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وكيل إمارة منطقة
مكة المكرمة
يفتتح فعاليات
مؤتمر مكة الدولي
« »12لطب
األسنان
مجلة دورية تصدر عن الجمعية السعودية لطب األسنان

دشنها معالي وزير الصحة:

للمرة الثالثة على التوالي الجمعية السعودية لطب
األسنان تشارك في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام

5YEARS

Over 30 million applications
„The Gold Standard for the Bulk Fill Technique“*

• Up to 4 mm increments
• Self-leveling consistency for excellent cavity adaptation
• Up to 60 % less shrinkage stress
• Several years of proven clinical success

For more information please visit www.dentsply.eu

* Data on file

بقلم الدكتور :

محمد بن إبراهيم العبيداء
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان
املرشف عىل إدارة الجمعيات العلمية يف جامعة امللك سعود

الجمعيات العلمية ودورها في التنمية
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لدينــا يف اململكة العربية الســعودية  153جمعية
علمية ،منها ( )49جمعية يف جامعة امللك سعود وحدها،
أترشف بمســؤولية اإلرشاف عليها ،منها عىل ســبيل
املثال ال اإلحصاء :الجمعية الســعودية لطب األسنان،
الجمعية الســعودية لطب وجراحة الصدر ،الجمعية
الســعودية للعلوم الزراعية ،الجمعية السعودية لعلوم
الحياة  ،جمعية القلب السعودية  ،الجمعية السعودية
لجراحة العظام ،الجمعية السعودية للحاسبات اآللية،
وبقية الجمعيات ذات الصلة املبارشة بقائمة من أهم
شؤوننا التنموية والصحية والتثقيفية.
لكن هــذه الكيانات العلمية عــى أهميتها وقيمة
دورها والحلول التي تمتلكها لكثري من مشكالتنا ،تبقى
يدها مغلولة عن االضطالع بأي دور يجعل منها رشيكا ً
حقيقيا ً يف التنمية عىل الوجه الــذي يليق بإمكاناتها
وخرباتها العلمية املهدرة التي تعيش حالة من الدهشة
يف ظل هذا الزهد يف دور هذه الجمعيات ،وافتقارها إىل
الدعم الذي يجعل منها رشيكا ً حقيقيا ً يف برامج التنمية
الوطنية ،وهو زهد ال نملك رفاهيته يف بلد يحتل املركز
األول عامليا ً يف اإلصابة بمرض السكري بنحو  3.6مليون
حالة ،يف حني تســجل نسبة انتشــار تسوس األسنان
 ،%90ويبلغ عدد الوفيات بســبب أمراض السمنة فيه
نحو  20ألف حالة ســنوياً ،يف ظل ارتفاع نسبة البدانة
بــن مواطنيه إىل نحو  ،%70وتتســبب أمراض القلب
التي باتت شــبحا ً يهدد حياة معظــم مواطنيه يف ما
نسبته ( )%42من الوفيات ،محتلة املركز األول للوفيات

باململكة ،وجميعها مشــكالت ذات ارتباط مبارش -بل
أســايس -باختصاص الجمعيات العلميــة املوجودة
باململكة ،والتي نتطلع -نحن املســؤولني عنها -إىل مد
يد العــون لوطننا ومواطنينا ملواجهــة هذه األخطار،
والخروج من أنفاق تلك األزمات.
إن بوسع الجمعيات العلمية أن تكون فرس الرهان
للقضاء عىل كثري من املشــكالت التنمويــة الراهنة،
واملشــاركة يف تحقيق تطلعات الدولة لتحقيق وثبات
تنموية فارقة يف مســرة بالدنا ،سواء بتقديم املشورة
العلمية ،أو من خالل النشاط البحثي ،أو بتنفيذ الربامج
االجتماعية ،لكن هذا كله يبقى مرشوطا ً بأن تجد هذه
الجمعيات ،مــن يدرك قيمتهــا ،ويتبناها ،ويدعمها،
ويستفيد من قدراتها التي كانت كلمة الرس يف كثري مما
تحقق لدى كثري من دول متقدمة آمنت بقيمة الرشاكة
املجتمعية ،وأنفقت بســخاء عــى الجمعيات العلمية
التي أصبحت مراكز إشعاع تنموي يف هذه الدول ،فيما
تحتاج عندنا إىل من يلقي الضوء عليها.
وأملنا كبري يف ظــل توجه الدولة بقوة يف عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
–حفظه الله -إىل تعزيز دور الرشاكة املجتمعية وتنمية
املجتمع املحيل ،أن تحظى الجمعيات العلمية باململكة
بالتفاتة كريمة من التفات مقامه الســامي الكريم،
فهذا وحده كفيل بخروج هذه الجمعيات من أزماتها،
وتمكينها من مد يدها للوطــن أيضا ً لتجاوز كثري من
أزماته.
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االفتتاحية
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شكر وعتب

يســرنا أن نزف إليكم اليــوم خرب والدة العدد الثامن والعشــرين من

جملتكم (آفاق طب األســنان) وتكمن أمهية املولود اجلديد بأنه العدد الثالث

يف هذا العام 2015م وهي بادرة تسجل للمرة األوىل يف تاريخ اجلمعية

السعودية لطب األسنان وبفضل من اهلل عز وجل أن يصدر ثالثة أعداد

من اجمللة يف سنة واحدة.

وكلمة حق جيب ذكرها أنه لوال مسعى وجهد رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية
لطب األســنان سعادة األخ الدكتور حممد بن إبراهيم العبيداء املشرف العام
على اجمللة وتذليله للصعاب ملا أبصر هذا العدد النور.

وهنا البد أن أذكر وللحقيقة والتاريخ أنه ومنذ بداية التحضري هلذا العدد وبتوجيه

مباشر من املشرف العام على اجمللة قمنا بالتواصل مع العديد من السادة
األســاتذة األفاضــل يف كليــات طــب األســنان وكذلك مــع العديد من

السادة األطباء الزمالء أعضاء اجلمعية السعودية لطب األسنان لطلب املسامهة

مبقاالهتم العلمية أو حاالهتم الســريرية أو أفكارهم اجلديدة ..ملؤازرتنا ومســاعدتنا

يف استمرار ظهور هذه اجمللة.

فكلمة شكر من القلب ممزوجة باالمتنان لكل من جتاوب..

وكلمــة عتــب ممزوجة باحملبــة لكل من مل يســعفنا احلظ أن نعمــل معهم لنهضة

وتطوير ودعم جملتكم وهي لســان حال مجعيتكــم الناطقة باللغة العربية..

لغتنا األم اليت هبا نفاخر ،وصدق من قال فيها:
لغة إذا وقعت على أمساعِنا
ٌ
رابطة تؤلف بيننا
ستظ ُل ٌ

كانت لنا برد ًا على األكبادِ

فهي الرجاء لناطقٍ بالضادِ

مدير التحرير

الدكتور /قيصر كباش
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معالي وزير الصحة المهندس  /خالد الفالح يدشن:

حملة «ابتسم لصحة الفم واألسنان»
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من منطلــق اإليمــان بأهمية
الجانــب التوعــوي والوقائــي،
وتحقيقا ً ألهدافها األساســية يف
نرش الثقافــة الطبية لصحة الفم
واألسنان داخل املجتمع  ...نظمت
الجمعية السعودية لطب األسنان
بالتعاون مع مستشفى قوى األمن
بمكة املكرمــة وللمرة الثالثة عىل
التوايل حملة :
" ابتسم لصحة الفم واألسنان"
وذلك بهدف تثقيف حجاج بيت
الله الحرام وتوعيتهم فيما يخص
صحة الفم واألسنان .
حيث قام معــايل وزير الصحة
6

املهندس  /خالد الفالح بتدشــن
القافلة التطوعيــة للحملة والتي
تنطلق إىل املشاعر املقدسة وتسري

مع الحجيج من مشــعر عرفات
إىل مشــعر مزدلفة وإىل مشــعر
منى ويتم خاللهــا توزيع العديد
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من املطويــات الصحيــة الطبية
(التوعويــة واإلرشــادية ) والتي
تعنى بصحة الفم واألسنان.
ويف هذا العام تــم توزيع مايزيد
عــن  400ألف معجون وفرشــاة
أسنان عىل حجاج بيت الله الحرام...
وكان يف اســتقبال معايل وزير
الصحة كال ً من الدكتور مشــاري
العتيبي مدير مستشفى قوى األمن
بمكــة املكرمة وممثــل الجمعية
الســعودية لطب األسنان يف مكة
املكرمة ،والدكتــور عيل الزهراني
املرشف عىل الحملــة واللذان قاما
برشح أهداف وتطلعات الحملة.
ولقد أوضح معايل وزير الصحة
املهندس  /خالــد الفالح يف نهاية
جولتــه  :أن ما شــاهده يف هذه
الحملة يدعو للفخر والرسور ،كما
شــدد عىل أهمية التطوع يف العمل
متمنيا ً للجميع مزيدا ً من التوفيق
والنجاح.
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حديث الصور

تحت رعاية األمير خالد الفيصل

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يفتتح
فعاليات مؤتمر مكة الدولي « »12لطب األسنان
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رئيس مجلس إدارة الجمعية د.العبيداء :نجاحات الجمعية
كبيرة والمركز األول للعام الرابع على التوالي بجامعة الملك
سعود ..وإقرار جائزة سنوية لالختراع بطب األسنان

رئيس الجمعية د .محمد العبيداء يلقي كلمته في المؤتمر
تحــت رعايــة صاحب الســمو الملكي األميــر خالد الفيصل بــن عبدالعزيز آل ســعود،
مستشــار خادم الحرمين الشــريفين ،أمير منطقة مكة المكرمــة ،افتتح وكيل إمارة
منطقــة مكة المكرمة ســعد الميموني فعاليــات مؤتمر مكة الدولي الثاني عشــر
لطب األسنان ،الذي نظمته الجمعية السعودية لطب األسنان بالتعاون مع مستشفى
قــوى األمن بمكة ووزارة الصحة في الفترة مــن  11إلى  13جمادى اآلخرة 1436هـ ،الموافق من 31
مارس إلى  2أبريل 2015م في فندق برج الساعة فيرمونت في مكة المكرمة.
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من حفل افتتاح المؤتمر

عالميا وأقام 8
المؤتمر استقطب  17متحدثًا
ً
علميا بمشاركة
ورش عمل لمناقشة  80بحثًا
ً
 2000ممارس طبي من  24دولة
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أحدث التقنيات
وبــدئ الحفــل الخطابي املعد
بهذه املناســبة بتــاوة آيات من
القرآن الكريم ،ثم ألقى مدير مركز
صحي قوى األمن يف مكة املكرمة
رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر
الدكتــور مشــاري العتيبي كلمة
أوضح فيها أن انعقاد املؤتمر هدف
علمي اسرتاتيجي ومنهج للجمعية
منذ نشــأتها ،مشــرًا إىل أنه تم
اســتقطاب  17متحدثًا عامليًا لهذا
املؤتمر من أمريكا والدول العربية
والخليجيــة ،الفتًا النظــر إىل أنه
ســتقام  8ورش مختلفة ،كما تم
قبول ما يزيد عىل  80بحثًا علميًا،
مبينًا أن عدد املشاركني يف املؤتمر
تجاوز  2000ممارس من  24دولة
من دول العالــم املختلفة ومن 23
مدينة يف اململكة.
وأضــاف أن املحــاور هــي:
احدث التقنيــات املبتكرة يف عالج
العصب وجراحات جذور األسنان،

رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر:

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة مع الدكتور مشاري العتيبي رئيس المؤتمر في افتتاح المعرض
9

حديث الصور
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وتحديات تجميل األسنان وتقييم
حاالت تجميل األسنان ،وجراحات
زراعة األســنان ورفــع الجيوب
األنفية ،وأمراض األنسجة املحيطة
باألســنان وطــرق الوقاية منها،
والتعامل الســلوكي مع األطفال
يف عيــادات األســنان ،وأمراض
وجراحات مفصــل الفكني وطرق
العالج التحفظي والجراحي.
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إنجازات األطباء
ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية
السعودية لطب األســنان الدكتور
محمد بن إبراهيــم العبيداء كلمة
رسد خاللها إنجازات األطباء العرب
ً
مستعرضا ما حققته
عرب التاريخ
الجمعية من أعمال ونجاحات خالل
العرشين عامً ــا املاضية ،موضحً ا
أنه تم إقرار جائزة ســنوية لرباءة
االخرتاع بطب األسنان ،وأن الجمعية
حققت املركز األول للعام الرابع عىل
التوايل يف جامعة امللك سعود ،مشيدًا
باالهتمام الــذي توليه الدولة لنرش
البحث العلمي لطب األسنان.
واشــتمل برنامج حفل االفتتاح
عرض (حبيبي يا رسول الله) قدمه
نخبة من أشبال الوطن.
ويف الحفل تم تكريم املتحدثني يف
املؤتمر والرشكات الراعية.
وعىل هامــش املؤتمر تم زيارة
متحف «الســام عليك أيها النبي»
ويف ختام الزيارة اســتقبل د.نارص
الزهرانــي املرشف عــى متحف
«الســام عليك أيها النبي» ضيوف
املؤتمر ،حيث تم تبادل النقاش عن
هذا املرشوع العاملي الضخم.
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ضيوف المؤتمر في زيارة معرض السالم عليك أيها النبي
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حديث الصور

بالتعاون مع الشؤون الصحية بالرياض

الجمعية السعودية تنظم ملتقى
الرياض العلمي لطب األسنان

عىل هامش «األسبوع الخليجي املوحد
الســادس لتعزيز صحة الفم واألسنان»،
أقامت الجمعية الســعودية لطب األسنان
بالتعاون مع الشؤون الصحية يف منطقة
الريــاض ملتقى الريــاض العلمي لطب
األســنان ،بحضور مســؤولني من وزارة
الصحة وأطبــاء وممارســن صحيني،
إضافة إىل عقــد دورات طبيــة ،وإقامة
معرض توعوي يحتضــن طالب املدارس
عىل مدى ثالثة أيام ،وذلك يف مقر املؤتمر،
يف الفــرة من  24إىل  26جمــادى اآلخرة
1436هـ  14إىل  16أبريل 2015م يف قاعة
الفريدة للمؤتمرات يف مدينة الرياض.

يف مجال طب األسنان ،من أنحاء اململكة
ودول الخليــج كافة ،ومتحدثني عامليني،
للمشاركة واالستفادة من املواد العلمية
املقدمة خالل فرتة امللتقى.

حضور كبير

تعزيز صحة الفم
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وشــهد امللتقى الذي نظمته الجمعية
السعودية لطب األســنان بالتعاون مع
إدارة طب األســنان يف «صحة الرياض»
حضو ًرا كبريًا من املمارســن الصحيني

12

د .محمد العبيداء رئيس الجمعية يتلقى درع المؤتمر

امللتقى اســتهدف فئتني ،هما مقدمو
الخدمة يف مجال طب األسنان ،من أطباء
أسنان وأخصائيني وفنيني يف التخصصات
املساندة لطب األســنان ،كما استهدف

املستفيد من الخدمة ،وهم أفراد املجتمع
كافــة من خالل تقديــم برامج توعوية
تســهم يف رفع الوعي بأهمية املحافظة
عىل صحة الفم واألسنان ،وذلك من خالل
الفعاليات الخاصة بـ»األسبوع الخليجي
املوحد لتعزيز صحة الفم واألسنان».
كما أقيــم عىل هامــش امللتقى معرض
شاركت فيه معظم املراكز واملجمعات التابعة
لوزارة الصحة ،إضافة إىل عديد من القطاعات
الصحية والجمعيات املتخصصة.

أقامتها الجمعية السعودية لطب األسنان

حملة توعوية باليوم العالمي لصحة الفم واألسنان

تزامنًــا مع اليوم العاملي لصحة الفم واألســنان ،أقامت
الجمعية الســعودية لطب األســنان يومً ا توعويًا عن صحة
الفم ملنسوبي جامعة امللك ســعود ،بحضور رئيس مجلس إدارة
الجمعية الســعودية لطب األســنان الدكتور محمد بن إبراهيم
العبيــداء ،وذلك يوم الخميس  28جمادى اآلخرة 1436هـ املوافق
 19مارس 2015م يف بهو جامعة امللك ســعود .وتضمنت الحملة
إجراء فحوصات فموية للزائرين للكشــف عن املشــكالت التي
يعانــون منها ،كما تم توزيع الهدايــا الرمزية كفرش ومعاجني
األسنان مع مجموعة من املنشورات التوعوية ومجلة «آفاق طب
األسنان» التي تصدرها الجمعية السعودية لطب األسنان.
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13

حديث الصور

الدكتوران كباش والغامدي

في محاضرتين علميتين

الدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتور قيصر كباش
ضمن أنشــطة الجمعية السعودية لطب األسنان يف منطقة
الرياض أقيم لقــاء علمي يف فندق شــراتون الرياض ،وذلك
مساء يوم الثالثاء  25جمادى اآلخرة 1436هـ املوافق  14أبريل
2015م ،حيــث ألقى الدكتور قيرص كبــاش محارضة مميزة
باللغة العربية حول بروتوكول استقبال املريض يف عيادة طب
األسنان ،ثم ألقى الدكتور سعيد الغامدي محارضة علمية حول
الوجوه التجميلية وإصالح التشوهات يف األسنان األمامية.
حــر اللقاء نخبة من األطباء واملهتمني يف طب األســنان
ونالتا إعجابهم.

الدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتور سعد الغامدي

جانب من الحضور
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 ..ومحاضرتان في تقويم وإصالح األسنان

14

تجاوبًا مع أنشطة الجمعية السعودية لطب
األســنان يف منطقة الريــاض ،أقيم لقاء علمي
يف فندق شــراتون الرياض مســاء يوم االثنني
 25جمادى األوىل 1436هـــ ،املوافق  16مارس
 2015م ،حيث قدم املحارضة األوىل الدكتور عبد
العزيــز آل رقيبة يف تخصص إصالح األســنان،
تالها محارضة يف تقويم األسنان للدكتور معتز
الرويثي .بعدهما ناقــش الحضور املوضوعات
املطروحة يف املحارضتني وأجاب املحارضان عن
األسئلة لتحقيق الفائدة العلمية املرجوة.

الدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتور معتز الرويثي

في ختام نشاطات الجمعية

لقاء علمي في عالج عصب وجذور
األسنان وزراعتها

الدكتور وليد إبراهيم محاضرًا
تفعيالً ألنشــطة الجمعية الســعودية لطب األسنان يف منطقة
الرياض ،أقيم لقاء علمي يف فندق شــراتون الرياض مســاء يوم
االثنني  22رجب 1436هـ املوافــق  11مايو 2015م ،حيث قدمت
كل من :الدكتورة سندس بخاري والدكتورة ديمة فلمبان والدكتورة
زينب العبد املحســن محارضات متتالية يف تخصص عالج عصب
وجذور األســنان .ثم ألقى الدكتور وليــد آل إبراهيم محارضة يف
تخصص زراعة األسنان ،تالها محارضة للدكتور عبد الله الرياحي
يف تخصص عالج عصب وجذور األسنان .وبهذه اللقاءات تم اختتام
املوســم العلمي لنشــاط الجمعية يف منطقــة الرياض مع حلول
اإلجازات وفصل الصيف.

جانب من الحضور

جانب من الحضور
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د .عبدالعزيز آل رقيبة محاضرًا

الدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتور عبداهلل الرياحي

15

حديث الصور

تحت عنوان «الوقاية في طب األسنان»

الجمعية السعودية تشارك في مؤتمر جامعة الجوف
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تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمري فهد
بن بدر بن عبد العزيز آل ســعود ،أمري منطقة
الجوف ،افتتــح املؤتمر الدويل األول لكلية طب
األسنان بجامعة الجوف تحت عنوان «الوقاية
يف طب األسنان» ،الذي نظمته جامعة الجوف
بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب األسنان
يف الفرتة من  18إىل  20جمادى اآلخرة 1436هـ
املوافق  7إىل  9أبريل 2015م.
يف مبنى كلية طب األسنان يف مدينة سكاكا،
وكان حفــل االفتتاح بحضــور معايل مدير
جامعة الجوف االستاذ الدكتور إسماعيل بن
محمد البرشي ووكالء الجامعة وعمداء كليات
طب األسنان يف اململكة ورئيس مجلس إدارة
الجمعية الســعودية لطب األسنان الدكتور
محمد بن إبراهيم العبيداء.
وقد تضمــن املؤتمر عديدًا مــن املحارضات
العلمية املهمة.

16

ضمن األسبوع الخليجي لصحة الفم

الجمعية السعودية لطب األسنان تزور
جمعية اإلعاقة السمعية
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ضمن فعاليــات األســبوع الخليجي لصحة
الفم واألســنان أقامت الجمعية السعودية لطب
األسنان يومً ا توعويًا لجمعية اإلعاقة السمعية،
يوم األربعاء  2شعبان 1436هـ ،املوافق  ٢٠مايو
2015م.
وتضمن محــارضة توعويــة لتعريف ذوي
االحتياجات الخاصة من الصم بأجزاء األســنان
واللثة واملشــكالت التــي تصيبهــا ،وخيارات
املعالجة ،وتعليمهــم الطرق الصحيحة لتفريش
األسنان ،كما تم إجراء الفحوصات الفموية لهم
للكشف عن املشــكالت التي يعانون منها داخل
أفواههم.
ُ
وتتابع ذلك يف يوم األربعاء التايل ،حيث قدِمت
محارضة عــن تقويم األســنان وطرق تنظيف
الجســور الثابتة؛ ألن نتائج الفحص األويل بيّنت
أن بعض األهايل لديهم جســور ثابتة ومعالجات
تقويميــة ،كما تم تقديم محــارضة أخرى عن
مشــكالت األســنان والفكني وطــرق العالج
التقويمي ،وذلك بمساعدة خبرية لغة اإلشارة من
جمعية اإلعاقة السمعية.
ويف ختــام الفعالية وزعت الهدايــا الرمزية
كفرش ومعاجني األســنان مــع مجموعة من
املنشــورات التوعوية التي تصدرهــا الجمعية
السعودية لطب األسنان.

17

حديث الصور

تحت رعاية أمير المنطقة

وكيل إمارة منطقة القصيم يفتتح
اللقاء العلمي لطب األسنان بالقصيم
افتتح وكيل إمارة منطقة القصيم عبد العزيز بن عبد اهلل الحميدان صباح يوم األربعاء
 19جمادى اآلخرة 1436هـ الموافق  8أبريل 2015م اللقاء العلمي لطب األسنان بالقصيم
الــذي نظمته صحــة القصيم ممثلــة بإدارة طب األســنان وبالتعاون مع مستشــفى
األسياح العام والجمعية السعودية لطب األســنان ،والمقام بمركز الملك خالد الحضاري في
مدينة بريدة لمدة يومين.

مدير إدارة طب األسنان بالمنطقة ..العمرو:
اللقاء تطوير لقدرات ومهارات أطباء األسنان في القصيم
بمشاركة نخبة مميزة من المتخصصين

آفاق طب األسنان أكتوبر  2015العدد 28

استعراض الجديد

18

يهدف اللقاء إىل اســتعراض الجديد
يف تخصصات طب األســنان املختلفة،
وآخر ما توصل إليــه الطب الحديث يف
هذا املجال ،بحضور املدير العام للشؤون
الصحيــة يف منطقة القصيــم الدكتور
صالح بن محمد الخراز ومدير عام إدارة
طب االســنان بوزارة الصحة الدكتور
محمد الرافعي ورئيس املجلس العلمي
لطــب األســنان يف الهيئة الســعودية
للتخصصات الصحية الدكتور ســعود
أورفيل ،ومساعد املدير العام للتخطيط
والتدريب االســتاذ عبد اللــه النصار
ومســاعد املدير العــام للصحة العامة
الدكتور سلطان بن سعود الشايع وعدد
من مديري املستشفيات يف املنطقة.

رفع مهارات األطباء

وثمّ ن رئيــس مجلس إدارة الجمعية
السعودية لطب األسنان الدكتور محمد
بن إبراهيم العبيداء رعاية ســمو أمري

وكيل إمارة منطقة القصيم في جولة ضمن المعرض
منطقة القصيم لهذا اللقــاء العلمي،
ً
منوها بالدور الــذي تقوم به الجمعية
السعودية لطب األسنان يف رفع مهارات
األطبــاء من خــال إقامــة الدورات
التدريبية واألنشطة العلمية َّ
عب فروع

الجمعية يف أنحاء اململكة املختلفة.

نخبة مميزة

وأعرب مدير إدارة طب األســنان
يف صحة القصيــم املرشف عىل اللقاء

وكيل إمارة منطقة القصيم يتلقى درع الجمعية من الدكتور العبيداء رئيس الجمعية

رئيس مجلس إدارة الجمعية د .العبيداء يثمن رعاية
أمير منطقة القصيم لهذا اللقاء
العلمــي الدكتور عبــد العزيز بن
صالــح العمــرو يف كلمته خالل
حفل االفتتاح عن خالص شــكره
وتقديــره لســمو أمــر منطقة
القصيــم عىل اهتمامــه ورعايته
لهذا اللقــاء العلمــي ،كما رحب
بوكيل إمــارة منطقــة القصيم،
مشــرًا إىل أن هــذا اللقــاء يأتي
تطوي ًرا لقدرات ومهــارات أطباء
األسنان يف املنطقة بمشاركة نخبة

مميزة من املتحدثني من التخصصات
الدَّقيقة املختلفــة ،مؤ ِّ
كدًا دعم املدير
العام للشــؤون الصحيــة يف منطقة
القصيــم الدكتور صــاح بن محمد
الخراز لألنشطة العلمية ،التي تسهم
يف رفع كفاءة الكوادر الطبية العلمية
والعملية .ولفت الدكتور العمرو إىل أن
لقاء القصيم العلمي لطب األسنان يعد
األول من نوعه يف املنطقة ويناقش عدة
محاور يف تخصصات طب األســنان،

افتتاح المعرض

ويف ختام الحفل تم تكريم الداعمني
واملتحدثــن واللجنة املنظمــة للقاء
العلمي ،كما قــام وكيل إمارة القصيم
بافتتاح املعــرض املصاحب للفعاليات
ومشاهدة مشــاركات الجهات الداعمة
للقاء العلمي.

جولة وكيل إمارة منطقة القصيم في المعرض المصاحب للمؤتمر
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وكيل إمارة منطقة القصيم ومدير عام الشؤون الصحية في منطقة القصيم مع
مدير عام إدارة طب األسنان بوزارة الصحة ورئيس الجمعية في حفل االفتتاح

ويشــارك به نخبة من املتخصصني يف
مجاالت طبية دقيقة.

19

لقاء
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لتكون جامعة رائدة في تعليم الفتيات..

20

عميدة كلية طب األسنان في جامعة األميرة نورة
الدكتورة ابتسام الماضي آلفاق:

كلية األسنان بجامعة األميرة نورة مجهزة
بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات
أوال أود أن أشــكر مجلتنــا العزيــزة افاق على االســتضافة و مجلة افــاق كان لي
الشــرف ان أكون من ضمن عضوية هيئــة التحرير منذ عدة أعوام ،لذا يثلج صدري
أن أرى ما وصلت اليه المجلة االن من التطور و التألق و هذا بفضل اهلل ثم بجهود
القائمين عليها و همتهم في التطوير.

البطاقة الشخصية

بجامعة امللك سعود من عام 2009م
اىل عــام 2011م  ،ثم وكيلة للســنة
التحضريية يف جامعة امللك سعود من
عــام 2011م اىل عام 2012م قبل أن
أتوىل مسؤولية العميد املؤسس لكلية
طب االســنان بجامعة األمرية نورة
بنت عبدالرحمن و أول عميدة سيدة

لكلية طب اسنان باململكة.
* تعترب جامعة االمرية نورة اول
جامعة نسائية متكاملة يف املنطقة
ما هو انعكاس ذلك عىل املجتمع؟
جامعــة االمرية نــورة متميزة و
فريدة من نوعهــا ضمنت العراقة و
الحداثة يف آن واحد ،فرغم تأسيسها
الحديث عــام  1429هـــ ()2008
إال أنها شــملت أوىل كليــات البنات
يف املنطقة و هي كليــة الرتبية التي
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* نرجو تعريف القراء بالبطاقة
الشخصية
تخرجت من جامعة امللك ســعود
بدرجة البكالوريــوس (عام )1996
ثم املاجســتري( عام  )2000يف طب
االسنان و تخصص دقيق يف عالج اللب
و الجذور و قد تصنفت استشــاريا
من الهيئة الســعودية للتخصصات
الصحية يف عــام  2008كما حصلت
عىل شــهادات عليــا يف املعلوماتية
الصحية من جامعة اوريجان للعلوم
الصحية عام  2009و التعليم الطبي
من جامعة كاردف عام 2012
و قد عملت يف عدة مهام خالل عميل
االكاديمي كعضــو هيئة تدريس يف
جامعة امللك سعود فقد عملت رئيسة
لوحدة الجودة يف كلية طب االســنان

أول كلية في العالم
مريضا آل ًيا بعد
تقتني
ً
الجامعة المخترعة
«اليابان»

21
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تأسست عام  1390هـ(. )1970
وقد ترشفت الجامعة بقيام خادم
الحرمني الرشيفــن امللك عبدالله بن
عبدالعزيز -طيــب الله ثراه -بوضع
حجر االســاس للمدينــة الجامعية
عام  1429هـ .ثــم واصلت قيادتنا
الحكيمــة متمثلة يف ســيدنا خادم
الحرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز و
سمو ويل العهد صاحب السمو امللكي
االمري محمد بن نايف و ويل ويل العهد
صاحب الســمو امللكي االمري محمد
بن ســلمان حفظهم الله املســرة
الطيبة يف دعم تعليم الفتيات بشكل
عام و جامعة االمرية نورة بشــكل
خــاص لتكون جامعــة رائدة تقدم
التعليم النوعــي يف مجاالت متعددة
لتخريج مواطنات ذات كفاءات عالية
لخدمة الوطن الغايل كما تمكنت من
دراسة السوق بشــكل دقيق للمس
احتياجات املجتمع للكوادر النسائية
و قد اســتطاعت الجامعــة الرتكيز
عــى احتياجات املواطنــات يف بيئة
تعليمية مريحة و مناسبة لدراستهن
باإلضافة اىل توفــر فرص قيادية و
منفس ابداعي للمتميزات.
*كلمة عن كلية طب االســنان
بجامعة االمرية نورة
كليــة طــب االســنان بجامعة
االمرية نورة تأسست عام 1433هـ
( )2012وهي احــدى أحدث كليات
طب األسنان يف اململكة .و قد حظيت
الكلية باهتمــام من قيادة حكومتنا
الرشــيدة و ادارة الجامعة الحكيمة
بتجهيزات متميزة شــملت معامل و
عيادات مجهزة بأحدث ما توصل اليه
العلم من تقنيات حديثة يف أحد مباني
املدينــة الجامعية التــي تعد تحفة
معمارية و أحد املعالم الحديثة ملدينة
الرياض يشــار لها بالبنان و يسأل
عنها كل من يــزور مدينتنا الفاضلة
قادما ً من املطار.
و قد استحدثنا يف الكلية برنامجا ً
مميزا ً يحاكي املتطلبات املجتمعية و

يشمل أحدث تقنيات التعليم الحديث،
و يراعي بنــاء شــخصية الطالبة
لتكون طبيبة متمكنة بكفاءة عاملية
عاليــة وقيادية فاعلــة و متطوعة
مبــادرة يف املجتمع لديهــا مهارات
التواصل الالزمة و القدرة عىل التعلم
مدى الحياة .كما قمنا بتجهيز الكلية
بمعامل افرتاضيــة و محاكاة قريبة
للواقع و يجدر بالذكر أننا أول كلية يف
العالم تقتني مريض آيل بعد الجامعة
املخرتعة اليابــان لنتمكن من وضع
الطالبات يف سيناريوهات افرتاضية
آمنة لتتمكن الطالبة من التعلم عىل
طرق العالج الســليمة يف بيئة آمنة
للمريض و خالية من التوتر و الخوف
للطالبــة حتى تتمكن مــن االنتقال
للعيادة و هي بكفاءة عالية و تمكن
من العالج.
وخالل الثالث ســنوات بلغ عدد
طالباتهــا  154طالبــة ،وتم افتتاح
عيادات الكلية عــام 2013م وبدأت
عياداتها باستقبال املرىض حتى بلغ
عدد امللفــات  2600ملف  ،وجهزت
عياداتها بأحدث األجهزة  ،كما تميزت
بوجود عيادة تخدم ذوي االحتياجات
الخاصة.
وأيضا ً شــاركت الكلية يف العديد

من املؤتمرات أحدثها مؤتمر اإلمارات
الدويل لطب األســنان ومعرض طب
األسنان العربي (إييدك) .كما وقعت
الكلية عــدة اتفاقيات مــع برامج
محليــة وعاملية منهــا اتفاقية مع
جامعــة داندي يف مدينة اســكتلندا
لتبادل الخربات ،ومن خالل التعاون
الدويل شاركت ( )15طالبة من الكلية
بالربنامج الصيفــي لجامعة بيلر يف
الواليات املتحدة األمريكية ملدة شهر
من الفصل الصيفي .كما شــاركت
طالبات السنة الثانية بيوم امللصقات
العلمي بحضور لجنة تحكيم بتقييم
 6ملصقــات علمية وتم تقديم هدايا
علمية من كتب ومراجع قيمة للثالثة
مراكــز األوىل .ولألطفــال نصيب يف
توعيتهن بأهمية العناية باألســنان
حيث قــام طالبات الكليــة بزيارة
جمعية االطفــال املعاقني وتوعيتهم
عىل أهمية العناية باألسنان بطريقة
شيقة.
* كأول عميــدة نســائية كيف
ترين مشــوارك الوظيفي كعميدة
كلية طب االسنان بجامعة نورة؟
كان مشــواري الوظيفــي يف
جامعــة امللك ســعود تجهيزا لعميل
اآلن كعميــدة ،فالعمــل يف الجودة

احدى الطالبات تتدرب على المريض اآللي داخل الكلية

الكلية في عام 2013
افتتحت خمسين
عيادة واآلن بصدد 200
عيادة
عميدة و وكيلة و رئيس قسم و مدير
عيادات و جميع املهام يف الكلية ابتداء
من عميد و انتهاء بمهندس صيانة!
و لكــن كان يل الــرف أن تعاملت
مع مجموعــة متميزة من العميدات
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كان له األثــر الكبري يف معرفة األمور
التفصيلية لجميــع إدارات الكلية و
كذلك عميل كوكيلــة لعمادة ضخمة
هي السنة التحضريية يف مبنى الرشق
كان له األثــر الكبري يف تعلمي مبادئ
االدارة ،كما أن املهــام التي توليتها
جميعا يف مسريتي العملية كنت أول
من يتوالهــا ،فتعلمت أن أعمل بدون
«كتيب تعليمات» و كثريا من األحيان
كنت اتقلد قبعــات كثرية جدا .ففي
بداية عميل عميدة لم نكن ســوى أنا
و  3عضــوات تدريــس و مجموعة
صغرية من املوظفات الجدد؛ فعملت

للكليات اإلنسانية و العلمية العريقة
يف جامعة االمرية نورة تعلمت منهن
الكثري؛ كما كان يل الرشف أن تعلمت
من مــدراء يل مميزين و أذكر تحديدا ً
معايل مديرة الجامعة د .هدى العميل
و أ.د .مســاعد الســلمان (وكيــل
الجامعة للشــؤون الصحية سابقاً)
اللــذان أكن لهــم بالفضــل الكبري
العطائي هذه الفرصة االســتثنائية
لخدمة الوطن و بنات وطني تحديدا ً
الســتحداث كلية متميزة باذن الله.
كما اشكر زمالئي عمداء كليات طب
االسنان باململكة اللذين لم يرتددوا يف
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مد يد العون و املشورة يف أي وقت.
* ما هــي العقبات التي واجهتك
خالل تقلدك املنصب؟
ال يوجــد عقبات الحمــد لله مع
اإليمان و الهمة و التــوكل عىل الله
و عدم االستســام ،فكلمة مستحيل
ليســت يف قامــويس .و لكــن اذكر
الصعوبــات يف البدايــة كانت نقص
الكــوادر البرشيــة و صعوبة ايجاد
الكوادر املناســبة ،و لكن بفضل الله
و منته بعــد أن بدأنــا ب  3أعضاء
هيئة تدريس و مجموعة بسيطة من
املوظفات؛ بعد  3سنوات أصبح لدينا
 40عضوة هيئــة تدريس و أكثر من
 200موظفة.
* ما هي أولوياتــك الجديدة يف
تطوير كلية طب االسنان؟
حاليا نعمل عىل استكمال العيادات
التخصصيــة و املعامــل االفرتاضية
و اســتكمال تجهيزاتنــا لالعتماد
االكاديمــي و اللذين نســعى له بعد
تخرج أول دفعة بعد عامني باذن الله،
كما نعمل عىل اســتقطاب الكفاءات
السعودية و اســتحداث برامج تعليم
طبية لتطوير كادر التعليم ،و تمكني
التعليــم االلكرتوني؛ حيــث الجدير
بالذكــر أن الكلية حصلت عىل جائزة
أفضل كلية يف استخدام نظام التعليم
االلكرتوني يف الجامعة و لكن نسعى
للتطوير املستمر.
* كم عدد العيادات التي تتضمنها
الكلية؟
افتتحت الكليــة عياداتها منذ عام
 2013بخمســن عيادة فقط ،و هي
االن بصدد زيادة السعة اىل  200عيادة
ذات تقنية عالية جداً؛ حيث تم تزويدنا
مؤخرا بأخر تقنية دشــنت يف املانيا
ليكون الرتكيــب األول لها يف الرشق
األوسط يف رحاب جامعة االمرية نورة.
* هل تم الوصــول اىل االكتفاء
بعضوات هيئة التدريس و ماذا عن
الدراسات العليا يف الكلية؟

لم يتم الوصــول االكتفاء بعد ،و
هذا متوقع بالطبع؛ فبعض الكليات
العريقة ال زالت تشتكي من النقص و
لكن بفضل الله يوجد لدينا مجموعة
متميــزة من الكفــاءات العاملية من
جميع أقطار العالم ،كما يوجد لدينا
عقود مع متعاونات من حملة البورد
الســعودي و التخصصات املختلفة
للتدريب يف العيــادات و كذلك نعمل
عىل االســتقطاب للكوادر السعودية
التي تــدرس حاليا يف الخارج و نقوم
بتدريب الكثري من الطبيبات املتميزات
و املعيدات ملساعدة االستاذات.
أما بالنســبة للدراســات العليا
فإننا نقــوم االن بالتعاون مع جهات
خارجية لعمل اتفاقيات تعاون لفتح
بعض الربامج و ذلك بعد دراسة سوق
العمل و استشــارة الهيئة السعودية
للتخصصات الصحيــة للتخصصات
املطلوبة و املرغوبة.
* ما هو التفاوت يف التطوير اللذي
حدث يف دراسة طب االسنان اليوم؟

طب االســنان يف تطور مستمر و
يجب عىل طبيب االســنان ان يحدث
معلوماته دوما ،و هذه قاعدة نعرفها
جيــدا و لكن يف الســابق كان صعب
تدريــب الطلبة عىل ذلك .ما اختلف يف
تعليم طب االســنان اليوم هو كيفية
التعليــم و التحول منــه اىل التعلم و
االبتعاد عــن طريقة التلقني القديمة
و استخدام التعلم الفعال عن طريق
ارشاك الطلبة يف عملية التعلم والبحث
عن املعلومــة املبنية عــى الرباهني
للتأصــل يف ذهن الطالــب ،و هذا ما
انتهجته كلية طب االســنان بجامعة
االمرية نــورة؛ فتبنت طــرق التعلم
الحديث من استخدام منهجية التعلم
بحل املشــكالت و التعلــم الفعال و
اعتماد أسس الطب املبني عىل الرباهني
و اســتخدام التقنيــة الحديثة حيث
تسلم كل طالبة أي باد عند التحاقها
بالكلية لتتمكن من اســتخدام نظام
التعليم االلكرتوني بالك بورد و بعض
الربامج التي اقتنتهاو اســتحدثتها
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لالستخدام االلكرتوني.
* كيــف تقييمــن مســتوى
الطالبــات يف جامعة نورة و ما هي
االســراتيجيات لتجهيزهن لسوق
العمل؟
مســتوى الطالبــات متميز جدا ً
و هذا ليس باشــادتي الشــخصية
الن شــهادتي متحيزة طبعاً ،و لكن
باشــادة مجموعــة من األســاتذة
الزائريــن من جامعــات عاملية مثل
جامعــة كاليفورنيــا و تفتــس يف
بوســطن و جامعة يبلور يف تكساس
حيث ذهبت  15طالبة لدراسة برنامج
صيفي صمم لهن و قد أشــاد جميع
األســاتذة بتميز الطالبــات .كما أن
طالباتنا مشاركات نشطات يف نادي
طلبة طب االسنان السعودي و احدى
طالباتنا هي نائب الرئيس يف السنتني
املاضيتني ،كما ان طالباتنا مشاركات
نشطات يف العمل التطوعي للمدارس
و الجمعيــات املتنوعة .و نســعى
لتعريف ســوق العمل بطالباتنا من

خالل اتفاقيات العمل ليتمكن مجتمع
طب االســنان و سوق العمل التعرف
عىل مخرجاتنا املتميزات.
* كيــف تــرون واقــع املــرأة
الســعودية يف املســتقبل القريب
و ماهــي طموحاتك املســتقبلية
لطبيبات الغد؟
«النساء شقائق الرجال» و يف املجال
الطبي يجب أن يعلم الطالبات املقبالت
عىل هذه املهنــة أن العمل فيها ليس
سهال و هي مهنة إنسانية يتعهد فيها
الطبيب عىل مســاعدة كل محتاج و
التعلم مدى الحيــاة للوقوف عىل اخر
املستجدات العلمية يف تخصصه ،سواء
كانوا الطالبات يدرسن يف جامعة نورة
أو أي جامعة أخرى .فأســاس املهنة
واحــد ،و لكن جامعــة األمرية نورة
أعطت لطبيبات املستقبل الالتي لديهم
القدرة و الرغبة يف ادارة عجلة التغيري
ان تحدث فرقا يف مجــال تعليم طب
االسنان.و التعليم يأتي بشكل فطري
لالناث ،و من املتوقــع أن يتميزن يف

مهنة تعليم طب االســنان كما أثبتن
أنفسهن يف جميع املجاالت.
أشجع طالباتي «طبيبات الغد» أن
ال يتوقفن يف مســرة العلم و العمل،
و أن يحتســبن أن كل عمل يقمن به
لخدمة أخواتهن و أخوانهن لوجه الله
تعاىل؛ فاملناصب ليســت هي الغاية
و انما هي وســيلة لخدمــة الدين و
الوطن ،و من يعمل بهــذا التوجه و
الفكــر ييرس له رب العبــاد العمل و
يذلل لــه الصعاب و يأتيه النجاح من
حيث ال يحتسب .
وال يزال طموحنا يقودنا للتطوير
املستمر لكلية طب األسنان يف جامعة
األمرية نورة بنت عبدالرحمن واالرتقاء
بهــا ملضاهاة أوىل الكليــات العاملية
والحصول عىل االعتمــاد األكاديمي
عىل النطاق املحــي والعاملي لتخريج
طبيبات عىل درجة عالية من التأهيل
بما يخدم صحة الفم واألسنان .
ســائلني املوىل عز وجل الســداد
والتوفيق .
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أبحاث

الجمعية السعودية لطب األسنان
تكرم الفائزين باألبحاث
يرس مجلة آفاق طب األسنان
أن تتابع نرش ملخص لبعض
األبحاث التي فــازت بجوائز
الجمعيــة الســعودية لطب
األسنان خالل مؤتمر الجمعية
املايض واملنعقد يف يناير 2015م

والتي لم نتمكن من نرشها يف
العدد السابق.
حيث تــم تكريــم الفائزين
برعاية سعادة وكيل الجامعة
للدراســات العليــا والبحث
العلمي األستاذ الدكتور أحمد

بن سالم العامري وبحضور
رئيس مجلس إدارة الجمعية
الســعودية لطب األســنان
الدكتور محمد بــن إبراهيم
العبيــداء وفيما يــي بعضا ً
منها:

المركز األول /جائزة البحث العلمي لخريجي الدراسات العليا:
الدكتورة /الهنوف صالح الدغيشم
الحائزة على جائزة األكاديمية األوروبية لطب األسنان التجميلي
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بعنوان :دراسة للتآكل
في التركيبات السنية
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فازت الطبيبة الســعودية الهنوف
صالح الدغيشــم بجائزة أفضل بحث
علمي مقدم عــن البحوث املتخصصة
واملهتمة بتطويــر تخصص تركيبات
اﻷسنان من األكاديمية اﻷوروبية لطب
األسنان التجمييل(  (�European Acad
)emy of Esthetic Dentistry EAED
وهي أكاديمية تضم أساتذة بارزين من
الدول اﻷوروبية املختلفة الذين
يقيّمون اﻷبحــاث العلمية ،فتمنح
اﻷكاديمية ثالث جوائز لألبحاث املتميزة
التي تقدمها الجامعات املتنافسة.
وقامت الطبيبة الهنوف الدغيشــم
بعرض بحثها وإلقــاء محارضة عنه
وعن النتائــج أمام املؤتمر الســنوي

د .الدغيشم تلقي بحثها في مؤتمر أثينا

أ.د .أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود ود .محمد العبيداء رئيس الجمعية يكرمان د .الهنوف الدغيشم

من الحضور لمحاضرة الدكتورة الهنوف الدغيشم في مؤتمر أثينا
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لألكاديميــة املنعقد يف أثينــا بتاريخ
.2014/5/31
وهــي متخرجة مــن جامعة امللك
سعود؛ ابتعثت أوال ً عىل برنامج بعثات
خــادم الحرمني الرشيفني للدراســة
العليا يف أملانيا ،يف جامعة فرايبورغ؛ ثم
انضمت مؤخ ًرا إىل جامعة اﻷمرية نورة
بنت عبدالرحمــن من خالل برنامجها
الســتقطاب الكفــاءات واملبتعثــن
املتميزين ،وعينت معيدة يف كلية طب
اﻷسنان يف الجامعة .وتعمل باحثة
وطالبة دراسات عليا يف البحث العلمي.
وملخص البحث دراســة التآكل
لثالث مواد مختلفة من “الزركونيا”،
لكل مادة منها ثالث درجات خشونة
محــددة ،مقابــل ثالث مــواد من
البورسلني ،إضافة إىل مينا األسنان،
وقــام الباحثــون بقيــاس حجم
التآكل ثالثي األبعــاد لـ”الزركونيا”

باســتخدام تقنية عاليــة ودقيقة،
ودراســة التغــرات الطارئــة عىل
ّ
التغي
ســطح املواد جميعها ،وكذلك
الكرســتايل ،الذي حدث نتيجة التآكل
عىل أسطح “الزركونيا”.

وأظهــرت النتيجة عالقــة طردية
بني خشونة ســطح الزركونيا وتآكل
البورسلني وكذلك مينا األسنان ،وكان
تآكل الزركونيا أقل بفارق كبري ،مقارنة
بمواد البورسلني.
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أبحاث

المركز األول /جائزة دعم أبحاث أطباء االمتياز
الدكتور /عبدالمحسن عبدالرحمن الزوير
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أ.د .أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود ود .محمد العبيداء رئيس الجمعية يكرمان د .عبدالمحسن الزوير
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بعنوان :تقييم معامل
المرونة لمقاومة
اإلجهاد المستمر ألربع
ادوات مصنوعة من NITI
لوحــظ أن هناك ً
قلقــا جديًا من
االنكســار غــر املتوقع مــن أنواع
مختلفة مــن أدوات عــاج وإعداد
القنــوات العصبية ذات االســتخدام
اإللكرتوني لدورانها داخل قناة الجذر،
وهذه األدوات يمكن أن تتعرض للكرس
يف حال وصولهــا إىل الحد األعىل من
معامل املرونــة دون أي دليل واضح
عىل تشوه دائم سابق لالنكسار.
يحدث االنكســار لهــذه األدوات
عندما يثبت الطرف الســفيل أو جزء

آخر من األداة يف القناة ،بينما تستمر
بقية أجــزاء األداة بالدوران .يف حال
تم تجاوز الحد األقىص ملعامل املرونة
للمعدن من عزم الدوران من الجهاز
املشــغل ســيصبح كرس األداة من
الطرف أم ًرا ال مفر منه.
تنكرس أدوات إعداد وعالج القنوات
العصبية بسبب اإلرهاق واإلجهاد من
االنحناءات املســتمرة تحدث عندما
تدور األداة بحريــة يف انحناء داخل
القناة العصبيــة ،وتوليد دورات من
التوتر والضغــط عند نقطة االنحناء
حتى يحدث الكرس.
أجريت هذه الدراسة لتقييم معامل
مقاومة اإلجهاد املستمر باستخدام
أدوات مصنعــة حديثًــا تســتخدم

كأداة وحيدة لعــاج وإعداد القنوات
العصبية.
وهيWave-one، unicone،“ :
”Reciproc and protaper F2
واستخدمت عينات ممثلة من كل
نوع من األدوات املختــارة لالختبار
لتقييم معامــل مقاومــة اإلجهاد
لكل منها .تــم بناء جهاز
املســتمر ٍ
بسيط من معدن “”stainless steal
لتمثيل قناة الجذر مع زاوية بقياس
 40درجة وبدرجة انحناء دائرة نصف
قطرها  5سم.
وقياس الوقت الالزم لكل نوع من
أنواع األدوات املســتخدمة يف التجربة
حتى تنكرس ،وذلك باستخدام جهاز
توقيت خاص.

المركز الثالث /جائزة دعم أبحاث أطباء االمتياز
الدكتور /عدنان محمد بازرباشي
باالشتراك مع الدكتور مهنا عابد الجباب
بعنوان :االحتياج التقويمي
لدى المراهقين

أ.د .أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود ود .محمد العبيداء رئيس الجمعية
يكرمان د .عدنان محمد بازرباشي
انتظــار طويلة .وتنفيذ طــرق تقييم
النفس قد تكــون أداة مفيدة يف االعتبار
عند تحديد أولويات املعالجة التقويمية.
وحاجة املعالجة التقويمية (املعيارية)،
عىل الرغم من االســتخدام الواسع لها،
وعندما تســتخدم بمفردها ال يمكن أن
تكون ح ًرا من القيود .وأثبتت الدراسات
بأن االعتمــاد املطلق عىل تقييم الطبيب
دون تضمن االستدراك الذاتي للمريض,
قد يؤثر سلبيًا عىل الناتج النهائي للعالج.
جمالية ابتســامة األسنان هي جزء
من جاذبية الشــخص التــي تؤثر عىل
العالقات االجتماعيــة للمراهقني مما
يؤثر عىل نوعية حياتهــم .والهدف من
هــذه الدراســة -تقييم مدى انتشــار
ســوء إطباق األســنان ،وربــط تقييم
الطبيب -رضورة املعالجــة التقويمية
مع الخصائــص الديموغرافية (الجنس

والخلفية االجتماعيــة واالقتصادية)،
واإلدراك الذاتــي لــدى املراهقني ملظهر
أســنانهم ،واألثر االجتماعي ومدى تأثر
اإلدراك الذاتي من سوء اإلطباق ،وأخريا
معرفة تأثري إطباق األســنان عىل الثقة
بالنفس لدى املراهقني البالغني من العمر
 12إىل  15عامً ا يف الرياض ،وسيتم اختيار
عينة عشوائية تتكون من  1000مراهق
يبلغون مــن العمر  12إىل  15من (ذكور
وإناث) من املدارس يف املرحلة املتوسطة
يف مدينة الرياض .وسيتم توزيع استبيان
يهتم بقياس مدى التأثري السلبي ملظهر
األســنان عىل الحالة النفسية ,ويتبعه
فحص رسيري لقياس رضورة املعالجة
التقويميــة املعيارية ,وبعــد ذلك يتم
جمع جميع النتائج ومقارنتها باملعايري
املقاســة (تقييم الطبيــب) مع نتائج
اإلدراك الذاتي للمراهق.
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املعالجة التقويمية ليســت مجرد
محاذاة األســنان املزدحمة ,وإنما هي
عالج يهدف إىل تحسني التصور الذاتي
من خالل تحسني املظهر الخارجي لدى
الشخص.
ومــن املعــروف أن منطقــة الفم
والوجه تسهم بشــكل كبري يف املظهر
العام للوجــه .وســوء اإلطباق ليس
بحالة حــادة وبالتــايل ارتباط العالج
بســوء اإلطباق يعتمد بشكل كبري عىل
اهتمام الشخص بعالج أسنانه .املظهر
الجمايل للوجه والفكني وسوء اإلطباق
ال تؤثر عىل وظيفة األسنان ولكنها قد
تؤثر عىل الشكل الخارجي لدى اإلنسان
وثقته بنفســه وعالقاته االجتماعية،
عىل ســبيل املثال ،عالج سوء اإلطباق
الشديد يحسن من صحة الفم وذلك من
خالل انخفاض االنزعاج النفيس.
ذكرت بعض الدراســات أن السبب
الرئيــس للمرىض الذين يســعون إىل
عالج أســنانهم بالتقويم هو للتقليل
من املشكالت النفســية واالجتماعية
املتعلقة بمظهر األسنان والوجه.
ومن جهــة أخرى هنالك دراســات
أشارت إىل أن هنالك أدلة ضعيفة تتعلق
بتعزيز الذات بعد عالج التقويم .العالقة
بني الحاجــة املعيارية (تقييم الطبيب)
واإلدراك الذاتــي (نظرة املريض) للعالج
وهي من مصلحة مقدمي خدمة تقويم
األســنان .يف القطــاع الحكومــي يتم
توفــر العالج املجانــي ،ويحدث كثريًا
مــن التحويالت التي ال داعــي لها من
قبل أطباء األسنان ،مما يؤدي إىل قوائم

29

حتى نلتقي

من المسؤول عن اإلحصائيات
الحقيقية لطب األسنان؟
الدكتور /صالح الشمراني
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عميد كلية الرياض لطب األسنان
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منذ نحو  ١٢سنة كان عدد كليات
طب األســنان يف اململكة ال يتجاوز
عدد أصابع اليد الواحدة ،بني حكومي
وأهيل ،ولكن منــذ تلك الفرتة وحتى
اآلن تزايدت أعــداد الكليات وأصبح
كل جامعة حكومية يف الغالب يوجد
بها كلية لطب األســنان ونحو عرش
كليات أهلية ،أي بزيادة ستة أضعاف
عن الســابق .وهذا يعطي دليال ً عىل
أن اإلقبال عىل التخصصات الصحية
ومن ضمنها طب األســنان كتعليم
نوعي يحتاجه املجتمــع وهو الذي
أدى من دون شــك إىل أن يكون طب
األسنان ضمن الخيارات األوىل لطلبة
الثانوي ،ولكن هل هناك إحصائيات
حقيقيــة تحدد مــدى الحاجة عىل
املديــن القصــر والبعيــد ألطباء
األسنان؟ حتى ال نفاجأ يف يوم ما أن
البطالــة – ال قدر الله  -انترشت بني
أطباء وطبيبات األسنان أسوة ببعض
التخصصات التي تعاني من البطالة
اآلن.
إن املتتبع لواقع مهنة طب األسنان
ســيجد أننا لن نصل لهذه
املشكلة عىل األقل يف
السنوات العرش
املقبلة ،ولكن
مــن يحــدد
مــدى الحاجة
للكوادر البرشية
يف مهنــة طب

األســنان؟ وهــل املســؤول وزارة
الصحــة أم التخطيط أم التعليم؟ إن
من يقرأ إحصائيات كل جهة يجد أن
األرقام مختلفــة وكل جهة من هذه
الجهات مناط بها مســؤولية معينة
وتوافر املعلومــة الصحيحة مهمة
لها ،فهنــاك من يخطــط ويتحمل
مسؤولية التخطيط وهناك من يعلم
ويؤهل ويتحمل مســؤولية التأهيل
وهناك من يوفــر الفرص الوظيفة،
ولكن الواقع غري ذلك وبالتايل صاحب
القرار لن يســتطيع أن يحصل عىل
معلومــة صحيحة ،ثــم تأتي ثالثة
األثايف أال وهي الدراسات العليا وكم
هــي الربامج املتاحــة داخليًا؟ وكم
عدد من يتم قبولهم سنويًا يف برامج
الدراســات العليا خارجيًا أو داخليًا؟
ســواء ما يقدم عن طريــق الهيئة
الســعودية للتخصصات الصحية أو
الجامعات .وكم نحتاج ملتخصصني
يف تخصصات طب األسنان املختلفة؟
أعتقــد أن هذا هم وطنــي وتحديد
مسار للمستقبل يتحمله جهات عدة
من ضمنها وزارة التخطيط والصحة
والتعليم وجمعية طب األســنان...
الخ .فهل تبــادر إحدى هذه الجهات
أو غريها للقيام بهذه الدراسة عىس
ولعل نخرج بإحصائيات تمثل واقع
طب األسنان وتساعد صاحب القرار
عىل اتخــاذ القرار املناســب ،وعىل
دروب الخري نلتقي.

بقلم /أمل بنت عبد اهلل بن دريس
سكرترية التحرير يف مجلة آفاق طب األسنان
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كمــا ال يخفى عىل الجميع فإن تكرار نفس العمــل يوميا ً هو ما يُعرف بالروتني ،
وتخصيصا ً وحســب ما جاء يف املعجم الجامع فهو “ أسلوب معني يحكم عىل الجهاز
اإلداري”  ،من إجراءات وطريقة محدَّدة تجري عىل وترية واحدة يف عمل األشياء ؛ فهو
مرادف للعادة والتقليد  .وبال شــك املداومة عليه يجلب امللل للنفس البرشية  ،لذا يلجأ
الكثري من الناس لكرس الروتني احرتازا ً من الوقوع يف الكآبة.
ومن أبرز مالمح كرس الروتني ؛ السفر .ويف السنة أحاديث كثرية عن السفر أبرزها
ٌ
ّ
ّ
قطعة من العذاب ،يمنع أحدكم
«السفر
صل الله عليه وســ ّلم:-ما قال رسول الله
نومــه وطعامه ورشابه ،فإذا قىض أحدكم نهمته فليعجل إىل أهله»  ،ومن ســماحة
اإلسالم وواســع بصريته لهذه الحقيقة أن قام بالتخفيف عىل املسلم بعض التكاليف
والواجبات التي منها قرصٌ وجم ٌع ّ
للصالة ،وغري ذلك كثري.
وعىل الرغم من أن الســفر قد يكون مرهقا ً إال أنه يعد تجربة فريدة لالســرخاء
ٍ
خالبة جميلة ،بل وقد يعد
واالســتجمام يف أجواء باردة ومعتدلة حول مالمح طبيعة
تجربة مهمة إلثراء املعلومات واإلطالع عىل ثقافات الشعوب؛
قــال الله تعاىل ( :هو الذي جعل لكم األرض ذلوال ً فامشــوا يف مناكبها) صدق الله
العظيم.
وأدىل الشافعي بدلوه عن الســفر فقال  :سافر تجد عوضا ً عمن تفارقة ،إنّي رأيت
وقوف املاء يُفسده ،فإن ساح طاب وإن لم يجر لم ِ
يط ِب.
ختاما ً وإن لم تكن من ضمن قافلة املسافرين كم هو جميل أن تكون قد خصصت
لذاتك رحلة لتذهب بك لعالــم جميل؛ ولو كان ذلك إما بطابــع الحداثة بضغطة زر
عىل األجهــزة االلكرتونية أو بطريقة تقليدية بالغوص داخل بحور كتاب ،أو بطريقة
استثنائية عرب التحليق يف عالم الخيال الال محدود.
وها قد حان لخاطرتي املسافرة أن تعود ألرض الواقع بعد فرتة من التحليق.

خواطر عابرة

كسر الروتين
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استشاري عالج آالم الوجه واضطرابات املفصل الصدغي
أستاذ طب الفم املساعد ،كلية طب األسنان جامعة أم القرى
تعريف ونبذة عامة:
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املفصل الفكي الصدغي هو مفصل يقع
مبارشة أمام األذن يف جانبي الرأس ،ويعد
أحد أكثر املفاصل تعقيدًا يف جسم اإلنسان
بالنظر للوظائف التي يساعد عىل القيام
بها وكذلك تشــابه أعراضه مع أعراض
ملشكالت أخرى وهو يتيح لك تحريك الفك
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الســفيل أثناء الكالم ،األكل والبلع ،وهو
يتألف من عظم الصدغ يف الجمجمة مع
الفك السفيل والقرص الغرضويف بينهما.
كما يرتبط به مجموعــة من العضالت
تســمى عضالت املضغ وهي التي تحرك
ً
وإغالقــا والحركة من جانب
الفك فتحً ا
آلخر أثناء املضغ.

ومــن املؤســف وجود نقص شــديد يف
الدراســات املتعلقة بهذه املشــكالت يف
الســعودية ،لكن من أحدث الدراســات
املنشورة دراســة لنا قد نرشت يف املجلة
الســويدية لطب األســنان عام  2010م
أثبتت وجود ما نســبته  18يف املائة من
املراجعني للمراكز التخصصية لديهم آالم
بالوجه والفكــن واملفصل الصدغي غري
آالم األسنان ما يُعد نسبة عالية باملقارنة
بالدول األخرى مما يستدعي ابتعاث املزيد
من أطباء األســنان من مناطق اململكة
املختلفة لتغطية هذا النقص الشديد.
وهنــاك كثري مــن املــرىض يراجعون
عيادات أخرى كاألنف واألذن والعيادات
النفســية وال أحد يفيدهم أو ينتهي بهم
املطاف للخضــوع للجراحة لعدم وجود
متخصصني يف العالج غري الجراحي ،وهذا
ما يفتح املجال واســعً ا لتعرض املرىض
للنصــب واالبتزاز بالعيــادات الخاصة
ودفع تكاليــف باهظة عــى عالجات
جراحيــة ليســت رضوريــة أو يكون

األعراض الشائعة لمتالزمة
اضطرابات المفصل الفكي
الصدغي:

وهناك عدة أعــراض إذا حدثت كلها أو
بعضها يتحتم مراجعة طبيب متخصص
وتنقسم إىل قسمني رئيسيني هما:

أوالً :األعراض الموضعية أو
قريبة المنشأ وهي التي
تنشأ مباشرة عن واحد أو
أكثر من مكونات المفصل

وتشمل:

األصــوات املفصلية وهي أصوات تنجمعن حركة املفصل عند الفتح واإلغالق أو
الحركة األماميــة أو الجانبية وهي تعرب
عن عدم تناســق أو انســجام مكونات
املفصل مــع بعضها عنــد الحركة قد
تكون األصوات بشكل فرقعة ،طقطقة،
هسيس أو حفيف.
 تحــدد الحركة الفكيــة نتيجة إعاقةلحركة املفصل جــراء تحرك الغرضوف
داخل مفصل الفك ،وأشكال اإلعاقة تعد
من األعراض ً
أيضا وتشمل انحراف الفك
السفيل عن مساره املستقيم إىل الجانب
عند الفتح أو صعوبة عنــد الفتح أو يف
اإلغــاق وكأن الفك يعلــق مفتوحً ا أو
ً
مغلقا.
 األلــم حــول منطقة مفصــل الفكومحيطه وبصورة خاصة عند املضغ أو
نتيجة إلجهاد الفك وألم يف الفك وعضالته
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املريض فأر تجارب .وهناك أمثلة كثرية
لحاالت راجعت عيادتي وما زالت تتعالج
من مضاعفات العالجات الخاطئة.
ومن الجدير بالذكر أن عديدًا من الدراسات
قد أثبتت وجود عالقــة ال تقل عن  33يف
املائــة يف ارتباط آالم الوجه ومشــكالت
مفصل الفك الصدغي املزمنة واألمراض
ً
خصوصا االكتئاب
واملشكالت النفســية
والعالقة عكسية بمعنى أن الشخص الذي
يتعرض للتوتر والقلق يف حياته ســواء يف
العمل أو الدراســة أو املنزل يكون لديه
احتمالية أكرب للضغط عىل األســنان ليالً
أو نها ًرا فتبدأ مشكالتها تدريجيًا.
ويمكن القول :إن أكثر من  95من املائة
من حــاالت آالم الوجــه والفكني يمكن
عالجها بطرق غــر جراحية ،بينما قبل
عقدين من الزمان كان الســائد أن  95يف
املائة من الحاالت تعالج بالجراحة فقط
وهذا تطــور مهم يف هذا التخصص الذي
بدأ يأخذ موقعه بني تخصصات األسنان
األخرى.
ويعد تخصــص آالم الوجه واضطرابات
مفصل الفك الصدغــي أحد تخصصات

طب األســنان ولكنه نادر عىل مستوى
ً
ً
رئيســا يف بعض
تخصصا
العالــم ويعد
ً
تخصصا
الدول أما عندنا ويف أمريكا فيعد
فرعيًا من طب الفم ويهتم بتشــخيص
وعالج مشكالت املفصل الفكي الصدغي
ويتداخــل هــذا التخصــص مع بعض
تخصصات طب األسنان كجراحة الوجه
والفكني ،الرتكيبــات وتخصصات الطب
العام كاملخ واألعصاب وطب األلم واألذن
والحنجرة وطب العمود الفقري.
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مقال علمي
وأحيانًا مــا يرتافق مع الصداع يف جانبي
الرأس وهو صداع الشد.

اليقظة أو خالل النوم.
 عادات سلوكية معينة مثل املضغ عىلجهة واحدة دائمً ا أو اإلفراط يف مضغ
العلك.

ثانيا :األعراض غير
ً
الموضعية
أو بعيدة المنشأ
وتشمل:
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 آالم منعكســة من املفصللألذن.
 طنني يف األذنني مع شــعورانتفاخ بهما.
 تشــنج وآآلم يف عضالت الكتفوالرقبة
ألم وصداع شــد بجانبي الرأس خلفالعينني وخلف الجيوب الفكية.
وترتاوح األعراض بني شائعة جدًا بحيث
تحدث لكثري من الحــاالت وأعراض أقل
شيوعً ا تحدث لبعض الحاالت يف ظروف
معينة.
وكثريًا ما ترد استشــارات باإليميل أو يف
وســائل التواصل االجتماعي مثل« :لدي
املشــكلة الفالنية وأعاني مــن كذا فما
هو العالج؟» لكنني أفيدهم باســتحالة
وصف العالج املناســب قبــل مراجعة
العيادة التخصصية حيث سيقوم الطبيب
بأخذ كامــل التاريخ املــريض والنفيس
واالجتماعي لوجود ارتباط شديد بني هذه
املشكالت والحالة النفسية للمريض ،كما
تقدم ذكــره  -ومن ثم الفحص ومعاينة
األشعة ليتوصل للتشخيص ومن ثم يضع
خطة العالج املناسبة.
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العوامل التي تؤدي إلى
حدوث األعراض والعوامل
التي تسهم باستمرارها:
أوالً :العوامل المهيئة
للمشكلة

أغلب مشــكالت املفصل الفكي الصدغي
تســببها عوامل متنوعة أهمها العوامل
املهيئة أي عند وجودها يكون الشخص
لديه قابلية أكثر لإلصابة وأهمها:
ً
خصوصا بعد البلوغ.
 -جنس النساء

خطط وطرق العالج
المختلفة:

أغلب مشكالت
المفصل الفكي
الصدغي يمكن أن
تعالج بتهيئة الراحة
للفك والعضالت
والمفصل ويتم
ذلك ببعض الخطط
العالجية

 أو من 20إىل  40عامً ا من العمر. وجود أمرض عامة مزمنة أشــهرهاالتهاب املفاصل الرماتويدي Rhumatoid
 Arthritisوالتصلب اللويحي Multiple
Sclerosis
 مشكالت نفسية كالقلق والتوتر. ظروف معيشية معينة لدى الشخصكاملشــكالت األرسية وضغوطات العمل
والدراسة.

ثانيا :عوامل المساهمة في
ً
استمرار المشكلة وتأخير
التعافي منها فأهمها:

 وجود مشكالت يف إطباق األسنان الضغــط أو الطحن عىل األســنان الً
خصوصا مع التوتر والقلق أثناء
شعوريا

أغلب مشــكالت املفصــل الفكي
الصدغي يمكــن أن تعالج بتهيئة
الراحة للفك والعضــات واملفصل،
وهذا يتم ببعض الخطط العالجية التي
نذكرها بشكل مخترص جدًا كما ييل:
 إزالة مســببات اإلجهاد أو إنقاصهاقدر املســتطاع ســواء كانــت موترات
معنوية نفسية أدت إىل تشنج العضالت
أو مسببات حسية كرتكيبات سنية أخلت
بتوازن جهاز املضغ والعضالت.
 إعطاء مسكنات لأللم. إعطــاء مضــادات االلتهــاب غــراالسرتويدية NSAID
إعطاء عالجــات مرخية للعضالت دونإفراط.
تطبيق كمادات دافئــة عىل العضالتاملؤملة بطريقة معينة وألوقات معينة.
تطبيق كمادات ثلجية عىل مفصل الفكالصدغي مبارشة لوقت معني وبطريقة
معينة عندما يؤلم.
عمــل تمرينات تســاعد عــى عودةالعضــات وتوازنها بالفكــن ومن ثم
توازن املفصل الصدغي بالجانبني
واق لييل بمواصفات تختلف
 استخدام ٍمــن حالة ألخــرى بحســب األعراض
وبعضها يستخدم خالل النوم ملن يعاني
من طحن األســنان أثناء النوم ويمكن
لبســها بأوقات معينة خالل النهار ملن
يعاني مــن ذلك عند التوتر ال شــعوريا
خالل النهار.
اإلبر الصينية وتكــون لحاالت محددةوبمساعدة أجهزة يعرفها االختصايص.
تمارين التغذية االرتجاعية للتدريب عىلاالسرتخاءbiofeedback training .
 تمارين مســاج للعضــات بالوجه أوعالج طبيعي لعضالت الرقبة.

التنبيــه الكهربائي بواســطة جهازTENS
جلســات تثقيفية للمريــض يعرفخاللهــا تفاصيــل ترشيــح العضالت
واملفصل وكيف تعمــل وظيفيًا وكيف
تحدث املشكالت وكيفية الوقاية وطرق
العــاج واملقصــود تغيري ســلوكيات
املريض الخاطئ ة �Cognitive behavio
ral therapy
حقن مادة الكورتيــزون باملفصل يفحالــة االلتهابات الرثوية .أو غســيل
املفصل
جراحــة املفصل الصدغي عند فشــلالعالجات األسهل.
مع العلم أن كل حالة تســتدعي طرقاً
تناســبها بحســب املشــكلة وربما
اســتخدمنا أكثر من طريقة مجتمعة
للعالج بحســب كل حالة ألن ما يصلح
لحالة قــد ال يناســب – وربما يرض-
حــاالت أخرى ولو تشــابهت األعراض
وهنــا يأتي دور االختصــايص وأهمية
مراجعته ليقوم بالتشــخيص املناسب
الذي بنــاء عليه فقط تكــون الخطط
العالجية الصحيحة واملناسبة.

نصائح عامة لمن لديه
شيء من هذه األعراض:

تجويف املفصل
العضلة

النتوء العظمي
مكان مفصل الفك

أكثر من % 95
من حاالت آالم الوجه
والفكين يمكن عالجها
بطرق غير جراحية
الحالة ســتكون فرص العالج الناجع
قليلة الكتفــاء غري املتخصص بنصائح
مثل عدم فتح الفم واســعً ا أو االكتفاء
بالطعــام اللــن فقط ،وهــذه مجرد
مخففــات ال يمكن أن تصلــح الخلل
وسيستمر املسبب مما سيفاقم املشكلة
مع مرور الوقت ،لذلك يجب الحرص عىل
مراجعة االختصايص فقط.
عندما يفيدك الطبيب بعدم وجود عالجألي من األعــراض املذكورة أعاله وعليك
التعايــش فعليك البحث مع املشــكلة
أو عندما يكون القــرار األول والوحيد
للطبيــب الــذي تراجعه هــو العملية
الجراحية ،فاألفضل عدم االســتعجال
باملوافقة واستشــارة أكثــر من طبيب
عند عدم وجود اختصايص ،والسبب ما
للجراحة من آثار سلبية وتكاليف مادية

باهظة بالرغم مــن احتمالية املعالجة
بأحد الطــرق غري الجراحيــة الكثرية
املذكورة أعاله.
تجنب بعض السلوكيات الخاطئة مثل: تجنّب اإلفراط يف مضغ العلك  -اللبان. تجنّب قضــم مكعبات أو قطع الثلجباألسنان.
 تجنّــب وضع ســماعة الهاتف بنيالكتف والخد عند انشغال األيدي فرتات
طويلة.
 تجنّب وضع األيدي تحت الذقن واالعتمادعليها عند التفكري فرتات طويلة.
 تجنّب النوم عىل املخدة املرتفعة جدًاأو املنخفضة جــدًا ألن آالم الرقبة توثر
بالوجه غالبًا والعكس صحيح.
 تجنّب املضغ عىل جهة واحدة ويف حالةوجود ألم أو أسنان مخلوعة تمنع املضغ
عىل الجهة الثانيــة فيجب طلب العالج
لكــي تتمكن من املضغ عــى الجهتني
لتوزيــع الحمل وعــدم إرهاق عضالت
ومفصل جهة واحدة.
مــع تمنياتي ملن لديه هذه املشــكالت
بالشفاء العاجل.
:alharithy@gmail.comEmail
Twitter: @Dral_harthy

آفاق طب األسنان أكتوبر  2015العدد 28

عندما تشعر بوجود واحد أو أكثر مناألعــراض املذكورة فســارع بمراجعة
االختصايص قبــل أن تتفاقم ألن العالج
بالبداية أســهل وربما يتضمن نصائح
وتعليمات سلوكية فقط ،بينما الحاالت
املتقدمة التــي تفاقمــت غالبًا يكون
عالجهــا أصعب ويمتد ألشــهر طويلة
وبعضها ليس لهــا إال العالج الجراحي
الذي يجب أن يكــون آخر الحلول وعند
فشــل جميع الخطــط العالجية غري
الجراحية ال سمح الله.
نظــ ًرا لقلــة ونــدرة املتخصصني يفعالج مشــكالت متالزمة مفصل الفك
الصدغي عىل مستوى العالم فقد يكون
الطبيب األقــرب بمنطقتك اختصاصيًا
يف مجال آخر من طب األســنان ويف هذه

رباط
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االبتسامة الهوليودية..

ودا ًعا لتشوهات األسنان

تحدثنا فــي العــدد الماضي عن مســببات تشــوهات
االبتســامة؛ كالتدخيــن والمــواد الملونــة وغيرهمــا،
وجميعها تؤدي إلى تلون سطح األسنان مما يؤثر سل ًبا
على المظهر العام وجمال االبتسامة.
وهــذا ما يعــرف بالتصبغ الخارجــي ،أما التصبــغ الداخلي فهو ما
ينتــج عن تناول بعض المــواد الدوائية الكيميائية كالنتراســايكلين
أو الفلور بكميات زائدة ،مما يؤدي إلى تشوهات وتصبغات داخلية
في بنية السن األساسية.

بقلم الدكتور /قيصر كباش
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واليوم ســنتحدث عن طرق معالجة تلك التشوهات أو
ما يســمى طب األســنان التجمييل ،حيث تعد االبتسامة
الجميلة عنوان الثقة بالنفس ورم ًزا من رموز الشخصية
املتميزة يف عرصنا الحديث ،ونجاح طبيب األســنان اليوم
ً
ً
مرهفا يساعده يف اختيار
إحساسا فنيًا
يعتمد عىل امتالكه
األلوان واألشــكال املناسبة من املواد املستخدمة يف ترميم
األسنان ،سوا ًء بالحشوات التجميلية أو الرتكيبات املختلفة،
ومن هنا يتطور طب األســنان بشكل رسيع مع النهضة
التقنيــة ،وظهرت تخصصات فرعيــة كثرية أحدثها طب
ّ
يسخر جميع الطرق واإلمكانات
األســنان التجمييل ،الذي
لهدف واحد هو الحصول عىل ابتســامة لؤلؤية براقة تعيد
لإلنسان ثقته يف نفسه مع املحافظة عىل وظيفة وديمومة

األسنان داخل الفم.
ويتميــز أخصائي تجميل األســنان بقدرته عىل جعل
االبتسامة متناسقة مع بقية أجزاء الوجه ،كلون البرشة
والعيون ،إضافة إىل أبعاد وتفاصيل الخطوط األساســية
للوجه؛ لتأمني التناسب والتناســق الوجهي الكامل مما
يحقق مزيدًا من الجمالية.
والحصول عىل االبتســامة الجميلة اليــوم هو من أهم
املتطلبات التي ينشــدها جميع مراجعي عيادات األسنان.
وأصبحت ابتسامة النجوم واملشاهري أو ما يعرف بـ(ابتسامة
هوليود) نموذجً ا يحاول عديد من الناس تقليده.
فكيف يمكن الحصول عليه؟
ثمة طرق مختلفة نوجزها فيما ييل:

قبل التنظيف

بعد التنظيف

أوالً :تنظيف األسنان:

هذه الطريقة لتنظيف األســنان آمن تمامً ا ،وحني يدخل
املريض للعيادة يفضل أن يريه الطبيب من خالل أجهزة
الكامريا الفموية أســنانه قبل التنظيف ،وما تحمله من
ً
خصوصا لدى
ترسبات جريية صفراء أو تصبغات سوداء،
املدخنني املهملني للنظافة الفموية ،وخالل أقل من نصف
ساعة تتم عملية التنظيف ويعود لريى صورة أسنانه قد
زالت عنها تلك التصبغات والرتسبات ،وأصبحت نظيفة
تمامً ا بلونها الطبيعــي (دون تبييض) ،فيغادر العيادة
ولسانه يلهج بالشكر والدعاء للنتيجة الواضحة.

إن تنظيف األســنان عادة يقوم به طبيب األسنان وهو
إزالة الرتســبات الجريية باســتخدام أجهزة Cavitron
ويرتافق ذلك مع عملية إزالة التصبغات امللونة السطحية
عن األسنان بواســطة أجهزة تطلق رذاذًا مائيًا مع بودرة
ملحيــة ذات حبيبات ناعمة تعمل عــى إزالة التصبغات
الخارجية الناتجة غالبًا عن نيكوتني الســجائر أو تناول
املرشوبات امللونة؛ كالشاي والقهوة والكوال.
وأعلنت الجمعية األمريكية لطب األسنان أن استخدام

قبل وبعد تبييض االسنان
ثان ًيا :تبييض األسنان:

التبييض المنزلي:

يأخذ طبيب األســنان مقاسات أســنان املريض ،ويف
املخترب (معمل األسنان) يحصل عىل أمثلة لألسنان تصمم
عليها صفائح رقيقة من مادة بالســتيكية تأخذ شــكل
وإطباق األســنان ،ونطلب من املريض أن يضعها يف فمه
أثناء النوم ملدة  7ســاعات يوميًا مع وضع مادة هالمية

التبييض العيادي:

ويكون يف عيادة طبيب األســنان ،وهي طريقة رسيعة
مقارنة باألوىل ،يعمل عليها خالل ساعة واحدة أو ساعتني،
وتعتمد عــى تقنية التبييض املحفــز بالضوء من خالل
إضاءة مركزة تقوم عىل تنشيط املواد الكيميائية املطبقة
عىل سطح األســنان إلزالة التصبغات ،حيث يتم يف بداية
الجلســة عزل اللثة بمواد خاصة منعً ا من تأذيها باملواد
املبيضة التي تطبق عىل األســنان ،ويسلط عليها الضوء

آفاق طب األسنان أكتوبر  2015العدد 28

هي عملية تغيري لون األسنان دون تغيري شكلها ،وذلك
باســتخدام مواد خاصة توضع لفرتة معينة عىل سطح
األســنان ،فتعمل عىل تفكيك مركبــات التصبغ الداخلية
ً
بياضا بعد مدة زمنية ،ويوجد
مما يجعل األســنان أكثر
نوعان من تبييض األسنان نستخدمهما حسب التشخيص
الرسيري هما:

دوائية هــي  Carbamide Peroxideذات تراكيز مختلفة
من  10و 20يف املائة ،وهذه الطريقة تحتاج من أسبوعني
إىل ثالثة أســابيع حتى يحصل املريض عىل درجة البياض
املطلوبة ،ويعتمد ذلك عىل درجة لون األســنان األساسية
قبل البدء.
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املحفز من خالل أجهزة الليزر أو البالزما وغريهما.
وخالل مدة محددة تظهر النتيجة بتغيري لون األسنان
ً
بياضا بمعدل  ٥إىل  ٦درجات لونية ،وقد تصل
وجعلها أكثر
إىل  ١٠درجات لونية ،لكن هناك عدة عوامل يجب مراعاتها
عند تبييض األسنان أهمها:
 بعــض الناس لديهم أســنان ذات شــفافية زائدة،ً
خصوصا عنــد حدودها القاطعة ،ومن ثــم فإن عملية
تبييض األســنان قد تؤذي هذه املناطــق وتحوّلها للون
الرمادي أو الطبشوري.
 األشــخاص الذين لديهم حشوات أو تركيبات سابقةيف املنطقة األمامية لن تستجيب للتبييض ،وال يمكن تغيري
لونها إال باستبدالها تمامً ا.
 يف حالة األســنان املعالجة لبيًا (مستأصلة العصب)يالحــظ أن لونها يصبح مائال ً للزرقــة ،ومن ثم فإنها ال
تستجيب غالبًا لعملية التبييض.
 يُنصح باستخدام معاجني أسنان غنية بالفلورايد بعدتبييض األسنان ،وذلك لتخفيف الحساسية السنية ،التي
تحدث غالبًا خالل وبعد عملية التبييض.
 تجدر اإلشــارة إىل رضورة التحذير من مستحرضاتتبييض األســنان التجارية املوجودة يف األسواق؛ ألنها تعد
مواد كيماوية غري طبية تعتمد عىل مواد ســاحلة تضعف
األسنان.
 تعتمد نتيجة تبييض األســنان واســتمراريتها عىلبعض العوامل نذكر أهمها:

أ .عمر المريض:

نجد أن أســنان الشباب أكثر استجابة من أسنان كبار السن
لعملية تبييض األســنان ،مع رضورة مراعاة عدم اســتخدام
التبييض ملن هم أقل عم ًرا من  ٢١سنة؛ خشية حدوث حساسية
سنية شديدة خالل عملية تبييض األسنان.
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ب .عادات المريض:
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عادة التدخــن أو تناول املواد امللونة والصابغة؛ كالشــاي
والقهوة والكوال والعصائر كل هــذه يجب االنقطاع التام عنها
خالل عملية تبييض األســنان؛ وذلك للوصــول لنتائج جيدة،
وعودتهم لهذه العادات تؤثر سلبًا يف استمرارية تبييض األسنان
وجماليتها داخل الفم.

العدسات التجميلية

ثال ًثا :الوجوه التجميلية (العدسات):

تُعرف بني الناس بـ»الفينــرز» أو «اللومنيري» ،وهما
مصطلحان أو اسمان لطبقة أو قرشة رقيقة من الخزف
الســني تلتصق عىل سطح األسنان املشــوهة األمامية
بوصفها واجهة تجميلية إلصالح االبتسامة ،وتتميز هذه
التقنية بعدم الحاجة إىل تحضري األسنان كما يف الرتكيبات،
بل تحتاج فقط إىل تحضري بســيط جدًا ال يتجاوز نصف
مليميرت لســطح الســن الخارجي وحديثًا هناك بعض
التقنيــات ال تحتاج حتى لهذا التحضري البســيط ،حيث
تكون ســماكة الوجوه التجميلية مشــابهة للعدسات
الالصقة يف طب العيون ال تتجاوز  0.2ملم.
وتجرى هذه املعالجة خالل جلستني أو ثالث جلسات،
حيث يختار يف الزيارة األوىل اللون والشكل وتؤخذ املقاسات
لألسنان بشكل دقيق وترســل للمخترب (معمل األسنان)
لتصنيعها ويف الزيارة الثانية يمكن أن يرى املريض نماذج
من الشمع لشكل األســنان املتوقع ليوافق عليها وخالل
الزيارة الثالثة تلصق الوجوه التجميلية باألســنان بمواد
خاصة مع إعطاء املريض التعليمــات للمحافظة عليها
وديمومتها يف الفم.

قبل وبعد الوجوه التجميليه
راب ًعا :التركيبات التجميلية:

وتشــمل عملية تتويج األســنان املتهدمة أو املشوّهة ،التي
ال تجدي معها الخطوات الســابقة إلعادتها للشــكل الطبيعي
الجمــايل من خالل تحضري أو حك األســنان بطريقة احرتافية
لتســتقبل الرتكيبات بأنواعها املختلفة وحديثًا مادة الزركونيا
التجميلية نظ ًرا لعدم احتوائها اللون املعدني وشفافيته املشوّهة
يف بعض األحيان.

ابتســامة ناصعة يف وقت أقل وبتكلفة مادية أقل فهي ال
تحتاج إىل أي تحضري عىل األسنان داخل الفم وتعد طريقة
تجميلية متحركة يســتطيع املريــض وضعها ونزعها
بســهولة وال تحتاج إىل اإللصاق وتفــي بالغرض ،فهي
تخفي تشوّهات األســنان األمامية وتزيد الثقة بالنفس،
ً
خصوصا لدى املرىض الذين لديهم إحراج من ابتساماتهم
املشوّهة ،فمن خالل العدسات التجميلية املتحركة تصبح
االبتســامة براقة ناصعة ويمكن استخدامها يف مناسبة
معينة لتفي بالغرض التجمييل منها.
ويف الختام ال بد من التنويه إىل أن املعالجات التجميلية
يجب أن تبنى عىل أســس صحيحــة ،ولذلك عىل الطبيب
واملريض التأكد من سالمة اللثة واألسنان قبل البدء يف تلك
املعالجات.
ومن الرضوري التذكري بدور املريض ذاته يف املحافظة
عىل ما وصل إليه من نتائــج جمالية وصحية من خالل
اهتمامه بالصحــة الفموية والتفريش الجيد لألســنان
واستخدام املطهرات الفموية والخيوط السنية واملراجعة
الدورية للطبيب ملراقبة تطور الحالة ولنتذكر دائمً ا املقولة
الشهرية( :من السهل الوصول إىل القمة ولكن من الصعب
املحافظة عليها).

خامسا :تقويم األسنان:
ً

سادسا :عدسات األسنان المتحركة
ً
أو جهاز Snap-on :
وهي أحدث تقنية يف طب األسنان التجمييل وتعني التغري
املفاجئ الذي يطرأ عىل االبتسامة نتيجة دخول الحاسب
اآليل يف عالم صناعة األسنان .ويف ظل التكنولوجيا الرقمية
جاءت عدســات األســنان املتحركة حال ً سحريًا إلعطاء

وضع العسات المتحركه فوق االسنان
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وهو اختصــاص قائم بذاته ومعــروف لدى الجميع،
هدفه رصف وتسوية األســنان عىل قوس واحد؛ لتأمني
ً
خصوصا يف حاالت التشــوهات
الناحية الجمالية للوجه
الناتجة عن تراكب وبروز األســنان ،التي تؤثر سلبًا عىل
االبتسامة الوجهية.
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مفاهيم خاطئة في

تقويم األسنان والفكين
بقلم الدكتور علي بركات
كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة
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االعتقاد الخاطئ
بوجوب قلع ضرس العقل:
الصحيح :رضس العقل مثله مثل أي
رضس يف الفكني يحافظ عليه ،ويعالج
أو يقلع بناء عــى معطيات رسيرية
طبية وقواعــد علمية مبنية عىل حالة
الشخص نفســه ،وإن اتهام رضس
العقل بأنه مســبب لرتاكب األســنان
األمامية ،يعود ألحد املعتقدات الخاطئة
القديمة املنترشة.
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االعتقاد الخاطئ بتأخير
ابتداء المعالجة التقويمية
حتى سن البلوغ وبعد بزوغ
األسنان الدائمة:
الصحيح :األســنان اللبنية قد تتبدل
باألســنان الدائمة ،ولكــن كثري من
األطفــال يوجد عندهــم اضطراب يف
بزوغ األســنان الدائمة مــن ناحية
التوقيت أو من ناحية بروزها يف املكان
غري الصحيح للفك ،ألســباب مختلفة
منها :الوراثة ،والعادات السيئة.
ولهذا عند بلوغ األطفال عمر  7سنوات،

يفضل اصطحابهم الستشارة أخصائي
أو استشاري يف تقويم األسنان بهدف:
 -1تقبيم الجهاز املاضغ :األســنان،
الفكــن ،واملفصل الفكــي الصدغي،
والعضــات ،واألنســجة املحيطــة
باألسنان.
 -2تقييم الوظائف الحيوية :من نطق
وبلع ومضغ وتنفس.
 -3البحث عن العادات الســيئة :مثل
مص األصبع .وبنتيجة هذه االستشارة
يعتمد الطبيب خطــة مراقبة وقائية
أو توقعية ويعطي اإلرشادات الالزمة
للحفــاظ عىل صحة الفم واألســنان
ونظافتهــا ،ووضع خطــة عالجية
مناسبة.

بني الفكني العلوي والسفيل.
 .2تصحيح وظائــف املضغ والنطق
والبلع.
املشاركة يف املعالجة مع اختصاصات
أخرى يف طب األسنان وجراحتها تسهم
يف إعطــاء مظهر خارجي متناســق
للوجه مع ابتسامة جميلة ،مما يعطي
الثقــة بالنفس واالنفتــاح عىل اآلخر
ويصبح اإلنتاج الفردي أكرب.

االعتقاد الخاطئ أن التقويم
هو للناحية التجميلية
لألسنان فقط:
الصحيــح :ال تقتــر املعالجــة
التقويميــة عىل الناحيــة التجميلية
لألسنان ،بل تعمل ً
أيضا عىل:
 .1تصحيح إطباق األسنان ،والعالقة

االعتقاد الخاطئ أن مدة
المعالجة التقويمية طويلة:
الصحيح :مــدة املعالجة التقويمية
قد تكون قصرية خالل أشهر وقد تمتد
لســنوات ،وهذا يتعلق بأمور عديدة
منها:
 .1ما يتعلق بالطبيب املمارس :خربته

بالتشــخيص ،طريقتــه يف املعالجة
ومهارته يف اســتعمال املواد واألدوات
التقويمية املختلفة.
نذكر منها املستعملة حديثًا :الزريعات
واألجهــزة التــي تصــدر ارتجاجات
خفيفة تســاعد عىل ترسيع استجابة
النسج ما حول السن لتحريك األسنان
يف وقت أقل من السابق.
 .2منها ما يتعلــق باملريض :عمره،
جنســه ،تعاونه ،والتزامه بالتعليمات
املطلوبة منه ،مثــل االلتزام باملواعيد
واملحافظة عىل األجهزة يف فمه حسب
تعليمات الطبيب.

االعتقاد الخاطئ بأن تقويم
األسنان والفكين ال ينفع
البالغين:
الصحيح :تقويم األســنان والفكني

لجميــع األعمار .فالتطــور الحديث
للمــواد والطرق الجديدة املكتشــفة،
منحت املعالجــة التقويمية للبالغني
اختيارات كثرية.
ومن املواد الحديثة نذكر“ :الربايسيز”
املصنعة من السرياميك ،أو الكريستال
الشفاف مع إمكانية إلصاق “الرباسيز”
من الجهة اللسانية غري املرئية.
ً
أيضــا األجهــزة املتحركة
وهنــاك
املصنوعة من البالستيك الشفاف أو ما
يعرف بـ”االنفيزالين”.

آفاق طب األسنان أكتوبر  2015العدد 28

االعتقاد الخاطئ بأن تقويم
األسنان والفكين يتم فقط
بواسطة إلصاق الحواصر
المعدنية “البرايسز”:
الصحيــح :الربايســز “الحــوارص”
املعدنية هي إحدى املواد املستعملة يف
تقويم األسنان والفكني.
وكثــر من الحــاالت تتــم املعالجة
التقويميــة فيهــا بــدون إلصــاق
“الربايسز” مثل اســتخدام األجهزة
الوظيفية ،واملعالجة بواسطة األجهزة
البالستيكية الشفافة.
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مقال علمي

الخطوة األولى لعالج مشكالت األسنان

مفهوم الوقاية يحتاج إلى ثقافة
ومبادرة وتطبيق نبدأه بأنفسنا
الدكتور محمد بن صالح الوهيبي
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مدير عيادات سمايل آرت لطب األسنان
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دائمًا نتحدث عن مشــكالت األســنان
واملعاناة التي نعاني منها كأفراد ومجتمعات
مع تفاوت جــودة ونوعيــة خدمات طب
األســنان يف اململكــة يف القطاعني الخاص
والحكومي ،ولكــن يبقى الســؤال األهم،
ما الــذي أوصلنا إىل هذا األمــر؟ وملاذا لدينا
مشكالت يف األسنان بهذا الشكل املتزايد؟
إننا بكل بســاطة نفتقد ملفهوم الوقاية
بــكل أنواعه الــذي بدوره حــ ّد من هذه
املشــكالت يف دول العالم األخرى وســبب
غياب هذا املفهوم لدينا يشرتك فيه الجميع
من أفراد املجتمع واملــدارس والقطاعات
الصحية بأنواعها ،فنحــن نحتاج أوال ً إىل
أن نرسخ هذا املفهوم يف األفراد وأن تكون
املبادرة من املجتمع دون انتظار القطاعات
األخرى ،إن مفهوم الوقاية يحتاج إىل ثقافة
ومبادرة وتطبيق نبدأه بأنفســنا وأوالدنا
وترسيخ هذا املفهوم لدى من حولنا ،فعىل
ســبيل املثال ليس بالــرورة أن نذهب
لطبيب األســنان ألجل ألم ما أو مشــكلة
معينة !..ملاذا ال نذهب إىل طبيب األســنان
للحديث عن طرق الوقاية وأخذ املعلومة من
مصدرها الصحيح بدال ً من املصادر األخرى
غري املوثوقة.
إن ثقافة املجتمع مهمــة يف التغلب عىل
ً
وأيضا هذه
مشكالت األســنان بكل أنواعها

الثقافة مهمة يف الحد من اســتغالل بعض
القطاعات الخاصــة للمريض ،لذا من املهم
أن تكون الثقافــة حارضة وأن نعي أن طب
األسنان يحتوي عىل الكثري من التخصصات
املختلفة كتخصــص الجراحــة والتقويم
والرتكيبات وغريها من التخصصات األخرى،
فقد يخفى عىل الكثريين عىل ســبيل املثال
بــأن طبيب األســنان العام لو قــام بعمل
تقويم أسنان ألي مريض يُع ُّد ذلك خطأ طبيًا
يحاسبه عليه النظام ،فالثقافة هي الخطوة
األوىل للوقاية لكي نســتطيع أن نتغلب عىل
مشكالت األسنان يف مجتمعنا وأن تكون هذه
املشكالت أقل يف األعوام القادمة بإذن الله.
تناقضات
 #يف ظل غيــاب الجودة اإلدارية يف غالبية
القطاعــات الصحية يف اململكــة لن نتمكن
من رفع جــودة القطاع الصحي يف الخدمات
الطبية.
 #يف ظل ارتفاع نســب مشكالت األسنان
وقلة األطبــاء الســعوديني مقارنة بأعداد
ســكان اململكة تأتي فئة من هواة التنظري
وتنتقــد التوســع يف قطاع طب األســنان
ألسباب ال يستطيعون املناقشة بها؛ ألنّها ال
تخدم املصلحة العامة لقطاع طب األسنان يف
اململكة.

رسالة إلى أطباء االمتياز:

كيف تستطيع الخروج من هذه
السنة بأكبر فائدة ممكنة
ال يخفــى علــى الجميــع ،أن ســنة االمتيــاز هي الســنة األخيــرة قبل
تسلم الطالب لوثيقة تخرجه .وبعد إنهاء ست سنوات من المقررات
الدراسية ،يتوجب على الطالب أو الطالبة إنهاء الـ 12شهرًا من التطبيق
اإلكلينيكي ،ليصبح طبيب أسنان عام بشكل رسمي ،ولكن..؟

؟

الدكتور عبد العزيز البليهيص
طبيب امتياز  -جامعة امللك سعود

بداية ،برامج البورد السعودي:

 SLEفهذه الربامج تستلزم عىل املتقدمنيلها إجــراء اختبار الهيئة الســعودية لطب
األسنان .فكلما بادرت باالستعداد له ،يصبح
لديك الوقت األوفر لدراسته وتحصيل الدرجة
املرجوة منه .والقبول فيها بإذن الله.
نأتي إىل القســم اآلخر وهو الدراســة يف
الخارج :تعتمد الدراســة الخارجية بشــكل
رئيس عىل الدولة املراد الدراســة بها ،ولكن
جميعها تتطلــب اختبــار اإلنجليزية كلغة
أجنبية.

TOEFL & IELTS
أهم هذه االختبارات:

ولكن يجــب األخذ يف الحســبان أن مدة
صالحية هذين االختبارين سنتان فقط.

الدراسة في الواليات المتحدة
األمريكية بشكل خاص:

أغلب الربامــج اإلكلينيكيــة املتوافرة يف
الجامعات تتطلب إضافــة إىل اختبار اللغة:

اختبار البورد األمريكي

الجزء األول :يتضمن العلوم األساســية
(علــم الترشيح ،علــم وظائــف األعضاء،
الكيمياء الحيوية ،علم األمراض ،علم األحياء
الدقيقة ،علم ترشيح األسنان).
الجزء الثاني :يتضمن علوم طب األسنان
(علم التشــخيص ،علم األدوية ،طب األسنان
التحفظي ،علم أعصاب األسنان ،االستعاضة
الســنية ،علم اللثة ،جراحة الوجه والفكني،
علم طب أسنان األطفال ،علم تقويم األسنان،
إدارة املرىض).
هــذان االختبــاران ال يعقــدان إال يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فيجب
االســتعداد والتحضري لهما بشكل متقن
لتجاوزهما ،حيــث تحقيقك لدرجة  75يف
املئة فأعىل يضمن لك نجاحك.
أخريًا:
أنصحك أخــي /أختي طبيب االمتياز بعد
تحديد هدفك بامليض قدمًــا إلتمام ما يمكن
إتمامه يف هذه السنة
والخــروج منها بالفائــدة املرجوة علميًا
وإكلينيكيًا.
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ً
متنفسا جميالً ،مقارنة
تعد سنة االمتياز
بســنوات الدراســة املاضية ومــا فيها من
ضغوط نفسية عىل طالب طب األسنان ،فما
يميز هذه الســنة القدرة عىل مزاولة معظم
تخصصات طب األسنان،
إضافة إىل مشاهدة األطباء املتخصصني يف
مجاالتهم للخروج بأكرب فائدة ممكنة.
فمن خالل هذه السنة تستطيع استشفاف
أي التخصصــات أقرب إليــك ،ومنها تقوم
بتحديد ما أنت مقبل عليه يف قادم األيام.
ولكن من الطبيعي وجود بعض التحديات
من ضمنها وجوب إنهاء بحث علمي متكامل
تحت إرشاف دكتــور أكاديمي ،مما يعطي
طبيب أو طبيبة االمتياز البذرة األساســية
عن ماهية البحث العلمي .إضافة إىل وجوب
إتمام عــاج املريض يف وقت أقــل مقارنة
بالســنوات املاضية مع الحفاظ عىل جودة
العالج .فجميع هذه التحديات سوف تنصب
لصالحك يف املســتقبل .ولكن هل استوقفت
نفسك بســؤالها :كيف تستطيع الخروج من
هذه السنة بأكرب فائدة ممكنة؟
بعد تحديــدك للتخصص الــذي ترغبه..
هل سألت نفســك أين ستكمل دراستك؟ وما
متطلبات القبول لهذا التخصص؟

وهل فكرت يف استغالل هذه السنة إلنهاء
معظم إن لم يكن جميع املتطلبات؟

الجزء األول منه أو الجزءان معا(. )NBDE
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مقال

الخوف من طبيب األسنان
إذا كنت تخاف من طبيب األســنان فأنت لســت وحدك ،فهناك
دراســة علمية تقول :إن  78في المئة من البالغين يخافون من
طبيــب األســنان .وفوبيا طبيب األســنان هي اضطــراب يصيب
شــريحة واســعة من المجتمع ،تتمثل في الخوف المفرط من
عيادة األســنان .والمصاب ال يقــوم بزيارة طبيب األســنان إال في حالة كان
مضطرًا لذلك ،مثل األلم الشديد ،والحالة التي تصيبه من الهلع والضغط
النفسي والقلق عند وجود طبيب األسنان.

د .سمير الثميري
طبيب أسنان عام
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األسباب
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فوبيا األسنان هي حالة مرضية
لها أسباب عدة:
 الخوف من األلم. الشعور بالعجز وفقد السيطرة. التجارب الســيئة الســابقة مــع طبيباألسنان.
 الالمبــاالة وعدم االكرتاث لدى بعضاألطباء ،مما يســبب تاثريًا سلبيًا عىل
املريض ويسهم ذلك بالشعور بالخوف
والقلق.
 التأثر بقصص وتجارب سيئة سمعهااملريض من أشــخاص آخرين أو اطلع
عىل صور سلبية تعكس صورة طبيب
األسنان سلبيًا.
 الخوف من اإلبر والشعور باالختناقأو الغثيــان أو ضجيج أدوات الحفر أو
بلع أجسام غريبة أو رؤية الدم.
 الخوف من اآلثــار الضارة للدواء أواملــادة العالجية املســتخدمة أو عدم
فعالية ذلك يف تخفيف األلم.

كيف تتخلص من هذه الفوبيا؟

 -1الذهاب لطبيب األســنان يف حالة
ً
خصوصا
عــدم وجود أي مشــكالت
األلم.
 -2إدراك أن مشكلة الخوف شائعة جدًا
وال داعي للحرج من هذه املشكلة.

 -3إخبار طبيب األسنان بأنك تعاني من
الخوف.
 -4أطلب من طبيب األسنان الخاص بك
أن تأخذ فرتة راحة عندما ينتابك الذعر.
 -5إشــغال حاســة الســمع بسماع
أي يشء ويفضــل اســتخدام األجهزة
اإللكرتونية مثل الهاتف.
 -6الذهاب إىل العيادة يف املوعد املحدد وال

تســبق الوقت حتى ال تضطر للجلوس
فرتة طويلة يف االنتظار ،وبالتايل يزداد
التوتر والقلق.
 -7بالنســبة لألطفال يفضل أن يأخذ
الطفل إىل طبيب أسنان مختص لعالج
األطفال.
 -8اتباع تعليمات الطبيب حتى يضمن
سري العالج بالطريقة السليمة وتجنب
مشكالت عديدة قد تسبب أ ًملا.
 -9أطرح جميع األسئلة التي تراودك إذا
كان وقت الطبيب يسمح بذلك.
مع تمنياتي لكم بالشفاء الدائم.
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النادي السعودي
لطلبة طب األسنان

النادي السعودي لطلبة طب األسنان يشارك في تنظيم
الملتقى السعودي األول إلصابات الوجه والفكين
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المشاركون بالمؤتمر في لقطة تذكارية
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من محاضرات الملتقى

نظم قســم جراحة الفم والوجه
والفكني يف مركز طب األســنان يف
مدينة امللك ســعود الطبية ،خالل
الفرتة مــن  30مايو وحتى 1يونيو
بالتعاون مع الجمعية الســعودية
لجراحــة الفم والوجــه والفكني،
وأكاديميــة سرتاســبورغ ألبحاث
جراحــة الوجه والفكــن ،امللتقى
الســعودي األول إلصابــات الوجه
والفكني ،بفندق الريتــز كارلتون
يف مدينة الرياض .وشــارك النادي
الســعودي لطالب طب األسنان يف
التنظيم امليداني للملتقى.
ويهدف امللتقى إىل استعراض كل
ما هــو جديد يف هذا املجــال بإلقاء
محــارضات ألربعــة أســاتذة من
جامعات أملانية وبريطانية ونمساوية
وهولندية ،وإقامة ورش عمل لتعليم
األطباء استخدام الصفائح املعدنية
واملسامري الجراحية يف كسور عظام
الوجه والفكني.

رئيس الملتقى يكرم النادي السعودي لطلبة طب األسنان
ويف رســالة من د.خالد املطريي
استشــاري جراحة الوجه والفكني
يف مدينة امللك سعود الطبية ورئيس
امللتقى موجهة للنادي قال :شاهدت
مــا لفت نظــري مــن حماس يف
املشاركة ودقة يف إنجاز العمل ،فقد
تميز املنظمون من النادي عىل جميع
األصعدة وعىل وعدهم ساهموا معنا
يف إخــراج امللتقى الســعودي األول
إلصابات جراحة الوجــه والفكني
بصورة تليق بسمعة اململكة العربية
الســعودية وقطفوا معنا ثمار هذا
النجــاح ولله الحمد ،ســائال العيل
القديــر أن ينفع بهــم وأن تجمعنا
معهم أعمال قادمة بإذن الله.

أعضاء النادي يستقبلون المشاركين في الملتقى
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من قاعة الملتقى
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النادي السعودي
لطلبة طب األسنان

النادي السعودي لطلبة طب األسنان يشارك في مؤتمر إيدك الدولي
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رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان مع عميد كلية طب األسنان ووكيل الكلية بجامعة الملك خالد ورئيس النادي واألعضاء في مؤتمر إيدك دبي
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تحت رعاية ســمو الشيخ حمدان بن
راشــد آل مكتوم نائب حاكم دبي ،وزير
املالية ،ورئيس هيئة الصحة يف دبي افتتح
مؤتمر إيدك دبي التاســع عرش يف الفرتة
بني  17و 19فرباير ،2015الذي يعد أكرب
حدث رائــد يف طب األســنان يف منطقة
الرشق األوسط وشمال إفريقيا ،إِذ يوفر
يف كل عــام منصة لألطباء واملتخصصني
يف طب األســنان ،والخــراء العاملني يف
هذه الصناعة يف منطقة الرشق األوسط
وأجزاء أخرى من العالم..
ولقد قــدم مؤتمر إيــدك دبي 2015
برنامجً ا علميًا شامالً يسلط الضوء عىل
أحدث املوضوعات والحاالت الرسيرية يف
مجال طب األسنان ،كما استضاف عديدًا
من برامج التعليم املستمر يف طب األسنان
للوقوف عىل آخر املعلومات واملستجدات
العلمية وحلول األسنان املتقدمة..
وكان املعــرض املصاحــب للمؤتمر
الذي يحوي عــددًا هائالً مــن األركان
التابعة ملنشآت صحية ومنظمات دولية

الدكتور عبداهلل الكريديس مع رئيس النادي وبعض األعضاء في إيدك دبي
وكذلك رشكات تجارية وقد شارك النادي
الســعودي لطلبة طب األسنان يف مؤتمر
إيدك الدويل إثــر تجربته الناجحة يف عام
 2014حيث قدم عديدًا مــن الفعاليات
التي تعنى بالطالب وكذلك املجتمع وكان
هــدف الحضور للمؤتمر هو مشــاركة

نجاحات النادي عــى الصعيد اإلقليمي
وإظهارها يف املحافل الدولية..
وأشــاد د .العبيداء رئيــس الجمعية
بالحماس املبذول من أعضاء النادي إدارة
وطالبًــا وحرصهم عــى تقديم األفضل
باسم اململكة العربية السعودية.

مشاركة فعالة للنادي السعودي لطلبة
طب األسنان في ملتقى القصيم العلمي

وكيل إمارة منطقة القصيم يكرم مشرفة النادي في منطقة القصيم الزميلة ريوف الزميع

يف امللتقى.
ورصحت الزميع قائلــة“ :أحمد
الله عىل هذا التكريم الذي هو سلسلة
لنجاحات مســتمرة بفضل الله ثم
دعاء الوالدين ،وأحب أن أشــيد بدعم
الجمعية الســعودية لطب األسنان
وعىل رأســها د.محمد العبيداء عىل
كل ما قدم من دعــم وجهد للطالب
والشكر موصول للدكتور عبدالعزيز
العمــرو ممثل الجمعيــة بالقصيم
ورئيس امللتقى الــذي منحني الثقة
لــإرشاف عىل الجانب النســائي يف
هذا املحفل ،وأدعو الله أن أكون عىل
قدر الثقة التي منحت يل ،كما أخص
بالشكر النادي السعودي لطلبة طب
األســنان إدارة وأعضاء وعىل رأسهم
الدكتور رامي الحجييل رئيس النادي،
الذي كان داعمً ا ومشــجعً ا يل طوال
الفرتة املاضية.
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قدمــت إدارة الشــؤون الصحية
بمنطقة القصيم يف مركز امللك خالد
الحضــاري بربيدة ملتقــى القصيم
العلمي لطب األســنان خالل يومي
 8و 9من شــهر أبريل ،وحرض حفل
االفتتاح وكيل إمارة منطقة القصيم
نيابــة عــن صاحب الســمو أمري
املنطقة.
ويهدف امللتقــى إىل عقد عديد من
املحارضات التي تتطرق ملســتجدات
طب األسنان حول العالم ،إضافة إىل
ورش عمل وكذلك املعرض املصاحب
الذي حوى عديدا من األركان املعنية
بصحة الفم واألسنان.
ومن ضمن األركان املوجودة ركن
النادي السعودي لطالب طب األسنان
ً
خصيصــا بمنطقة القصيم
واملعني
تحت إرشاف الزميلــة ريوف الزميع
مرشفة النادي يف املنطقة.

وقد تركز عمل الركن عىل استقطاب
الطالب الجــدد الراغبني يف االنضمام
للنادي واإلجابة عيل استفســاراتهم
ورشح آليــة عمل النــادي يف الفرتة
املقبلــة ،ووردت عديد من األســئلة
بخصــوص التوفيق بني الدراســة
والعمل يف النادي وما إذا كان العمل يف
ً
شاقا يحول دون الحصول عىل
النادي
العالمات العالية يف التحصيل الدرايس
قوبلت هذه التساؤالت بالرتحيب من
أعضاء النادي ،الذين أكدوا أن النشاط
الال صفي يدعــم التحصيل الدرايس
ويشــكل شــخصيات قيادية قادرة
عىل العطاء متى ما اســتثمر الوقت
استثما ًرا أمثل.
الجدير بالذكــر أن مرشفة النادي
يف منطقــة القصيــم الزميلة ريوف
الزميع قد كرمت من قبل وكيل إمارة
منطقة القصيم نظري عملها املتميز

الدكتور عبدالعزيز العمرو رئيس الملتقى يلقي كلمته
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النادي السعودي
لطلبة طب األسنان

ركن للنادي السعودي لطلبة طب األسنان في الملتقى
العلمي لتعزيز صحة الفم واألسنان بالرياض
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توعية بمشكالت التسوس لألطفال مدعمة باألفالم الكرتونية والطرق الصحيحة لتنظيف األسنان
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أطلقت الشــؤون الصحيــة يف منطقة
الرياض ،ممثلة يف إدارة طب األســنان يوم
الثالثاء املوافق  16-15-14أبريل من العام
الجاري يف قاعة الفريدة ،ملتقى علميًا عىل
هامش األسبوع الخليجي املوحد السادس
لتعزيز صحــة الفم واألســنان ،بحضور
مسؤولني من وزارة الصحة ،وبرعاية وزير
الصحة ،والتعاون مع الجمعية السعودية
لطب األسنان.
وتضمــن امللتقى عقــد دورات طبية،
ً
ومعرضا توعويًــا ،احتضن طالب املدارس
عىل مدى  3أيام ،ضمن برامجها التوعوية
وامليدانية لرفــع املســتوى الصحي لدى
املجتمع.
ونظــر األعمال املميزة التــي يقدمها
النــادي يف الفرتة املاضية تــم تخصيص
زاوية له يف املعرض املصاحب وقدم أعضاء
النادي التوعية ألطفال املدارس خالل الفرتة
الصباحية عن مشكالت التسوس بطريقة
سلســة ومبســطة يســتوعبها األطفال
ومدعمــة باألفــام الكرتونيــة القصرية
والطرق الصحيحة لتنظيف الفم واألسنان.
كما شارك النادي يف هذا امللتقى بفحص
األطفال عن طريق كريس الفحص وتطبيق
العالج األويل (الفلورايد).
ومن جانبه أوضح د .ســطام الشيحة
مدير إدارة طب األســنان يف صحة الرياض
رئيس اللجنة املنظمــة أن الجهود املبذولة

مــن النادي جهود قويــة ويحتوي النادي
عىل طاقات شــابة تستطيع خدمة الوطن
يف كافــة رشائحه يف ظــل الرعاية الكاملة

من الجمعية الســعودية لطب األســنان،
موجها شكره ملجلس إدارة النادي وأعضائه
الطالب.

في مدينة الملك سعود الطبية

األسبوع الخليجي السادس لتعزيز صحة الفم واألسنان

استمرت وعىل مدار أسبوع فعاليات
األســبوع الخليجي املوحد الســادس
لتعزيز صحة الفم واألســنان يف مدينة
امللك سعود الطبية  -مركز طب األسنان
من  5إىل  9أبريل.
أوضحت ذلك الدكتورة منى السهيل
استشارية طب األسنان الوقائي ورئيسة
قسم طب األسنان الوقائي يف مدينة امللك
ســعود الطبية ،وقالت :إن هذا األسبوع
الخليجــي هو إحــدى صــور توحيد
الجهود التي يتم تفعيلها يف جميع دول

مجلس التعــاون الخليجي وذلك تنفيذًا
للقرار الصــادر عن وزراء الصحة بدول
مجلس التعــاون يف مؤتمرهم الخامس
والســتني واملتضمن الرتكيز عىل أهمية
تفعيــل العمل الوقائي لخفض نســبة
اإلصابة بأمراض الفم واألسنان بالدول
الخليجية.
وأوضحــت الدكتورة منى الســهيل
أن مــن أحد أهداف األســبوع الصحي
الخليجي الســادس الرتكيز عىل البحث
العلمــي لتحقيــق األهــداف الوطنية

بتخفيض انتشار أمراض الفم واألسنان
والوقاية منها للفئات العمرية املختلفة
بناء عىل أبحاث ودراسات علمية ،حيث
تم عرض عديد مــن األبحاث يف مركز
طب األسنان بمدينة امللك سعود الطبية
لعدد من الزمالء يف النادي الســعودي
لطلبة طب األســنان وبإرشاف مبارش
من رئيــس النــادي الدكتــور رامي
الحجييل وذلك من جامعات امللك سعود
وكلية الرياض لطب األسنان والصيدلة
وكلية الفارابي.
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لقاء

الدكتور صخر القحطاني لـ «آفاق طب األسنان»:

فرق العلوم الشرعية في أنحاء العالم عندما اجتمعت للتعرف
على أعمار ضحايا بعض الكوارث كانت األسنان دليلهم
فكرة تقدير عمر اإلنســان
عن طريــق األســنان ،وفق
طريقــة علميــة تغطــي
جميــع مراحــل نمــوه تســتهوي
خصوصــا إذا
كثيــرا مــن الباحثيــن،
ً
كانــت لمعرفة حقيقــة مثل ضحايا
المقابــر الجماعيــة ،كمــا حصل في
سريبرنيتشــا بالبوســنة وحرائــق
الغابات في أستراليا وزلزال نيوزيالندا
وتســونامي اليابان ،وهذا ما يكشف
لنا حقيقته الدكتور صخر القحطاني
صاحــب اإلنجــاز الســعودي الكبيــر،
فإلى اللقاء:
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البطاقة الشخصية
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*»آفاق طب األسنان» ترحب بكم أجمل
ترحيــب والبداية مع ملحة عــن بطاقتكم
الشخصية.
 االســم صخــر جابر ســالمالقحطاني ،مــن مواليد عام ،1978
ولدت ونشأت يف الرياض .وتخرجت
من كليــة طب األســنان يف جامعة
امللك ســعود يف عام  ،2004وحصلت
عــى املاجســتري والدكتــوراه من
جامعة لنــدن «كوين ماري» ،وعدت
إىل جامعة امللك ســعود عام ،2012
وأسست وحدة لطب األسنان الرشعي
التي أرأسها ،كما انتخبت ألكون نائب
رئيس اتحاد األطباء الرشعيني العرب.
مؤخ ًرا تم انضمامي ملنظمة اإلنرتبول
ألكون عضــوًا يف مجموعة عمل طب
األسنان الرشعي ،وأنا العربي الوحيد
بني  28عضوًا عامليًا شاركت يف إنشاء

املجموعة العامليــة التطوعية ألطباء
األسنان الرشعيني لحقوق اإلنسان.

ابتكار علمي

* تم أخــرًا اعتماد ابتكاركم العلمي يف
البورد األمريكي لطب األســنان الرشعي،
وهو إنجاز سعودي نفخر به ،هل تحدثونا
عن هذا االبتكار؟
 كان هنــاك عديد مــن الطرقلتقدير عمر اإلنســان باســتخدام

األســنان .ولكن مع األسف الطرق
املوضوعــة جميعها كانــت تحمل
يف طياتها مشــكالت كثــرة؛ كعدم
اشتمالها عىل كل األعمار أو اعتمادها
عىل أسنان معينة ،وال يمكن استخدام
الطريقة إذا فقدت هذه األســنان ،أو
كون الدليل العلمي املســتندة عليه
ً
ضعيفا وبالتايل ال تعطي
هذه الطرق
ً
تقديــ ًرا دقيقا .وخضعت جميع هذه
الطــرق لالختبــار الحقيقي عندما
حدث تسونامي  2004يف جنوب رشق

األسنان من
المعرفات الرئيسة
للشخص مع بصمة
األصابع والحمض
النووي
متســاو ،وحللت املرحلة الوســطى
ٍ
لتكون كل سن عىل حدة يف كل املراحل
العمرية ورســمت جميــع املراحل
بشــكل يدوي مماثل لشكل األسنان
يف األشــعة وجمعتها يف دليل لت َّ
كون
ونمو األســنان مؤلف من صفحتني،
ثم ســجلت حقوق امللكية الفكرية
يف مكتبة الكونجــرس للحفاظ عىل
املجانية وســهول الوصول إىل ذلك،

أعمار الهياكل

وبعد أن تــم النرش اعتمده بشــكل
فوري اتحاد أطباء األسنان الربيطانيني
والجمعية النيوزيالندية واألسرتالية لعلوم
طب األسنان الرشعية وتمت ترجمته إىل
عديد مــن اللغات وبدأت عديد من كليات
طب األســنان وكليات علوم اإلنســان
وطب األسنان الرشعي يف أوروبا وأمريكا
بتدريســه واعتمدته عديد من املتاحف
العاملية لتقديــر أعمار الهياكل العظمية
واملوميات املوجــودة لديهم .كما خضع
هذا الدليل للتجربة الحية عندما استخدم
لتقدير أعمار ضحايا املقابر الجماعية يف
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آسيا وخ ّلف ً
آالفا من الضحايا .عندها
اجتمعت فرق العلــوم الرشعية من
أنحاء العالم للتعــرف عىل الضحايا
وكان عليهــم فرز الجثث بحســب
األعمار أوالً ،فواجهوا املشكلة .يف ذلك
الوقت كنت بصدد البدء يف عمل رسالة
املاجســتري يف طب األســنان وكانت
مرشفتي عىل رســالة املاجســتري
د.هيلني ليفرسيدج ،وهي من األعالم
يف مجال تقدير األعمار باســتخدام
األسنان ،فاقرتحت عيل ّ عمل طريقة
جديــدة ذات مرجعيــة علمية قوية
تغطي جميع مراحل نمو اإلنســان
حتى اكتمالها؛ بغرض اســتخدامها
لتقدير األعمار ،فتحمســت للفكرة.
ولعمل هذه الطريقة درســت مراحل
النمو ألكثر من  700شــخص ،حيث
ً
شــخصا لكل مرحلة
كان هناك 24
عمريــة من الذكور واإلناث بشــكل

ومن ثم نرشتــه عام  2010يف املجلة
األمريكيــة لعلوم اإلنســان املادية
(�American Journal of Physi
 ،)cal Anthropologyوهــي من أهم
املجالت العلمية يف هذا املجال.
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لقاء
رسيربنيتشا يف البوسنة وحرائق الغابات
يف أسرتاليا وزلزال نيوزيالندا وتسونامي
اليابان.
استمريت يف العمل عىل هذه الطريقة
يف رســالة الدكتــوراه واختــرت دقته
باستخدامه لتقدير العمر ألكثر من 1500
شــخص ومقارنته بعديد مــن الطرق
األخرى واتضــح أن دقته تكون يف حدود
ستة أشــهر من العمر الحقيقي وهو ما
يعد مقبوال ً قانونيًا ،بينما جميع الطرق
األخرى ال تعطي نتائج صحيحة مع فارق
يتعدى السنة ويصل إىل سنتني من العمر
الحقيقي .بعد أن تم نرش هذه الدراســة
عام  2014وخضوع هذا الدليل لالختبار
من قبل علماء ومجموعات بحثية حول
العالم بدأ يثبت نفســه كطريقة دقيقة
وســهلة لتقدير عمر اإلنســان .وبدأت
الدول تدرجه كطريقــة معتمدة لتحديد
ً
خصوصا
أعمار املهاجرين غري الرشعيني
أن ما يحدث بشــكل يومي ،واستخدامه
من قبل القضاء واملتاحف بشــكل عام
واعتمدتــه الواليات املتحــدة األمريكية
قانونيًا يف اجتماع البورد األمريكي لطب
األســنان الرشعي يف أورالندو يف فرباير
 ،2015كما اعتمــده اإلنرتبول يف املؤتمر
الســنوي الحادي عرش لرؤساء املكاتب
الوطنية.
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األطباء الشرعيون
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* نرجو تسليط الضوء عىل (اتحاد أطباء
خصوصا أنكم
األســنان الرشعيني العرب)
ً
تشغلون منصب نائب رئيس هذا االتحاد؟
تم إنشــاء اتحاد أطباء األسنانالرشعيني العرب عىل هامش اجتماع
جمعيــات الطب الرشعــي العاملية
يف كوريــا الجنوبيــة يف نوفمرب من
عام  2014بحضــور  77دولة .هذا
االتحاد هو تحت مظلة اتحاد األطباء
الرشعيني العــرب والجمعية العربية
للطب الرشعــي .وتم انتخاب د.عالء
الديــن محمد الطيب من الســودان
ً
رئيســا وانتخبت ألكون نائبًا
ليكون
للرئيــس .ويهدف االتحــاد ليكون
مرجعً ــا ألطباء األســنان الرشعيني

الوطن بحاجة ألعداد
كبيرة من أطباء
األسنان ..وهناك تحدٍ
كبير لمراقبة جودة
مخرجات التعليم
لموازنة الكيف مقابل
الكم.
العرب؛ ويعنى هذا االتحاد بالتعريف
بأهمية هذا املجال وتنظيم املؤتمرات
واإلرشاف عىل برامج التدريب يف هذا
املجــال ،حيث إن عــدد املختصني يف
هذا املجال قليل جدًا يف العالم العربي
ويكاد يكون معدودًا عىل أصابع اليد

الواحدة مع أهميته .االتحاد ما زال يف
مرحلة التأسيس وبإذن الله سيميض
بخطى واثقة.

تدريب وممارسة

* كيف ترى وضع طب األسنان الرشعي
يف العالم العربي؟
مع األســف ما زال العالم العربي اليعي فائدة هذا املجال وال يعطيه أهمية،
ويعتقد أن أي طبيب األســنان يســعه
القيام بكل يشء يختص بهذا املجال .لكن
الواقع مختلف جــدًا والتخصص مهم؛
ألن هناك عديدًا مــن األمور التي تحتاج
ً
خصوصا أن أي
إىل تدريب وممارســة،
خطأ ســيكون له تبعات تؤثر عىل نزاهة
القضاء وحقوق اإلنسان .اآلن يف اإلنرتبول
مثالً تعد األســنان من املعرفات الرئيسة
للشــخص مع بصمة األصابع والحمض
النووي وهي يف املرتبة نفسها .وأي فريق
عمل يجب أن يتوفر فيه هذه التخصصات

ً
ناقصا ،مع
الثالثة وإال يعــد قانونيًــا
األسف هذا غري متبع يف العالم العربي مع
ما تخوضه املنطقة من أحداث جســيمة
تتطلب تحديد الهوية للضحايا .وال يكفي
املعرفة العامة ألسماء الضحايا ،حيث إنه
من حقوق امليت معرفة هويته الخاصة
ودفن جثته كاملة .كما أن تقدير أعمار
القارصين يتــم بطريقة بدائية وخاطئة
مما يرتتب عىل ذلــك تفري ً
طا يف حقوق
اإلنســان ،التي نص عليها قانون حماية
الطفل التابــع للمنظمة العاملية لحقوق
الطفل (اليونيسيف).

إستراتيجية البحث

البيئة الصحية ليكون باحثًا منتجً ا.

احتياج الوطن

* ما تطلعاتكم املستقبلية لطب األسنان
يف اململكة العربية السعودية؟
طب األســنان يف اململكــة العربيةالسعودية حاليًا يمر بثورة يف عدد الكليات
املوجودة مع قلــة الكــوادر التعليمية
الجيدة ،لذا هناك تح ٍد كبري ملراقبة جودة
مخرجات التعليــم ملوازنة الكيف مقابل
الكم .الوطن بحاجة ألعــداد كبرية من
أطباء األسنان وســوق العمل يستوعب
الكثري ولكن يف الوقت نفسه يجب مراقبة
الجــودة وأيضــا الرتكيز عــى احتياج
الوطن ووضع خطط ملواجهة مشكالت
األســنان يف املجتمع ،حيث ما زال الوعي
ً
ضعيفا ومعدالت أمراض الفم واألسنان
يف ارتفاع مســتمر مع غياب التوصيات
الخاصة باستهالك الســكريات وطرق
املحافظــة عىل صحة الفم واألســنان.
أغلــب الحمالت التوعويــة تقوم بطرق
تقليدية بعيدة عن األسس العلمية املثبت
فعاليتها ،مع كثــرة هذه الحمالت وهي
جهد مشكور بالطبع ولكن تفقد التأثري
والتنســيق مع أصحاب القرار .فمثالً ال

تزال املدارس تقدم املرشوبات واملأكوالت
غــر الصحية .يجــب أن تكون حمالت
التوعية ضمن خطة وطنية تشرتك فيها
الجامعات بتخصصاتها املختلفة من طب
أســنان ،طب مجتمع ،العلوم اإلنسانية
واالجتماعية واإلدارية مع وزارة الصحة
ووزارة التعليــم للحد مــن أمراض الفم
واألســنان بعمل أبحاث ملعرفة األسباب،
أماكن االنتشار وفئات املجتمع املعرضة
أكثر من غريها لهذه املشــكالت وطرق
العالج والوقاية التي ســتوفر عىل الدولة
الكثري من الطاقات واملوارد.

صناع القرار

* كلمــة أخرية لكم عــر «آفاق طب
األسنان»؟
 أشكركم عىل استضافتي يف هذا اللقاءوأشــكر جهدكم يف هذه املجلة ،حيث لكم
دور كبري يف تســليط الضوء عىل عديد من
املوضوعــات .وأتمنــى أن تتوحد الجهود
لتغلب املصلحة العامة للوطن وأدعو صنّاع
القرار إىل االهتمام بالبحث العلمي والعلماء
وتوفــر البيئة الصحية لإلنتــاج العلمي
ودعمهم ماديًا ومعنويًا ،ســائالً املوىل ع ّز
وج ّل أن يوفقنا ملا يحبه ويرضاه.
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* كأستاذ مساعد يف كلية طب األسنان
يف جامعة امللك سعود ،كيف تقيّمون العمل
األكاديمي واإلنجازات العلمية؟
العمل األكاديمي تواجهه تحدياتكثرية بــدءًا مــن قلة عــدد الكادر
األكاديمــي مقارنة بأعــداد الطالب
وانتها ًء بعدم وجود نظرة مستقبلية
ألهــداف البحــث العلمــي .حاليًا
األبحاث العلمية مشتتة وال توجد لها
اسرتاتيجية واضحة وهدفها الرتقية،
لذا اإلنتــاج العربي البحثي ضعيف يف
الغالب وال يلبي حاجة املجتمع .يجب
أن تكون الجامعات مصد ًرا مهمً ا لعمل
األبحاث التي يكون لها اســراتيجية
مؤسساتية واضحة تصب يف مصلحة
الوطن ويكون لألكاديمي حرية عمل
البحث وفق هذه االسرتاتيجية ليكون
الناتج العام لألبحــاث مؤث ًرا .غياب
اإلســراتيجية يمتد أيضــا إىل وجود
أعداد كبرية مــن الطالبات يف مراحل
الدراســات العليا مع كــون املعامل
املهمة التي يمكن عمل األبحاث فيها
حك ًرا عىل الذكور ،وهــذا يف حد ذاته
مؤرش خطري لغياب املوازنة مما ينتج
عنه أبحاث نظرية وهدر للطاقات.
ولكن مع هذه التحديات توجد أبحاث
جيدة وإنجازات عاملية من قبل أكاديميني
متميزيــن ولكنها جهــود فردية .دعم
األكاديمي املتميز ال يكون فقط بتمويل
أبحاثه ماديًا ولكن بدعمه معنويًا وتوفري

55

حديقة آفاق
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صالة العجوز

56

يف أحــد األيام خــرج الطبيب الجراح
الشــهري د.إيشــان عىل عجل إىل املطار
للمشاركة يف املؤتمر العلمي الدويل ،الذي
سيلقى فيه تكريمً ا عىل إنجازاته املهمة
يف العلوم الطبية،
وفجأة وبعد ساعتني من الطريان أعلن
الطيار أن الطائــرة أصيبت بعطل كبري؛
بســبب صاعقة جوية قوية وســتهبط
اضطراريًا يف أقرب مطار!
وبعد أن حطت الطائرة توجه الطبيب
إىل االستعالمات مخاطبًا:
أنا طبيب عاملي ،كل دقيقة من الوقت
لها أهمية كبرية ،وأنتم تريدون أن أبقى
لساعات يف انتظار إصالح الطائرة.
أجابه املوظف :نأســف يا دكتور ،إذا
كنت عىل عجلة من أمرك يمكنك استئجار
ســيارة ،فرحلتك ال تبعد عن هنا سوى
ثالث ساعات بالســيارة ،رضخ الدكتور
إيشان للحل عىل مضض واستأجر سيارة
وانطلق ..وفجأة تغــر الجو وبدأ املطر
يهطل بغــزارة تبعته عواصف شــديدة
وأصبح من العســر أن يرى أمامه وبعد
فــرة أيقن أنه قد ضــل الطريق وأحس
بالتعــب واإلرهاق ،فتوقــف عند منزل
صغري وطرق بابه ،فســمع صوت امرأة
مسنة تقول له :تفضل بالدخول كائنًا من
كنت ،فالباب مفتوح.
دخل وطلب من العجوز أن يستخدم
الهاتف ..فضحكت العجوز وقالت :أي
هاتف يا بني أال تــرى أين أنت؟ هنا ال
يوجد كهرباء وال هاتف ،تفضل أجلس
وخذ فنجانًا من الشاي الساخن وبعض
الطعام لتســرد قوتــك ،فواضح أنك
منهك ،شكرها الطبيب عىل استقبالها،
وأخذ يأكل ويــرب ،بينما هي كانت
تصيل وتدعو ،وانتبه لوجود طفل صغري
نائم ال يتحرك عىل رسير قرب العجوز،
تهــزه بني كل صالة وأخــرى ،فتوجه
إليها ســائالً :لقد أخجلني كرمك ونبل
أخالقك ،أتمنــى أن يتقبل الله صالتك

اختارها لكم الدكتور /قيصر كباش

ودعواتك ،فأجابــت العجوز :لقد تقبل
الله صلواتي جميعها إال واحدة فسألها
وما هي؟
قالت لــه :إن هذا الطفل الذي تراه هو
حفيدي يتيم األبوين ،أصابه مرض عضال
عجز األطباء هنــا عنه ،وقيل يل أن هناك
جراحً ا مشهو ًرا قاد ًرا عىل عالجه يقال له
د.إيشان ،ولكنه يعيش بعيدًا ،وأنا ال قدرة
يل عىل السفر كما ترى ،وأخىش أن أموت

ويشقى هذا الطفل املسكني ،ولذلك فإنني
أصيل وأدعو له بالشــفاء ،بكى الطبيب
متأث ًرا من كالم العجــوز .وقال لها :أمي
إن صالتك قد عطلــت الطائرات وأنزلت
الصواعق وجعلت الســماء تمطر أنها ًرا
كي يأتي الله بي إليك..
* بارك الله كل من رفع يديه مترضعً ا
يصيل من قلبه لخالق السماء واألرض.
قصة حقيقية من الهند.

نفحات شعرية

ومعان:
كلمات
ٍ

طلب العال
األوطان يف
عن
ِ
تغ ّربْ ِ
ِ
وسافر ففي األسفاِر خمس فوائـد
ٍ
معيشـة
تفريـجُ هـ ٍم واكتسـاب
وآداب وصحبـة مـاجـد
وعلـ ٍم
ٍ
فإن قيل يف األســفار ذل وغربة
ٍ
فياف وارتكاب الشــدائد
وقطع
فموت الفتــى خري له من حياته
واش وحاســ ِد
بــدار
هوان بني ٍ
ٍ

* الثقة :قطار يحملك لألمام.
* القناعة :كنز ال يفنى.
* الحقد :حريق مشتعل دون نار وال دخان.
* الجوع :كافر ال يرحم أحدًا.
* الهم :سيف بارد يف الضلوع الدافئة.
* القلق :كريس هزاز يتحرك يف املكان نفسه.
* الصدق :مفتاح ألقىس القلوب.
* الخيانة :نهاية.
* التسامح :بداية.
* الصداقة :عملة نادرة.
* األمانة :رسالة إنسانية.
* البخل :حفظ املمتلكات لآلخرين.
* التشاؤم :نقص يف اإليمان.
* الغضب :مفتاح الجنون.
* الكراهية :فشل القلب.

ابتسم

طرفة
تقول آجاثا كريستي الكاتبة املشهورة:
أفضــل زوج ممكــن للمــرأة أن
تتزوجــه هــو عالــم اآلثــار!!!
فكلما زاد عمرهــا زاد اهتمامه بها.

* ابتسم عندما تجلس مع عائلتك ..فهناك من يتمنى أن تكون له عائلة.
* ابتسم عندما تذهب لعملك ..فالكثري ما زال يبحث عن عمل.
* ابتسم ألنك بصحة وعافية ..فاملرىض يدفعون أغىل األثمان لتعود لهم صحتهم.
* ابتسم ألنك حي ترزق ..فاألموات يتمنون الحياة ليعملوا صالحً ا.
* ابتسم ألن لك رب تدعوه وتعبده ..فغريك يسجد للبقر.
* ابتسم دومً ا وأحمد الله وانرش ثقافة االبتسامة يف محيطك.

* إذا ضاقت بك الدروب فعليك بعالم الغيوب.
* انظر للسحاب وال تنظر للرتاب.
* إذا فشلت يف رفع أح ٍد ملستوى أخالقك فال تدعه ينجح يف إنزالك ملستوى أخالقه.
* ال تجادل األحمق فقد يخطئ الناس يف التفريق بينكما.
* ال تتحدى إنسانًا ليس لديه ما يخرسه.
* ســواء كنت ناجحً ا أم فاشالً فسيتحدثون عنك بســوء فال تبايل ،فقد قال أحد
الحكماء :لم يجدوا عيبًا يف الذهب فقالوا :بريقه يُتعب العيون.
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حكم وأقوال:

57

محطات طبية
من العالم

ابتسامة قاتلة بألوان قوس قزح
تعمــل وزارة الصحة العامــة يف تايالند
جاهدة عىل مكافحة رصعة تجميلية جديدة.
فبعد الرمــوش الصناعية التي تلصق بالغراء
عىل األهداب الطبيعية والكريمات الســامة
الخاصة بتبييض البرشة والعدسات الالصقة
التجاريــة الرخيصة التــي تزيد حجم حدقة
العني فإن أخطــر يشء تلجأ إليه الفتيات هو
أجهزة تقويم األسنان املقلدة.
وعــى الرغم مــن التحذيــرات الصحية
املســتمرة منــذ خمــس ســنوات ،ووفاة
فتاتــن مراهقتني يف العام املــايض ما زالت
عديد من الفتيات يلجأن إىل اســتخدام هذه
األداة التجميلية القاتلــة .وتقوم املراهقات
التايلنديــات بطلــب أجهــزة التقويم عرب
اإلنرتنت .وتلجأ اللواتي ال يســتطعن تحمل
نفقات العالج لدى أطباء األسنان إىل استخدام
أجهــزة تقويم يتم تثبيتها عىل أســنانهن يف

أسواق الســلع الرخيصة أو غرف املعيشة
عىل أيدي تجار يحصلون عىل املطلوب عن
طريق الطلبات الربيدية ،وذلك لرخص ثمنها
وتبــدو كأنها أصلية .وبجانــب أن أجهزة
التقويم املقلدة تسبب تقرحات وتشققات
يف األجزاء الداخلية للشــفة ،يحذر مجلس
طب األســنان التايلندي من أنها تســبب
أيضا تسمم الدم وتلفا يف األعصاب ،إضافة
إىل أن مســتخدمتها قد تبتلعها .وعن هذه

املنتجات تقول سوبابيك كونكايان ،طالبة
الفنــون يف بانكوك البالغــة من العمر 22
عاما ،التي يفرت ثغرها عن ابتسامة يزينها
جهاز تقويم معدني ودائرة كهربائية تطلق
ضوءًا أرجوانيا“ ،اعتقد أنها ظريفة .وربما
تكون قاتلة” .ففي شهر أغسطس املايض
أصيبت فتاة بالتهاب يف الغدة الدرقية تطور
إىل نوبة قلبية بســبب تركيب جهاز تقويم
مقلد يف الهواء الطلق.
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سقط من السطح فلم يستطع فتح فكيه  8سنوات
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تمكن مراهق هندي ( 19عامًا) من فتح فمه ألول مرة منذ ثماني
ســنوات إثر تعرضه إلصابة تســببت يف التحام فكه األسفل بقاعدة
جمجمته.
ولم يستطع شيفام شارما ،أن يأكل أو يتكلم منذ سقوطه من أحد
األسطح ،ما أدى ً
أيضا إىل الحد من قدرته عىل التنفس وخصوصً ا أثناء
النوم .غري أن طبيبني هنديني تمكنا من إعادة بناء فكه باســتخدام
مفصلني صناعيني ،ما مكنه من تحريك فمه بصورة كاملة.
واآلن يعمل شــارما ،الذي تسببت الوجبات الســائلة يف تدهور
صحته ،عىل اإلكثار من تناول األطعمة الصلبة مرة أخرى عىل سبيل
التعويض.
ويشري األطباء اللذين أجريا الجراحة البالغة التعقيد بمعهد عموم
الهند للعلوم الطبية يف نيودلهي ،إىل أن العملية التي أجرياها تعد األوىل
من نوعها يف الهند .ويقول الطبيب رويشــودري :إن الحالة املرضية
التي أصابت شيفان يمكن أن تحدث نتيجة للسقوط أو التهاب األذن.
ويعد مفصل الفك حيث يلتقي الفك األسفل بالجمجمة األكثر تعقيدا
يف جسم ا ِإلنسان ،وبات يف وسع شيفان حاليًا أن يفتح فمه ويتحدث
ويأكل بصورة طبيعية.

الليزر لعالج األسنان!
ال يحتاج من يعانون من آالم األســنان يف املســتقبل
القريب إىل مراجعة أطباء األسنان أو الخضوع لطريقة
العالج التقليدية املؤملة ويضطــرون لدفع التكاليف
املاليــة املرتفعة إذا انترشت الطريقــة الجديدة التي
تعتمد عىل اســتخدام أشعة الليزر يف شفاء ومعالجة
األسنان بشكل عام.
وأ َّ
كد الباحثون الذين نجحوا يف تجاربهم باســتخدام
وتطويع أشــعة الليزر املعدلة لعالج تسوس األسنان
وترميمها وإصالح مشكالت الجذور واألعصاب فيها
إىل أن نتائج اختباراتهم وأعمالهم كانت ك ّلها ناجحة
ويف وقت قيايس قصري وبتبعات إيجابية مبهرة تغني
وتخترص الكثري من الجهــد والوقت مقارنة بالطرق
التقليدية الحالية.
وكانت هذه األبحاث والدراسات التي تمت بهذا الشأن،
التي أجريت يف مركز طب األسنان الرئيس يف جامعة
“هارفارد” األمريكية بمشاركة خرباء من كلية طب
األســنان يف جامعة “جونز هوبكنز” األمريكية بينت
بأن هــذه التقنية العالجية الجديــدة أثبتت نجاحها

ً
أيضــا يف تجارب تعزيز ترميم وتكوين عاج أســنان
جديد من خالل عالج الرضر املوجود يف الســن خالل
خمس دقائق فقط كبداية ثم تحفيز الســن وبقية
خاليا الجسم عىل إكمال عملية الشفاء تلقائيًا يف فرتة
ال تزيد عىل  12أسبوعً ا بطريقة طبيعية تمامً ا.
ويأمل أطباء األســنان وخرباء األبحاث الذين شــاركوا
وأرشفوا عىل هذه الدراســة وتجاربهــا وإثبات نتائجها
يف املختربات بأن تســهم املزيد من األبحاث واالختبارات
يف هذا الشــأن من ترسيع تطبيق هذه التقنية والطريقة
العالجية املطورة يف عيادات األسنان التي تخدم الناس يف
جميع أنحاء العالم.

هندي يأكل «الزلط» وأسنانه تفتت الصخر

االســتفادة من موهبته أو باألصح شهية األكل الغريبة التي
ً
خصوصا
يتمتع بها لتكون مصــدر رزق ودخل له ولعائلته،
بعد وفاة والــده ،وذلك بعد أن ذاع صيتــه يف قريته وامتدت
سمعته وشهرته إىل أنحاء الوالية التي يسكن فيها.
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اعتاد الهنــدي “باكريابا هاناغوندي  30 -عامً ا” منذ أن
كان صبيًا يف العارشة من عمره عىل أكل الحىص والطني وما
شابه ذلك دون أن يتسبب له -كما يقول عىل مدى  20عامً ا-
يف أية مشكالت صحية.
ويتناول “باكريابا” يوميًا نحــو ثالثة كيلوجرامات من
الطوب املصنوع مــن الحىص والطني املســتخدم يف بناء
الجدران ملنازل قريته الصغرية يف والية “كارناتاكا” يف الهند
بشــهية مفتوحة وبشــكل روتيني ،حيث أصبح “الزلط”
وجبة رئيسة يومية له.
ويعاني “باكريابا” طبيًا من حالة صحية تسمى “بيكا”،
وهي تناول أشياء غريبة يف معظم األحيان.
وعىل مدى السنوات املاضية حاولت والدة “باكريابا” كثريًا
ثنيه عن عادته التي تصفها بالسيئة ،لتقوم بعد تطور األمر
بمراجعة كثــر من األطباء واملعالجني عــى أمل إيجاد حل
لحالة ابنها ،رغم عدم إصابتــه بأمراض أو عاهات خارجة
عن املألوف .وينــوي “باكريابا” العاطل عــن العمل حاليًا
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محطات طبية
من العالم
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فوائد صحية للضحك
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أثبتت دراســات وأبحــاث طبية أن
للضحك تأثريات مفيدة جدًا عىل صحة
اإلنسان بشــكل عام أولها وأوضحها
أن الضحك يخفف األلــم مهما كان
ويقلل التوتر ويشــعرنا بالســعادة
ولكــن ما بينتــه دراســة أمريكية
حديثــة بــأن الضحك ً
أيضــا يقوي
جهاز املناعة عند اإلنســان ،إضافة
إىل الفوائد الصحية العامة التي منها
تقليل الهرمونات املســببة للتوتر يف
الجسم كالكولسرتول واإليبينيفرين
واألدرينالني .أمــا فيما يخص تقوية
نظام املناعة فــإن الضحك يعمل يف
الوقت نفســه عىل زيادة الهرمونات
التــي تعمــل عىل تحســن الصحة
بشــكل عام كاإلندروفينــس ،كما
يعمــل أيضا عىل زيادة عــدد الخاليا
املنتجة لألجســام املضادة مما يعني
تقوية الجهاز املناعي مع تقليل تأثر
الجسم عضويًا نتيجة التعرض للتوتر
وهو ما يــؤدي إىل مقاومة األمراض
بشكل أفضل .ويفيد الضحك ً
أيضا يف
االسرتخاء الجسدي والعاطفي ،حيث
أثبتت األبحاث بأنه بعد الضحك تبقى
العضالت مســرخية ملدة  45دقيقة
تقريبًا .وبينت الدراسات املختلفة بأن
الضحك يعد مــن التمرينات الداخلية
للعضالت التي تحدث تلقائيًا دون أن
نشعر بها .فالضحك العميق يعمل عىل
شد الحجاب الحاجز ،كما يعمل عىل
انقباض عضالت البطن ويساعد عىل

تمرين عضالت الكتف ،ثم اسرتخاؤها
عىل نحو أكثر من العادي بعد االنتهاء
من الضحك .ويســاعد الضحك عىل
تشتيت املشاعر الســلبية؛ كالغضب
والشــعور بالذنب ،كما يجعلنا أكثر
قدرة عىل التعامل مع املشكالت.
ومن فوائد الضحك ً
أيضا أنه يمد الجسم
بالطاقة ويعيد التوازن للجسم والعقل
بمفعول أرسع من غريه فهو يعزز األمل
ويجعلنا نتواصل مع اآلخرين بمنتهى
السهولة ويزيد الرتكيز .ومما يفيد فيه
كذلك أنه يحمي القلب وله تأثري مبارش
عىل صحته فهو يعــزز عمل األوعية
الدموية ويحســن تدفق الدم وهو ما
يساعد عىل الوقاية من خطر التعرض
لألزمــات القلبية وأمــراض األوعية
بشكل عام .وأوضحت دراسات طبية
كثــرة بأن الضحك مرتبط بتحســن
الصحــة الذهنية كونه يقلــل التوتر
ويزيد من االسرتخاء ،فبالتايل تتحسن
الصحة العقلية وذلك لزيادة املساحة
لذهن املرء لــرى األمور بواقعية أكثر
ودون مبالغة ويمنــع اتخاذ القرارات
تحت ضغوط نفسية.
وتبني أن من األمور اإليجابية للضحك
زيادة حرق السعرات الحرارية ،حيث
إن فعل ذلك بعمق يؤدي إىل حرق عدد
من الســعرات تحاكي التي يخرسها
الجسم عند اســتخدام بعض أجهزة
التمارين الرياضية ويســاعد بنتيجة
متتابعة عىل خسارة الوزن.

 % 75من السعوديات يهددهن
مرض هشاشة العظام
ح ّذر استشــاريون من تفاقم مرض هشاشة العظام
بني السعوديني نظ ًرا للتغيري يف نمط الحياة واملعيشة
والعادات الغذائية وعدم تعرضهم ألشــعة الشــمس
بالقدر الكايف ،إىل جانب عدم ممارسة الرياضة بشكل
منتظم.
وأفاد مختصون بأن الدراســات تشري إىل إصابة نحو
 90يف املائة من الســعوديني فوق  60عامًا بهشاشة
العظام ،األمر الذي يدق ناقــوس الخطر من تعرض
األجيال املقبلة لهذا املرض القاتــل .وقد بيّنت إحدى
الدراســات التي أجريــت يف مستشــفى امللك خالد
الجامعي أن  58يف املائة من النساء السعوديات ما قبل
سن انقطاع الطمث يعانني من مرض وهن وهشاشة
العظام ،وبيّنت الدراسات أن واحدة من كل ثالث نساء
بعد سن  55سنة تصاب بهشاشــة العظام .وأن 90
يف املائة من السعوديني فوق  60سنة لديهم هشاشة
يف العظــام ،ويجب تعريض  60يف املائة من الجســم
للشــمس للحصول عىل القدر الكايف من فيتامني (د)،
والتعرض للشمس قد يســتغرق العالج عا ًما أو أكثر
لكن الشعور بالتحسن يظهر خالل أشهر .وأن األوقات
املناسبة للتعرض للشــمس هو من  10صباحً ا حتى
الثانية بعد الظهر ملدة تراوح ما بني  15إىل  20دقيقة
لثالث مرات أســبوعيًا وإن تمكن الشخص يوميًا فهو
أفضل.
وفيما يتعلق بتناول فيتامني (د) ،ينصح باســتخدام
فيتامــن (د) لكن يجب أن يكون ذلك عرب استشــارة
الطبيب ألن زيادته يف الجسم لها تأثريات عىل الكىل.

شوكة طعام تحذر مستخدمها من تناول الطعام بسرعة
ابتكرت رشكة تعمــل يف مجال األجهزة
اإللكرتونية شــوكة طعام جديدة تحدث
ذبذبات إذا ما استشــعرت أن املستخدم
يتنــاول الطعــام برسعة تفــوق قدرة
الجسم عىل االستفادة منه .وأفاد املوقع
اإللكرتوني “تيــك هايف” املتخصص يف
مجال التكنولوجيا بــأن رشكة ابتكرت
شــوكة طعام أطلقت عليها اسم “هابي
فــورك” يمكنها قياس الفــرة الزمنية
بني القضمات ،والوقت الذي يســتغرقه
الشخص يف تناول الطعام من عىل طرف
الشوكة.
وتحتوي الشــوكة عىل برنامج تشــغيل
يمكنه تخزين البيانات بشأن نمط تناول
الطعام الخاص باملستخدم ،ويتم تحميل
هذه البيانات عىل تطبيق إلكرتوني خاص
بالرشكة .ويهدف هذا الربنامج إىل تقويم

العادات الغذائية الســيئة لدى املستخدم.
وال تستطيع شــوكة الطعام اإللكرتونية
قياس الســعرات الحرارية التي يتناولها
املســتخدم بمعنى أن املستخدم يمكنه أن
يتناول قطعً ا ضخمة من الحلوى الدسمة

دون أن تحدث الشــوكة أي ذبذبات ملجرد
أن املستخدم يتناول الطعام ببطء .وتمثل
شوكة الطعام الجديدة أول ابتكار يندرج يف
إطار أدوات املائدة الذكية ،ولم يتم تحديد
سعر الشوكة الجديدة حتى اآلن.

عصير البرتقال يقوي الذاكرة
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أثبتت دراســة طبية حديثة أن رشب كأس متوسط
الحجم مــن عصري الربتقال يوميًا يفيد بشــدة يف
تقوية وتعزيز وتحسني قدرات الذاكرة بشكل كبري
ومالحظ عىل املدى الزمني الطويل.
وأوضحت دراســة أجريت يف مركــز أبحاث الطب
الوقائي العام يف جامعة لندن الربيطانية أن السبب
يف انفراد عصري الربتقال بهذه الخاصية هو احتواؤه
عىل مركبات "الفالفونويد" الفعالة يف رفع وتعزيز
مناطق الحفظ والتذكر واالسرتجاع يف الدماغ بشكل
عام.
واعتمدت هذه الدراســة يف أبحاثهــا عىل تجارب
اشــرك فيها مجموعة كبرية من األشخاص ضمن
فئات عمرية مختلفة من الجنســن بعد تقسيمهم
لفريقني أساســيني التزم القسم األول منهم برشب
عصري الربتقال يوميًا ،بينما عفي القسم اآلخر من
ذلك ملتابعة النتائج ضمن فرتة زمنية معينة.
وتبني من النتائج تفوق شــبه تام ألغلبية من كان
مشار ً
كا يف الفريق األول بحل إجابات بعض األسئلة
واالختبارات التي خضعوا لها وتعتمد بشكل أسايس
عىل الحفظ والتذكر واالســرجاع بفوارق واضحة
عىل الفريق الثاني ،الذي أخفق بشكل مالحظ.

ونصحت الدراســة يف تقريرها كل من يريد التمتع
بذاكرة ممتازة لفرتات متقدمة من العمر بالحرص
واملداومة عىل رشب عصري الربتقال بنظام روتيني
ً
وخصوصا يف وجبة اإلفطار من بداية اليوم.
وأسايس
كما أن عصري الربتقال له فوائد صحية كثرية أهمها
أنه يعد مــن املوارد الطبيعية الغنية بالكالســيوم
املفيد لصحة العظام واألسنان واملخفف آلثار حدة
الزكام.
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مقال

الدكتور ماجد سلمان عبيد المهيدلي

 -طبيب أسنان -
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االدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
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ليس غريبًا عىل األســماع قولنا:
إن العــرب أمّ ٌ
ــة قد ســبقت األمم
األخرى بأشــواط بعيدة يف ميادين
الطب والصيدلة وعلــوم العقاقري.
فقد ثبــت تاريخيًا وبالدليل القاطع
أن ابن ســينا ،والرازي ،وابن زهر،
وابن النفيس ،والزهراوي ..وغريهم
من العلماء األفذاذ؛ كانوا مشــاعل
مضيئة قد سطع نورها يف عالم كان
يتخبط يف دياجري الظالم آنذاك ،وكان
الكتشــافاتهم الطبية ،ووصفاتهم
إلنسانية
الدوائية ،أكرب األثر يف إنقاذ ا ِ
من عذاب الجسد وآالم املرض.
وطب األسنان؛ شأنه شأن غريه
من العلوم الطبيــة األخرى ..كانت
له منزلة مرموقة يف دائرة االهتمام
العلمي العربي ..ولو راجعنا تاريخ
العرب الطبــي ،لوجدنــا أن النبي
العربــي والطبيــب األول (محمدا ً
عليه أفضل الصالة وأتم التســليم)
قد وضع معالــم الطريق املؤدية إىل
حماية األسنان ووقايتها ،أليس هو
القائل:
ّ
(لوال أن أشــق عىل أمتي ألمرتهم
بالســواك قبل كل صالة) ،والقائل:
(ما يل أراكــم تدخلون عــى ُق ْلحً ا
اســتاكوا) ..والقائل ً
أيضا( :السواك
مطهرة للفم ،مرضاة للرب).
منذ نحو خمســة عــر قرناً،
لم يكن هناك ما يســمى (فرشــاة
أســنان) ،بل كانت هناك أداة تدعى

طب األسنان في التراث
العربي واإلسالمي

(املســواك) ..والفرشاة العرصية ال
بد ملعظم الناس حني اســتعمالها
من التعامل مع املعجــون الطبي،
الذي يدعم فعلها امليكانيكي بفعلها
الكيميائي ،املبيض واملطهر واملعطر
والحات لألوساخ ...الخ ،أما املسواك
الطبيعــي ،فإنه يقــوم بالفعلني:
امليكانيكي والكيميائي معً ا.
إن املســواك الطبيعــي النباتي
يحوي خالصة تعطــي الفم رائحة
زكيــة وطعمً ا مستحســنًا ،فضال ً
عــن أن فيه بعض املــواد القابضة
كالعفص ،تش ّد اللثة وتنشط دوران
الدم فيها ،وهنــاك خالصات أخرى

نباتيــة لطيفة تســتعمل مضادة
لعفونة الفم بدرجــة خفيفة .وقد
عرفت خصائــص عود األراك فصار
يدخل يف املســتحرضات السنية منذ
ثالثني ســنة ،وذلك بأن يدق وتؤخذ
خالصته املعروفة باســم مسحوق
السواكPOUDRED SOUAK .
إن الســنّة النبويــة الرشيفــة
ّ
وحض
مارســها الرســول الكريم،
أصحابه وأتباعه عىل ممارســتها،
ولقد تمســك آباؤنا وأجدادنا بهذه
السنّة ،حيث مارسوها حني الوضوء
وخارج أوقات الوضــوء ،وينقل لنا
التاريــخ عرب صفحاتــه املرشقة،

مقال

من فعل الحجامني مرا ًرا ،فإذا صح
عندك الرضس الوجع بعينه فحينئذ
ينبغي أن ترشط حول السن بمبضع
فيه بعــض القوة حتــى تحل اللثة
من كل جهة ثم تحركه بأصابعك أو
بالكالليب اللطــاف أوال ً قليال ً قليال ً
حتى تزعزعه ثــم تمكن حينئذ منه
الكلبتني الكبار تمكينًا جيدًا ،ورأس
العليل بني ركبتيك قد ثقفته ال يتحرك
ثم تجذب الرضس عىل استقامة لئال
ّ
فإن لم يخرج وإال فخذ أحد
تكرسه،
تلــك اآلالت فأدخلهــا تحته من كل
جهة برفــق ورم تحريكه كما فعلت
أوالً ،وإن كان الــرس مثقوبًا أو
متآكال ً فينبغــي أن تمأل ذلك الثقب
بخرقة وتسدها ســدًا جيدًا بطرف
مرود رقيق لئال يتفتت يف حني شدك
عليه بالكالليب ،ويجب أن تستقيص

بالرشط حول اللثة من كل جهة نعما
وتحفظ جهدك لئــا تكرسه فيبقى
بعضه عىل العليل منه بليّة هي أعظم
من وجعه األول ،وإياك أن تصنع جهال
الحجامني يف جرسهم وإقدامهم عىل
قلعه من غري أن يستعملوا ما وصفنا
فكثريا ً ما يحدثــون عىل الناس باليا
عظيمة أيرسهــا أن ينكرس الرضس
وتبقى أصولــه ك ّلها أو بعضها وإما
أن يقلــع ببعض عظــام الفك كما
شــاهدناه مرا ًرا ،ثم يتمضمض بعد
قلعه برشاب أو بخل وملح ،فإن حدث
نزف دم من املوضع فكثريا ً ما يحدث
ذلك فاســحق حينئذ شيئًا من الزاج
واحش به املوضــع وإال فاكوه إن لم
ينفعك الزاج.
والكالليب اللطاف التي تحرك بها
الرضس أوال ً تكــون طويلة األطراف
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التــزام صحابة رســول الله عليه
أفضل الصالة والســام بتلك السنن
ومن بينها استخدام السواك.
ولــو تابعنا ما قدمــه العرب يف
مضمار طب األسنان لوجدنا الكثري،
فهــا هو (أبو بكر الــرازي) يويص
بتحايش الحموض بســبب ســوء
تأثريها يف عنارص الســن ،ويويص
ً
أيضا بتشبيط اللثة وتسكني اآلالم عن
طريق األفيون أو عطر الورد ،إضافة
إىل أنه يلجــأ إىل املقبضات لتمكني
السن ومنع اهتزازها ،وينصح بسد
الحفر والنخرات الســنية بـ”املسك
والشب” بعد تنظيفها.
وها هو ذا أبو الحسني بن كيشكرايا،
طبيب البيمارســتان العضدي ،وتلميذ
ســنان بن ثابت بن قرة ،وأحد األطباء
املشــهورين يف القرن الرابع الهجري،
يقــول يف كتابه :الكنــاش يف الطب:
(ربما حدث البخر من فســاد يحدث
يف الرضس أو ســن متآكل فيجب أن
نقلع ذلك الفساد ويصري فيه ما يصلح
فساده) من السنونات وصفته يف باب
عالج الفم واألسنان.
وربما حدث البخر من بلغم قد فسد
وبقي يف املعدة وعالجــه يكون بالقيء
بأن نأكل الســمك اململــوح قبل القيء
ً
عطشــا
وال نــرب املاء حتى نعطش
شديدًا ثم نرشب ما يهيج القيء كالشب
والفجل املطبــوخ وامللح األندراني فإنه
يخرج ذلك البلغم العفن ثم نستعمل بعد
ذلك رشب الصرب واأليــارج فيقرا فإنه
ينقي املعدة).
وها هو ذا (أبو القاسم الزهراوي)
يقول( :ينبغي أن تعالج الرضس من
وجعه بكل حيلة وتتوانى عن قلعه،
فليس منــه خلف إذا قلع ألنه جوهر
رشيف ،حتى إذا لم يكن بد من قلعه،
فينبغــي إذا عزم العليل عىل قلعه أن
تتثبــت حتى يصــح عندك الرضس
الوجع .فكثري ما يخدع العليل الوجع
ويظن أنــه يف الــرس الصحيح
فيقلعــه ثم ال يذهــب الوجع حتى
يقلع الرضس املريض ،فقد رأينا ذلك
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قصرية املقبض لئال تنثني عند قبضك
بها عىل الــرس ،والكالليب الكبار
تكون غليظة املقابض حتى إذا قبضت
عليهــا ال تعطي أنفســها وال تنثني
قصرية األطراف ،ولتكــن من حديد
هندي أو من فوالذ محكمة مســقية
األطــراف ،ويف طرفها أرضاس يدخل
بعضهــا يف بعض فتقبــض محكمً ا
ً
وثيقــا ،وقد تصنع األطــراف كهيئة
املربد فتكون ً
أيضا قوية الضبط).
ويف نــص آخــر حول تشــبيك
األرضاس املتحركة يقول الزهراوي:
(إذا عرض لــأرضاس القدامية
تزعزع وتحرك عن رضبة أو سقطة
وال يســتطيع العليــل العض عىل
يشء يــؤكل لئال تســقط وعالجها
باألدوية القابضــة فلم ينجح فيها
العالج فالحيلة فيها أن تشد بخيط
ذهب أو فضــة ،والذهب أفضل ألن
الفضــة تتزنجر وتعفــن بعد أيام
باق عىل حاله أبدًا ال يعرض
والذهب ٍ
له ذلــك ،ويكون الخيط متوســ ً
طا
يف الرقة والغلظ عىل قدر ما يســع
بني األرضاس .وصورة التشــبيك أن
تأخذ وتدخل انثناءه بني الرضسني
الصحيحني ثم تنسج بطريف الخيط
بــن األرضاس املتحركــة واحدة
كانت أو أكثر حتى تصل بالنسج إىل
الرضس الصحيح من الجهة األخرى،
ثم تعيد النسج إىل الجهة التي بدأت
منها ،وتشد يدك برفق وحكمة حتى
ال تتحرك البتة ويكون شدك الخيط
عند أصول األرضاس لئال يفلت ،ثم
تقطع طريف الخيط الفاضل باملقص
وتجمعهمــا وتفتلهمــا بالجفت
وتخفيهما بني الــرس الصحيح
والرضس املتحرك لئال تؤذي اللسان،
ثم ترتك هكذا مشدودة ما بقيت ،فإن
انحلت أو انقطعت شــددتها بخيط
آخر فيستمتع بها هكذا الدهر كله.
وقد ترد الرضس الواحد أو االثنني
بعد سقوطهما يف موضعهما وتشبك
كما وصفنا وتبقى ،وإنما يفعل ذلك
صانع درب رفيق ،وقد ينحت عظم

من عظام البقر فيصنع منه كهيئة
الــرس ويجعــل يف املوضع الذي
ذهب منه الرضس ويشــد كما قلنا
فيبقى ويستمتع بذلك).
وقــد أرفــق الزهــراوي هذين
النصني برســوم توضيحية تساعد
يف فهم ما ورد فيهما من معلومات
طبية ..والنصان مأخوذان من كتابه
املعروف (الترصيــف ملن عجز عن
التأليف) الذي يضــم ثالثني مقالة
تتفاوت أحجامهــا ،ولكنها تغطي
احتياجــات الطبيب يف معظم علوم
الطــب ،والصيدلــة ،واملصطلحات
الفنية املستخدمة يف ذلك الوقت.
أما الطبيب الرئيس (ابن سينا)،
فقد خطا خطوات واســعة يف هذا

املجال ،ووضع قواعد ثابتة للحفاظ
عىل األســنان؛ ما زلنــا نحن أطباء
اليوم ننصح بها مرضانا رغم مرور
مئات الســنني عىل عرصه الحافل
بالعطاء! فمــا رأيكم لو اطلعنا عىل
قواعد من أحب أن تســلم أسنانه،
فيجب أن يراعي ثمانية أشياء ،منها:
أن يتحرز عــن تواتــر الطعام
والــراب يف املعدة ألمــر يف جوهر
الطعام وهو أن يكون قابال ً للفساد
ورسيعً ــا كاللبن والســمك اململوح
والصحناة أو لسوء تدبري تناوله.
ومنهــا أن يتجنب مضغ كل علك
ً
وخصوصــا إذا كان حلوًا كالناطف
والتني والعلك.
ومنها اجتناب كرس الصلب.
ومنها اجتناب كل شــديد الربد
ً
وخصوصا عىل الحار ،وكل شــديد
ً
وخصوصا عىل البارد.
الحر
ومنها أن يديــم تنقية ما يتخلل
األسنان من غري استقصاء وتعدٍ إىل
أن يرض بالعمور وباللحم الذي بني
األسنان فيخرجه أو يحرك األسنان.
ومنهــا اجتنــاب أشــياء ترض
األسنان بخاصيتها مثل الكراث فإنه
شديد الرضر باألســنان ،وسائر ما
ذكرنا من املفردات.
كان أطباء األســنان العــرب إذا
نظروا إىل األســنان ورأوهــا خالية
من النخر والتــآكل ،وكان املريض يف
الوقت نفسه يشكو أ ًملا شديدًا ،فإنهم
ينسبون هذا األلم إىل تهيج األعصاب..

وتُعــ ُّد بقايا الطعــام ،التي تمأل
الفراغات بني الســنية ...عامال ً من
عوامل التهاب اللثة ونزفها وتلونها
بلون قاتم قبيح ...إنها تضغط عىل
اللثة متى تشأ ،وتؤذيها بجراثيمها
وتخمراتهــا كيفما تــرد ،فتبعث
الشعور باأللم واإلحساس بأن أمو ًرا
غري طبيعية تحيط بهذا املكان.
واملشــكلة أن هذه البقايــا ال تزول
باملضمضة وال بدلك األسنان واللثة ،إنها
ال تزول إال باســتخدام الخالل ،إن ث َ
ِخن
عود الخلة يالئم الفســح بني السنية،
وهي عندما تمر عىل السطوح املالصقة
لألســنان ترفع ما عىل هذه السطوح
من بقايا ،وبضغطهــا عىل اللثة تجعل
األخرية تضغط عىل األسنان وهذا بدوره
يؤدي إىل خروج ما يف الجيوب اللثوية..
إنها تقــوم بعملية تنظيف األســنان
وعملية دلك للثة يف آن واحد!..
والعــرب رواد يف تخدير املرىض
وال ننىس أننا نستخدم هذه األيام يف
عياداتنا مخد ًرا فعاالً ،يسمح بخلع
األســنان أو معالجتها من دون أن
يشــعر املريض بأي ألم أو إزعاج..
وأظن أن ألطبائنــا العرب القدامى
الفضــل الكبري يف تطويــر قضية
التخديــر ،ونســتطيع أن نعتربهم
روادًا يف هذا املجال.
فقد استعمل العرب املرقد (املخدر
العام) إلبطال حس املرىض من أجل
العمليات الجراحية ،وهو يختلف كل

االختالفات عما اســتعمله اليونان
أو الرومان من مرشوبات مســكرة
كانوا يســقونها للمرىض من أجل
تخفيف آالمهم ،فقد استعمل العرب
االســفنجة املخدرة ،وهو فن عربي
بحت لم يعــرف من قبلهم ،إِذْ كانت
االسفنجة توضع يف عصري الحشيش
أو األفيــون أو الــزؤان أو نبــات
البنفسج أو الســيكران .ثم تجفف
يف الشمس ،وعند استعمالها ترطب
عىل أنف املريض ،فتمتص األنسجة
املخاطيــة املواد املخــدرة ،ويدخل
املريض يف ســبات عميق يحرره من
أوجاع العملية الجراحية املقررة.
لقد كانت عمليات قلع األسنان
ومداواتهــا من العمليــات املؤملة
جدًا ،فقد كان قلع األســنان بدون
تخدير وســيلة مؤملــة يف العالج،
وكانــت آالمها مــن اآلالم التي لم
يكن من الســهل السيطرة عليها،
إال أن اكتشــافات العرب يف مجال
التخديــر خففت من تلــك اآلالم،
وكانت تعد حلقــة ذات قيمة من
حلقات تلك السلسلة الطويلة التي
أوصلتنا يف نهاية املطاف إىل التخدير
الحــايل وبصورته املعروفة .إن من
ينظر إىل تراثنا العربي واإلســامي
يف مجال طب األســنان ،ليشــعر
بالفخر واالعتــزاز بذلك ،وعلينا أن
نواصل تلك املسرية ملا هو أفضل يف
املستقبل القريب.
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وكان لكل من األطباء طريقة خاصة
يف العالج ،فمنهم من كان يشــر عىل
املريــض بالفصــد والحجامة تحت
الذقن العتقاده أن هناك دمً ا فاســدًا،
ومنهم من يــرى أن املضمضة خري
مسكن وأبسط من الحجامة ،وكانوا
يســتعملون لذلك مزيجً ــا من مواد
تختلف من طبيب إىل آخر.
ولقد ّ
بي األطبــاء العرب األدوية
التي تجلو األســنان مــن الصفرة
والســواد ،وتطيــب رائحــة الفم
والنكهة ،فذكروا منها األدوية التي
تزيــل النخر ،وقد ذكــر التميمي يف
كتابه صنعة حب ملوكي يدخل فيه
القرنفل ،كما ذكر ابن اسحاق كثريًا
من الســنونات التي لها استعماالت
عديدة كتبييض األسنان وتقويتها.
ومما قاله أحد األطباء العرب عن
نخر األسنان ومعالجته ما نصه:
(كل رضس نخر فيــه النخر ،ال
بد من إماتة هذا الحيوان بواســطة
الكــي ،وال بــد مــن أن تحمى آلة
حديدية ،وتولج يف الثقب ،حتى تصل
إىل أصــول الرضس ،ومتى مات ذلك
الحيوان ،وقف األلم ،وأصبح املريض
ال يشــكو هذه العلة ،وال يفوت من
يســتعمل هذه التجربة ،أن يواظب
عليها مرات متواليــة ،حتى يموت
السوس وال يشعر املريض بألم ما).
ومما يجدر ذكره؛ أن بقايا الطعام
إذا دخلت يف الثقــب تحدث عفونة
ترض بالفك ،فكانوا يغمسون قطعة
من القطن بلبن التني ويضعونها يف
الرضس املنخور.
ولقد استعمل العرب إلزالة بقايا
األطعمــة التي بني األســنان أعواد
نبــات الخلــة AMMI VISNAGA
تحت اســم ُ
الخــال .وتمتاز هذه
األعواد – باإلضافة إىل قوامها الدقيق
الذي ال يؤذي اللثة – برائحة عطرية
منعشة تظل يف الفم مدة من الزمن،
وهي تفوق ما يســمى (بنكاشات
األســنان) كثريًا ،نظ ًرا لهذا القوام
ولهذه الرائحة الطيبة املنعشة.
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المؤتمرات العالمية

Date

Details

Venue

For further information

22-25 September 2015

FDI 2015 BANGKOK
Annual World Dental
Congress

Bangkok
Thailand

http://www.fdi2015bangkok.org/main.php

29-31, October 2015

ADEA Fall 2015
Meetings

USA
Hyatt Regency
Chicago

http://www.adea.org/fall/?utm_source=main&utm_
medium=car&utm_campaign=fall

5-10, November
2015

ADA 2015 – America›s
Dental Meeting

USA
.Washington, D.C

http://www.ada.org/en/meeting/registration

18 November, 2015

Advanced Clinical and
General Photography

Sydney, AUSTRALIA

http://www.dentevents.com/australia/advancedclinical-and-general-photography/e10011005

Greater New York
Dental Meeting 2015

4-5 December
2015

CAD/CAM & Digital
Dentistry International
Conference

5-7, January 2016

16th King Saud
University international
Deantal Confarence

10-12, October 2016

10th Euro Congress and
Expo on Dental & Oral
Health

New York, USA

SINGAPORE

Riyadh, Saudi

http://www.gnydm.com

http://capp-asia.com/

www.sds.org.sa

Arabia

Rome, Italy

http://dentalcongress.com/europe/

28  العدد2015 آفاق طب األسنان أكتوبر

27 November 2 December
2015
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تواصل

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة
محافظة جدة
أ .د .ياسر محمد اخلياري
ج0500545043 :
ت 012/6402000 :حتويلة ()73946
ف012/6404166 :
ص .ب 54756 .جدة 21524
alkhiary@gmail.com
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منطقة المدينة المنورة
د .سليمان بن فارج التميمي
ج0505313179 :
ت014/8462615 :
ف 014/ 8460550 :
ص.ب  5043املدينة املنورة
sftmim@yahoo.com
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محافظة العاصمة المقدسة
د .مشاري بن فرج العتيبي
ج0506526293 :
ص.ب  57550مكة 21955
ت  025530085 :حتويلة 115
ف 0125530071 :
m_alotaibi@hotmail.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
محافظة بيشة
د .حسن بن علي البيشي
ج0595921112 :
ت017 / 6228696 :
ف 017 / 6222855 :
ص  .ب  448بيشة
h7707@hotmail.com
منطقة عسير
د .محمد الفارسي
ج 0562242227 :
ت0172419495 :
mohd@drmohdalfarsi.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 .عبدالوهاب حسني األمير
ج0500084332 :
منطقة حائل
د .معزي بن إبراهيم املنصور
ج0505274972 :
ت016/5326436 :
ف016/5336762 :
ص .ب 656 .حائل
mmoazzy@hotmail.com

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

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
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د .مشاري بن فرج العتيبي

عضو مجلس اإلدارة
مدير مركز صحي قوى األمن بالعاصمة
املقدسة ،استشاري اصالح وتجميل األسنان
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مشاري بن فرج العتيبي
عضو مجلس إدارة الجمعية  -رئيس التحرير
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السعودية مليكا وحكومة وشعبا تفاخر
بشرف خدمة حجاج بيت اهلل الحرام
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احبتي قــراء افاق طب االســنان ،اليخفى عىل
الجميع الدور الكبري و الجهود العظيمة التي بذلتها
وتبذلها بالد الحرمني حكومة وشعبا ً من توفري كافة
الخدمــات الجليلة لضيوف الرحمن خالل موســم
الحج .حيث تستقبل مكة املكرمة ،األرض الطاهرة
املقدسة ،عاصمة العالم اإلسالمي ؛ أكثر من مليونني
حاج من شتى بقاع االرض ليتمموا الركن الخامس
من أركان اإلسالم .والفخر فإن الدولة السعودية منذ
نشأتها وهي تلقي بكل ثقلها السيايس واالقصادي
النجاح أعمال مواسم الحج بكل براعة واقتدار .ويف
اعتقادي فإن تلك الخدمات الجليلة قد بلغت ذروتها
واكتمال بهائها بقيادة خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ،وسمو ويل
عهده األمني وســمو ويل ويل عهــده االمني –أيدهم
الله– وبمشــاركة مرشفة من كافة اطياف املجتمع
السعودي املضياف ،ويعجز اللسان والبيان ان يسطر
مقدار العناية والرعاية التي توليها دولتنا الرشــيده
لحجاج بيت الله الحرام ،حيث أنها تكاد تكون الدولة
الوحيــدة يف العالم التي تقدم تلــك الخدمات بدون
مقابل ملثل هذا العــدد الضخم والتجمعات البرشية
املليونية النادر تواجدها يف مكان واحد وزمان واحد.

احبتي هذه الدولة الرشــيده هي التي جعلت خدمة
حجاج بيــت الله الحرام عىل قائمــة أولوياتها وال
تقبل اي مزايدات من اي شخص او منظمة او دولة
او كائنا مــن كان .والعني العادلة ترى ببهاء حرص
الســعودية الدائم عىل تســهيل اإلجراءات وتطوير
الخدمات املقدمة لتمكني ضيوف الرحمن من تأدية
مناســك الحج بكل يرس وراحة وسهولة .وكان من
فضــل الله عىل عباده أن يســخر لهم من يخدمهم
بهذا الســخاء والحب والنقاء ،ويسهل لهم القيام
بفرائض دينهم ،وان هذا االمر لهو دليل عىل توفيق
الله عز وجل للدولة الســعودية وهي مســئوولية
تولتها األرسة الحاكمة يف اململكة منذ نشأتها اىل هذا
الوقت  ،وبال شك فإن خدمات الحجيج خالل الحكم
الســعودي تطورت حتى وصلت إىل مستوى متقدم
جداً .والكل يشاهد تلك املشاريع العمالقة كتوسعة
الحرمني الرشيفني واملساكن الخاصة يف منى وتنظيم
الجمــرات وتنفيذ قطار الحرمني ،ويف مجال الصحة
فقد تم تســخري ومضاعفة جميع اإلمكانات املادية
والبرشية لخدمة الحجاج الصحية.
وختاما ً أدعو اللــه أن يحفظ للمملكة حكامها و
شعبها من كل رش.

TF Adaptive -

Rotary when you want it.
Reciprocation when you need it.

