدو وكأنهــا طبيعية دون القرن التاسع عرش تقريبا ً بحسب كتب التاريخ
التي بينت بأن األسنان البيضاء والنظيفة دليل
تدخل برشي مبارش.
ويرى اليابانيون عموما ً أن األسنان املشوهة عىل القبح.
وكانت النســاء اليابانيــات قديما ً يتعمدن
عند النساء تشــبه أسنان األطفال الصغار غري
املرتبة يف الســنوات األوىل من عمرهم مما يدل تشويه أسنانهن وتصبيغها بألوان مصفرة من
عىل أن السيدة ذات األسنان املشوهة صغرية يف أجل االبتعاد عن البياض الناصع والتناسق شبه
التام لها حتى ال يتم اعتبارهن قبيحات أو غري
العمر.
وترجع ثقافة اعتماد األسنان بأنها واحدة مكتمالت الجمال.

التلفاز سبب بطء نمو األطفال!!
كشفت دراســة كندية أن مشــاهدة التلفاز ألكثر من ثالث
ســاعات يوميا ً تلحــق رضرا ً بمهارات النطق والحســاب لدى
األطفال ،خصوصا ً الذين يبلغون من العمر سنتني.
وقالت األستاذة ليندا باغاني ،من جامعة مونرتيال ،والباحثة
األساســية يف الدراســة التي نرشت يف صحيفــة “دييل ميل”
الربيطانية“ :إن “هذه النتائــج تفرتض الحاجة إىل وعي أفضل
لألهايل وأمتثالهم للتعليمات التي وضعتها األكاديمية األمريكية
لطب األطفال ،والتي ال تشجع عىل مشاهدة التلفاز يف الطفولة،
وتنصح بعدم السماح ملن هم دون الثانية من العمر من مشاهدته
ألكثر من ساعتني يومياً”.
وأضافت أن “هذه املرة األوىل التي تنظر فيها دراسة يف العالقة
بني إكثار الطفل من مشــاهدة التلفاز وبــن تداعيات ذلك عىل
النطق وعىل وضعه النفيس واالجتماعي ،مثل تعرضه للتنمر من
زمالئه يف الصف”.
وقالت. :إن “كل ســاعة إضافية (عن الساعتني يومياً) لديها
آثار سلبية كبرية”.
وقامت باغاني بدراســة عىل  991فتــاة وألف و 6صبيان يف
كيبيك يبلغون من العمر ســنتني و 5أشهر ،سألت فيها الوالدين
عن املدة التي يمضونها يوميا ً يف مشــاهدة التلفاز .ووجدت أن
مشــاهدة الطفل للتلفاز ســاعتني و 52دقيقة يومياً ،مقارنة
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بمعدل يبلغ ســاعة و 45دقيقة ،ال ترتك أي آثار سلبية عليهم،
غري أنها الحظت أن األطفال الذين يشاهدون التلفاز ألكثر من 3
ساعات يوميا ً متأخرون عن نظرائهم يف النطق والحساب.
واعتربت باغاني التي تعمل يف مستشــفى ســان جوستني
لألطفال يف فانكوفر أن نتائج الدراسة قد تساعد املعلمني يف دور
الحضانة عىل تعريف التلفاز بأنه سبب يف بطء نمو األطفال.

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

قصة الصقر:
الصقر هو أطول أنــواع الطيور عمراً،
حيث يعيش  70سنة ولكنه كي يعيش هذا
العمر عليــه اتخاذ قرار صعب وذلك عندما
يبلغ  40عامــا ً وحينها تعجز أظافره التي
كانت تتميز باملرونة عن اإلمساك بالفريسة
وهي مصدر غذائه ،ويصبح منقاره الحاد
القوي معقوفا ً شديد االنحناء بسبب تقدمه

يف العمر ،كما تصبح أجنحته ثقيلة بسبب
ثقل وزن ريشها وتلتصق بالصدر وبالتايل
يصبح الطريان يف غاية الصعوبة بالنســبة
له ،هذه الظروف تضع الصقر أمام خيارين:
إما أن يستسلم للموت أو أن يُخض َع نفسه
لعملية تغيري مؤملة تســتمر ( )150يوما ً
وتتطلب أن يقوم الصقر بالتحليق إىل قمة

من نوادر األطفال
كانت إحــدى الصغريات تلهو يف مكتب جدها بعــد وفاته ،فرأت نظارته
فذهبت بها رسيعا ً إىل أمها ،وقالت :لقد نيس جدي نظارته وهو ذاهب للسماء!
ترى كيف سيقرأ هناك دون نظارة؟
أمسكتها األم وهي متأثرة وقبلتها قائلة :احتفظي بها ِ
أنت.
وحدث بعد مدة قصرية أن مرضت الجدة وســمعت الطفلة أفراد األرسة
يتهامسون عن توقعهم رحيلها ولحاقها بالجد إىل السماء ،فأرسعت الطفلة
إىل غرفتها وجاءت بنظارة الجد تركض بها إىل جدتها قائلة بعفوية طفولية
بريئة :خذي معكِ هذه النظارة إىل جدي وقــويل له :إنني حافظت عليها ولم
أتمكن من إرسالها إليه قبل اليوم.
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الجبل ويرضب منقاره عىل صخرة بشدة
حتى تنكرس مقدمتــه املعقوفة ،وينتظر
حتى ينمــو املنقار من جديــد ثم يقوم
بكرس مخالبه ويبدأ يف نتف ريشــه القديم
وبعد خمسة أشهر يطري الصقر يف رحلته
الجديدة وكأنه ولد مــن جديد ليعيش 30
سنة أخرى وهو يتمتع بنشاطه الطبيعي.

غرور
قال أبو العالء املعري:
وإني وإن ُ
كنت األخري زمانه
ٍ
الت بما لم تستطعه األوائ ُل
فقال له أحد الطلبة :إن كنت صادقا ً فيما تقول فهات
حرفا ً جديدا ً غري حروف العربية الثمانية والعرشين.
فلم يجرؤ أبو العالء عىل اإلجابة.

هل تعلم:

حكمة نابليون:
ُ
سئل نابليون بونابارت كيف استطعت أن تولد الثقة
يف نفوس أفراد جيشــك؟ فأجاب :كنت أردد بثالث عىل
ثالث:
من قال ال أقدر.
أقول له :حاول.
من قال ال أعرف
أقول له :تعلم.
من قال مستحيل.
أقول له  :جرب.

* أن أول مــن اخــرع “الرتام” هو (جــون أوترام) عام
1775م ،وهو إنجليزي الجنسية.
* أن أول مــن اخرتع قلم الحرب هو (جون ووترمان) عام
1884م ،وهو أمريكي الجنسية.
* أن أول من اخرتع الدراجة الهوائية هو (نيقوال كونيو)
عام 1817م ،وهو أملاني الجنسية.
* أن أول رئيس للواليات املتحــدة االمريكية هو (جورج
واشنطن) عام 1789م.
* أن أطول نهر يف العالم هو نهر املسيسبي.
* أن أكرب مدينة يف العالم هي نيويورك.
* أن أعىل قمة يف العالم هي أفرست.
* أن أكرب طائر يف العالم هو النعامة.
* أن زئري األسد يُسمع عىل بعد  7كيلو مرتات.

أقوال شعرية:
ومــــا مـــن كـــاتـــب إال سيفنى
ويُــبــقــي الــدهــ ُر مــا كــتــبـ ْ
ـت يـــدا ُه
فـــا تــكــتــب بــكــفــ َك غــــرَ يش ٍء
الــقــيــامــة ْ
ِ
ٌ
أن تـــرا ُه
َـــــر َك يف
ي
***
تــواضــع تكن كالنجم الحَ
لناظر
ٍ
عــى صــفــحـ ِ
ـات املــــا ِء وهـــو رفــي ـ ُع
ِ
بنفسه
كــالــدخــان يعلو
وال تـــ ُك
ِ
إىل طــبــقـ ِ
ـات الــجــ ِّو وهـــو وضــي ـ ُع
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مشاري بن فرج العتيبي
عضو مجلس إدارة الجمعية  -رئيس التحرير

سلمان بن عبدالعزيز ..
الملك واالنسان ،،الشخصية الحازمة
لعل من الصعوبــة اإلحاطة بكل الجوانب املميزة
والالفتة يف شــخصية خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله  -الذي
أصبح ملكا ً للمملكة العربية الســعودية بعد وفاة
اخيه امللك عبد الله بن عبد العزيز آل ســعود رحمه
الله ،و لكن يمكن القول بأن شــخصية امللك سلمان
وحضوره الالفت يف العديد من املناســبات والكثري
من املجاالت تُمكننا من رصد جوانب من شخصيته
الفذه فقد ورث عن والده املؤســس امللك عبد العزيز
آل ســعود رحمه الله العديد من الخصائص اإلدارية
واملواهب كالذكاء املتوقد ،ورسعــة البديهة ،وقوة
اإليمان و املهارات السياســية واملالمح اإلنسانية ،
ولقد أمىض امللك ســلمان حوايل نصف قرن يف العمل
الخريي واألعمال اإلنسانية حيث يتوىل رئاسة مركز
األمري سلمان ألبحاث اإلعاقة ورعاية الفشل الكلوي
وغريها وغريها من الجهات ،مستمدا ً ذلك ايضا ً مما
ورثه من صفات نادره عــن والده ـ طيب الله ثراه.
وكان امللك سلمان حينما كان امرياهو أول من أرشف
عىل جمع التربعات السعودية للشعب الفلسطيني،
كما أن لســموه أياد بيضاء وأعمال إنسانية ملواساة
املرىض واملحتاجني مــن املواطنني واملقيمني .وتوىل
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خادم الحرمني الرشيفــن حفظه الله مناصب عدة
بدأها أمريا ً للعاصمة الســعودية “ الرياض “ والتي
اصبحت يف عهد واليته تحظى بمكانة تفوق عواصم
الكثري مــن الدول وال يختلف اثنــان انه اصبح لها
وزنها وحضورها الديني والســيايس واالقتصادي
عربيا وإقليميا وعامليا ً ومــن الرياض اثبت امريها
قدرته العظيمه عىل تحقيق اإلنجازات حيث أصبحت
الرياض إحدى أغنى املدن يف املنطقة وأكثرها توسعا
وحضارة.
ثــم ارتقى حفظه الله يف مناصــب الدوله العليا
وعني وزيرا ً للدفاع ووليا ً للعهد يف عهد خادم الحرمني
الرشيفني امللك عبدالله بــن عبدالعزيز رحمه الله،
وكان سلمان نعم العون فقد ادار دفة البالد بكفائة
عاليه اثنــاء مرض اخيه امللك ويف زمن تشــتد فيه
الفتن وتحاك املؤامرات عىل بلدنا الغايل ،وكان حفظه
الله نعم العضد ألخيه امللك عبدالله .وبعد وفاة امللك
الراحل عبدالله بن عبدالعزيز توىل سلمان دفة الحكم
وبدأها قويــا ورحيما وحازما كعادتــه وفقه الله
ورعاه .بوركت يا خادم الحرمني وبورك عهدك ووفق
الله ويل عهدك وويل ويل عهدك ودامت اململكة العربية
السعودية عزيزة ابية شامخة باالسالم وبكم.

