
طب األسنان

مجلة دورية تصدر عن الجمعية السعودية لطب األسنانالعدد التاسع والعشرون يناير 2016  - ربيع أول 1437

األمير فيصل بن خالد 
أمير منطقة عسير 

يفتتح المؤتمر الدولي 
األول لطب األسنان في 

المنطقة الجنوبية

األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز 
يفتتح المؤتمر العالمي الرابع لجامعة 
الملك عبد العزيز في جدة

سمو أمير منطقة الرياض
يفتتح المؤتمر العالمي لطب األسنان 
لجامعة الملك سعود والجمعية 
السعودية لطب األسنان
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اُعتُنيَّ بطب األســنان كتخصص ومهنة عناية كبرية و كثريا 
ما كنا و من بــاب املداعبة نغيظ زمالئنا األطبــاء البرشيني بأن  
جميع تخصصاتكم الطبية كالعظــام و العيون و الجلدية الخ...

جميعها شملت  يف كلية واحدة و أفرد تخصص طب األسنان بكلية 
منفصلة...أي أن طب األسنان يوازي باألهمية جميع التخصصات 
األخرى..و لهذه املمازحة يشء من الحقيقة فطب األســنان و عىل 

مستوى العالم يالقي اهتماما و عناية.
و ان كان لهذا التميز فائدة اال أنه احيانا يتسبب يف هدر حق هذا 
التخصص و خاصة أن معظم القيادات الصحية يف اململكة هم من 

زمالئنا األطباء البرشيني.
وكثريا مــا يعتمد عىل التوصيــات العاملية كمعيــار لتوزيع 
الخدمــات و اإلهتمام بها كمنظمة الصحة العاملية و غريها يؤدي 
ذلــك اىل التقليل من أهمية هذا التخصــص، حيث أن هذه املعايري 
بنيت عىل دراســات أعدت يف الغرب الذي استطاع و بمعظم دوله، 
الحد من تسوس األســنان لذا لم يعد يلقى األولوية يف السياسات 

الصحية والتخطيط.
فالخدمات ينبغي أن تبنى عىل اإلحتياج املحيل يف املقام األول ال 
عىل ما يراه اآلخــرون و خاصة يف الدول الغربية التي قضت بعض 

منها عىل هذه اآلفة تماما.
لقد تبنت مملكتنا الغالية منذ عهد امللك املؤسس طيب الله ثراه 
حتى عهد ملكنا املفدى سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله 
و رعاه توفري الرعاية الصحية الشاملة املجانية لجميع املواطنني 
وذلك عن طريــق وزارة الصحة والخدمــات الطبية الحكومية يف 

القطاعات األخرى العسكرية والجامعات وغريها.
الصحة وبصورة أساســية مسؤولية  وقد تحملت وزارة 
تقديم هذه الخدمة ففي مجال طب الفم واألســنان تطالعنا 
بعــض اإلحصائيات أن عــدد أطباء األســنان يف القطاعات 
الحكومية 4423 طبيب أسنان منهم 3319 يف وزارة الصحة، 
بعد عيادات اجمايل 2818عيادة باإلضافة إىل 2700 فني تقنية 
أســنان وأخصائيي صحة الفم واألســنان واملساعدين. فلو 
قورنت هذه األعداد الكبرية من الكفاءات الوطنية املدربة بأي 
تخصص آخر لكان لطب األســنان قصب السبق يف االنتاجية 

وكفاءة األداء.

فلقد تم اســتقبال ما يزيد عن 4 ماليني مراجع لعيادات أسنان 
الوزارة واســتفاد مــا يزيد عن 2 مليون مســتفيد من الخدمات 

الوقائية.
 كاتب هذه الكلمات غري منتسب لوزارة الصحة بحكم عميل يف 
جامعة امللك ســعود إال أنني وبنهاية دورتي كرئيس ملجلس إدارة 
الجمعية السعودية لطب األسنان اخرتت أن أغتنم نهاية هذه الدورة 
ألقول كلمة حق وأشيد بما يقوم به زمالءنا األعزاء يف اإلدارة العامة 
لطب األسنان يف الوزارة ويف املديريات عىل امتداد هذا الوطن الغايل.

لنقول ملن يلومهم:
أقلوا عليهم ال أباً ألبوكم   

من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا
أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى 

وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا
»الحطيئة«

دافع كتابة هذا املقال أمران:
أولهمــا:  اللوم الدائم امللقى عىل وزارة الصحة الرتفاع نســب 
التســوس يف اململكة وهذا لوم غري مربر ، فالوزارة معنية وبشكل 
مبارش بتقديم خدمات عالجية يف املقام األول ثم وقائية أما تغيري 
أنماط الغذاء والعادات وعالج مســببات هذه اآلفة فهو يقع عىل 
عاتق الوطن أجمــع، بجامعاته وجمعياتــه ومفكريه و إعالمه 

وخرباءه وليس عىل وزارة الصحة فقط.
والدافع الثاني هو ما تواتر من أخبار من هنا وهناك من توجه 
املسؤولني يف وزارة الصحة للرتشيد ) الذي ال نعرتض عليه( ويبدو 

أن  خدمات طب األسنان قد شملت بهذا التوجه .
إن نســبة كبرية من املراجعني للمراكز الصحية واملستشفيات 
يف مناطق اململكة املختلفة هم مراجعون تحت وقع األلم لعيادات 
األســنان واملســاس بهذه الخدمة قد يؤثر عــىل الصحة العامة 
للمواطنني وعىل معــدالت رىض املواطنني ألداء الــوزارات والتي 
وضعت الدولة كل اهتمامها وأولوياتها تقديم الخدمات التي تريض 

هذا املواطن.
وأختــم هذا املقــال للدعوة إىل تعزيز هــذا التخصص ودعمه 
واستحداث وكالة تعنى بطب األسنان يف اململكة أسوة ببعض دول 

الجوار.

نحو تعزيز مهنة طب األسنان

بقلم الدكتور :
محمد بن إبراهيم العبيداء

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان
املرشف عىل إدارة الجمعيات العلمية يف جامعة امللك سعود
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االفتتاحية
العدد التاسع والعشرون   ربيع أول 1437 - يناير 2016

ويتجدد اللقاء..
يطــل عليكــم العــدد اجلديــد التاســع والعشــرون مــن 
جملتكــم )آفــاق طــب األســنان( اليــوم، تزامنًــا مــع املؤمتــر 
الســعودي العاملي الســادس عشــر جلامعة امللك سعود 
والسابع والعشرين للجمعية السعودية لطب األسنان.

وهــي مناســبة مميــزة ليــس علــى الصعيــد العلمي 
فحســب، بل على الصعيد االجتماعي اإلنســاني 

الذي نفتقده مع زمحة األعمال يف أيامنا الطويلة..
فجميعنا يطوق للقاء الزمالء واألصدقاء وتبادل املشاعر األخوية 

اإلنسانية إىل جانب اخلربات العلمية والعملية.
إهنــا فرصة ســنوية الجتمــاع أطباء األســنان من كافة 
أحناء العاملني العربــي والغربي، حيث تفتح رياض 

– اململكة العربية السعودية ذراعيها الستقبال ضيوفها الكرام. 
وال يســعين إال أن أنظر بعني اإلعجــاب واالعتزاز 
ملســرة التطور اليت تشــهدها تلك املؤمتــرات وعلى كافة 
األصعدة سواء العلمية أو التنظيمية أو اإلعالمية أو االجتماعية.
يعملــون  الذيــن  للفرســان  الشــكر  كل  فالشــكر 
بصمــت إلجناح تلك املؤمتــرات، وإىل لقــاءات متجددة حتمل 

يف طياهتا املزيد من النفع والتقدم والتألق.
مدير التحرير 

الدكتور/ قيصر كباش اآلراء المنشورة تعبر عن رأي أصحابها وليس 
بالضرورة عن رأي المجلة أو هيئة التحرير

طب األسنان

المشرف العام
د. محمد بن إبراهيم العبيداء 

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير
د. مشاري بن فرج العتيبي

عضو مجلس اإلدارة

مدير التحرير
د. قيصـــر كـــباش

سكرتيرة التحرير
أ . أمل بنت عبد اهلل الدريس

التصميم واألخراج
أ . طلعت عيد

المراسالت باسم رئيس التحرير 
ص.ب 52500 الرياض 11563

المملكة العربية السعودية
البريد االلكتروني :

afaq@ksu.edu.sa 
الموقع االلكتروني:

afaq.ksu.edu.sa 
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أ.د. ثاقب الشعالن

صاحب السمو الملكي  األمير فيصل بن بندر آل سعود
 أمير منطقة الرياض

األســنان  تنظــم كلية طب 

والجمعية  سعود  امللك  بجامعة 

السعودية لطب األسنان املؤتمر 

السعودي العاملي السادس عرش 

لجامعة امللك سعود لطب األسنان 

للجمعية  والعرشون  الســابع 

األســنان(  لطب  الســعودية 

املؤتمر السعودي العاملي السابع 

السعودية  للجمعية  والعرشون 

رعاية  تحــت  األســنان  لطب 

األمري  امللكي  الســمو  صاحب 

فيصل بن بنــدر بن عبد العزيز 

الرياض  منطقة  أمري  سعود  آل 

والذي ســيعقد يف الفرتة خالل 

الفرتة مــن 25-27 ربيع األول 

7 يناير  1437هـ املوافــق 5 – 

2016م بمركــز الرياض الدويل 

بمدينة  واملعــارض  للمؤتمرات 

الرياض.

وأوضح أ.د. ثاقب عبدالرحمن 

الشعالن عميد كلية طب االسنان 

أن املؤتمــر أصبح معلماً وحدثاً 

مهماً ينتظره املختصون يف طب 

األســنان، وهو مناسبة علمية 

التخصص  هــذا  تطور  تعكس 

الجمعية  وأهتمــام  اململكة،  يف 

منســوبيها،  معارف  بتنميــة 

وترقية املهنــة من األخذ بجديد 

الطب يف املجال.

رئيس  لفــت  جهتــه  مــن 

الجمعيــة الســعودية لطــب 

األســنان، د. محمد العبيداء إىل 

أهمية الــرشاكات العاملية، وأن 

جامعة امللك ســعود والجمعية 

توليان  األسنان  لطب  السعودية 

هــذا الجانب االهتمــام األكرب 

التجارب،  تبادل  يف  يسهم  كونه 

املعرفة  وتعميق مفهوم تحديث 

ومواكبــة التطورات العاملية، يف 

تطبيقات طب األسنان وتقنياته

 10 املؤتمــر  يف  ويشــارك 

مختلف  من  عامليــني  متحدثني 

سمو أمير منطقة 
الرياض يفتتح 

المؤتمر العالمي 
لطب األسنان 

لجامعة الملك سعود 
والجمعية السعودية 

لطب األسنان
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واألسنان  الفم  طب  تخصصات 

املحليني،  املتحدثــني  من  وعدد 

ورش  عقد  املؤتمــر  ويصاحب 

عمل ومسابقات بحثية.

كما يتــم تقديم جائزة أطباء 

التخــرج،  األســنان حديثــي 

وجائزة البحث العلمي لخريجي 

أفضل  وجائزة  العليا،  الدراسات 

دعم  إىل  باإلضافة  علمي  ملصق 

كما  االمتيــاز،  أطباء  أبحــاث 

بمسمى  جائزة  اســتحداث  تم 

“جائــزة جامعة امللك ســعود 

كلية طــب األســنان لألبحاث 

املنشورة”.

املؤتمــر أطباء  ويســتهدف 

اململكة  يف  املمارســني  األسنان 

مجــاال  يف  واملتخصصــني 

الجامعات  يف  األســنان  طــب 

واملستشــفيات واملراكز الطبية 

الحكومية والخاصة.

ويصاحب املؤتمر معرض طبي 

 7000( عىل  تزيد  مســاحة  عىل 

مرت مربع تشــارك فيه رشكات 

ومؤسسات محلية وعاملية لعرض 

إليه يف صناعة  أحدث ما توصلت 

الفم  طب  وأجهزة  ومواد  معدات 

واألسنان يف العالم.

ُكرمت الجمعية السعودية لطب األســنان لحصولها عىل املركز األول يف تقييم 

كفاءة أداء الجمعيات العلمية للعام الخامس عىل التوايل من بني 49 جمعية علمية 

وطبية وإنسانية يف جامعة امللك سعود عىل هامش اجتماع رؤساء مجالس إدارات 

الجمعيات العلمية عىل درع أفضل جمعية عىل مســتوى الجامعة ووشاح أفضل 

جمعيــة صحية بني 22 جمعية صحيــة وقد حصل عىل املركــز الثاني الجمعية 

الســعودية لطب وجراحة الصدر واملركز الثالث الجمعية الجغرافية الســعودية 

حصلت عىل أفضل جمعية انسانية ووشــاح أفضل جمعية انسانية كما حصلت 

الجمعية الســعودية للعلوم الزراعية عىل وشــاح أفضل جمعية علمية وذلك يوم 

الخميس 6 ربيع األول 1437هـ املوافق 17 ديسمرب 2015م يف جامعة امللك سعود 

بقاعة املرقب تحت رعاية معايل مدير جامعة امللك ســعود األستاذ الدكتور بدران 

بن عبدالرحمن العمر وبحضور وكيل الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمي 

األستاذ الدكتور أحمد بن ســالم العامري وبحضور املرشفني السابقني عىل إدارة 

الجمعيات العلمية األستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الواحد عارف والدكتور أحمد بن 

حيدرالغدير واألستاذ الدكتور يوسف بن فؤاد تالك .

وقد قام معايل مدير جامعة امللك سعود و وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 

العلمي بتسليم درع و وشاح املركز األول للدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء املرشف 

عىل إدارة الجمعيات العلمية رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان.

الجمعية السعودية لطب األسنان تحصل على المركز 
األول في تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية

معالي مدير الجامعة يقلِّد د. العبيداء رئيس الجمعية وشاح أفضل جمعية صحية بحضور 
وكيل الجامعة أ.د. أحمد العامري و أ.د. يوسف تالك  رئيس الجمعية األسبق

معالي مدير الجامعة أ. د. بدران العمر  يسلم د. محمد العبيداء  درع المركز األول ألفضل جمعية علمية بجامعة الملك سعود
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جدة فعاليات املؤتمر العاملي الرابع 

املصاحب،  واملعرض  األسنان  لطب 

الــذي نظمــه جامعــة امللك عبد 

األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز 
يفتتح المؤتمر العالمي الرابع لجامعة 

الملك عبد العزيز في جدة
نظمته كلية األسنان بجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون 

مع الجمعية السعودية لطب األسنان 

املكرمة، رعى  أمري منطقة مكــة 

صاحب السمو امللكي األمري مشعل 

بــن عبدالعزيز محافظ  بن ماجد 

امللكي  السمو  نيابة عن صاحب 

عبدالعزيز  بن  الفيصل  خالد  األمري 

مستشار خادم الحرمني الرشيفني 

األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز والدكتور العبيداء رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان والدكتور ميرة عميد الكلية
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العزيز، ممثلة يف كلية طب األسنان 

بالتعاون مع الجمعية الســعودية 

لطب األسنان وذلك بفندق هليتون 

جــدة يف الفرتة من 13 - 16 محرم 

1437هـــ املوافق 26 - 29 أكتوبر 

2015م، وشــهد وجــود أكثر من 

يف  املتخصصني  من  مشارك   3000

طب األسنان واملتحدثني والباحثني 

املتميزين من أنحاء العالم املختلفة.

من جهته أشار عميد كلية طب 

املؤتمر  رئيس  الجامعة  يف  األسنان 

إبراهيم  بــن  الدكتــور عبدالغني 

املؤتمر  لعقد  التخطيــط  إىل  مرية 

واســتقطاب الرعاة لتغطية كامل 

تكاليفه بــدأ فور انتهــاء أعمال 

املؤتمر الثالــث وعملت الكلية بكل 

طاقاتها عــىل مدار أعوام متتالية، 

يســتفيد  عاملي  بمؤتمر  للخروج 

طب  مجال  يف  العاملني  جميع  منه 

األسنان.

ونوه بالفعاليات التي شــهدها 

برنامج املؤتمر العلمي يف نســخته 

الخاص  الجــزء  مــربًزا  الرابعة، 

العلميــة  امللصقــات  بعــرض 

اإللكرتونية وست ورش عمل لعدد 

النظر  الفتًا  العاملني،  املتحدثني  من 

للمؤتمر  التنظيميــة  اللجنــة  إىل 

أخذت يف الحســبان أهمية التقنية 

يف هذا املجــال فصاحبته بمعرض 

عاملي شارك فيه ما يزيد عىل ثالثني 

عارًضا يمثلون أكثر من 150 وكالة 

وهيئة عاملية واعتمدت لهذا املؤتمر 

العاملي ما بني برنامج علمي وورش 

عمل 54 ساعة علمية معتمدة من 

الهيئــة الســعودية للتخصصات 

الصحية.

وكان ســمو محافــظ جدة قد 

دّشــن بهــذه املناســبة املعرض 

عن  الســتار  بإزاحة  املصاحــب 

التي  املختلفة،  الجهات  مشاركات 

العاملية  املستجدات  أحدث  عرضت 

يف مجــال تقنيات طب األســنان 

هذا  عىل  طــرأت  التي  والتطورات 

املجال بشكل عام.

لطب  السعودية  الجمعية  وشاركت 

األســنان بجناح يف املعرض، حيث تم 

توزيع العدد الســابق من مجلة آفاق 

التســجيل يف  لطب األســنان وكذلك 

الجمعية الســعودية لطب األســنان 

الجمعية  إنجــازات  أبــرز  وعــرض 

السعودية لطب األسنان. 

ركن الجمعية السعودية لطب األسنان في مؤتمر جدة
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امللكي  الســمو  صاحب  برعايــة 

عبدالعزيز،  بن  بن خالد  فيصل  األمري 

املؤتمر  افتتاح  أمري منطقة عسري تم 

الدويل األول لطب األسنان تحت عنوان 

"العهــد الجديد يف طب األســنان يف 

بعده العاملي"، الذي أقامته كلية طب 

األسنان بجامعة امللك خالد وبالتعاون 

مع الجمعية السعودية لطب األسنان، 

الذي عقد يف الفرتة من 30 ربيع األول 

1437 هـ إىل 2 صفر 1437هـ بفندق 

قرص أبها.

باكورة المؤتمرات 
وذكر ســعادة الدكتور إبراهيم بن 

طب  كلية  عميد  الشــهراني  سليمان 

األســنان بجامعة امللــك خالد رئيس 

اللجنــة العلمية للمؤتمــر من خالل 

كلمته التي ألقاها يف افتتاح املؤتمر أن 

املؤتمرات  باكورة  أول  يعد  املؤتمر  هذا 

العلميــة الدوليــة التــي تُعنى بطب 

األســنان يف املنطقــة الجنوبية، وأن 

انعقاد هذا املؤتمــر يأتي تفعيالً لدور 

كلية طب األســنان يف خدمة املجتمع، 

وتعزيــًزا للتواصــل بــني الجامعات 

العاملية منها واملحلية، إضافة إىل إبراز 

التجارب املحلية والعاملية يف مجال طب 

األسنان.

وأضاف الشهراني أن املؤتمر الحايل 

يهدف إىل مشــاركة أطباء األســنان، 

طب  مجال  يف  الخــرباء  من  وتعلمهم 

األســنان والرعاية الصحية، والتعليم 

أفضل  نــرش  عىل  والعمــل  املهنــي 

املمارسات املعتمدة دوليا يف مجال طب 

األسنان.

برعاية األمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير 

افتتاح المؤتمر الدولي األول لطب 
األسنان في المنطقة الجنوبية

أمير منطقة عسير ومعالي مدير جامعة الملك خالد األستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود وعميد الكلية د. إبراهيم الشهراني في افتتاح المعرض
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معرض علمي
املؤتمر اســتضاف  26  أن  يُذكــر 

متحدثًا دوليًــا ومحليًا وبحضور أكثر 

من 1000 مشــارك، كما شمل املؤتمر 

إىل  إضافة  عرض 90 ملصًقا علميًــا، 

ندوتني علميتني تخصصيتني، و5 ورش 

عمل لتدريب األطباء شــارك بها 100 

إقامة  طبيب وطبيبة، وتــم ألول مرة 

معرض علمــي طالبــي لتوعية زوار 

املؤتمر من فئات املجتمع املختلفة، كما 

لتقديم  املؤتمر معرًضا مصاحبًا  حوى 

الجديد يف طب األســنان تقدمت به 28 

رشكة ومؤسسة من القطاعات الطبية 

الخاصة والعامة، التي تمثل املؤسسات 

املحليــة والدوليــة. وقد تــم اعتماد 

الهيئة  من  مســتمر  تعليم  ساعة   24

السعودية للتخصصات الصحية.

من جهته توجه معايل مدير جامعة 

امللك خالد األستاذ الدكتور عبد الرحمن 

بــن حمد الــداود بالشــكر إىل راعي 

صاحب  عســري  منطقة  أمري  املؤتمر 

الســمو امللكي األمري  فيصل بن خالد 

-حفظــه الله- عىل دعمه املســتمر 

لتضطلع  كافة  مناشطها  يف  للجامعة 

بدورها العلمــي يف النهوض بمهامها 

العلميــة واملجتمعية، وقال: إن رعاية 

العلمية  الفعالية  لهــذه  املنطقة  أمري 

هي امتداد الهتمامه بكل ما من شأنه 

اإلسهام يف رفعة العلم يف بالدنا الغالية. 

كما تم توجيه الشكر ألعضاء لجان 

املؤتمر املختلفة وأعضاء هيئة تدريس 

وأطباء امتيــاز وطالب وطالبات كلية 

طب األسنان.  

د.الشهراني: المؤتمر تفعيل لدور كلية 
طب األسنان في خدمة المجتمع

جولة األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المعرض المصاحب عميد الكلية د. الشهراني يلقي كلمته
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اســتضافت جامعة األمرية نورة بنت 
عمداء  لجنــة  بالرياض  الرحمــن  عبد 
يف  الســعودية  األســنان  طــب  كليات 
جلســتهم السادســة عرشة عىل رشف 
معــايل مديرة الجامعــة الدكتورة هدى 
العميل. حيث تولت الرتحيب بالنيابة عن 
للشــؤون  الجامعة  وكيلة  املديرة  معايل 
السقاف بعمداء  الدكتورة سمر  الصحية 
وشكرت  اللقاء،  يف  املشــاركني  الكليات 
عميدة كليــة طب األســنان بالجامعة 
الســتضافتها وتنظيمها للقاء السادس 
عرش لهذا العام، مشرية إىل أهمية وجود 
األسنان  برامج مشرتكة بني كليات طب 

يف الجامعــات الســعودية بخصــوص 
تبادل الــزوار الدوليني واملرونة يف ابتعاث 
لكليات  االجتماعية  واملسؤولية  املعيدين 
طب األســنان، وماذا يمكن أن تقدم من 
املأمول من  للمجتمــع، والدعم  خدمات 
كليات طب األسنان العريقة لكليات طب 

األسنان الناشئة.

إحصائية أطباء األسنان
بعدها استعرض الدكتور عبدالغني مرية 
عميــد كلية طب األســنان يف جامعة امللك 
عبدالعزيز إحصائية إعداد أطباء األســنان 
املستقبلية.  بالحاجة  اململكة ومقارنتها  يف 

ثم قدم الدكتور عــيل األحيدب عميد كلية 
طب األســنان يف جامعة امللك ســعود بن 
عبدالعزيز للعلوم الصحية الحرس الوطني 
تقريــر لجنة تحديــد البيانــات املطلوبة 
فيما  باللجنة.  الخاصــة  البيانات  لقاعدة 
كلية  عميد  املحيميد  محمد  الدكتور  تحدث 
طب األسنان بالقصيم عن تجربة كلية طب 
األسنان بجامعة القصيم يف تطبيق وقياس 
الكفاية األوىل من الكفايات املطلوبة لخريج 

كلية طب األسنان. 

معايير االعتماد األكاديمي
عقبها قدمت عميدة كلية طب األسنان 
ابتســام  الدكتورة  نورة  األمرية  يف جامعة 
لالعتماد  املايض تصوًرا عن معايري خاصة 
 CODA األكاديمي عىل غرار املعايري املطبقة
مبينــة أن الكلية تهدف إىل تدريب وتخريج 
طبيبــات أســنان عىل مســتوى عاٍل من 
لخدمة  عاملية  بمعايــري  والتمكن  الكفاءة 
برامج توعوية يف  املجتمع من خالل توفري 
طب األسنان والعالج الوقائي وعمل بحوث 
يف جميع املجاالت الخاصة بطب األســنان 
مع تركيــز خاص عىل املشــكالت املحلية 

واملساهمات البيئية.

كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة 
تستضيف عمداء كليات طب األسنان السعودية 

في جلستهم السادسة عشرة
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اقتراحات المشاركين
واختتم اللقاء بمناقشة مجاالت كفايات 
خريجــي كليات طب األســنان يف اململكة 
القرتاحات  واالستماع  الســعودية  العربية 

املشاركني ملوضوعات اللقاءات القادمة.
وتبع اللقاء جولــة يف مرافق الجامعة 
تضمنت املكتبــة املركزية، وأبدى الضيوف 
إعجابهــم بالتقنيات الحديثــة املوجودة 
يف املكتبة منها الــذراع اآليل وآلية عمله يف 
البحث والحصول عــىل املراجع كما قاموا 
بزيارة القاعات )تقنيــات التعلم، القراءة 
واالطــالع، كبــار الشــخصيات(، تالها 
انتقالهم ملبنى عيادات كلية طب األسنان، 
حيث قــام طالبات الســنة الرابعة بأخذ 
الضيوف يف جولة يف مرافقها ومشــاهدة 
املريض اآليل الذي تقتنيه كلية طب األسنان 
يف جامعة األمرية نورة، حيث تعد أول كلية 
يف الرشق األوســط تقتني هذا املريض اآليل 

بعد اليابان.

برنامج البكالوريوس
ويذكر أن كلية طب األســنان بجامعة 
موافقة  صدور  بعد  أنشــئت  نورة  األمرية 
كريمة من خــادم الحرمني الرشيفني امللك 
عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله- بتاريخ 
1433هـــ )ســبتمرب 2012م(،   - 7  - 9
حيث تقــدم كلية طب األســنان برنامج 

األســنان،  وجراحة  طب  يف  البكالوريوس 
وقــد تم تطويــر الربنامج املبتكــر وفًقا 
ألحدث البحوث يف مجال تعليم طب األسنان 
املواطنني  حاجــات  تلبية  عــىل  والرتكيز 
لتخريج طبيبات ذوات كفاءة واستعداد تام 
الفم واألسنان يف املجتمع.  ملعالجة أمراض 
وبلغ عدد الطالبات امللتحقات حتى تاريخه 
)152( طالبة وبلغ عدد مراجعي العيادات 
العالج  يتلقون  مراجــع،  اآلن 2500  حتى 

ويحظون بالرعاية الخاصة.

توديع الضيوف
تال ذلك زيارة مستشــفى امللك عبدالله 
بن عبد العزيــز الجامعي واملركز الرتفيهي 
بواســطة املرتو، الذي بــدوره يقوم بنقل 

الطالبات من مكان آلخر داخل الجامعة.
 واختتمــت الزيارة بتوديــع الضيوف 
وتقديم هدايا تذكاريــة وكتيبات تعريفية 

بالجامعة . 
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ضمن أنشــطة الجمعية الســعودية 
لطب األســنان يف منطقــة الرياض أقيم 
ملتقى علمي يوم الثالثاء 2 من ذي الحجة 
1436هـــ املوافق 15 ســبتمرب 2015م 
شــمل محارضتني ألقاهما الدكتور فواز 
القحطاني يف تخصص االستعاضة السنية 
الطويــل يف تخصص  والدكتــورة منرية 
إصالح األســنان وذلك بفندق شــرياتون 

الرياض. 

في االستعاضة واإلصالح السني

ملتقى علمي في شيراتون الرياض

ضمن أنشــطة الجمعية السعودية 
الرياض  منطقــة  يف  األســنان  لطب 
 30 الثالثاء  يــوم  محارضتان  أقيمت 
من ذي الحجــة 1436هـ املوافق 13 
أكتوبــر 2015م ألقاهما الدكتور عبد 
جذور  عالج  تخصص  يف  الرياحي  الله 
يف  جمال  أحمــد  والدكتور  األســنان 
اللثة يف فندق شرياتون  تخصص عالج 

الرياض . 

الدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتورة منيرة الطويلالدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتور فواز القحطاني

الدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتور عبداهلل الرياحي

جانب من الحضور

في جذور األسنان وعالج اللثة..

محاضرتان للدكتورين الرياحي وجمال
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الدكتور فيصل الشعيل يكرم الدكتور عسيري

عقد النشاط العلمي الشهري للجمعية 
السعودية لطب األسنان يف محافظة جدة 
يوم األحــد 5 محرم 1437هـــ املوافق 
18 أكتوبر 2015م  يف قاعة الســلطانة 

حيث  جدة،  يف  االنرتكونتيننتــال  بفندق 
الدكتــور وائل بتــوا محارضة يف  ألقى 
مقاييس  حول  األسنان  تقويم  تخصص 
تحليل االبتسامة ثم ألقى الدكتور محمد 

نادرشــاه محارضة يف تخصص جراحة 
الفم والفكني وتجاوز عدد الحضور  106 
أطباء وطبيبات أســنان مــن محافظة 

جدة. 

لقاء علمي في محافظة جدة 

ضمن أنشطة الجمعية السعودية لطب األسنان يف منطقة 
الرياض أقيم لقاء علمي يوم الثالثاء 5 محرم 1437هـ املوافق 
17 نوفمــرب 2015م بمحارضتــني ألقاهمــا الدكتورة ديمة 

الشمري يف تخصص تقويم األسنان والدكتور نارص العسريي 
يف تخصــص جراحة الوجه والفكني، وذلك بفندق شــرياتون 

الرياض. 

في تقويم األسنان وجراحة الوجه والفكين

محاضرتان للدكتورين الشمري والعسيري

جانب من الحضور
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ضمن أنشــطة الجمعية السعودية 
لطب األســنان يف محافظة الخرب أقيم 
لقاء علمي وذلك يوم األثنني 11 صفر 
2015م  نوفمرب   23 املوافق  1437هـ 
ألقاهــا الدكتور ســليمان الخليفة يف 
لألســنان  العامة  الصحة  تخصــص 
والدكتــور وائل كنانــي يف تخصص 
جراحــة الوجه والفكــني والذي أقيم 

بفندق يل مرييديان الخرب . 

في تخصص جراحة الوجه والفكين..

لقاء علمي للدكتورين الخليفة وكنعاني

مؤتمر نقابة أطباء األسنان في لبنان
أطباء  نقابــة  عقــدت 
األســنان يف لبنان مؤتمرها 
برعاية  والعرشين  الخامس 
رئيس مجلــس النواب نبيه 
بالنائب قاســم  بري ممثالً 
هاشــم، يف مجمــع البيال 
- بــريوت، بتاريــخ 10-8 
أكتوبــر 2015م بحضــور 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
األسنان  لطب  الســعودية 
الدكتــور محمد بن إبراهيم 

العبيداء.
املؤتمر  وجرى يف ختــام 
أدوات  معــرض  افتتــاح 
األســنان  طب  ومعــدات 
وتقديم دروع تكريمية لعدد 
نقابة  مجلس  أعضــاء  من 

أطباء األسنان.
وأقيم عىل هامش املؤتمر 
اجتمــاع التحــاد أطبــاء 
األســنان العرب شاركت به 
لطب  الســعودية  الجمعية 

األسنان. 
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أقامــت نقابة أطباء األســنان 
الثاني  الــدويل  مؤتمرها  املرصية 
بفندق انرتكونتننتال ستي ستار يف 
الفرتة من 2 إىل 4 سبتمرب 2015م 
إدارة  بحضــور رئيس مجلــس 
األسنان  لطب  السعودية  الجمعية 
الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء 
وأقيم عــى هامش املؤتمر اجتماع 

اتحاد أطباء األسنان العرب . 

مؤتمر نقابة أطباء األسنان المصرية واجتماع 
اتحاد أطباء األسنان العرب

شــاركت الجمعيــة الســعودية لطب 
األسنان برئاسة الدكتور محمد بن إبراهيم 
يف  الجمعية  إدارة  مجلــس  رئيس  العبيداء 
فعاليات املؤتمر العلمي األول للهيئة الوطنية 
ألطباء األسنان باملغرب حول موضوع »من 

أجل مهنة طب أســنان مواطنــة«. وذلك 
يوم الخميــس 29 أكتوبر 2015م يف قرص 

املؤتمرات بمراكش.
العلمي املنظم ما  امللتقى  وشارك يف هذا 
بني 29 و31 أكتوبــر 2015م تحت رعاية 

امللك محمد الســادس ما يزيــد عن 1500 
إفريقيا  طبيب أسنان يمثلون 30 دولة من 

وأوروبا وآسيا وأمريكا.
اجتماع  املؤتمر  هامــش  عىل  عقد  كما 

التحاد أطباء األسنان العرب . 

مراكش...فعاليات المؤتمر العلمي األول 
للهيئة الوطنية ألطباء األسنان بالمغرب

راعي الحفل سعادة والي مراكش مع د. العبيداء د. محمد جرار رئيس الهيئة المغربية لطب األسنان يكرم د. العبيداء 
رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان

رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان خالل مؤتمر نقابة أطباء األسنان المصرية 



18

 العدد 29
 يناير 2016 

سنان 
ب األ

ط
ق 

آفا

حديث الصور

الخريية  الجمعيــة  أُنشــئت 
للتوعيــة الصحية "حياتنا" عام 
1427هـــ، تحت مظلــة وزارة 
ومقرها  االجتماعية،  الشــؤون 
تكون  ألن  وتســعى  الريــاض، 
مرجًعا مختًصا يف تطوير التوعية 
يف  الصحة  وتعزيــز  الصحيــة 
اململكة، ودورها يتمثل يف اإلسهام 
بتطوير التوعية الصحية وتعزيز 
خالل  من  املجتمــع،  يف  الصحة 
للمختصني  عمــل  مظلة  إيجاد 
التدريبية  الخدمــات  وتقديــم 
واالستشــارية يف مجال البحوث 
والسياسات والنظم، وفًقا ألفضل 

املعايري املحلية والعاملية.
ولقد رصح الدكتــور عبدالله 
إدارة  مجلس  رئيس  الســعيدان 
طب  )آفاق  ملجلة  حياتنا  جمعية 
األسنان( بأن خطة جمعية حياتنا 
تهــدف لبناء وتطويــر املعارف 
واملهــارات العلميــة واملهنيــة 
بالتوعية  واملعنيــني  للمختصني 
إضافة  الصحة،  وتعزيز  الصحية 
إىل تحقيــق التواصل العلمي بني 
أعضاء "حياتنا"، وتسهيل تبادل 
العلمية  العلمي، واألفكار  اإلنتاج 
يف مجال اهتمامات "حياتنا" بني 
الهيئات واملؤسسات املعنية داخل 

اململكة وخارجها.
ويدير عمــل الجمعية مجلس 

إدارة مــن عــدد مــن األطباء 
واملتخصصــني  االستشــاريني 
والخــرباء يف مجــال الصحــة 
والتوعية  الصحة  وتعزيز  العامة 
واملجتمع  األرسة  وطب  الصحية 

والرتبويني.
االهتمام  عىل  الجمعية  وتركز 
باملشــكالت الصحيــة املرتبطة 
بالنمط املعييش وتحديداً األمراض 

االهتمام  إىل  إضافــة  املزمنــة، 
الصحيــة،  األنمــاط  بتعزيــز 
واالهتمــام بالتوعيــة الصحية 
كاملدارس  التجمعــات  أماكن  يف 
واملنشآت  واألســواق  واملساجد 
رجال  الجمعية  ودعت  الصحية. 
الخاصة  والقطاعــات  األعمال 
وبرامج  املانحــة  واملؤسســات 
لدعم  االجتماعيــة  املســؤولية 
مسرية الجمعية؛ من أجل تعزيز 
الصحة والوقاية من األمراض يف 
مجتمعنــا. وملزيد من املعلومات 
التواصل  يمكن  الجمعيــة  حول 
من خالل الهاتف )2482929( أو 
الفاكس )2482973(، كما يمكن 
التواصل عــرب الربيد اإللكرتوني 
ويمكــن   ،info@hayatona.net
التعــرف عىل الجمعية بشــكل 
www. :مفصل من خالل موقعها

 . hayatona.org

وفًقا ألفضل المعايير المحلية والعالمية

»حياتنا«
مرجع مختص في تطوير التوعية الصحية بالمملكة 

.. ومظلة عمل للمختصين لتقديم الخدمات
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يســر مجلة آفاق طب األســنان أن تكون في ضيافة مؤسسها ســعادة الدكتور 
صالح الشمراني وهو رمز من رموز الوطن الذي نفخر به..

فهو المشــرف العام والمؤســس )لنشــرة آفاق طب األســنان( التي أبصرت النور 
على يديه منذ عام 1989م، ويسعدنا اليوم أن نلقي معه الضوء على البدايات:

المشرف العام ومؤسس نشرة آفاق طب األسنان.. د.الشمراني:

أنشأنا »نشرة« فـ »مجلة« لتغطية األخبار 
والمناشط العلمية والمؤتمرات للجمعية وأعضائها 
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البطاقة الشخصية
* د. صالــح، هل مــن تعريف 
بشــخصكم الكريم لقراء مجلتكم 

آفاق؟
- أنا ابن من أبناء هذا الوطن، الذي 
يحــاول أن يرد للوطن جزًءا بســيًطا 
مما قدم لــه، تعلمت وتخرجت يف كلية 
ســعود  امللك  بجامعة  األســنان  طب 
من ضمن خريجــي الدفعة األوىل عام 
1402هـــ وعددهم ســبعة خريجني 
والتحقت باإلعادة بالجامعة نفســها، 
للعمل  وعدت  االبتعاث  بفرصة  حظيت 
بالجامعة مع زمالء كانوا خري معني يل 
يف حياتي العلمية والعملية تعلمت منهم 

الكثري، تقاعدت من العمل الحكومي يف 
عام 2004م والتحقت بالقطاع الخاص 
من خالل كليات الرياض وما زلت حتى 
اآلن أعمل بكليات الرياض عميًدا لكلية 

طب األسنان.

تحقيق األهداف
* ما إحداثيات البداية التي رافقت 

ظهور نرشة آفاق طب األسنان؟
- حظيت أنا ومجموعــة من الزمالء 
ملجلس  املنتخبني  مــن  نكون  أن  األعزاء 
إدارة الجمعية الســعودية لطب األسنان 
منذ بداية إنشــائها ولــدورات متتالية، 
عملــوا جميًعا يف تحقيــق األهداف التي 
أنشــئت مــن أجلها الجمعيــة يف وقت 
كان عــدد الجمعيات املهنيــة ال يتعدى 
الزمالء  وأســتطاع  الواحدة  اليد  أصابع 
أن  الجميع  وبتعــاون  اإلدارة  مجلس  يف 
الجمعية السعودية لطب األسنان  تحقق 
السبق بني الجمعيات يف اململكة يف جميع 

هدف الجمعية األول 
تنشيط دورها في 

خدمة أعضائها بإقامة 
المؤتمرات والندوات 

العلمية في المناطق 

الدكتور الشمراني يسلم العدد األول من »آفاق طب األسنان« لمدير التحرير الدكتور قيصر كباش
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القواعد  وأن تريس  العلمية،  مناشــطها 
التي تنطلق منها الجمعية اآلن وذلك بعد 
ثم بجهود رؤســاء وأعضاء  الله  توفيق 
مجالــس اإلدارات طوال الفرتات املاضية 
وحتى اآلن، وكان من ضمن اللجان اللجنة 
التي ترشفت  العامة  اإلعالمية والعالقات 
برئاســتها طوال فرتة عميل يف مجالس 
اإلدارة مــع مهام أخرى وحرصنا أن نبدأ 
يف عمــل نرشة إخباريــة تغطي األخبار 
واملناشــط العلمية واملؤتمرات للجمعية 
النرشة  هــذه  تطورت  ثــم  وأعضائها، 
لتصبح مجلة يكون فيها الجانب التوعوي 
والتثقيفي يشغل حيًزا من محتواها وتم 
استقطاب الكثري للمشاركة يف املجلة من 
ملهنة  املنتمني  الجمعية ومن غري  أعضاء 
التحرير  مســؤولية  وتوىل  األسنان  طب 
معي آنذاك مجموعة من اإلخوة واألخوات 
وأتقدم بالشــكر الجزيل لهم جميًعا عىل 

ما بذلوه خالل تلك الفرتة. 

مهنة المتاعب
* لــكل عمــل صعوباتــه ومهنة 
فما  املتاعب(..  )مهنة  تدعى  الصحافة 
الصعوبــات التي واجهتكــم يف بداية 

املشوار؟ وكيف تقارنوها اليوم؟
- الصعوبــات التي قابلتنا يف البدايات 
كانت ترتكــز يف أن الجمعية لم يكن لها 
أية موارد مالية نســتطيع الرصف منها 
عىل املناشط املختلفة من علمية وثقافية 

واجتماعية...الخ.
 وكان الهدف األول هو تنشــيط دور 
الجمعية يف خدمة أعضائها وذلك بإقامة 
مناطق  يف  العلمية  والنــدوات  املؤتمرات 
الجمعية  واســتطاعت  املختلفة  اململكة 
وبتوفيق مــن الله ومع قلة املوارد املالية 
آنذاك حيث كانت تقترص فقط عىل رسوم 
العضوية أن تحقق إنجاًزا كبريًا يف خدمة 
آفــاق وبدعم مجلس  أعضائها. ومجلة 
اإلدارة والزمــالء والزميالت املشــاركني 
أربع  إخباريــة من  نــرشة  تحولت من 
صفحات إىل مجلــة تصدر بصفة دورية 

وتحتوي عىل أبواب ثابتة.

ربع قرن
“آفاق طب  تقيمون مسرية  * كيف 

األسنان” بعد ربع قرن من الزمن؟
آفاق بعد ربع قرن  - مســرية مجلة 
الجمعية  بمسرية  كبريًا  ارتباًطا  مرتبطة 
الســعودية لطــب األســنان، حيث إن 
الجمعية الســعودية لطب األسنان التي 
كانت قبل ربع قــرن ال يتعدى أعضاؤها 
مائة عضو أصبــح األعضاء اآلن والحمد 
لله بــاآلالف وبدالً مــن جمعية واحدة 
ألطباء األسنان أصبح لدينا عدة جمعيات 
تخصصيــة خرجــت كّلها مــن عباءة 
الجمعيــة الســعودية لطب األســنان، 
وبالتايل حظيــت مجلة آفاق بهذه النقلة 
التي نشهدها اآلن يف إخراجها ومحتواها 
فشــكًرا ملجلــس اإلدارة وأرسة التحرير 

القائمني عىل إصدار هذه املجلة.

الخيارات األولية

* كعميد لكلية الرياض لطب األسنان 
اليوم.. ماذا تحدثونا عن تجربة التعليم 

الخاص لطب األسنان يف اململكة؟
- تجربة التعليــم الجامعي األهيل يف 
قصرية  تعد  الســعودية  العربية  اململكة 
جًدا نظًرا لعمــر التعليم الجامعي األهيل 
وطب األسنان ال يزيد عمره عىل 12 سنة، 
حيث كانت كليات الرياض هي أول كلية 
صحية تنشــأ يف اململكة. وحينما تكون 
النظرة إيجابيــة يف أن التعليم الجامعي 
األهيل ما هو إال مكمل للتعليم الحكومي 
وبتعــاون الجميــع ســيحقق التعليم 
اإلنجازات ســواء  من  كثــريًا  الجامعي 
األهيل أو الحكومي، وما نالحظه اآلن من 
وصول عدد الطلبــة يف التعليم الجامعي 
األهيل يف جميع التخصصات لنحو سبعني 
ألف طالب وطالبة ما هــو إال دليل عىل 
أن التعليــم الجامعــي األهيل أصبح من 
الخيــارات األولية لــدى الطلبة خريجي 
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املرحلة الثانويــة وحينما تطبق املعايري 
األكاديمية يف التعليم الجامعي بشــقيه 
الله  بمشيئة  والحكومي سنضمن  األهيل 

أن املخرجات تكون آمنة.

سوق العمل
* يف ضــوء حرص الدولة عىل الربط 
العمل  وسوق  التعليمية  املخرجات  بني 

يف اململكة ما رؤيتكم لذلك؟
- مــا زلت اعتقد أن ســوق العمل يف 
حاجة لكثــري من التخصصات، فما بالك 
اإلشكالية  ولكن  الصحية  بالتخصصات 
أن من يخطط يعمــل بمعزل عمن يتوىل 
مســؤولية فتح تخصصات يحتاج إليها 
سوق العمل ولكن ما نشاهده هذه األيام 
من تحوالت تصحيحية يف ســوق العمل 

ما هــو إال دليل للتوجه 
للمســار  لله  والحمــد 

الصحيح إن شاء الله.

موقف طريف
* موقــف طريــف يف 

حياتكم املهنية )اإلدارية أو 
الصحفية(؟

يعمل  من  لدى  بالتأكيد   -
يف املجال الصحي واألكاديمي 

بها  التي مر  املواقف  كثري من 
يف حياته ولكــّن هناك موقًفا 
ما زال عالًقا بذاكرتي منذ نحو 

عرشين عاًما وهذا املوقف حصل 
حينمــا كنت وكيــالً لكلية طب 

يف  األكاديمية  للشــؤون  األسنان 
جاءني  حيث  سعود،  امللك  جامعة 

طالب يرغــب يف التحويل من كلية 
طب األسنان إىل كلية الحاسب، علًما 

الرتاكمــي وقتها كان من  بأن معدله 
أبحث  املعدالت، فجلســت معه  أفضل 
عن ســبب الرغبــة يف التحويل، حيث 
هناك كثري من الطلبــة الذين يرغبون 
األســنان  طب  بتخصص  االلتحاق  يف 
املتاحة  الدراسية  وهناك قلة يف املقاعد 
لطب األســنان وملاذا لــم يلتحق من 
البداية بكلية الحاســب بدالً من ضياع 

عــام درايس كامل، فذكــر يل بأنه من 
البداية لم يكن يرغب يف املجال الصحي 
ويرغب يف الحاســب ولكن أرسته هي 
من أجربته عىل االلتحاق بطب األسنان 
وكان يريــد أن يثبت ألرسته وملجتمعه 
بأنه ليس فاشــالً، فقد حقق يف السنة 
لم يحققه اآلخرون ولكن  اإلعدادية ما 
الرغبة يف تخصص آخر وبالتايل أرسته 
اقتنعت بعــد ضياع ســنة من عمره 

يرغبه،  الــذي  بالتخصص  بااللتحاق 
ووقتهــا أطلعنــي عىل املواقــع التي 
صممها وكذالــك األعمال التي أنجزها 
يف مجــال برمجة الحاســب واآلن هو 
أحد أعضاء هيئــة التدريس املتميزين 
يف كلية علوم الحاســب واملعلومات يف 
جامعة امللك ســعود وهــذا املوقف ما 
زال عالًقــا بذاكرتــي، فحينما نحاول 
أن نقحم أبناءنــا يف التخصصات التي 
نحبهــا وهم ليس لديهــم الرغبة يف 
عليهم  نجني  نحــن  فبالتأكيد  ذلك 
تخصصات  يف  مبدعني  يكونوا  وقد 

أخرى يرغبونها.

شكر وتقدير
مجلتكم  عرب  أخرية  كلمة   *

“آفاق طب األسنان”؟
- الكلمة األخرية هي الشكر والتقدير 
إدارة الجمعية الســعودية لطب  ملجلس 
األســنان برئاســة أخي الدكتور محمد 
للجهود  املجلس  أعضاء  وجميع  العبيداء 
التي تبذل ملنســوبي الجمعية عىل امتداد 
الوطن وشكر خاص للقائمني عىل تحرير 
هذه املجلة األخ الدكتور مشاري العتيبي 
واألخ الدكتــور قيــرص كبــاش وأرسة 
التحريــر جميعاً لجهودهــم املباركة يف 

املجلة . 
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الســابع  الدويل  املؤتمر  فعاليات  ضمن 
لتجميــل الوجه واألســنان املقام يف فندق 
شاطئ جمريا يف مدينة دبي يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة تم قبول امللصق 
العلمي لطبيب األســنان الدكتور فواز بن 
ظافر الشــهري أحد خريجي جامعة امللك 
خالد بأبها، وكان ضمن املتحدثني يف مجال 

امللصقات العلمية.
وهذا املؤتمر يعقد ســنويًا ملناقشة آخر 
املستجدات وما توصل إليه العلم الحديث يف 
مجال تجميل الوجه واألســنان، ويف إنجاز 
جديد لطب األســنان يف اململكــة العربية 
الســعودية حقق الدكتور فواز الشــهري 
جائزة املركز الثالــث ألفضل ملصق علمي 
مشــارك يف املؤتمر ضمن كوكبة كبرية من 

األطباء وامللصقات من كافة دول العالم.
املقــدم عن تقييم  البحث  وكان محور 
ســوء إطباق األســنان عند األشــخاص 
املحتاجني لعالج تقويم األسنان بني السكان 
الســعوديني يف منطقة عسري، حيث تناول 
باستخدام  األســنان  إطباق  جانب  البحث 

.)DAI( املعيار التجمييل لألسنان

الموسوعة العالمية
وقد ســبق لهذا البحث أن نرش يف مجلة 
Journal of International Oral Health يف 
عددها الصادر يف شهر July تموز -2014م.

ومن ثم تم اعتماده وتوثيقه يف املوسوعة 
العلمية  وامللخصــات  للمراجــع  العاملية 
والطبيــة )PubMed( الــذي ترشف عليه 

املكتبة الوطنية األمريكية للطب.

سوء اإلطباق
وتنــاول البحث موضوع تقييم ســوء 

اإلطباق بكل تفاصيله. 
كما تبنّي أن ســوء اإلطبــاق يؤثر عىل 
صحة الفم، ويؤدي إىل زيادة انتشار تسوس 

اضطرابات  إىل  يؤدي  أن  األســنان ويمكن 
أجريت  للفــك وبالتايل،  الصدغية  املفاصل 
هــذه الدراســة لتقييم ســوء اإلطباق يف 
األشخاص املحتاجني لعالج تقويم األسنان 
بني السكان الســعوديني يف منطقة عسري 

.)DAI( باستخدام معيار جمالية األسنان
واعتمد هذا التقييم عىل عدة معايري مثل 
تصنيف العضة وتراكبها والعضة املفتوحة 
وابتعاد  األســنان  وازدحام  واملعكوســة 
األسنان وغريها من املعايري التي تؤثر عىل 
جماليــة العضة وجميع هــذه املعايري تم 
قياســها وعمل الفحص الرسيري لجميع 
الحــاالت وفــق توصيات جمعيــة أطباء 

.)ADA( األسنان األمريكية
وشــمل البحث ما مجموعه 162 حالة 
اختريت بعناية بناء عىل عدة عوامل منها: 
1- العمر 2- لم يسبق له عمل عالج تقويم 
لألسنان 3- ال يوجد أي نوع من الرتكيبات 
السنية داخل فم الشخص 4- ال يوجد خلع 

ألحد أسنان الشخص.

تزاحم األسنان 
الدقيقة  القياســات  كل  وتــم عمــل 
بالكامل، وترتاوح  املختارة  الحاالت  لجميع 
أعمارهم ما بني ســن 18-36 سنة بمعدل 

ُعمري تقريبا يعادل 27 سنة.
وبعد تحليل بيانــات املجموعة ظهرت 
النتائــج كالتايل: 75 يف املئــة من الحاالت 
لديها عضــة )إطباق( من الدرجة األوىل ثم 
ما نســبته 13.6 يف املئــة لديهم عضة من 
الدرجة الثانيــة و11.1 يف املئة من الدرجة 

الثالثة.
وبقية النتائــج ظهرت كالتايل: 20.4 يف 
املئة لديهم عضة معكوســة أمامية، 30.2 
يف املئة لديهم عضة معكوسة خلفية، 8 يف 
املئة فقط لديهم عضة مفتوحة، 42 يف املئة 
يعانون من فراغات بني األسنان و38.3 يف 

املئة يعانون من وجود تزاحم يف األسنان.
وعىل الرغم من الصعوبات التي ظهرت 
القيود  بعض  وتشــمل  الدراســة  هذه  يف 
املفروضــة وصغر حجم العينــة املختارة 
فإنه  للمقارنــة.  وعدم وجــود مجموعة 
لتشمل  الدراسات  من  املزيد  بإجراء  ينصح 
حجــم عينة أكرب مع األخــذ بعني االعتبار 
اجتماعيًا وديموغرافيًا  املختلفــة  العينات 
وكذلك دراسات ومقارنات مع سكان أنحاء 

العالم املختلفة.
وتتجىل الفائدة من هذا البحث يف معرفة 
انتشار سوء اإلطباق يف املجتمع من  معدل 
ســكان منطقة عسري وهذا له من األهمية 
الكبرية بحيث يتم تحديد الخطوات املناسبة 
التي يمكن اتخاذها ملنع وعالج تشــوهات 
الفم والوجه واألسنان بسبب سوء اإلطباق 
الذي يمثل نسبة ال يســتهان بها وتشكل 
أهمية بالغــة وخصوًصا لدى أطباء تقويم 

األسنان .  

في إنجاز جديد لطب األسنان في المملكة العربية السعودية:

د.فواز الشهري يحقق جائزة المركز 
الثالث ألفضل ملصق علمي 
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يعد التدخني أحد أســوأ العادات انتشــاًرا بني الناس يف العالم، حيث 
يرتك أثًرا ســلبيًا كبريًا وملحوًظا عىل الصحة العامة وصحة الفم وجماله، 
فاحتواء التدخني عىل عدد كبري من املواد الكيميائية الضارة، يجعله مدمًرا 
لكل ما يمر به من أعضاء وخاليا خالل رحلته داخل الجســم، وقد يتلقى 
الفم نصيبًا كبريًا من الرضر، نظًرا لتعرضه املبارش لهذه املواد الناتجة عن 
التدخني، مما يجعله يتأثر بصورة كبرية من الناحية الصحية والجمالية يف 

الوقت نفسه ومن هذه التأثريات:
الفمويــة: رائحة الفــم الكريهة، أمراض اللثة، فقدان األســنان، تأخري 
التئام الجروح، تأثري عىل حاســة الذوق، صعوبة املعالجة، رسطان الفم، 

نمو الزوائد.
الصحيــة: أمراض الجهاز التنفيس والقلب، الضغط والســكري، الشعور 
بالتعــب واإلرهاق القلق والتوتــر والعصبية واألرق، أمــراض الدم مثل 
األنيميا، وأمراض الجهاز الهضمــي والجلد وألهمية أرضار التدخني عىل 
صحة الجســم عموًما كان لزاًما علينا بيان أثر ذلك بمشاركتنا يف ملصق 

علمي يف املؤتمر الدويل األول بجامعة امللك خالد لطب األسنان.

تدخين السجائر وتأثيره
يف دراســة لبيان أثر التدخني عىل صحة الفم واألسنان وصحة الجسم 
عموماً قام بها كالً من الطالبني مهند عبدالرحمن حلواني وســيف أحمد 
الشيخي من طالب السنة السادسة يف كلية طب األسنان جامعة امللك خالد 
بالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بأرضار التدخني واملخدرات بمحافظة 
القنفذة التابعة ملنطقة مكة املكرمة وتحت إرشاف الدكتور عرفان حسني 
من قســم جراحة الوجه والفكني يف كلية طب األسنان جامعة امللك خالد، 
وقد اســتخدم إلجراء هذه الدراسة ورقة استبيانية احتوت عىل 20 سؤاالً 
لتأكيد العالقة املحتملة بني تدخني الســجائر وتأثريه عىل الجسم وصحة 
الفم شــملت 100 مدخن من البالغني، تراوحت أعمارهم ما بني 60-17 
ســنة. طلبنا منهم اإلجابة عىل الـ20 سؤاالً حول ما إذا كانوا قد تعرضوا 
ألية أمراض بشــكل عام أو أي أمراض متعلقة بصحة الفم أو ما إذا كانوا 
تحت أي رعاية طبية أو إذا كانوا يستخدمون أدوية بسبب التدخني وكانت 

نتائج الدراسة االستبيانية كالتايل: 
تبنّي أّن 17 يف املئة منهم تحت الرعاية الطبية ويستعملون األدوية، و23 
يف املئة ســبق أن أجري لهم 
عمليات جراحية أو عالج 
كيميائي،  أو  إشــعاعي 
و27 يف املئــة تعرضــوا 
وأدخلوا  مزمنة  ألمراض 
عىل أثرها للمستشــفى، 

يف حــني أّن 35 يف املئة عانوا من أمراض وعائيــة التي تمثلت يف "الجلطة 
الدماغية والسكتة القلبية"، وذات النسبة 35 يف املئة أصيبوا بأحد أمراض 
الجهاز التنفيس التي تمثلت يف "االنسداد الرئوي املزمن، التهاب القصبات 
الهوائية، رسطان الرئة، انتفاخ يف الرئة، كحة وربو وسعال"، يف حني أن 20 
يف املئة منهم أصيبوا بأمراض تزامنت مع فرتة تدخينهم وهي إما "الضغط 
أو السكري"، 62 يف املئة من املدخنني قالوا: إنهم يشعرون بالتعب واإلرهاق 

و60 يف املئة يشعرون بالقلق والتوتر والعصبية واألرق.

الحموضة والقرحة المعدية
 وكشــفت الدراســة أن 16 يف املئة منهم عانوا من االنيميا أثناء فرتة 
تدخينهم و38 يف املئة منهم عانوا من أمراض يف جهازهم الهضمي شملت  
"الحموضــة والقرحة املعدية" و40 يف املئة منهــم عانوا من أحد أمراض 
الجلد التي شــملت "جفاف الجلد وضعف وتساقط الشعر وجفافه وتغري 
لون األصابــع وانتفاخ الجفون"، و60 يف املئة منهــم يعانون من تصبغ 
ملحوظ واصفرار يف األســنان و51 يف املئة عانوا من رائحة الفم الكريهة 
و43 يف املئة عانوا من أمراض يف اللثة تمثلت يف نزيف شديد يف اللثة و32 يف 
املئة واجهوا مشــكالت يف الفم تمثلت يف فقد األسنان والعظم املصاحب له 
و21 يف املئة عانوا من تأخر ملحوظ يف التئام وشفاء الجروح و21 يف املئة 
عانوا من فقدان كيل أو جزئي لحاســة التذوق أو تأثرت عىل األقل حاسة 
التذوق لديهم يف حني أّن 31 يف املئــة عانوا من صعوبة يف املعالجة الطبية 
التي تمثلت يف تأخر مفعول واستجابة األدوية الطبية وتأثريها لديهم بعد 
ممارســتهم لعادة التدخني و10 يف املئة عانــوا من زوائد غري مربرة وغري 
طبيعية يف الفم أخريًا 4 يف املئــة منهم أُكدت إصابتهم بأحد أنواع رسطان 

الفم.
الصحة العامة للجسم

ونســتنتج يف نهاية األمر أن هناك عالقة طرديــة بني التدخني وتأثريه 
الســلبي عىل صحة الفم واألسنان، إضافة إىل الصحة العامة للجسم وأكثر 
من ذلك ينبغي الرتكيز عىل التعليم املســتمر حول تأثري التدخني عىل صحة 

الجسم عموًما والفم بشكل خاص وتوعية املدخنني بمخاطر التدخني . 

في دراسة بين كلية طب األسنان بجامعة الملك خالد وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين:

احتواء التدخين على عدد كبير من المواد 
الكيميائية الضارة يدمر أعضاء وخاليا الجسم

سيف الشيخيمهند حلواني
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زراعة األسنان الفورية
Immediate Implant Placement and Restoration

الدكتور: محمد بن أحمد العطاس  
استشاري االستعاضة السنية وزراعة األسنان رئيس قسم االستعاضة السنية بمركز طب األسنان بمدينة امللك سعود الطبية.  

زراعة األسنان علم حديث ولكن يتطور بسرعة هائلة، ولو نظرنا  
إلــى آخر األبحاث والدراســات الحديثة في مجال زراعة األســنان 
فسنشــاهد أن الكثيــر منهــا ينصب فــي مجال تقصيــر المدة 
الزمنيــة الالزمة لوضع الزراعة وتحميل األســنان علــى الزراعات 
الســنية.   إلى وقت قريب لم يكــن الكثير من األطباء يتجرؤون بالمخاطرة 
في زراعة األســنان الفورية وإلى تركيب األســنان الفوري فوق الزراعات في 
نفس الوقت، والسبب األساسي لذلك هو الجهل الكبير الذي كانوا يعانون 
منه فيما يخص االلتحام العظمي بين الزراعات وبين العظم المحيط بها 

لعدم وجود أبحاث طبية تدعم ذلك.   

 ومع الوقــت ومع وضوح الصــورة أكثر بفضل 
الكمية الكبرية من األبحاث وبفضل النوعيات املمتازة 
مــن الزراعات التــي وصلت إىل متنــاول األطباء بدأ 
التفكري بوضع الزراعة مبارشة بعد خلع السن وكذلك 
التحميل الفوري عىل الزراعــة، ولكن مع ذلك يوجد 
رشوط كثرية قبل التفكري باملخاطرة بالتحميل املبارش 
بعد الزراعة قبل كل يشء يجب أن نعرف أنه ليس كل 
طبيب يمارس عمليات زراعة األسنان قادًرا عىل اتخاذ 
القرار الصحيح بذلك، ألن وضع الزراعة مبارشة بعد 
الخلع والتحميل الفوري يحتاج إىل خربة كبرية سواء 
يف انتقاء املريض املناسب أو انتقاء الحاالت التي يمكن 
أن نحمل الزرعات عندها بشــكل فوري هناك رشوط 
أساســية يجب توافرها يف املريض قبــل التفكري يف 

عملية الزرع املبارش منها:   
1 - وجود ارتفــاع وعرض عظمي كاٍف يف املنطقة 

املراد زراعتها بعد الخلع.  
2 - أن يكون عظم املريض ذا كثافة عالية.  

3 - أال يكون املريض من النــوع املهمل يف نظافة 
األسنان أو تطبيق اإلرشادات املعطاة له.  

4 - أال يكــون املريض من النــوع الذي يعاني من 
الضزز اللييل أو الصك عىل األســنان خالل النوم أو يف 

النهار.  
بعد خلع السن، هناك مجموعة من اآلثار املصاحبة 
أثناء فــرتة التئام الجرح فتقوم بالتأثري عىل شــكل 
العظم واللثة يف نفس املنطقة املراد زراعتها، فاألبحاث 
الحديثة يف مجال زراعة األسنان تدعم وضع الزراعة 
مبارشة بعد خلع السن خصوًصا يف املناطق األمامية 
من الفــك طبًعا بعد توافر الرشوط األساســية التي 
ســبق ذكرها، فوضع الزراعة يف نفس الوقت يقوم 
باملحافظة عىل شكل العظم واللثة وكذلك يساعد عىل 
وضع الزراعة يف املكان الصحيــح نظًرا لوجود فراغ 

جذر السن املخلوع.  
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فالحالة التي بني يدينا مريض قدم إىل العيادة يعاني 
من حركة بسيطة يف أحد األسنان العلوية األمامية إثر 

حادث تعرض له قبل شهر من قدومه للعيادة.  

وعن طريق الكشــف اإلكلنيكي بقياس حركة السن 
وعمق الجيب اللثوي واألشــعة املقطعيــة تبني لنا أن 

السن تعرض لرشخ يف الجذر وال يمكن املحافظة عليه

قبل خلع السن، تم التفكري يف االستفادة من وجود 
السن بتحويل املريض إىل عيادة تقويم األسنان لسحب 
الســن وما يصاحبها من بناء العظم واللثة املفقودة 
بعد تعرضهما للنزوح واالمتصاص بعد الحادث، فهذا 
النوع من العالج ال يأخذ وقتًا طويالً يف عيادات تقويم 
األسنان ويعطي نتائج إيجابية ويبني أنه قد تستفيد 
من وجود الســن يف املنطقة املراد زراعتها حتى وإن 
تقرر خلع الســن بعد الوصــول إىل نتائج مرضية يف 
عيادة تقويم األســنان وبعد التأكَّــد من وضع اللثة 
والعظم، تم خلع الســن بطريقة احرتافية من دون 
التأثري عىل العظم واللثة املجاورة للســن املخلوع ويف 
نفــس الوقت تم عمل الزراعة بعــد التأكَّد من توافر 

العظم الكايف.  
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قمنا  الزراعة  املبارش عــىل  التحمـــــيل  وقبل 
باستخدام الجهاز الحديث يف قياس قوة ثبات الزراعه 
بالعظم  )Osstell(الذي يقيس قوة ثبات أو تماسك 

الزراعة بالعظم عن طريق ترددات الرنني التحليلية  
 .Resonance Frequency Analysis )RFA(

ففــي األبحاث العلمية ال بد أن تكــون قوة الثبات 
فوق)ISQ )65    يف قــراءة الجهاز حتى يتم التحميل 
 ISQ)68( املبارش عليها، ويف هذه الحالة كانت القراءة
مما أعطانا انطباًعا بإمكانية وضع الرتكيبة مبارشة 
قمنا بوضع الدعامة والرتكيبــة املؤقتة قبل الرشوع 
يف الرتكيبــة النهائية، لكي نعطي وقتــاً كافياً للثة يف 

املناسب واملتناسق مع األسنان املجاورة،  بناء الشكل 
وطبًعا تم التأكَّد من وضعية إطباق األســنان حتى ال 
يكون هناك ضغط قوي عىل الرتكيبة مما قد يســبب 
يف فشل الزراعة الفورية، فكانت هناك زيارات متكررة 
للمريض ملتابعة الرتكيبة املؤقتة وعمل بعض التعديالت 

عليها يف فرتة التئام اللثة والتئام الزراعة بالعظم. 
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ولقــد تــم تقديــم 
الحالة كملصق علمي يف 
املؤتمر الرابع والســتني 
األمريكية  لألكاديميــة 
لزراعة األسنان يف الفرتة 
يف  اكتوبر2015   21-24
فيغاس-بالواليات  الس 

املتحدة األمريكية .   
 

بعد فرتة كافيــة وبعد وصول اللثه إىل الشــكل 
الجمايل املناســب تقريبًا بعد أربعة أشهر تم عمل 
القيــاس النهائي للزراعة بمادة الســيلكون وأخذ 
إلصاق  املتناســق مع بقية األســنان وقبل  اللون 

الرتكيبة تم عمل أشعة مصغره للمنطقة للتأكَّد من 
ثباتها بالشكل الصحيح حتى ال يكون هناك فجوة 
بينها وبني الزراعة مما قد يسبب يف تراكم البكترييا 

ويؤدي يف فشل اندماج الزراعة بالعظم.  

الصور واألشعة تبني الحالة قبل وبعد والنتائج التي تم 
حصول عليها بعد الزراعة والتحميل الفوري للرتكيبة. 

ويف النهاية نســتطيع االســتنتاج بأن زراعة األسنان 
Immediate Implant Placement and Restora- ةالفوري

tion تعطي نتائج ناجحة جًدا ومرضية للمرىض خصوًصا 
أن املريض يغادر العيادة وقد تم عمل الرتكيبة عىل الزراعة 
يف نفس اليوم الذي تم خلع السن فيه، ولكن ال بد أن نشدد 

بأنه قبل التفكري يف عمل زراعة األســنان الفورية ال بد من 
توفر كل الرشوط األساسية لعمل ذلك وعمل االستشارات 
مع التخصصــات األخرى يف نفس املجال وال ننىس أن ننوه 
برضورة مراجعة مريض الزراعة املســتمرة وعمل جدول 
للمريض باملراجعة فأول زيارة ال بد أن تكون يف أول أسبوع 
بعد الرتكيب ومن ثم بعد ثالثة أشــهر ومن ثم بعد ســتة 

أشهر وبعدها سنويًا.  
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حاالت نادرة
الدكتور  أسامة حامد الخليفة 

طبيب أسنان عام
مركز صحي الشهداء الشمالية الطائف

الحالة األولى: رحى لبنية علوية ثانية رباعية الجذور
FOUR-ROOTED PRIMARY UPPER SECOND MOLAR

مقدمــة: تذكر كتب الترشيح الســني، التي أطلعت عىل بعضها، بأن 
buc-  الرحى اللبنية العلوية الثانية لها ثالثة جذور اثنان منها شدقية
cal و واحد حنكي palatal، و لم أجد يف هذه الكتب ذكراً لحالة رباعية 
الجذور، و لكني وقفت عىل مقالة علمية تــم فيها رصد حالة واحدة 
يف إنجلرتا يف العام 1998م، وكانــت أحادية الجانب  unilateral، إذ تم 
التأكــد من ذلك ألنه تم خلع الرحى املماثلــة يف الجانب اآلخر يف نفس 
الزيارة1، و كانت هذه الرحى يف الجهة اليمنى ملريض ذكر عمره عرش 
سنوات. و جاء يف املقال أنه رصدت حاالت يظهر فيها انقسام يف الجذر 
ac- أو يوجد جذر حنكي إضايف صغري  ،mesiobuccal  األنيس الشدقي  
cessory palatal root، ولكن لم يتم رصد حالة بأربعة جذور مستقلة 

و واضحــة من قبل، ربما ألنه عادة ما يتم خلع هذه األســنان يف عمر 
تكون الجذور فيه قد حدث فيها اِرتشاف resorption  بدرجة كبرية، و 
بالتايل يتعذر التعرف عىل وجود أربعة  جذور مستقلة1.                                                    
الحالــة: و هي ملريضــني  قمت بخلع الرحى اللبنيــة العلوية الثانية 
اليمنى لهما  بسبب نخر سنى متقدم أدى اىل ألم شديد. والفرق الزمني 
بني معالجة املريضني عامان. و يف كلتا الحالتني كان املريض ذكراً، األول 
عمره أحد عرش سنة )صورة 1( و الثاني عرشة سنوات )صورة 2(، و 
هما من قبيلة واحدة. و تم التأكد بــان الحالة الثانية أحادية الجانب  
unilateralبعد خلع الرحى املماثلــة يف الجانب اآلخر يف وقت الحق، و 
لم يتم التأكد من نفس اليشء بالنســبة للحالــة األوىل إذ كانت الرحى 
املماثلة يف الجانب اآلخر مخلوعة من قبل دون االِشارة لتفاصيل يف ملف 
املريض. و يف كلتا الحالتني كانت الجذور األربعة مســتقلة عن بعضها 

بصورة واضحة تماما.

الحالة الثانية:التحام ناب لبني ورحى لبنية سفلية 
أولى عن طريق الجذور

 FUSED PRIMARY CANINE AND FIRST MOLAR

مقدمة: تشــري معظم الدراســات اىل أن حاالت االلتحــام fusion يف 
االســنان اللبنية  تكون أحادية الجانب، و تحدث يف الفك األسفل أكثر 
من األعىل، و يف املنطقــة األمامية أكثر من الخلفيــة3، 4، 5، 6، و يف 
anomalies  congen-  حوايل نصف الحاالت تظهر حاالت شذوذ خلقية
ital يف األسنان الدائمة6. و يف حني أشارت بعض الدراسات ايل حدوثها 

يف الذكور أكثر من االناث4، 6 أشــارت دراســات أخرى اىل عدم وجود 
اختالف يذكر بني حدوثها يف الجنسني5. و قد يحدث االلتحام بواسطة 
Con-  2 يطبقة املالط  للجذرين و هي حالة تعــرف بااللتحام املالط

crescence و هي من الحاالت النادرة.
الحالة: قمت بخلع الرحى اللبنية الســفلية األوىل اليمنى ملريض ذكر 
عمره عرش سنوات بســبب وجود نخر سني و ألم و تقلقل، و الحظت 
أثنــاء الخلع تحرك الناب اللبني املجاور الذي كان متقلقالً أيضا، و بعد 
الخلع أتضح التحــام الرحى و الناب بالجزء املتبقي من جذريهما مما 
يرجح وجود التحام بواسطة طبقة املالط  للجذرين  Concrescence. و 
االلتحام بني الناب و الرحى اللبنية من الحاالت النادرة )صورة 3 و 4(. 

صورة 1
حالة المريض األول من 
الناحية الوحشية الحنكية 
 distopalatal

صورة 3
من الناحية اللسانية 

صورة 2
حالة المريض الثاني من 
الناحية االنسية الشدقية 

mesiobuccal 

صورة 4
من الناحية الشدقية
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الحالة الثالثة:كسر جذر نتيجة اإلجهاد
 في ضاحك دائم علوي أول

FATIGUE ROOT FRACTURE IN A PEMANENT
UPPER FIRST PREMOLAR 

مقدمــة: كرس الجذر الناتج عــن اإلجهاد يعني كرس ناتج عن ضغط 
إطباقي ثقيل و متكرر عىل الســن ، و معظم الحــاالت يكون الكرس 
فيها رأســيا fracture  verticalيف األسنان الخلفية، خصوصا منطقة 
الرحى لدى أناس تجاوزوا االربعني و لديهم عادات مضغ ســيئة7. و 
تآكل األسنان attrition من العالمات التي ترتبط بهذا النوع من الكرس. 
و يعتقد بعض الباحثني بان تشــخيص هذا النوع من الكسور ال يتم 
 ،underdiagnosed 8بالصورة التي تعرب عن عدد الحــاالت الحقيقي
و معظم الحاالت املكتشــفة كانت يف الصني ربما لوجود عادات مضغ 

سيئة بصورة كبرية هناك.

الحالــة: أثناء الفحص الشــعاعي ملريض ذكر عمره 74 سنة كان 
يشــكو من حساسية يف األســنان يف الجهة اليمنى من الفك األعىل 
اكتشــفت وجود كرس أفقي fracture horizontal يف جذر الضاحك 
العلوي األول األيمن، و رغم ذلك لم يكن هناك تقلقل يف السن )صورة 
5(. و املرجح أن الحساسية سببها تآكل أسطح األسنان و انحسار 
اللثة يف معظم األسنان. و عند ســؤال املريض عن تعرضه إلصابة 
يف هذه املنطقــة نفى ذلك، و لذا رجحت أن يكــون هذا الكرس من 
fatigue root frac-  النوع الذي يســمى الكرس الناتج عن اإلجهاد 

tureنسبة للضغط الزائد عىل األســنان بالنظر للتآكل املوجود عىل 
أسطحها )صورة 6 و 7(. و بسؤال املريض عن وجود عادة رصيف 
األسنان bruxism لديه نفى ذلك لكنه أقر بأنه يمضغ القات بصورة 
منتظمة. و تعترب الحالة نادرة ألنها حدثت يف الفك األعىل يف منطقة 
الضواحــك، وكان الكرس أفقياً. و خالل متابعتي الحالة ملدة ســتة 

شهور كان وضعها مستقرا.

 الحالة الرابعة: انغراس شديد لقاطع 
دائم أوسط علوي

SEVERELY INTRUDED PERMANENT
 UPPER CENTRAL INCISOR 

مقدمــة: انغراس األســنان intrusion يعنــي دفعها إىل داخل 
العظم السنخي نتيجة االرتطام القوي يف اتجاه رأيس، وهو نادر 
الحدوث يف األسنان الدائمة، و لذا ال يوجد اتفاق عام عىل أفضل 
الطرق ملعالجــة مثل هذه الحــاالت9، 10. و خيارات املعالجة 

لالنغراس  ثالثة:
Allowing spon-   1- مراقبة السن انتظاراً للبزوغ التلقائي

taneous re-eruption
Ortho-    2- سحب السن اىل مكانها تدريجياً بجهاز تقويم

dontic repositioning
Immediate sur-  3- سحب السن فوراً اىل مكانها و تثبيتها

gical repositioning             ويمكن أن تحدث املضاعفات التالية 
يف هذا النوع من االصابات:

Pulp necrosis 1- موت لب السن
External root resorption 2- ارتشاف الجذر الخارجي

ankylosis  3- حدوث قسط
Marginal alveolar bone loss   4- فقدان حايف للعظم

5- تراجع اللثــة     Gingival retraction و من بني املبادئ 
التوجيهية املطروحة للتعامل مع هذا النوع من االصابات تتميز 
املبادئ التي اصدرتها كلية الجراحني امللكية بإنجلرتا عام 1997 

بالتفصيل  يف كيفية املعالجة و هي عىل النحو التايل:

teeth with in-  األســنان ذات الجذور الغري مكتملة النمو :
complete apex

1- األســنان ذات درجــة االنغراس البســيطة )أقل من 3 
ملميرتات(  أتركها تعاود البزوغ تلقائياً. 2- األسنان ذات درجة 
االنغراس املتوســطة ) 3-6 ملميــرتات(  أتركها تعاود البزوغ 

تلقائياً أو أسحبها بجهاز تقويم يف اسبوعني.
3- األســنان ذات درجــة االنغراس الشــديدة  )أكثر من 6 
 non ملميرتات( أسحبها  فوراً و ثبتها يف مكانها بطريقة مرنة

rigid ملدة ترتاوح عادة من أسبوع إىل أسبوعني.
teeth with complete Apex  :األسنان ذات الجذور مكتملة النمو

1- األســنان ذات درجــة االنغراس البســيطة )أقل من 3 
ملميرتات( أتركها تعاود البزوغ تلقائياً أو اسحبها بجهاز تقويم 

يف اسبوعني.
2- األسنان ذات درجة االنغراس املتوسطة ) 3-6 ملميرتات( 

أسحبها بجهاز تقويم يف اسبوعني.
3- األســنان ذات درجــة االنغراس الشــديدة  )أكثر من 6 
 non ملميرتات( أســحبها فوراً و ثبتها يف مكانها بطريقة مرنة

rigid ملدة ترتاوح عادة من أسبوع إىل أسبوعني.
و غالبــا ما يحدث مــوت للب يف هذه األســنان ذات درجة 
االنغراس الشــديدة مما يســتدعي إجراء معالجة لبية خالل 
calcium hydrox-  اسبوعني، مع وضع هيدروكسيد الكالسيوم

ide داخــل القناة اللبية ملدة 6-12 شــهور للتقليل من حدوث 
ارتشــاف الجذور الخارجي، و السماح بتكون انسداد كليس يف 

. apical calcific barrier  ذروة الجذور الغري مكتملة
الحالــة: حرض للعيادة مريض ذكر عمره 13 ســنة يعاني من 
حالة انغراس شــديدة )12 مليمرت( يف القاطع الدائم األوســط 

صورة 7صورة 6صورة 5
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العلوي األيمن نتيجة ســقوطه عىل الــدرج. وكان يعاني أيضا  
من جروح لثوية شــديدة، و كرس يف الواجهة الشفوية للعظم 
الســنخي )صورة 8، 9 ، 10(. و كان تاج الســن مكسورا مع 
انكشــاف اللب. تم اعادة الســن اىل موضعه بواســطة كالبة 
خلع و خياطة الجروح اللثوية و تثبيت الســن بواسطة مادة 
الكمبوزيت مع القاطع األوسط املجاور )صورة 11 ،12(. و قد 
أعطي املريض مضاد حيوي ترتاســيكلني ملدة 5 أيام حيث ثبت 
بأن هذا املضاد يقلل من حدوث ارتشــاف الجذور. و قد اعطى 
أيضا مسكن باراســيتامول  و نصح باملحافظة عىل صحة فم 
جيدة. حرض املريض للعيادة بعد ستة أيام و تمت ازالة الخيوط 
الجراحية، ثم ازالة العصب و وضع هيدروكســيد الكالســيوم 

داخل قناة العصب، و اغالق املدخل بمادة األينومر الزجاجي.

بعد 4 أسابيع تمت ازالة التثبيت )صورة 13(، و بعد شهرين 
من بداية املعالجة  تم اكمال تحضري قناة الجذور و عمل الحشو 
النهائي للقناة، حيث أثبتت بعض الدراســات عدم جدوى ترك 
هيدروكســيد الكالســيوم لفرتة طويلة جداً. و بعد أسبوع تم 
تثبيت وتد داخل قناة الجذر و بناء تاج السن بمادة الكمبوزيت 

)صورة 14، 15، 16(.
بعد اربعة أشهر أخري لوحظ تراجع يف اللثة، و وجود عالمات 
قسط  ankylosis و هي صوت عايل النربة عند الطرق و اختفاء 
املسافة السنية السنخية periodontal space )صورة 17 ،18(، 
و بعد ســتة أشهر أخرى لوحظ أن السن املصابة اصبحت تحت 
مســتوى االطباق infraocclusion مما يؤكد حدوث القســط 

)صورة 19(.

صورة 8

صورة 14

صورة 11

صورة 9

صورة 15

صورة 13صورة 12

صورة 10

صورة 16

صورة 19صورة 18صورة 17
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منذ ســنوات قريبة بدأ املجتمع الســعودي بجميع فئاته 
العمرية بالبحث واالستفســار عن األوبئة واألمراض التي ربما 
يعاني البعض منهــا، والتي قد تصيبــه أو تصيب من حوله، 
ويرجع الســبب إىل خوف اإلنســان وقلقه ممــا قد يحصل يف 
املستقبل، فمع ظهور إنفلونزا الخنازير وفريوس كورونا أصبح 
الناس أكثر حذًرا مما مىض مع اختالف الحاالت املرضية املزمنة 
واملستعصية التي ال يعلم عنها سوى املرىض وذويهم والقلة من 
الناس، فالثقافة الصحية أمر ال بد منه يف أي مجتمع، فالوعي 
بالحــاالت الصحية قد ينقذ حياة إنســان ويوفــر عليه عناء 
مراجعة الطبيب وتعب االنتظار املؤلم، الذي قد ينتهي بوصفة 
مســكن ألم، فمثالً لو كانت الحالة بســيطة كالجروح األولية 
أو الحروق الســطحية فليس من الــرضوري الذهاب للطبيب 
ويكتفى باإلســعافات األولية من خــالل الصيدلية املنزلية أو 
حقيبة اإلسعافات األولية، املحتوية عىل أدوات العالج األساسية 
التي تكاد تنعدم يف بعض املنــازل والدوائر الحكومية واملحالت 

التجارية الكبرية، مثل مجمعات التسوق.
ثقافة املريض والرد عىل تساؤالت الطبيب املختلفة يسهمان 
يف تســهيل إجراء الفحوصات الطبية الالزمة والوصول ألساس 
املشــكلة واملبادرة بالعالج ملنع املرض من التطور واالنتشار إىل 
األجزاء الجانبية أو القريبة منه وبالتايل يســتطيع الطبيب حل 
املشــكلة ومعالجتها عىل أكمل وجه، و عىل العكس تماًما فإن 
إهمال املريض لصحتــه وعدم وعيه بما قد يصيبه أو يؤثر عىل 
جســمه قد يعرضه لخســارة حياته التي ال تعوض، فالصحة 
تاج عىل رؤوس األصحاء. ففي أغلب األحيان يتكتم املرىض عن 
أمراضهم وال يحبذون التحدث عنها خصوًصا إذا كانت أمراًضا 
خبيثة، بل يحاولون نسيانها فضالً عن مواجهتها واملناقشة مع 

الطبيب املختص حولها حتى حني السؤال عنها.
 ومن زاوية أخرى فاألفضل محاولة تفهم ســبب املشكلة 
والتعــاون مع املختــص يف املنع أو الحد مــن أعراض املرض 
باإلنصات الجيد واالســتماع إلرشــادات الطبيــب وتطبيقها 
بحذافريها للوصول لنجاح العالج أو اســتقرار الحالة املرضية 
والتحكم بأعراضها مســتقبالً عىل أقل تقدير، لذلك فإن وعي 
املريض وإدراكه ملا يحصل ومعرفته لطرق العالج قد يســاعد 
عىل ســالمة العضو املتأثر وعدم تأثر بقيــة األعضاء املحيطة 

بمنطقة املرض، ومنها نجاة املريض الحًقا.

ألم أمراض األســنان من أكثر اآلالم انتشــاًرا عىل مستوى 
جميع األعمار ويف الوقت نفســه من أكثر العالجات إهماالً من 
قبل املرىض والسبب يعود لجهل الكثري بأمراض األسنان املختلفة 
واعتبارها أمًرا ثانويًا قد يتم عالجه متى ما ســنحت الفرصة، 
بل عىل العكس تماًما فإن آالم الفم واألســنان إشارة واضحة 
ملرض ما قد يؤثر عىل األسنان أو عىل باقي أجهزة الجسم، كما 
يقال »الفم مرآة الجســم«، فينبغي عىل الشخص الذي يشعر 
بأي ألم أو تغري يف منطقة الفم واألسنان ومن باب الوقاية خري 
من العالج رسعة الذهاب إىل الطبيب املختص »طبيب األسنان« 
للكشــف الرضوري الذي قد يكون مبكــًرا للوقاية من أمراض 
مســتقبلية قد تكون خطرية أحيانًا وهنا تكمن أهمية الزيارة 
الدورية لطبيب األســنان مرتني يف السنة عىل األقل لذا فإن رفع 
مستوى الوعي الصحي واالهتمام بصحة جميع أجهزة الجسم 
أمر يف غاية األهمية ملا يقوم بــه من دور يف إبعاد املرىض ومن 
حولهم بتجنبهم تكرار املشــكلة أو استمرارها، وذلك من خالل 
معرفتهم لعالمات أو أعراض الحالة املرضية التي قد تكون أول 
إشارة ملراجعة الطبيب وال يقترص ذلك عىل دور الطبيب املختص 
الــذي من واجبه رشح الحالة املرضية ولو كان رشًحا مخترًصا 
بمستوى فهم مناســب للفئة العمرية التي يتم التعامل معها 
وتوضيح سبب الفحوصات واإلجراءات الالزمة للتوصل للعالج 
وتبيان خطوات املعالجة ليكون املريض عىل ثقة بطبيبه املعالج 
وبالتايل تتســهل عملية العالج لراحــة املريض وتخليصه من 
آالمه، لذلك يجب عىل املريض أن يكون ملًما ولو باليشء اليسري 
باألمــراض املنترشة واألمراض املعدية واملوســمية والحوادث 
املختلفــة التي قد يتعرض لها داخل محيــط املنزل أو خارجه 
وطرق اإلســعافات األولية ملعالجتها قبل الوصول للمستشفى 
وذلك من خالل البحــث والقراءة من املصادر املوثوقة وحضور 
املحارضات الطبية املختلفة لالستفادة من تصحيح املعلومات 
والســؤال عن أي معلومة غري مفهومة وهنا يأتي دور قســم 
التثقيــف الصحي والحمــالت التوعوية التــي تطمح إليصال 
املعلومات وتعليم املرىض ما يخصهم من اســتخدام لألدوية أو 
األجهزة الطبية املختلفة بشــتى الطرق التي تبنى متطوعوها 
من خاللها زيادة مســتوى الوعي ألفراد املجتمع للحفاظ عىل 

سالمتهم.
حمى الله الجميع من كل مكروه. . 

الوعي الصحي ..
ثقافة المريض

أحمد آل درويش 
طالب مبتعث لدراسة طب وجراحة الفم واألسنان - دولة بولندا
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 »البروبوليس-العكبر - صمغ النحل«

طفرة في طب االسنان
في الســنوات األخيرة هنــاك اتجاه واضح نحــو المنتجات الطبيعيــة كبديل آمن 
واقتصــادي، وربما فعال لمنــع ومكافحة األمراض المختلفــة. وقد قدم الطب 

البديل كثيًرا من المساهمات للممارسة الطبية الحديثة.
مــادة البروبوليــس أو »صمغ النحل« أو »العكبر« أو »غراء النحل«  ليســت اكتشــاًفا 
جديًدا، حيث كانت تســتخدم في مصر القديمة منذ آالف السنين من قبل الكهنة سادة 

الطب والكيمياء. 

تجميع وإعداد:

  د. أميرة صبري محمود 
 استشاري إصالح األسنان – وزارة الصحة – مستشفى أحد – املدينة املنورة

   د. شيرين علي حسين
 أخصائي أسنان األطفال – وزارة الصحة – مستشفى أحد – املدينة املنورة

فاعليته  إىل  إضافة  لألكسدة  واملضادة 
كمضاد لألورام الرسطانية.

تكوين البروبوليس 
وفوائده للنحل:

 الربوبوليس عبارة عن مادة راتنجية 
لزجة يجمعها النحل من براعم األزهار 
واألشجار ويعود بها لخاليا املستعمرة 
ويحولها إىل الغراء الذي يمأل شــقوق 
خاليا املستعمرة من الداخل ويدعم به 
السطح من الخارج. ولذلك تعد مضاًدا 
بكترييًا وفطريًا ومضاًدا حيويًا لخاليا 
الخلية تحتوي  إن  املســتعمرة، حيث 
عىل عــدد هائل من أفــراد الطائفة، 
إضافة إىل أن درجة حرارتها 35 مئوية 
والرطوبة داخلها تصل إىل 90 يف املئة، 
أنواع  لتطور  األفضل  تعد  البيئة  وهذه 
ولكن  والفطريات  الجراثيم  من  كثرية 
جو الخليــة يبقى إىل حد مــا خاليًا 
دور  إىل  يرجــع  وهذا  الجراثيــم  من 
"الربوبوليس" أو "العكرب" يف الحفاظ 

الحيوان" واستخدمها أبوقراط كمرهم 
يف عالج الجروح والقروح، وبعد أربعة 
الشهري  الروماني  الطبيب  كتب  قرون 
القروح  فوائدها يف شفاء  "ليني" عن 
وتخفيف التورمــات وتطرية األماكن 
القاســية. وأيًضا تم اســتخدامها يف 
مضادة  كمــادة  الوســطى  القرون 
اللتهابات جوف الفــم ومضاد لقرح 

األسنان.
وقد اســتهوت قلــوب الباحثني يف 
الســنوات األخرية؛ بســبب اكتشاف 
للجراثيم  املضــادة  الفعالة  خواصها 

تاريخ اكتشاف مادة 
البروبوليس:

من  يونانية  كلمــة  الربوبوليــس 
شــقني: الشــق األول: "برو" وتعني 
"قبل" والشق الثاني "بوليس" وتعني 

"املدينة" 
وتعني قبل املدينــة أو املدافع عن 
املدينة واملدينة مقصود بها مستعمرة 
النحل، حيث يلعب الصمغ دوًرا حيويًا 
يف كل من حماية املستعمرة من الغزو 
الخارجي فضالً عن العدوى يف الداخل.

كتب عنها أرسطو يف كتابه "تاريخ 
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عىل سالمة وصحة الخلية.
يقــوم النحــل بطــالء العيــون 
السداسية بطبقة رقيقة من "العكرب" 
وسد  اإلطارات  لصق  يف  ويســتخدمه 
الضوء،  منهــا  يدخل  التــي  الثقوب 
وتضييق مدخل الخلية يف فصل الشتاء 

دفاًعا عن نفسها ضد أعدائها.
رائحــة عطرية  لها  املــادة  وهذه 
مميزة وتختلــف يف لونها من األصفر 
إىل البني الغامــق أو األحمر وذلك عىل 
حسب مصدرها وتذوب يف الكحول وال 

تذوب يف املاء.
وتتكون مــن 55 يف املئة من مواد 
راتنجيــة و30 يف املئــة من الشــمع 
و10  يف املئــة من الزيوت العطرية و5 
املئة حبوب لقــاح. وأيًضا يحتوى  يف 
الفيتامينات واملعادن  عىل عديد مــن 
كالكالسيوم، الصوديوم والبوتاسيوم. 
كما يحتوي عىل أحماض أمينية منها 
النيكوتني وغريها  الثايمني وحمــض 

من األحماض.

فوائد "البروبوليس" لخاليا 
جسم اإِلنسان:

عديــدة  اســتخدامات  هنــاك 
للربوبوليس منها:

الغذائي يف  التمثيل  تحســني   -1
الجسم وبذلك يعمل عىل زيادة الطاقة 

الطبيعية للجسم.
تقويــة الجهــاز املناعــي   -2
ولذلك يعــد مضاًدا حيويًــا طبيعيًا، 
البكترييا  نمو  بإيقاف  يقوم  إنه  حيث 
احتوائه عىل  والقضاء عليها بســبب 
الفاالنجني  الفالفونويــدات خصوًصا 
الذي يوجد يف براعم أشجار الحور، كما 
يمتلك أثًرا مضــاًدا للجراثيم، فقد تم 
اختبارها عىل هذه األنواع )الساملونيال، 
العنقودية(  املكــورات  الباســيللس، 
وكانت ناجحة وبذلك يقوم بتحســني 

الحالة العامة للجسم.
الشــباب وقرح  3-عــالج حــب 

الفراش.
الفطريات  لعــالج  قوي  4-مضاد 
والطفيليات ويعوق نمو الفريوســات 

ومقاوم للتأكسد.
 5- عــالج أمراض بطانــة الرحم 

وتقويتها.
ولذلــك تــم اســتخدامه بأكثــر 
من صورة ســواء كانــت أقراًصا أو 
أو كريًما.  أو مرهًما  كبسوالت مغلفة 
"العكرب"  أو  "الربوبوليــس"  ويدخل 
يف تركيــب عديــد من األدويــة منها 
املطهــرات الطبيــة املســتخدمة يف 
العمليــات الجراحية وأدوية مضادات 
الفريوسات والبكترييا لعالج اإلنفلونزا 
وأيًضا أدوية االلتهاب الرئوي والتهاب 
األذن والحنجــرة واللثة وأمراض الفم 
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وأيًضا أدوية عــالج األمراض الجلدية 
كاإلكزيما والصدفية.

استخدامات "البروبوليس" 
في مجال طب األسنان

 يزيد "الربوبوليــس" أو "العكرب" 
التئام  تحفز  التــي  الجينات  عدد  من 
الجروح، مثل عامل نمو الخاليا الليفية  
وعامل نمو بطانــة األوعية الدموية، 
وهو عامل مهم يف عملية النمو واألكثر 
الخاليا  نمــو  عىل  بالحض  ارتباًطــا 

البطانية.
ولذلك تستخدم مادة "الربوبوليس" 
يف عديد من مجاالت طب األسنان مثل:
املبارشة  الوقائية  الحشــوات   -1  
أعصاب  لحمايــة  املبــارشة  وغــري 

األرضاس:
طبقة  وضــع  طريق  عــن  وذلك   
عىل  "الربوبوليس"  من  رقيقة  حماية 
الجزء املكشوف من العصب املكشوف 
كاســتخدام مبارش أو يتم وضعه عىل 
لحمايته  العصب  القريب مــن  الجزء 
ووجدت  مبــارش.  غري  كاســتخدام 
نتيجة  يعطــى  وضعه  أن  األبحــاث 
أفضــل لحماية العصب مــن اكتمال 
عملية التســوس مع وجود استجابة 
الخاليا  اســتجابة  من  أفضل  للخاليا 
للمواد األخرى املستخدمة للوقاية مثل 
مادة، هيدروكسيد الكالسيوم، واملعتاد 

استخدامه يف مثل هذه الحاالت.
الرتسبية  التكلسات  ضد  2-حماية 

الصلبة املتكونة عىل أسطح األسنان: 
تعد التكلســات البكتريية الصلبة 

املســواك مع معاجني األسنان وذلك 
ملا لــه من تأثري مبــارش عىل إبطال 
مفعول عمل البكترييا املســببة لهذه 

الرتسبات.
ويف اآلونــة األخرية تم اســتخدام 
مضــادة  كمــادة  "الربوبوليــس" 
املختلفة وذلك  الفمويــة  لاللتهابات 
يف صورة ســطحية للفم عن طريق 
صورة  يف  أو  لالســتحالب  أقــراص 
غســول للفم أو يف صورة مرهم للثة 
األسنان  فعال يف معجون  أو كمركب 
وأيًضا تم اســتخدامه يف صورة دواء 
فعال ســواء كانت أقراًصا مغلفة أو 

كبسوالت.
وقد أثبتت األبحــاث دوره الفعال 
يف التدخــل يف تكويــن خاليا طبقة 
مينا األســنان وحمايتها من تكوين 

ترسبات كلسية سطحية عليها.

احتواء  األبحــاث  أثبتــت  كمــا 
الفينول  "الربوبوليس" عــىل مركب 
الذي يلعــب دوًرا فعاالً يف منع تكون 
التي  الذائبة  غــري  الجليــكان  مادة 
تكون فيما بعد الرتسبات عىل أسطح 

األسنان.
عىل  يحتوى  الذي  األسنان  غسول 
مــادة الكلورهيكســيدين يُعدُّ مادة 
كيميائية فعالة للقضاء عىل البكترييا 

املرتسبة عىل أســطح األسنان عامالً 
أساســيًا لحــدوث التهابــات اللثة 
وتســوس األســنان. وإذا لم تعالج 
هذه الرتسبات قد تتجاوز حدود اللثة 
املحيطة وينتج  الخاليــا  إىل  وتتعمق 
إىل  تؤدي  قد  التهابات مزمنــة  عنها 
فقدان األســنان. وتتجه كل األبحاث 
والدراسات إىل السيطرة عىل التكلسات 
عن طريق إزالتها ميكانيكيًا بتنظيف 
األسنان أو عن طريق استخدام املواد 
تكاثر  تقلل  أو  تمنع  التي  الكيميائية 

البكترييا. 
وقــد أظهرت عدد مــن التجارب 
العملية أن استخدام األعشاب الطبية 
يقلل  األسنان  معاجني  مع  الطبيعية 
من الرتســبات فوق اللثــة وبالتاىل 
استخدام  أبرزها  وكان  اللثة.  التهاب 
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حساسية األسنان

يف  وخصوًصا  للرتســبات  املســببة 
املناطق التي يصعــب الوصول إليها 
ولكن  األسنان،  بفرشــاة  وتنظيفها 
اســتخدامه باســتمرار وعىل املدى 
الطويل وجد أنه يتسبب يف تغيري طعم 

الفم وأيًضا تصبغ ملينا األسنان.
امللحة  الحاجــة  وجــدت  ولذلك 
الستخدام غسوالت يومية بدون رضر 
عىل املــدى الطويل، مثل اســتخدام 
مادة  عــىل  يحتوى  الذي  الغســول 
"الربوبوليــس" أو "العكرب" الذي ال 
يوجد له أّي آثــار جانبية حتى اآلن، 

كما أثبتت األبحاث.
3- فرط حساسية األسنان:

قد تؤثر فرط حساســية األسنان 
عىل الحياة اليومية للفرد. ومع مرور 
الوقت وتكرار التعرض للمواد املسببة 

لفرط الحساســية، تقوم الطبقة 
قبل  تقع  التي  لألســنان  العاجية 
طبقة  بتكوين  مبــارشة  العصب 
وذلك  زائدة  داخلية  عاجية  حماية 

التآكل  العصــب من  لحماية 
وموت العصب.

وال توجــد عالجات ذهبية 
فعالة عــرب العصور ملعالجة 
الحساســية الزائدة لألسنان 

عند بعض الناس.

ولهذا قــام كاتبو هذا املقال بعمل 
أبحــاث علمية وهي تعــد األوىل من 
نوعها عــىل أفراد باســتخدام مادة 
لتقليل  الربوبوليــس 
الزائدة  الحساســية 
عن  وذلك   – لألسنان 
بحث  إجــراء  طريق 

علمي يف جامعة امللك سعود يف الرياض 
يف كلية طب األســنان – وتم تطبيق 
التجربة عىل 26 ســيدة بمتوســط 
أعمار من 16 سنة إىل 40 سنة – وذلك 
باســتخدام مادة "الربوبوليس" عىل 
األسنان الحساســة مرتني يف اليوم. 
مع مراقبة مســتوى التحسن الناتج 
وتقييمه عىل نطاق يبدأ من 0 إىل 10 
نقاط وبمستويات كالتايل: منخفضة 
التحسس  ومتوســطة  التحســس 
وعالية التحســس – وكانت النتيجة 
بعد أربعة أسابيع كالتايل: 50 يف املئة 
من الحاالت نتيجتها كانت تعاني من 
حساســية منخفضة – و30 يف املئة 
من الحاالت كانت من دون تحســس 
تماًما و19  يف املئة من الحاالت كانت 

متوسطة التحسس.
وبذلــك كانت نتيجــة البحث أن 
لها  "الربوبوليس"  أو  "العكرب"  مادة 
تأثري إيجابي يف الســيطرة عىل فرط 

حساسية األسنان.
وأيًضا حديثًا تمت أبحاث ودراسات 
أخرى باســتخدام املجهر اإللكرتوني 
للمســح الضوئي وتم خاللها فحص 
العاجية لخاليا األســنان  القنــوات 
بعمل  يقوم  "الربوبوليس"  أن  ووجد 
انســداد تام لهذه القنوات مما يؤدي 
إىل تقليل فرط الحساسية الناتج عن 

دخول السوائل إىل هذه القنوات . 
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األمراض العامة
 وانعكاساتها داخل الفم

يعــد الفم مرآة الجســم وعديدة هــي األمراض 
التــي تتظاهــر بتغيــرات بنيويــة ووظيفيــة ضمن 
الحفرة الفموية، هذه االضطرابات هي انعكاسات 
خارجيــة ألمراض داخلية، وقد تكون العالمات الفموية دلياًل 
كاشــًفا لإلصابــة بالمــرض قبل اســتفحاله داخل الجســم، 
ويعد اللســان من أكثــر المناطق تأّثًرا باألمــراض داخل الفم 

ولهذا سنبدأ بالحديث عنه: 

بقلم الدكتور/  قيصر كباش
مدير التحرير

املدير الفني ملركز عمر العجاجي لطب األسنان

اللســان: هو الجزء املتحرك داخل الفم، يغلفه غشاء 
مخاطي تغطيه آالف الحليمات التي تشــكل مصدًرا 
لحاسة التذوق التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا مع حاسة 
الشــم وهذا ما يفرس أن اإِلنسان املصاب بالزكام وال 
التنفس من األنف وبالتايل يفقد حاستي  يســتطيع 
الشــم والتذوق مًعا، فأما توزيع مناطق التذوق عىل 

اللسان فيكون من خالل أربع مناطق هي: 
1. منطقــة تذوق الطعم الحامــي: وتوجد عىل 

جانبي اللسان.
2. منطقة تذوق الطعم املالح: وتوجد عىل السطح 

األمامي من ظهر اللسان.
3. منطقة تذوق الطعم الحلو: وتوجد يف قمة اللسان.

اللسان المشعراللسان الطبيعي
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اللسان الجغرافي
لنقص تركيز أحد الفيتامينات من الجسم وفيما ييل 

أعراض عوز الفيتامينات كل عىل حدة:
أ . الفيتاميــن A: يوجد يف زيت السمك والجزر واللحم 

والحليب وإن نقصه عند املرأة املرضع يُؤدِّي إىل:
• تأخر بزوغ األسنان عند الطفل.

• تظهر أســنان الطفل عند بزوغها فاقدة لربيقها 
الطبيعي.

• احتمال إصابة أســنان الطفل بتشــوهات سوء 
تكون امليناء السنية.

أما أعراض نقــص الفيتامني A عند البالغني داخل 
الفم فتتجىل بـ:

1. زيادة تقرن اللثة ممــا يجعلها أكثر ابيضاًضا 
ومتضخمة بشكل واضح.

الحليمات املوجودة عىل  اللسان بتطاول  2. إصابة 
ظهره مع فرط تقرن يف سطح اللسان.

ب . الفيتاميــن B: يوجد يف الحبوب واللحوم والخمرية 
وله عدة مشتقات، أما األعراض الفموية لنقصه فهي:
1. تشــقق زوايــا الفــم التي تدعــى الصوارين 

والتهاباتها وصعوبة يف الشفاء.
2. إصابة الشفتني باالحمرار والتقرح، ثم بالجفاف 

والتقرن.
قه ويصبح لونه أحمر  3. التهاب اللســان وتشــقَّ
قرمزي مع حرقــة ووخز وعدم القــدرة عىل تذوق 

4. منطقــة تــذوق الطعم املر: وتوجــد يف الجزء 
الخلفي من ظهر اللسان.

واللسان الســليم يكون بلون وردي مائل للزهري 
وكثريًا ما يَتغريَّ لونه وشكله مع األمراض العامة التي 

تصيب اإِلنسان فنجد:
الجغرايف  واللسان  األبيض  واللسان  املحمر  اللسان 
الذي يظهر عىل سطحه أشكال كالخرائط الجغرافية 

واللسان األسود املشعر وغريها. 
وكلها أعراض ألمراض عامة وبالتايل يشــاهدها 
طبيب األســنان فيقوم بتنبيه املريض إلصابة ما من 
أحيانًا والواسمة  البســيطة  الفموية  املظاهر  خالل 

لبعض األمراض التي سنتحدث عن أهمها:

أواًل: أمراض الدم:
ات الفموية عادة هــي الدالئل املبكرة  إن التغــريُّ
الفموية  الفحــوص  أن  إال  الدمويــة،  لالضطرابات 
ونتائجها ال يمكن أن تكون قاطعة وال بُدَّ من الفحوص 
الدموية  لالضطرابات  القيايس  والتشخيص  املخربية 
لدى املريض، فنالحظ أن ابيضــاض الدم والفرفرية 
وفقر الدم كّلها أمــراض ذات أعراض فموية مهمة 

نذكر منها:
انتشار اللون األزرق الداكن عىل اللثة والتي تصبح 
ذات ســطح ملاع، إضافة إىل وزمة واســعة االنتشار 
مما يغرّي من الشكل الطبيعي للثة، فتصاب بالتقرح 

فالتموت.
وهناك أعراض فموية خاصة واســمة لفقر الدم 

نتيجة نقص الحديد تتجىل يف:
1. اللسان املحمر مع تموت وشحوب يف الحليمات 

اللسانية ليصبح أملساً مع إحساس بالحرقة واأللم.
2. شــحوب يف املخاطية الفمويــة وتصبح اللثة 

رمادية اللون.
3. ألم بلعومي مصحوب بعرسة بلع وذلك مع تقدم 

الحالة.
هــذه األعــراض تشــكل تنــاذر يدعــى تناذر 

)بلومرقنسان( الواضح يف فقر الدم.

ثانًيا- أمراض العوز الغذائي:
ونعني بها أمراض نقص الفيتامينات من الجسم 
البرشي، حيث إن معظم حــاالت العوز الغذائي عند 
اإِلنسان ترتافق بخلل يف الغشاء املخاطي الفموي تبًعا 
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األطعمة بسبب تراجع الحليمات الذوقية.
ج. الفيتامين C: يوجد يف الحمضيات والخضار ويفقد 
قيمته أثنــاء الطهي، ومن املظاهــر املميزة لنقص 

فيتامني C داخل الفم:
1. االنتباج اللثوي بحيث تصبح اللثة اســفنجية 
القوام، رخوة وهشة وقابلة للنزف بسهولة مع ميلها 

للون األحمر الداكن.
2. إصابة الشفاه بالشحوب وتبدو مائلة لالزرقاق.
3. إصابة األلياف الرباطية حول السنية مما يُؤدِّي 

لتقلقل يف األسنان وحرَّكتها خاصة عىل املدى البعيد.
هذه األعراض الفمويــة ترتافق مع أعراض عامة 
كالوهن والتعب العام تشــكل األعراض األساســية 
ملرض )األسقربوط(، وهو داء نقص الفتيامني C من 
الجســم البرشي الذي يصاب به بشكل كبري البحارة 

نتيجة السفر الطويل والنقص الغذائي الواضح.
 Kو Dو E :أما عوز الفيتامينات األخرى كفيتامني

فهي ذات أعراض فموية قليلة وغري واضحة.

ثالًثا -األورام:
 تعد أورام الفم بالرغم من قلة حدوثها من أخطر 
األورام التي يصاب بها اإِلنسان، وذلك ألن اكتشافها 
يكون يف مراحل متأخرة غالبًــا، وبالتايل تكون هذه 
األورام قد انترشت إىل األنســجة املحيطة بالفم أو إىل 
الغدد اللمفاوية القريبة يف الوجه والرقبة، ولهذا فإن 
مفتــاح عالج أورام الفم هو التشــخيص املبكر من 
خالل الزيارات الدورية لطبيب األســنان ملالحظة أي 
تغيري يف الفم كالتقرحات أو االلتهابات املســتمرة أو 
التَّغريُّ يف لون األنسجة الفموية وتحول بعض املناطق 
للون األبيض وهو ما يســمى الصفيحة البيضاء أو 
)الليكوبالكيا(، وهي أشهر أنواع الحاالت قبل الخبيثة 
ظهــوًرا يف الفم وهي عبارة عــن منطقة بيضاء أو 
رمادية اللون تظهر يف باطن الخد أو فوق اللسان غري 
مؤملة تزداد خشــونة وصالبة مع الزمن وتشخيصها 
من قبل طبيب األســنان يســهم يف عدم استفحال 
املرض أو اشــتداده وتحوله إىل األورام الخبيثة، ومن 

أهم أسبابها:
1. التهيج املســتمر ملخاطية الفم بسبب التدخني 

الشديد أو مضغ التبغ والقات.
2. وجود تركيبات أو حشوات سيئة أو خشنة تؤدي 

الحتكاك أو تخريش مستمر يف الفم.
كالفلفل  الحــارة  لألطعمة  املســتمر  التناول   .3

والتوابل الشديدة.
لذلك فإن االبتعاد عن املســببات الســابقة يشكل 

عامل وقاية أساسيًا من األورام الفموية.

رابًعا – المشكالت النفسية:
 تنعكس أغلبية املشــكالت واالضطرابات النفسية 
عىل الفــم من خالل ظهــور التقرحــات القالعية 
)APTHOUS ULCERS( وهــي عبارة عن تقرحات 
تظهر يف عدة أماكن داخل الفم لها شكل بيضاوي وقد 
يغطيها غشاء أبيض يحيط به هالة حمراء واضحة 

سرطان الشفة السفلية
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وتكــون صغرية الحجم ومتعــددة ومؤملة وعادة ما 
تشــفى خالل عدة أيام، ونالحظها غالبًا عند الطلبة 
النفيس، وهناك  التوتر  خالل فرتة االمتحانات نتيجة 
بعض العالمات األخرى الفموية للشــدة النفســية 
كاحتكاك األســنان وانســحالها أو قضم األظافر.. 
وجميعها تظهر بوضوح خالل الفحص الفموي لدى 
طبيب األســنان، الذي يعمل عىل معالجتها وتوضيح 
أسبابها خصوًصا خالل فرتة املراهقة أو التوتر الناتج 

عن املشكالت األرسية والضغط النفيس.

خامسًا- األمراض االستقالبية:
ونقصد بها أمراض الغــدد الصم، كالغدة الدرقية 
والكظر والبنكرياس ومن أهم تلك األمراض وأكثرها 
شــيوًعا )الســكري(، ذلك املرض الوراثي املنترش يف 
أرجــاء املعمورة الــذي يحدث نتيجــة خلل يف جزر 
النغرهانــس يف غدة البنكريــاس وبالتايل اختالل يف 
مستوى األنســولني يف الدم عند املصابني به، ولهؤالء 
املرىض أعراض فموية واضحة تتمثل تبًعا لشدتها يف:

1. ضخامة لثوية مع تشكل مرجالت لثوية بحيث 
تصبح اللثة متربعمة مائلة للون البنفسجي ومحتقنة 
ونالحــظ ابتعاد الحليمات اللثوية بني األســنان عن 

مكانها الطبيعي.
األسنان، تالحظ  امليل لتشــكل خراجات حول   .2

بالصور الشعاعية للفم ودون أعراض رسيرية.
3. زيادة نسبة النخر السني عند السكريني بسبب 
نقص اللعاب الذي يســاعد عــىل التنظيف الغريزي 
داخل الفم وبالتايل يالحظ زيادة الرتســبات القلحية 

)الجري( عىل سطوح األسنان.
4. نزوف متدرجة الشــدة من اللثة خالل تفريش 
األسنان بســبب اإلصابة الوعائية املرافقة للسكري، 

إضافة لاللتهابات والتقرحات داخل الفم.
5. االمتصاص الشــديد يف العظم السنخي نتيجة 
التخرب العظمي وتقلقل األسنان وحركتها وفقدانها 

بشكل مبكر.
6. جفاف الفم الشديد بســبب نقص اللعاب مع 
السكري  تعد عالمة واســمة ملريض  رائحة خلونية 

داخل الفم.
الدورية  ينصح دائًما مرىض الســكري باملراجعة 
لطبيب األســنان كإجــراء وقائــي رضوري للقيام 

بتنظيف األســنان وإزالة الرتسبات القلحية الشديدة 
خوًفا من تفاقم حالة اللثة ومنًعا من فقدان األسنان 
املبكر نتيجة انتشــار النخر السني أو بسبب الرتاجع 

اللثوي العظمي.
وبذلك نؤكد عىل أهمية املقولة الشهرية:

 )درهم وقاية خري من قنطار عالج( . 

قرحة اللسان

تقرحات الفم
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تتناولها  التي  األطعمة  تؤثر  •كيف 
سلبًا عى رائحة فمك؟

-بعض جزيئــات الطعام تبقى 
اللســان  عالقــة بني شــعريات 
ليست  لفرتات  األكل  بعد  واألسنان 

بالقليلة، ولــن تزول نهائيًا إال بعد 
إذابة اللعاب لهــا. وتظل جزيئات 
األطعمــة ذات الرائحــة الكريهة 
لذا  موجودة،  والبصــل(  )كالثوم 
بالدرجة  اللســان  تفريــش  فإن 

واستخدام  األسنان  وتفريش  األوىل 
الخيط بعد تناول األطعمة املسببة 
لرائحة الفم الكريهة يســاعد عىل 

التقليل منها.
مهما  ألنه  تماًمــا،  يزيلها  ولن 

رائحــة الفــم الكريهــة مــن األشــياء المؤذية للشــخص ولمن 
يعيشــون حولــه، ولذلك ينبغــي اتباع إرشــادات نظافــة الفم 
واألســنان الصحيحة حتى نقلل من ممارســة العــادات الضارة 
وغير الصحية، ألن مشكلة رائحة الفم الكريهة مشكلة يسيرة 
وسهلة العالج، وذلك بفهم أسباب المشكلة أواًل ومن ثم اتباع الخطوات 

المطلوبة لحلها. 

رائحة الفم الكريهة

د. سمير الثميري
طبيب أسنان عام
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كان التنظيف دقيًقا فإنه لن يقوم 
بإزالة كل بقايــا األطعمة العالقة 
ولن يحدث ذلك إىل أن يقوم اللعاب 
بإذابتها  الوقــت  بعض  مي  بعد 

نهائيًا.

عادات سيئة 
العادات  بعــض  تســبب  •ملاذا 

السيئة رائحة النفس الكريهة؟
األســنان  تفريش  عدم  -يؤدي 
واللســان يوميًا وعدم اســتخدام 
خيط األســنان إىل بقــاء جزيئات 
جزيئات  ووجــود  بالفم،  الطعام 
مناســبة  بيئة  يوفر  هذه  الطعام 
لنمو وتكاثــر البكترييا، التي تفرز 
إزالة  الكريهة وعمليــة  الرائحــة 
البكترييــا املوجودة عىل اللســان 
لحل مشكلة  وأهم خطوة  أول  تعد 

الرائحة الكريهة.
وإذا كنت ممن يستخدمون طقم 
بتنظيفه  االهتمام  دون  األســنان 
جيًّدا فإن البكترييا املسببة للرائحة 
ستجدك فريسة ســهلة لها. ويُعدُّ 
التبغ  التدخني أو تنــاول منتجات 
رائحة  أيًضا من مسببات  املختلفة 
النفس الكريهة واصفرار األسنان، 
كما أنه يضعــف قدرتك عىل تذوق 

الطعام ويُهيج أنسجة اللثة. 

تشققات اللسان
•ما عالقــة اللســان برائحة الفم 

الكريهة؟
-يحتوي سطح اللسان عىل عديد 
األشخاص  ويعاني  التشققات  من 
من مشكلة رائحة النفس الكريهة 
إذا كانت هذه التشــققات عميقة 
ودخلت كميــات قليلة من الطعام 
بني هذه التشــققات العميقة وال 
يســتطيع اللعاب وحده شــطف 
وتقوم  الطعــام  بقايا  وتنظيــف 
البكترييا املوجــودة بالفم بتحليل 
الكربيت  مادة  البقايا مصدرة  هذه 
ذي الرائحة الكريهة ويُؤدي تفريش 
باستخدام  أو  بالفرشــاة  اللسان 

أداة تنظيف اللســان إىل إزالة بقايا 
الطعام والخاليا البكتريية املرتاكمة 
عىل سطح اللسان وبالتايل يُؤدي إىل 

تجنّب رائحة الفم الكريهة. 

مؤشرات اإلصابة
•ما األمراض التي تقرتن برائحة 

الفم الكريهة؟
-تعد رائحة ومذاق الفم الكريهني 
من مؤرشات اإلصابة بأمراض اللثة 
وتنجم هذه األمراض عن عدم اتباع 
إرشــادات نظافة األسنان وتراكم 
اللثة  وتهيج  األســنان  عىل  البالك 
عندما تفرز بكترييا البالك بقاياها. 
البقايا ســموًما تسبب  وتُعدُّ هذه 

أمراض اللثة والرائحة الكريهة.

ويمكن أن تنتج رائحة الفم 
الكريهة عن:

1- تسوس األسنان. 
2- طقم أسنان غري ثابت. 

3- االلتهابات الفطرية داخل الفم. 
4- جفاف الفم، وهي حالة مرضية 
ناتجة عن قلة إفرازات اللعاب داخل 

الفم.
ويعد اللعــاب رضوريًا لتنظيف 
وتطهــري الفم وذلــك بإزالة بقايا 
البكترييا املوجــودة بالفم يف حالة 
عــدم إزالة هذه البقايــا من الفم 
فإنها تتعفن مســببة رائحة الفم 

الكريهة. 

من أسباب اإلصابة
بجفاف الفم: 

- تعاطي بعض أنواع األدوية.
- اإلصابــة ببعــض االلتهابــات 

الفريوسية.
املفرزة  الغدد  تواجه  مشــكالت   -

للعاب. 

نظافة األسنان  قبل 
الذهاب للنوم ليالً 
وفي الصباح تزيل 

البكتيريا المسببة 
للرائحة الكريهة
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- التنفس املستمر عرب الفم 
قد يُؤدي التعرض لبعض الوعكات 
الصحية أو اإلصابة بأمراض معينة 
خارج الفم إىل رائحة الفم الكريهة 

مثل:
- التهابات الجهاز التنفيس.

- التهابات الجيوب األنفية املزمنة.
- مرض السكري. 

- مشكالت الكبد أو الكىل.
املســتمر  األســنان  وتنظيف 
يحافظ عىل أسنان بيضاء ورائحة 
طيبــة للفــم، وأن املحافظة عىل 
نظافة األســنان أحد األمور املهمة 
لصحة األسنان وأن عملية تنظيف 
األسنان هي عملية يجب القيام بها 
بشكل صحيح بعدة طرق مختلفة 
بها من سن  البدء  أيًضا  املهم  ومن 
مبكــرة خالف ذلك فإن األســنان 
تترضر وتكون هناك حاجة إلجراء 
عالجات مؤملــة إلعادتها لوضعها 
الطبيعي ويجب عىل الطفل يف سن 
مبكرة أن ينظف أسنانه ثالث مرات 
يف اليــوم خصوًصا قبــل الذهاب 
إىل النــوم ليــالً وبعــد أن ينهض 

وبالليل.  الصبــاح  يف  النــوم  من 
ولذا يجــب املحافظة عىل تنظيف 
األســنان قبل النوم ومبارشة عند 
تنظيف  عىل  للحصول  االستيقاظ. 
اســتخدام  ويجب  وفعال  صحيح 
وفرشاة  مناســبة  أسنان  فرشاة 
تناسب  التي  هي  املناسبة  األسنان 
مبنى الفم مــع ألياف نايلون لينة 
ومســتقيمة ورأس فرشاة يمكن 
وضعه عىل 2 -3 أســنان ومقبض 
مريح لالستعمال ويفضل استعمال 
ثم  أشهر  لثالثة  األســنان  فرشاة 
اســتبدالها الســتمرار العمل عىل 
نحو فعال ولتنظيــف فعال يجب 
اســتخدام معجون أسنان يحتوي 
عىل تركيز فلورايد مناســب لجيل 
الشــخص وذي معامــل احتكاك 
لكيال يرض بحساســية  منخفض 
األســنان وينبغي أن يَتم التنظيف 
يف املناطــق التي يتــم فيها املضغ 
واملنطقة التي تواجه اللسان ويجب 
التنظيف بشكل لطيف ودائري من 
اللثة باتجاه األســفل ويستحسن 
الحصول عىل مشــورة ورشح من 

قبل طبيب األســنان عــن كيفية 
تنظيف األسنان بشكل صحيح.

 
التغذية الصحيحة

وال ننــىس أن التغذية الصحيحة 
تحافظ عىل أسنان بيضاء وسليمة، 
فمن  األســنان،  تنظيف  إىل  إضافة 
تغذية  عــىل  الحفاظ  الــرضوري 
صحيحة للحفاظ عىل أسنان بيضاء 
وسليمة وإن الغذاء الذي يحتوي عىل 
املواد الصبغيــة الكافيئني والطعام 
اللزج أو املرشوبات التي تحتوي عىل 
أن  الشاي( يمكن  األصباغ )القهوة، 
ترض بصحة األسنان ولونها وينصح 
بتناول الطعام الغني باأللياف، التي 
تعد صحية للجسم ولألسنان. أيضا، 
النيكوتني  التدخني، ألن  يجب تجنّب 
املوجود يف السجائر يُؤدي إىل اصفرار 
األسنان ورائحة الفم الكريهة أيًضا 
تسبب األســنان غري النظيفة وغري 
رائحة فم كريهة. لسوء  الســليمة 
الحظ، فــإن معظم النــاس الذين 
ليســوا  الظاهرة،  يعانون من هذه 
عىل علــم بها، ولكن مــن حولهم 
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يشعر بذلك بالتأكيد. 
أن  يمكن  الكريهــة  الفم  رائحة 
الكثري،  للتدخــني  نتيجــة  تحدث 
وتنظيف األسنان بشكل غري صحيح 
أو عدم التنظيــف عىل اإلطالق، كل 
ذلك يســهم يف وجود مســتعمرات 
للبكترييــا يف الفم، وأمــراض اللثة 
وغريها. إنه من املهم، من أجل تجنّب 
هذه الرائحة، املحافظة عىل تنظيف 
واستخدام  مستمر،  بشكل  األسنان 
والخيط  الفم  تنظيف  مستحرضات 
الطبــي، عالجات األســنان واللثة 
املنتظمــة، مضغ العلكــة الخالية 
من الســكر بعــد كل وجبة، رشب 
وحتى  السكر،  من  الخالية  السوائل 
فرك اللسان بالفرشاة ملنع استقرار 

البكترييا عليه.

إزالة البقع
يمكن للشــخص الذي يرغب يف 
إزالة البقع عن األسنان واملحافظة 
عليهــا بيضاء لفــرتة طويلة، أن 
األســنان.  تبييض  عــالج  يجري 
العالج بشــكل  إجراء هذا  ويمكن 
شخيص يف املنزل، أو بواسطة عالج 
من قبل طبيب األسنان إلزالة البقع 
األسنان  التي ترسبت عىل  واأللوان 
مع مرور الوقــت. ويتم إجراء هذا 
قبل  من  الفحص  بعد  فقط  العالج 
عدم  من  والتأكد  األســنان  طبيب 
وبأن  األســنان،  يف  تسوس  وجود 
كل الحشوات سليمة وبعد تنظيف 

اللثة من التكلس.
وذلك يتيح الحفاظ عىل أســنان 
وبيضاء.  ســليمة  أسنان  نظيفة، 
ويعطي بالطبع ابتســامة جميلة، 
قدرة مضغ جيــدة، ونوعية حياة 
جيدة والشعور براحة أكرب لنا وملن 

حولنا.

المرجع األول
•من الــذي يعالج رائحة النفس 

الكريهة؟ 
طبيب األسنان هو املرجع   -

النفس  رائحــة  ملعالجــة  األول 
أقر طبيب أســنانك  إذا  الكريهة. 
بأنــك ال تعاني من أية مشــكلة 
داخل الفم، ففي هذه الحالة يعود 
الُحكم لطبيب عائلتك أو أخصائي 
معني يقوم بتحديد مصدر الرائحة 
ومــن ثــم تعيني خطــة العالج 

املناسبة. 

غسول الفم
•ما املنتجات التي تســاعد عىل 

التخلص من رائحة الفم الكريهة؟
- يمكنــك رشاء عديــد مــن 
املوجودة  الفم  غســول  منتجات 
يف الصيدليــات والتي قد تســهم 
يف إخفاء الرائحة بشــكل مؤقت، 
ولكن ال تحل املشكلة جذريًا. ولحل 
أن  أسنانك  لطبيب  يمكن  املشكلة 
يصف لك أية مــن مطهرات الفم 
الجراثيم  قتــل  عىل  تعمــل  التي 
املســببة لرائحة الفــم الكريهة. 
أسنانك  طبيب  باستشــارة  عليك 

الختيار املنتج األفضل لك.

تجنب اإلصابة
•كيــف يمكن تجنّــب اإلصابة 

برائحة الفم الكريهة؟
برائحة  اإلصابة  تجنّب  -يمكنك 

الفم الكريهة عن طريق:
الفم  صحــة  إرشــادات  اتباع 
أسنانك  تفريش  عليك  واألســنان: 
معجون  باستخدام  يوم  كل  مرتني 
أسنان يحتوي عىل الفلورايد إلزالة 

بقايا الطعام والبالك 

فرش أسنانك بعد كل وجبة 
طعام تتناولها:

 )عليك االحتفاظ بفرشاة أسنان 
إضافية يف مقر عملك أو املدرســة 
لتفريش أسنانك بعد وجبة الغداء(.
ال تنىس تفريش لســانك أيًضا: 
للبكترييا  أكرب مخزن  فاللسان هو 

يف الفم. 
بأخرى  أسنانك:  فرشاة  استبدل 

جديدة كل شهرين أو ثالثة.
استخدم خيط األسنان: مرة كل 
يوم. يساعدك الخيط عىل الوصول 
إىل البكترييــا املتمركزة يف األماكن 
التي تعجز فرشاة األسنان العادية 
إزالة  لضمان  إليهــا  الوصول  عن 
بقايا الطعــام الدقيقة والبالك من 

بني أسنانك.
إذا كنت من مســتخدمي طقم 
األســنان: فعليك إزالته قبل النوم 
وتنظيفــه جيًّدا قبل اســتخدامه 

عندما تستيقظ من نومك.
قم بمراجعة طبيب أســنانك 
بانتظــام: عىل األقــل مرتني يف 
الســنة؛ ألنه ســيقوم بفحص 
صحــة فمــك وأســنانك بدقة 
وسيكون قادًرا عىل الكشف ومن 
ثم معالجــة أي أمراض محيطة 
بأسنانك أو لثتك، أيًضا معالجتك 
إذا كنت تعاني من مشكلة جفاف 
الفم، أو أية مشــكالت أخرى قد 

تسبب يف رائحة الفم الكريهة.
توقف عن التدخني: أو عن تناول 
واســأل  املختلفة.  التبغ  منتجات 
النصائح  بعض  أسنانك عن  طبيب 
املفيدة التي من شأنها أن تساعدك 
عىل اإلقالع عن هذه العادة املرضة.

ذلك  ألن  بكثــرة:  املــاء  ارشب 
يسهم بدرجة كبرية يف ترطيب فمك 
وحلقك باستمرار وإىل زيادة كمية 

اللعاب يف الفم.
يجب عليك استثارة )زيادة( إنتاج 
اللعاب: داخل فمك والذي يلعب دوًرا 
مهًما يف إزالة وجرف البكترييا وبقايا 

األطعمة الدَّقيقة . 

نظافة األسنان  قبل 
الذهاب للنوم 

ليالً وفي الصباح تزيل 
البكتيريا المسببة 

للرائحة الكريهة
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Severe pain - 1 األلم الشديد
األلم الشــديد الناجم عــن إصابة أحد 
 Acute  األســنان بالتهــاب اللب الحــاد
pulpitis وهــذا األلم يمنــع املريض من 
النوم وال تفيد معه األدوية املسكنة، وهنا 
ال بد من تخدير الســن املصابــة ثم إزالة 
العاج املتلني وفتح حجرة اللب واستئصال 
Pulp_ النســيج اللبــي أو ما يعرف بـــ

eXtirpation ثــم وضع حشــوة مؤقتة. 
ويشار عىل املريض بمراجعة العيادة الحًقا 

ملتابعة املعالجة.
األلم الشديد الناجم من التهاب السنخ 
الجافDry socket أو ما يســمى بالتهاب 

السنخ املوضعي
بعد  يحدث  وهــذا   Alveolar osteitis
قلع أحد األســنان بيوم أو يومني والسبب 
الحقيقــي وراء هذا االلتهــاب  ما يزال 
إن هناك عــدة عوامل  مجهوالً ويقــال: 
تبدأ بغسيل  مســاعدة لحدوثه واملعالجة 
الســنخ باملصل الفزيولوجي إلزالة العلقة 
املتهالكة ثم وضع ضماد مسكن ويوصف 
للمريض إحدى املســكنات ومضاد حيوي 
بمراجعة  املريض  وينصح  فموي  وغسول 
العيادة كل يومني ثم كل ثالثة أيام لتكرار 
نفس العمل حتى شــفاء الحالة التي قد 

تستغرق أسبوعني إىل ثالثة أسابيع.

2- النزف
النزف هي  أغلــب حــاالت   Bleeding

النزف التايل لقلع أحد األسنان.
والسبب عىل األرجح عدم اتباع املريض 
لتعليمــات ما بعد القلــع. ويكون العالج 
بوضع قطعة من القطن أو الشاش مكان 
القلع ويطلب مــن املريض الضغط عليها 
 Tannic  لعدة دقائق. وإن وضع بودرة الـ

 acid
عىل الشــاش قبل وضعه ليساعد عىل 
وقف النزف وإذا لم تجد هذه الطريقة يدك 
السنخ بمادة مرقئة مثل الجلفوم ثم يخاط 
لتقريب طريف اللثة ويوضع الشــاش فوق 
الخياطة ويطلب من املريض الضغط عليه.

3- الخراجات الحادة: 
 Acute abscess

ونقصد هنــا تلك الخرجات التي تنترش 
بشــكل رسيع عرب املســافات بني وخالل 
عندما  وأخطرها  لألسنان  املجاورة  السنخ 
يكون االنتشــار باتجاه األعىل نحو قاعدة 
الجمجمة أو باتجاه األســفل نحو منطقة 
البلع  لتأثر عىل عمليات  البلعوم والحنجرة 
والتنفــس مما يضطر الطبيــب إىل خزع 

الرغامي.
وبكلتا الحالتني يحول املريض إىل قسم 

عملية  إلجــراء  والفكني  الوجــه  جراحة 
الشق والتفجري Draining وإعطاء املريض 
املضاد الحيوي املناسب عن طريق الوريد. 

4- الصدمات المتوسطة 
وحاالت السقوط 

 Injuries
وهي حاالت تحــدث غالبًا عند األطفال 

وتؤدي إىل: 
وباطن  والشــفتني  الوجه  يف  أ-جروح 

الخد: 
تجمييل  بشــكل  تخاط  الجروح  وهذه 

تحت التخدير املوضعي. 
ب- انكسار بعض األسنان: والعالج هنا 
حســب موضع خط الكرس فإما أن يعالج 
ما بقي من السن داخل الفم وإما أن يقلع. 
ج- انخالع السن بشكل جزئي أو كامل 

)وأحيانًا انغراسه(.
ولكل حالة عالجها الخاص وال يتســع 
املعالجة،  تفاصيل  عن  للحديث  هنا  املجال 
ولكن مما يجــب التنويه لــه أنه يف حال 
انخالع السن بالكامل يمكن رده إىل مكانه 
خالل ســاعة أو ســاعتني عىل األكثر من 
لحظة انخالعه، وخالل هذه الفرتة يحفظ 
الســن يف وعاء يحتوي عىل ماء مملح أو 
تحت  أو بوضعه  أفضــل،  والحليب  حليب 

لسان املريض.

حاالت الطوارئ في عيادة األسنان
The Emergency Cases In Dental Clinic

 الدكتور محمود الصباغ 
  مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية -  قسم األسنان

تعــرف الحالة الطارئة بأنهــا حدثت فجأة أو أنهــا حالة مرضية 
تفاقمت بشكل سريع مما يستوجب التدخل السريع لعالجها 
وإذا لــم يتم ذلك فهنالك عواقب ســّيئة أو خطورة على حياة 

المريض ال سمح اهلل.
ومن أكثر الحاالت مشاهدة في العيادة السنية
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ولــن أتطرق هنا لحــوادث الطرق وما 
ينجم عنها من كســور للفكــني ألن تلك 
الحاالت يتم استقبالها يف مراكز اإلسعاف. 

التابعة للمشايف.

5- انخالع الفك األسفل: 
عدم قــدرة املريض عــىل تحريك فكه 
األسفل بعد فتح فمه بشكل واسع فيبقى 
الفــم مفتوحا )مثل التثــاؤب(، ويصاب 
املريــض بالذعر الشــديد مع تشــنج يف 

العضالت املاضغة.
العضالت  باســرتخاء  املعالجة  وتكون 
ورد اللقمتني الفكيتني إىل مكانهما األصيل 
وذلك بالضغط عىل الفك األســفل وبشكل 
متوازن بواســطة اإلبهامني املرتكزين عىل 
منطقة األرحاء الســفلية يف كال الجانبني 
ويكون الضغط باتجاه األســفل والخلف، 
وبعد الرد يتم التأّكد من تطابق األســنان 
األسفل  والفك  الرأس  ويوضع ضماد حول 
أو يربط الفك العلوي مع السفيل بواسطة 
أســالك مثبتة لعدة أيــام. وإذا لم تتمكن 
من فعــل ذلك يف العيادة بســبب التقلص 
الشديد للعضالت فعندها يحول املريض إىل 

املستشفى إلجراء الرد تحت التخدير. 
 

6 - اإلغماء: 
Syncope

هذه الحالة ال تأتي إىل العيادة بل تحدث 
للمريض داخل العيــادة، وهو عىل كريس 

املعالجة، وقد تحدث ألحد املرافقني.
وغالبًا ما يكون الســبب إما الخوف أو 
التحســس من املادة املخــدرة فيضطرب 
جهــاز التنفس والــدوران وكذلك الجهاز 
مما  الدماغية  الرتويــة  فتنقص  العصبي 
ينجــم عنه الحاجة املاســة لألكســجني 
ويشــعر املريض بالغثيان والدوار وضعف 
عام ويالحظ شــحوب بالوجه وتعّرق بارد 
وقد يفقــد املريض وعيه. ويجب البدء عىل 
بإرجاع  وذلك  األولية  باإلســعافات  الفور 
ظهر  الكريس إىل الخلف وجعله يميل عرشة 
درجات إىل األسفل والساقني إىل األعىل قليالً 
الهوائية  الطرق   ).A. B. C( والتأكَّد مــن

سالكة
Airway والتنفس Breathing وقد يكون 
 Circulation ضعيًفــا. والدورة الدمويــة
وذلــك بجس النبض الســباتي وقد يكون 

ضعيًفا ورسيًعا.
ونبدأ بإعطاء املريض األكسجني ومراقبة 
النبض بصورة مســتمرة )ومــن املفيد هنا 

الهادروكورتزون(  من  حقنة  املريض  إعطاء 
بالوريد أو بالعضل( وغالبية املرىض تعود بعد 
دقائق من هذه اإلجراءات إىل حالتها الطبيعية. 
ويف حاالت نادرة يتوقف التنفس وعندها نبدأ 
بعملية التنفس الصناعــي من الفم إىل الفم 
مــّرة كل خمس ثواٍن مع االســتمرار بجس 
النبض السباتي والتنفس، فإذا توقف النبض. 
فهذا يعني توقف القلــب عن العمل فعندها 
ال بد من البدء بمــا يعرف »باإلنعاش القلبي 
الرئــوي« C. P. R وذلك بتطبيق الضغط عىل 
عظــم القص 15 مرة ثــم مرتني تنفس من 
الفم للفــم، نتوقف بعد الدقيقــة األوىل ملدة 
خمس ثواٍن للتأّكد من عودة النبض السباتي 
الحالــة نطلب من  الرئوي. فإذا اســتمرت 
أحد املســاعدين استدعاء ســيارة اإلسعاف 
ونعاود الـ C. P. R وهكذا نستمر يف ذلك )مع 
السباتي كل خمس  والنبض  التنفس  مراقبة 
دقائق( حتى يعود التنفس والنبض إىل الحالة 

الطبيعية أو يصل اإلسعاف.

7 لقوة العصب الوجهي: 
Facial Nerve Paralysis

قد يحدث فجــأة ودون أي إنذار ويتطور 
املرض خالل ســاعات قليلــة حيث يالحظ 

املريض عــدم تناظر يف وجهه ويصبح الكالم 
الصوتية مثل  األحــرف  لفظ  رخًوا ويصعب 
حرف الواو وال يستطيع املريض إغالق شفتيه 
فيصعب عليه تناول الطعام والرشاب وكذلك 

ال يستطيع إغالق عينه يف الجهة املصابة.
ال يوجــد عالج نوعي لهــذا املرض ألن 
الســبب الحقيقي  ما يزال مجهوالً يعطى 
للمريــض يف هــذه الحالــة الكورتيزون 
وكلمــا كان البدء بإعطائــه مبكًرا يكون 
األمل بالشــفاء أكرب بــإذن الله، ويضاف 
إىل الكورتيــزون فيتامني ب املركب وكذلك 
املريض  وينصــح  للعني  مطهــرة  قطرة 
بوضــع النظارة ويفضــل أن يرتافق هذا 
بعــالج فيزيائي وتماريــن لعضلة الوجه 
ونســتمر بهذا العالج حتى تتحسن الحالة 
ويتم الشــفاء بإذن الله خالل األســابيع 
األوىل ونشري هنا إىل أنه يجب تقليل جرعة 
إيقافه.  ثم  تدريجيّــة  بصورة  الكورتزون 
ولكن مع األســف قد ال يستجيب املريض 

فتصبح الحالة عاهة مستديمة.
وأخريًا نحن أطباء األســنان نرجو من 
اللــه أن يجنبكم كل مكــروه وأن يعيننا 
ويلهمنــا الصواب يف مواجهــة مثل هذه 

الحاالت والله املوفق. 
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األسباب:
تظهر  التي  االبتســامات  حاالت  ترتاوح 
فيها اللثّة كثــريًا ما بني املعتدلة والحاّدة 

وقد تعود أسبابها إىل: 
* عوامل جينية أو تأثريات عىل النمو.

* قــوة العضالت التي تتحكم بالشــفة 
العلويــة فتظهر اللثة بشــكل أكرب عند 

االبتسامة.
* نمو عظام الفــك العلوي بطريقة غري 

طبيعية كربوز الفك العلوي.
* عدم اكتمال انحســار نسيج اللثّة عند 

بروز أسنان الفك العلوي.
* العــرض املفــرط لألنســجة يف الفك 
العلوي نتيجة لنمو األسنان بطريقة غري 

طبيعية.
* ضخامــة والتهــاب اللثــة املحيطة 

بالقواطع العلوية.
* نقص خلقي يف ارتفاع أو طول الشفة 

العلوية.
األمامية  لألسنان  القاطعة  الحواف  تآكل 

العلوية وانزياح اللثة املحيطة بها باتجاه 
األسفل.

وال بــد من اإلشــارة إىل أن وجود بعض 
باألســنان  املحيطة  اللثة  يف  التضخــم 
األماميــة العلوية هو أمــر طبيعي عند 
األطفــال أثنــاء بزوغ األســنان، حيث 
يتصحح مظهــر اللثة تدريجيًا مع النمو 
املتناسقة بني  العالقة  الطبيعي وتتشكل 
القواطــع اللثوية وحوافهــا يف عمر 12 

سنة تقريبًا. 

أنماط االبتسامة اللثوية:
* ابتسامة لثوية خفيفة يظهر من اللثة 

أقل من 25  يف املئة.
ابتســامة لثوية متوسطة يظهر من   *

اللثة ما بني 25  يف املئة  إىل 50  يف املئة.
* ابتسامة لثوية متقدمة يظهر من اللثة 

ما بني 50  يف املئة إىل 100  يف املئة.
* ابتسامة لثوية شديدة يظهر من اللثة 

أكثر من 100  يف املئة.

العالج:
اللثوية  االبتسامة  تنتج بعض حاالت  قد 
عن اشــرتاك أكثر من عامل مسبب، ما 
يستدعي التشخيص الدقيق للمشكلة من 
حيث األسباب املؤدية لها، كي يتم اختيار 
لتصحيح  املناســبة  العالجية  الطــرق 
الجمايل  املظهر  تأسيس  وإعادة  املشكلة 
لالبتسامة. حيث يجب أن تأخذ الطريقة 
األسباب  االعتبار  بعني  املطبقة  العالجية 
الحقيقية للمشكلة بحيث تكون النتائج 
جيدة من الناحيتني الجمالية والوظيفية. 
إن دور طبيب تجميل األسنان هو محاولة 
اإلمكان من  قــدر  العيوب  تلك  تصحيح 
خالل عمليــات تجميل اللثة بالعمل عىل 
تعديل شكل اللثة ولكن بطريقة صحيحة 
ودقيقة فتغيري شكل اللثة لو تم بطريقة 
املزيد من  إىل  غري صحيحة فإنه يــؤدي 
املضاعفات التــي ال يمكن تعديلها وهو 
لذا يجب  ما يضاعف من حجم املشكلة، 
أن يكــون الطبيب مؤهالً للتعامل مع ما 

االبتسامة اللثوية
Gummy Smile

د. عبد الرحمن دحام األحمد السفان
ماجستري صحة أسنان املجتمع - كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة

هي الحالة التي يظهر فيها جزء كبير من اللثة عند االبتســامة، 
ويكون هناك عدم تناسب بين طول السن واللثة.

تكون االبتســامة التي تظهــر فيها اللثة كثيــًرا مفرطة عندما 
يظهر أكثر من ٣ ملم من اللّثة عندما يبتسم الشخص. 

وتّتســم هذه المشــكلة بعظمة فّك علوي أعرض مقارنــًة بعظمة الفّك 
الســفلي، وبمظهر مشــدود للشــّفة العليا مما يســّبب ظهوًرا زائــًدا للّثة 
عندما يبتســم الشخص. نســبة كبيرة من الناس تعاني من االحراج بسبب 
هذه المشــكلة وغالبا ما يكرهون ابتسامتهم ويتمنون أن يكون لديهم 

أي إجراء لتغيير هذه الحالة. 



49

29
د 

عد
 ال

 2
01

6 
ير

نا
 ي

ن 
نا

س
األ

ب 
ط

ق 
فا

آ

هو مقدم عليه من تغري يف شــكل اللثة 
مع رضورة أن يَتمَّ ذلك بالتشاور الكامل 
مع املريض الطالعــه عىل كافة خطوات 

العملية. 
قبل الجراحة، يخّطط طبيبك السرتاتيجية 
عالجية مالئمة بعد تقييم املعطيات مثل 
الصّحة اإلجمالية والعادات وطول الوجه 
وتناسقه وســماكة الشفتني وقياسهما 
وحالة األسنان وخّط االبتسامة ومستوى 

عظم الوجه وعرض اللثتني
وقد تستلزم العمليّات العالجية ما ييل:

* العالج بالليزر
إما عملية قص اللثــة )اللثة فقط بدون 
عظم( أو عملية إطالة السن )لثة وعظم(.
ويســتخدم الليزر لقص اللثــة بدالً من 
املــرشط، وتتميز هــذه الطريقة بعدم 
وجود جرح أو دم أو خياطة كما أن فرتة 

التئام املكان تكون أرسع.
 * عملية بسيطة تعرف بعملية إنزال 

الشفة العليا حتى تخفي بذلك جزًءا من 
اللثة.

* حقن البوتكس إلرخاء عضالت الشفة 
العلوية حيث تصبــح حركتها محدودة 
عند االبتســام وال ترتفع كثريًا إىل األعىل، 

فيُغطى جزء كبري من الشفة اللثة.
 املدة الزمنية للعالج قصرية، فاملعدل هو 
من 4 إىل 6 أشهر. والسبب هو أن الشفة 

هي منطقة حركة دائمة وتكون تأثريات 
البوتوكس هنا أقل من التأثريات يف سائر 

املناطق.

* جراحة الفك: إعادة تثبيت 
الفك العلوي

 عملية جراحية لرفع الفك العلوي بأكمله 
وهذه تتطلب تعاونًــا بني أخصائي اللثة 

وجراحة الوجه والفكني والتقويم إذا لزم 
األمر.

المخاطر والمضاعفات:
ككل العمليات، قد يؤدي عالج االبتسامة 
التي تظهــر فيها اللثّة كثــريًا إىل بعض 

املضاعفات بما فيها:
* نتيجة غري مرضية من حيث املظهر. 

* تحّسس جذر السّن . 
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العدسات الالصقة )الفينري( هي أحد الطرق املستخدمة 
الستعادة املظهر الجمايل لألسنان األمامية. عىل الرغم من 
أن الفينــري ال يُعدُّ الخط األول للعــالج لكثري من الحاالت 
نظًرا لوجود طرق بديلة لعالجها أكثر حفاًظا عىل األسنان 
من الفينري. عىل ســبيل املثال تصبغ األسنان يكون عالجه 
ابتداًء من تلميع األســنان، التبييض، الحك البسيط للمينا 
وأخريًا الفينري إذا لم تتحسن الحالة بالطرق السابقة إال أن 
هذا لم يؤد إىل تقليص اســتخدام الفينري. استنتجت بعض 
الدراسات أن الفينري أظهر نتائج جيدة ملدة 10 سنوات إذا 
تمت بالشــكل الصحيح، إضافة إىل أنها أثبتت أداًء رسيريًا 

مثاليًا.
سأعرض حالة 
التي  مريضتــي 
العمر  مــن  تبلغ 
والتي  عاًمــا   33
كالمهــا  بــدأت 
“إصالح  قائلــة: 
سيحل  ابتسامتي 
“كانت  مشكالتي 
أن  تماًما  مقتنعة 
مشكالتها  جميع 

الرئيسة  املثالية. كانت شكواها  ابتســامتها غري  بسبب 
هي وجود فراغات بني أســنانها وصغر حجمها )صورة 
1: الصــورة العلوية توضح ابتســامة املريضة. الصورة 

عالج االبتسامة غير الُمرضية باستخدام 
العدسات الالصقة )الفينير(

أغلــب األشــخاص في هــذه األيام مهووســون بالتجميل ويســعون إليــه. حيــث إن األكاديمية 
األمريكية لتجميل األسنان قدرت أن الشعب األمريكي ُينفق 2.75 بليون دوالر سنوًيا على تجميل 
األســنان 66.6 ٪ هم من النســاء. وبكل تأكيد فإن الهدف من تجميل األســنان هو الحصول على 
ابتســامة جميلة. وهناك أســباب كثيرة تجعل الكثيرين يعزفون عن االبتســام نظًرا لقناعتهم 
بأن ابتســامتهم غير مرضية ومنها وجود مســافات بين األســنان األمامية أو وجود تصبغ، كسر أو تسوس 
في األســنان. من ناحية أخرى هناك مجموعة واسعة من األساليب والتقنيات الستعادة المظهر الجمالي 

لألسنان األمامية، حيث إن خطة العالج تختلف باختالف الحالة. 

د. مريم طارق عزوز 
بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان – كلية البرتجي 

السفلية تبنّي األسنان األمامية للفك العلوي(.
بعد الفحص الرسيري تبنّي ما ييل:

1. وجود فراغات بني األسنان األمامية.
2. عدم تناسق حجم األســنان األمامية )حجمها أصغر من 

الحجم الطبيعي(.
3. تآكل حواف األسنان األمامية بسبب عادة رصير األسنان 
وهــي عادة العض عىل األســنان خالل النهــار أو وقت النوم، 

توقفت هذه العادة لديها بعد استخدامها لواقي األسنان. 

في الموعد األول

 تمت املناقشة مع املريضة حول الحلول املمكنة لشكوتها 
الرئيسة، وكانت العدسات الالصقة )الفينري( هي الحل األمثل، 
الذي سيغلق الفراغات ويحسن شكل األسنان وحجمها وبعد 
االتفاق عــىل الخطة العالجية تم جمــع معلومات املريضة، 
أخذت األشعات والصور الالزمة إضافة إىل أخذ طبعة مبدئية 

1
2
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لألسنان ليتم صبها وتكوين قالب مطابق ألسنان املريضة. تم 
بناء األســنان بالشمع بالطريقة الصحيحة عىل القالب حتى 
تتكون عنــد املريضة صورة واضحة ومتكاملة عن الشــكل 
النهائي لألسنان )صورة 2: توضح شكل األسنان بعد بنائها 

بالشمع(.

في الموعد الثاني
 تم عمل طابع لألسنان بعد إضافة الشمع عليها الذي 
األسنان  َسيُستَخدم لعمل شــكل مبدئي لألســنان عىل 
العلوية )صورة 3: أســنان الفك العلوي وعليها الشــكل 
املبدئي لألسنان( وَسيُستَخدم لعمل الفينري املؤقت. إضافة 
إىل ذلك تم تبييض األســنان السفلية بعد عزلها باستخدام 
مادة الهيدروجني بريوكسيد بنســبة 40 ٪ وهي النسبة 
املخصصة للتبييض داخل العيادة وال يُنَصح بها للتبييض 
املنزيل )صــورة 3: أســنان الفك الســفيل وعليها املادة 
النتائج جًدا مرضية  لتبييض األسنان(. كانت  املستخدمة 

للمريضة ووافقت عىل إكمال الخطة العالجية.

في الموعد الثالث 
تم تحضري األســنان بنحت 1مم من طبقة املينا للجزء 
األمامي من األسنان العلوية. بعد االنتهاء من نحت األسنان 
تم تجهيزها ألخذ الطبعة النهائية عن طريق وضع الخيط 
الطبي داخل الجيب اللثوي الذي يتم إزالته بعد أخذ الطبعة 

النهائية. تَكُمن أهمية الخيط الطبي يف:
1. يساعد يف التحكم بالسائل العنقي الذي يُفرزه الجيب 

اللثــوي حيث يؤدي وجود أي رطوبــة خالل أخذ الطبعة 
النهائيــة إىل ظهور فقاعات فيها مما يُوجب إعادة أخذها 

يف أغلب األحيان.
2. تساعد املادة املستخدمة يف أخذ الطبعة النهائية عىل 
الوصول إىل عمق أكرب اللتقاط أدق التفاصيل كحافة السن 

التي تم نحتها.
ويف ختــام املوعد الثالــث وبعد اختيــار درجة اللون 
املطلوبة للفينــري تم عمل فينري مؤقــت للمريضة وتم 
تثبيتها عىل األســنان التي تم نحتها، وتم تعديلها حتى 
تكون مشابهة للشــكل النهائي بشكل كبري مع اختالف 

املادة امُلستخدمة.
بعد ذلك قمنا بإرسال الَطبعة النهائية إىل املعمل الخاص 
برتكيبات األسنان حتى يتم عمل الفينري بشكل نهائي. بعد 
تســلم القالب امُلحتوي عىل الفينري تم التأكد من سالمتها 

وسالمة أماكنها وأنه تم عملها حسب املطلوب.

في يوم التركيب النهائي 
الفينــري املؤقت، تنظيف وتحضري األســنان  إزالة  تم 
لتستقبل الفينري النهائي. قبل تثبيت الفينري بشكل نهائي 
تم وضعهــا وتجربتها بدون غراء للتأكــد من أنها تركب 
بشكل صحيح ولنتأكد من رضا املريضة عن الشكل واللون 
النهائي. بعد ذلك تم تثبيتها بشكل نهائي بمادة تؤدي دور 
الغراء )صورة 5: الصورة العلوية تبنّي ابتســامة املريضة 
بعد الرتكيب النهائي للفينري. الصورة السفلية تبنّي الفينري 

عىل الطابع النهائي(. 
بعد ذلك تم تنبيه املريضة عن رضورة االهتمام بالفينري 

واملحافظة عىل نظافة فمها وأسنانها.
بعد 3 أشــهر من الرتكيب جاءني اتصال من املريضة 
تبلغني أنها سعيدة جًدا بالنتيجة وأنها حصلت عىل وظيفة 
جيدة وأن عالقتها تحســنت مع من حولها. تمت متابعة 

الحالة عىل مدى عام وكانت النتيجة مرضية جًدا . 

3
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ما هو سرطان الفم؟
أنواع  أحــد  الفــم، هــو  - رسطــان 
الرسطانات، حيــث يحدث الورم يف أي جزء 
من الفم عىل سطح اللســان، يف الشفتني، 
داخل الخد، يف اللثة، يف سقف وأرضية الفم، 

يف اللوزتني، الغدد اللعابية.

اكتشاف المرض 
• من األكثر عرضة لرسطان الفم؟

-أي شــخص يمكن أن يصاب برسطان 
الفم. رسطانات الفم هي أكثر شــيوًعا عند 
وبصفة  األربعني عامــاً  األشــخاص فوق 
خاصة الرجــال. ففرصة وقوع هذا املرض 
املرأة، وتم تشــخيص 86 يف  للرجل ضعف 
املئة مــن الحاالت للمــرىض الذين تخطت 
أعمارهم 50 عاًما، كما ُوجد أنه بنسبة 90 
يف املئة من املصابني من الرجال مقابل 85  يف 
الحياة  املرض بنمط  يتعلق  النساء  املئة من 
والعوامل البيئية املحيطة به. لذا فمن املهم 
جًدا اكتشاف املرض مبكًرا والخضوع للعالج 

بأرسع وقت ممكن.

عالمات الكتشاف 
سرطان الفم مبكرًا

يعتقد معظم الناس أن مرض السرطان يصيب أماكن معينة في الجسم مثل الرئتين والثدي، 
لكن المرض يمكن أن يصيب الفم أيًضا، حيث يؤثر على الشفتين، اللسان، الوجنتين، والحلق. 

وهــذا المرض يمكن أن يصيب أّي شــخص في العالم، فوفًقا ألحدث التقارير قد تم تشــخيص 
أكثر من 40 ألف شــخص بإصابته بســرطان الفم، ويحصد هذا المرض عدًدا من األرواح سنوًيا؛ لذا 

فمن الضروري أن نعرف أكثر عن هذا المرض كقاتل صامت. 
وهنا سنتعرف على العالمات األولى التي تساعدنا في االكتشاف المبكر لسرطان الفم.

هل يؤدي سرطان الفم
 إلى الوفاة؟

- نعــم. أكثر مــن 1900 شــخص يف 
بريطانيا يموتون من رسطــان الفم يف كل 
عام. والعديد من هذه الوفيات يمكن تجنبها 

إذا تم اكتشــاف الرسطان يف وقت مبكر بما 
فيه الكفاية.

ومن الجدير بالذكــر أن مرىض رسطان 
الفم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين 
يصابون برسطان عنــق الرحم أو رسطان 

الجلد مثالً.

الدكتورة علياء خالد الفاضل 
طبيبة امتياز/ كلية الفارابي األهلية لطب األسنان 
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الكحول والتبغ
• ما مسببات رسطان الفم؟ 

- هناك سببان رئيسان لإلصابة بمرض 
رسطان الفم وهما الكحول والتبغ، اللذان من 
شأنهما زيادة مخاطر اإلصابة بهذا املرض، 
وبالرغم من ذلك فإن أحدث التقارير تشــري 
إىل وجود سبب أخر لإلصابة بهذا املرض وهو 
فريوس االتش بــي يف أو الفريوس الحليمي 
البرشي الذي يُعدُّ أهم العوامل املسببة ملرض 
رسطان الفــم، لكن قلة مــن الناس فقط 
من يعرفون أن هذا الفريوس هو املســبب 
الرئيــس لرسطان الفم. كمــا يُعدُّ التدخني 
أحد أهم األشــياء التي تزيــد من مخاطر 
اإلصابة برسطــان الفــم، إن ثلثي حاالت 
اإلصابة برسطان الفم ترتبط ارتباًطا وثيًقا 
التبغ، وبالرغــم من خطورة األمر  بتدخني 
فإنَّ البعــض ال يعي اآلثار الضارة للتدخني، 
لذا فمن الرضوري تقديم املعلومات الكافية 
ملساعدة املدخنني عىل اإلقالع عن هذه العادة 

السيئة التي تسبب رسطان الفم.

مراحل المرض
هناك عدة مراحل تساعدنا عىل فهم ذلك 

املرض بشكل أكرب وهي:
املرحلة صفر وتســمى بمرحلة ما قبل 
الرسطان، وفيها توجــد الخاليا الرسطانية 
داخل بطانة الفم، لكنها لم تنترش بعد كخاليا 
رسطانية حقيقية وهذه املرحلة ينبغي فيها 
التدخل الرسيــع والعالج بأرسع وقت حتى 
نقلل فرص تحول املرض إىل شكل أخطر يبدأ 

فيه الرسطان بالهجوم واالنتشار. 
املرحلــة األوىل وتســمى هــذه املرحلة 
الخاليا  تبدأ  حيــث  للغزو،  املبكرة  باملرحلة 
الرسطانيــة بالنمو خالل األنســجة األكثر 
عمًقا بأســفل الفم، وال يزيد حجمها عن 2 

سم، ولم تمتد بعد لألنسجة املجاورة والعقد 
الليمفاوية.

يتخطى  املرحلة  هذه  ويف  الثانية  املرحلة 
نمو الورم 2 ســم إىل أقل من 4 ســم، وهنا 
يكــون قد بدأ يف االنتشــار وصــوالً للعقد 

الليمفاوية.
املرحلة الثالثة ويف هــذه املرحلة يحدث 
يشء من اثنني؛ إمــا أن حجم الورم تعدى 4 
ســم وقد وصل إىل العقد الليمفاوية وأجزاء 
أخرى من الجســم. واالحتمــال الثاني أن 
يكون الــورم يف أي جهة وقد وصل إىل العقد 
الليمفاوية يف الجهة نفسها من العنق كخاليا 
رسطانيــة وال يتعدى نمو العقد الليمفاوية 

أكثر من 3 سم يف هذه املرحلة.
بدورها  املرحلة  وهــذه  الرابعة  املرحلة 
تنقســم إىل ثــالث مراحل أولهمــا يكون 
الرسطان قد انترش خالل األنسجة املحيطة 
فقد  الليمفاوية  العقد  أما  والفم،  بالشفتني 

تحتوي عىل خاليا رسطانية أو ال تحتوي.
املرحلة التالية وتعني أن الرسطان يمكن 
أن يكــون بأي حجم، وقد انترش إىل أبعد من 
العقد الليمفاوية يف الجهة نفسها من العنق 
أو عــىل كلتا الجهتني مــن العنق، ويصبح 

حجم أي عقدة أكرب من 6 سم. 
أما املرحلة األخرية وفيها يكون الرسطان 
قد امتــد إىل أجزاء أخرى من الجســم مثل 

الرئتني والعظام.
 

العالمات المبكرة
معظم العالمات املبكــرة لرسطان الفم 

التي يجب أن تعرفها: 
• رائحة الفم الكريهة.

• وجود بقع بيضــاء أو حمراء يف الحلق 
أو الفم

• قرحات ال تلتئم.
• فقدان الوزن بشكل غري طبيعي.

• تورم الوجنتني.
• مشكالت الكالم

• صعوبة يف البلع.
• السعال املستمر. 

الرائحة الكريهة
رائحة الفم الكريهة: بعض الناس يعانون 
من مشــكلة الرائحة الكريهة للفم التي لها 
أسباب عدة، لكن هذه الرائحة سببها وجود 
مشــكلة ما بالفم ولذلك إذا اســتمرت تلك 
املشــكلة لوقت طويل ولــم تفلح عديد من 
العالجات والطــرق املعروفة للتخلص منها 
الطبيــب فوًرا لتلقي  فيجب عليك مراجعة 

العالج املناسب.

بقع حمراء
وجود البقع الحمراء أو البيضاء يف الحلق 

أو الفم:
أوىل عالمات  البقــع  تلك  نعد  أن  يمكننا 
رسطــان الفم، فظهور بقــع غري طبيعية 
باللونني األحمر أو األبيض ســواء بالفم أو 
الحلق هذه البقع يف حد ذاتها ليست رسطانًا 
لكنها يمكن أن تؤدي إىل حدوث رسطان إذا 

تُركت دون عالج. 
هناك نوع من الفطريات يمكنه أن يسبب 
الفطر  إذا استطعت مقاومة هذا  البقع  تلك 
وزالت هذه البقع فال خوف من رسطان الفم 

هنا.
 

قرحات ال تلتئم
قرحات الفم أحد أهــم العالمات املبكرة 
الكتشــاف رسطان الفم وهــي عبارة عن 
جزء مترضر من الجلد ال يزول وال يؤلم عند 
مالمســته وتســتمر وجودها لوقت طويل 
إذا  إىل وجودها  أدَّى  بدون ســبب واضــح 
استمر وجود القرحة أكثر من ثالثة أسابيع 

يجب عليك زيارة طبيب األسنان.

القرح التي تظهر بســبب رسطان الفم 
تظهر عىل اللسان أو أسفله وأحيانًا تظهر يف 

أماكن أخرى بالفم.

فقد الوزن
آالم  الوزن بشــكل غري طبيعي:  فقدان 
الفم تســبب صعوبة يف البلــع واملضغ مما   بقعه حمراء في الفم بقعه بيضاء في الفم 
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يجعلك تقلل من األكل، لذا ال بُدَّ من مراجعة 
طبيب يف حال فقــدت أكثر من 4 إىل 5 كيلو 
جرامات يف وقت قصري بــدون اتباع حمية 
غذائية؛ فقد يُعــدُّ ذلك أحد العالمات املبكرة 

لوجود رسطان الفم.

تورم وتضخم
العنق  تورم  يمكنك مالحظة  الخد:  تورم 
متضخمة  ليمفاويــة  وجود عقد  بســبب 
ويمكــن أن تكون واحــدة أو أكثر من عقد 
إصابة  الليمفاويــة وذلك بســبب  البلــع 

برسطان الفم أو البلعوم. 
وجود نتــوءات ملتهبة وحمراء قد تعني 
وجود عدوى مــا، يف حالة زيادة حجم هذه 
النتوءات ببطء، فهذا قد يكون مؤرًشا لوجود 
العالمات  أهم  إحــدى  الفم، وهذه  رسطان 

التي يجب أن ننتبه لها جيًدا.

مشكالت الكالم
الفم  الكالم: يمكن لرسطان  مشكالت يف 
أيًضا أن يؤثــر عىل صوتــك ويجعله يبدو 
غريبًا؛ فتتغري نربة الصوت ســواء أصبحت 
أكثر حدة أو غلظــة، أحيانًا تنطق الكلمات 
بشــكل خاطف ورسيع وأحيانًا أخرى تجد 
صعوبة يف نطقها، إذا مررت بهذه األعراض 

يجب عليك مراجعــة الطبيب وتلقي العالج 
فــوًرا، فقد يمكن أن تكــون هذه األعراض 

إحدى أكثر عالمات رسطان الفم شيوًعا.

صعوبة البلع
صعوبــة يف البلــع: الشــعور باأللم أو 
الحرقة أثناء املضغ والبلع يمكن أن ينتج عن 
وجود رسطان الفم، حيث تشعر بأن الطعام 
يلتصق بحلقك وهذه عالمة أخرى لرسطان 

الفم.

سعال مستمر
الســعال املســتمر: هذه آخر العالمات 
التي يجب  التي تشري لوجود رسطان بالفم 
أال نغفلهــا أو نتجاهلها، فعندما تعاني من 
سعال مســتمر ملدة طويلة ومشكالت تطرأ 

عىل صوتك هنــا يجب مراجعة الطبيب قبل 
أن يصبــح األمر أكثر خطــورة، إضافة إىل 
العالمات األكثر شــيوًعا لرسطان الفم التي 
أخرى  عالمات  أيًضا  فهناك  ذكرها،  ســبق 
يمكن إضافتها مثل صعوبة تحريك الفك أو 
اللسان. تخلخل األسنان دون أسباب واضحة 
لحــدوث ذلك، نزيف غري طبيعــي بالفم أو 
تنميل. وجــود نتوءات بالفــم أو الحلق أو 
الشــفاه، تورم الشفاه من الرضوري زيارة 
الطبيــب إذا الحظت ظهور أي من األعراض 
التي ذكرناها واســتمرار وجودها ألكثر من 
السبب  اكتشــاف  أســبوعني؛ حتى يمكن 
الحقيقــي لوجودهــا ومن ثــم معالجته 

والقضاء عليه.

االكتشاف المبكر
هل يمكن الشفاء من رسطان الفم؟ 

- إذا رصــدت رسطــان الفــم يف وقت 
مبكر، فــإنَّ فرص الشــفاء الكامل جيدة، 
وكلما صغــر حجم القرحــة كانت أفضل 
فرصة للعالج. ومــع ذلك، الكثري من الناس 
يصلون مع األســف بعد فوات األوان، ألنهم 
ال يقومون بزيارة طبيب األسنان إال يف حال 

وجود شكوى سنية . 

 قرحه على اللسان

رسم يوضح الخطوات الثمانية للفحص الذاتي لمنطقة الفم للتأكد من خلوها من أي سرطانات



الوظيفــة: اي نوع كانــت  تندرج 
تحتهــا بنود وعقوبــات لكل موظف 
وذلك  فيها  للعمل  ومعايري  أسس  ولها 
ملصلحة الوطن أوالً وملصلحة املنشــأة 
وقد  متعددة  األهلية  فالوظائف  ثانيًا.. 
تكون ذات راتب عــاٍل لكن البعض ال 
يســتغل الفرصة وإنما يظل جالًســا 
يف  نادًما ساخًطا من وضعه وجلوسه 
يف  فهو  الحكومية،  الوظيفــة  انتظار 
رصاع داخيل مــع النفس وكيف يخدم 
يف القطاع األهيل وهو ذو مميزات أقل 
وليس فيه أمان وظيفي ولم يأخذ بعني 
االعتبار الخربة فاألجدر بذلك العمل يف 
القطاع األهــيل وأخذ الخربات حتى لو 
لم تأته الوظيفة الحكومية، فالخربات 
كفيلة بإخراج شــخص منتج للعمل، 
حيث إن الخربة هي أهم جزء أســايس 
من السرية الذاتية لكل موظف، فكلما 
كان املتقدم للوظيفــة ذا خربات أكثر 
فإنه يصبح لديه فرصة أكرب لقبوله يف 
الوظيفة عن غريه. من الذي ليس لديه 
خربات حتى وإن كان ذا شهادة عالية .
 مــن الواقــع رأيت كثــريًا من 
العزوف والنفور من وظائف القطاع 
األهيل،  حيث يظل الشخص  جالًسا 
بالســنوات عىل أن تأتيــه الوظيفة 
الحكوميــة، فمن املمكــن أن يظل 
مســتمًرا يف الجلــوس وقــد خرس 

عنرصين  مهمني هما الخربة واألجر 
املــادي  له، فعىل ســبيل املثال من 
تخصصوا مســاعدي طب أســنان 
القطاع  يف  العمل  من  العزوف  لديهم 
لتدنــي األجور وعدم  الخاص وذلك 

األمان الوظيفي .
ومن ناحية أخرى فإن إحســاس 
الشــخص بــأن ليس لديــه أمان 
وظيفي ذلك سوف يرتتب عليه أمور 
عدم  العمل،  يف  التقصري  منها  كثرية 
اإلخالص، الشعور بنقص عند تلقي 
العامة  املعايري  انعدام  اإلدارة،  أوامر 
للعالقــات املهنية، الشــعور الدائم 
الدائم عن وظيفة  البحــث  بالظلم، 

أفضل يف مكان آخر.
التأثري  نــرى  آخر  جانــب  ومن 
املوظف  عــىل  فقط  ليــس  والقلق 
الــذي يبحث عن األمــان الوظيفي 
فقــد نرى التخبطــات اإلدارية عىل 
املنشــأة نفســها وذلك لعدم ثبات 
يؤثر  سوف  فحتًما  لديهم،  املوظفني 
أي منشــأة يف حال  إنتاجيــة  عىل 
عزوف كثري مــن املوظفني بحثًا عن 

االستقرار .
ومن جانب آخر واقعي أصدر نظام 
العمل والعمــال الـ)مادة 77(. وهي 
مادة تنص عىل ]أنه إذا انتهى العقد 
لسبب غري مرشوع كان للطرف الذي 

أصابه رضر من هذا اإلنهاء الحق يف 
تعويض تقدره هيئة تسوية الخالفات 
لحقه  ما  فيــه  ويراعي  العماليــة، 
واحتمالية  وأدبية  مادية  من  أرضار 
الطرف  وظروف اإلنهاء وبذلك يكون 
الذي أنهى العقد بسبب غري مرشوع 
)العامل أو صاحب العمل( أن يعوض 
الطرف املترضر تعويًضا تقرره هيئة 

تسوية املخالفات العمالية(.
الكثــري بتعديل  وحاليًــا يطالب 
وإعــادة النظر يف هــذه املادة )77( 
الوظيفي  األمــان  لتوفــري  وذلــك 

للطاقات الوطنية. 
ومن منفذ آخر حّذرت وزارة العمل 
أي منشأة من الفصل التعسفي ضد 

السعوديني  وفًقا لهذه املادة.
ويف الختام  نحن من نصنع األمان 
الوظيفــي ال نحكــم وال تحكمــوا 
عىل أي قطاع أو عمل حر بالفشــل، 
اجتهدوا وثابروا، فالفرص الوظيفية 
االســتفادة  علينا  ويجب  محدودة، 
وتطوير  اســتغاللها  يف  أوقاتنا  من 
مهاراتنا واكتساب الخربات من العمل 
مهما كان  نــوع القطاع. فالخربات  
يف  الشــخص  مع  منتقلة  واملهارات 
السرية الذاتية دوًما وسوف  تفيدك يف 
مجاالتك العلمية وحتًما ستضيف لك 

ال عليك. 

 األمان الوظيفي بالوظيفة الحكومية
كثيــر يحلــم بالوظيفــة الحكومية بعد التخرج ويســعى لهــا دوًما بحًثا عن االســتقرار. 
وطننا لديه الكوادر الضخمة من أبنائه ممن يحملون الشــهادات العلمية المختلفة في 
جميــع الدرجات والتخصصــات، ولكن األغلب يبحث عن الوظيفــة الحكومية ويفضلها 
عن الوظيفة في القطاع الخاص، وذلك لعدة أســباب منهــا الراتب والعالوات والزيادات 
الســنوية واإلجازات، حيث يرى الموظفون أن الوظيفة الحكومية ضمان استمرار العمل  دون قلق، 

فهي تحقق ما يسمى إدارًيا  )األمان الوظيفي له(.

هند عبداهلل الدوسري 
مساعد طب أسنان -  وزارة الصحة
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يف الســابع من شــهر نوفمرب لعــام 2015م 
اختطفت يــد املنون أســتاذنا الدكتور صالح بن 
حمزة الســليماني يف مقر إقامتــه بأملانيا بعد أن 
عانى يف السنوات األخرية من مرض عضال، فغفر 

الله له وأسكنه فسيح جناته. 
والدكتور صالح السليماني أحد خريجي أملانيا 

من الرعيل األول من األطباء الســعوديني، 
حيث أنهــى مرحلــة البكالوريوس 

العامة  الجراحــة  يف  وتخصــص 
وانضم ألعضــاء هيئة التدريس 
يف كلية الطب يف جامعة الرياض 
ســابًقا )امللك ســعود اآلن( يف 

منتصف السبعينيات امليالدية.
صالح  الدكتــور  أســتاذنا   

-رحمه الله- كان لــه دور بارز يف 
اململكة،  يف  األسنان  طب  تعليم  مسرية 

فقد قام بتدريس مقرر الجراحة العامة لطلبة 
األسنان يف كلية طب األسنان يف جامعة امللك سعود 
يف نهاية السبعينيات امليالدية، ثم عمل وكيالً لكلية 
طب األسنان وشارك يف عمل الخطة الدراسية ألول 
كلية طب أســنان يف اململكة حينمــا تحول نظام 

التدريس من النظام السنوي إىل نظام الساعات. 
والدكتور صالح -غفر اللــه له- أصبح عميًدا 
لكلية طب األسنان ليكون آخر عميد من أساتذتنا 
يف الطب، الذين تعاقبوا عىل العمادة، حيث 
جاء ثالثًا خلًفا ألستاذنا األستاذ 
عبدالحليم  الدكتــور 
جاء  الــذي  بدر، 
ثانيًــا ألول عميد 
األســنان  لطب 
وهو  اململكــة  يف 
األستاذ  أســتاذنا 
أمــني  الدكتــور 
تركوا  وقد  رساج. 

الواضحــة يف تعليم طب األســنان يف  بصماتهم 
اململكة من خالل أول كلية أنشئت وعملوا من دون 

كلل أو ملل وقدموا ملهنة األسنان كثريًا. 
والدكتــور صالح -رحمه اللــه- كان لنا األب 
واألخ األكــرب واملوجــه، فقد غرس حــب العمل 
والقيم األخالقية يف من حوله، فكان أول شــخص 
يدخل الحرم الجامعــي يف الصباح الباكر 
يغادره مساء، وغرس  وآخر شخص 
املهنية فيمن حوله فكان  األخالق 
يف  عمله  طــوال  ثالثاء  يوم  كل 
من  ألكثر  األســنان  طب  كلية 
عرش ســنوات ملتزًما بعيادته 
وعملياتــه ومتابعة مرضاه يف 

املستشفيات الجامعية. 
عاد إىل كلية الطب بعد أن عمل 
أكثر من عرش ســنوات يف كلية طب 
األسنان ولكنه لم يستمر طويالً بها، فانتقل 
إىل امللحقية الصحية يف أملانيا لفرتة من الزمن، عاد 
بعدها إىل اململكة ولم يســتمر طويالً حتى طلب 
التقاعد ليعيش الفــرتة األخرية من حياته متنقالً 
بــني اململكة وأملانيــا حتى انتقــل للرفيق األعىل 

-رحمة الله عليه-. 
وســيظل الدكتور صالح السليماني حارًضا يف 
ذاكرة من درس يف كلية طب األســنان يف جامعة 
امللك ســعود أو عمل بها من بداية الثمانينيات إىل 
بداية التســعينيات امليالدية، فرحم الله أســتاذنا 
والصالحني  الشهداء  منازل  وأنزله  الدكتور صالح 
والصديقني وحســن أولئك رفيًقا. اللهم أعذه من 
عذاب القــرب ومن عذاب النــار. اللهم أجعل قربه 
روضة من رياض الجنه وأنزله منزالً مبارًكا فأنت 

خري املنزلني. 
الدكتور صالح  أســتاذنا  ألرسة  عزائي  ختاًما 
الســليماني وزمالئه وطلبته و”إنــا لله وإنا إليه 

راجعون”. 

الدكتور/ صالح الشمراني
عميد كلية الرياض لطب األسنان

  إلى جنة الخلد
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خ لنحيا ناجحين..
يختلف معنى النجاح من شــخص آلخر، بينما نجد أن مفهوم البعض اآلخر أن الحياة مثالية 
خالية من املصاعب، وهذا بعيد كل البعد عن مفهوم النجاح فالحياة مشوار ال يخلو من العقبات، 

فعدم بلوغ الهدف ال يعني الفشل والذي بدوره ال يربر االبتعاد أو االستسالم . 
لو صار هدفنا األول هو تطوير مهاراتنا وعدم التوقف عن تعلم واستكشاف مهارات جديدة، 
وكذلك التفكري بطريقة إيجابية وأن لكل مشــكلة حّل، ويف كل عقبة تُواجهك يف الحياة يُقابلها 
فرصة كبرية للنجاح، أو أي من تلك الســلوكيات التي من شــأنها أن تُعّزز الثقة بالنفس وتزيد 

النفس إرصاًرا وعزماً لتحقيق ماتريد.
فحينما ننظر لحياة املرســلني وكيف حققوا من رســالة الدعوة اإلصالح، وخري شاهد خاتم 
املرســلني نبينا محمد صىل الله عليه وسلم وكيف نبغ وبرز منذ صغره رغم نشأته يتيماً، وكيف 
نجح يف التأثري يف حياة الكثريين من حولــه والذي مازال تأثريه حتى اآلن عىل املليارات من األمة 

اإلسالمية؛ فبال شك لهاهو النجاح يف أعىل صوره.
وال نغفــل عن النماذج املميزة يف زمننا الحارض حيث نجد العديد من الصور امللهمة للنجاح يف 

التقدم الصناعي والعسكري والتعليمي والصحي وغريها من صور التنافس الكبري بني الدول. 
فليكن هدفنا صناعة يشء جديد يف حياتنا ولبالدنا و ملجتمعنا لديننا ولدنيانا ، فنحن قادرون 

عىل رسم لوحة النجاح ولكننا بحاجة إىل أدوات الرسم.
ومن أراد النجاح فليتعلق بالله ويلح يف الدعاء بني يديه )) َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْســتَِجْب َلُكْم 
((]غافر:60[.ولنعلــم أن مفاتيح التوفيق بيد الله القريب املجيب، فالتمســها منه؛ فبالتأكيد 
الناجحون متوكلون عىل الله واثقون بأنهم لن يحققوا شــيئاً إال بتوفيق الله. التفاؤل والنظرة 
الحســنة للحياة ال تغيب يف حياة الناجحني، لديهم حسن ظٍن بالله، يرتقبون اليرس بعد العرس، 

لديهم أمل أن القادم من األيام سيكون أجمل .
وال نغفــل أن من أبرز مقومات النجاح “تحقيق مبدأ التعاون” قال تعاىل: ))َوتََعاَونُوا َعىَل اْلرِبِّ 
َوالتَّْقَوى (( تعاون مع أرستك وأصدقاءك لتحقق آمالك وآمالهم، تعاون مع زمالء العمل لتحقيق 

االتقان والجودة.
أحبتي لنجعل هدفنا أن نســابق الزمن وأن نجدد الحياة ومنافسة اآلخرين يف صناعة الحياة، 
اللهم اجعلنا من الناجحني يف الدنيا واآلخرة، اللهم يرس لنا كل عسري وافتح أبواب التوفيق لطالب 

النجاح، اللهم ارزقنا الهمة العالية يف سائر أمورنا .

بقلم/ أمل بنت عبد اهلل بن دريس
سكرترية التحرير يف مجلة آفاق طب األسنان
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محطات طبية
من العالم

 العدد 29
 يناير 2016 

سنان 
ب األ

ط
ق 

آفا

خلصت دراسة طبية إىل أن تناول الطعام خارج املنزل مرة واحدة فقط 
يف األسبوع يزيد احتمال اإلصابة بضغط الدم املرتفع. ووجدت الدراسة 
أن الذين يتناولون الوجبــات الرسيعة بانتظام أكثر عرضة لإلصابة يف 
مرحلة ما قبل ارتفاع ضغــط الدم، حيث يرفع تناول وجبة إضافية يف 
الخارج أسبوعيًا هذا االحتمال بنسبة 6 يف املائة، حسبما ذكرت النسخة 

اإللكرتونية من صحيفة دييل ميل.
وتناول الطعام يف املطاعم مرتبط باستهالك نسبة أعىل من 

وامللح  املشبعة  والدهون  السعرات 
ضغط  ارتفاع  تســبب  وكلها 

الدم. ووضعت الربوفيسورة 
تازين جافار من كلية ديوك 

عليها  وأرشفــت  الدراســة 
للتوصل إىل الســلوك املرتبط 
بارتفــاع ضغط الــدم لدى 
الســكان اليافعني يف جنوب 

واستطلع  آســيا.  رشق 
طالــب   501 فريقهــا 

جامعي تــرتاوح أعمارهم 

بني 18  و40 يف سنغافورة. وتم جمع بيانات بشأن ضغط الدم ومؤرش 
كتلة الجســم وأســلوب الحياة بما يف ذلك تناول الطعام خارج املنزل 

ومستوى النشاط البدني. ثم جرى رصد الصلة بارتفاع ضغط الدم.
ووجد الباحثون، باســتخدام التحليل اإلحصائي، أن 27.4 يف املائة من 
الســكان يعانون من مرحلة ما قبل الضغط، وأن 38 من تلك النســبة 
يتناولون أكثر من 12 وجبة خارج املنزل أســبوعيًا، يف حني أن 
التحليل عىل أســاس الجنس أظهــر أن مرحلة ما 
قبل الضغط أكثر شيوًعا بني الرجال )49 يف املائة( 
من النســاء )9 باملائة(. والجديد يف الدراســة هو 
الصلــة التي تمكن فريق الربوفيســور جافار من 
إظهارها بني مرحلة ما قبــل الضغط وضغط الدم 
املرتفع بتناول الوجبــات خارج املنزل. وقالت 
املستقبلية  الدراســات  إن  جافار: 
يجب أن تفحص أثر برامج 
الحياة  أســلوب  تعديل 
ضغط  مســتويات  عىل 
املعرضني  لألفــراد  الدم 

لإلصابة. 

أوضحت دراســة طبية فنلندية حديثــة أن تكثيف عالج 
األطفال الرضع ممن هم يف عمر ســتة أشهر وأقل 
املبكرة من  الحيوية تزيد يف طفولتهم  باملضادات 
والوزن  للســمنة  وتعرضهم  معاناتهم  احتمال 

الزائد بنسبة كبرية. 
وكانت هذه الدراســة قد اعتمدت يف نتائجها 
عىل أبحاث وتجارب أثبتت أن نصف األطفال 
البدناء يف عمر 5 سنوات وثلث من هم يف عمر 

10 سنوات كانت أحد أسباب سمنتهم الرئيسة 
عالجهم يف مراحل مبكرة من أعمارهم 

باملضادات الحيوية. 
وبيّنت الدراســة أيًضا أن العالج 

باملضــادات الحيوية يؤثر أيًضا 
يف طــول القامة عند األطفال، 
حيــث كان هنــاك فارق يف 

الزيادة لصالح من تناولوها يف مراحل عالجية يف ســن مبكرة 
مقارنة بمن لم يضطروا لذلك.

وفرس املرشفون عىل هذه الدراسة أحد األسباب الرئيسة 
التي تجعل املضادات الحيوية تتسبب يف زيادة الوزن 
هو كونها تقتــل بعض أنواع بكترييا األمعاء الدقيقة 
املفيدة، التي تســتهلك نســبة من الطعــام، الذي 
يتناوله الطفل، إضافــة إىل أن ذلك يؤدي أيًضا إىل 

فتح الشهية بعالقة طردية 
كما جاء يف هذه الدراســة أن من املضاعفات 
والعواقب التي تنتــج عن اإلفراط يف العالج 
الحيوية هو حصول  باملضــادات  املبكر 
ضعف شــبه عام يف املقاومة املرضية 
الصغار  هــؤالء  عند  العامة  واملناعة 
بســبب اعتمادهــم األويل عىل هذه 

العقاقري الطبية. 

تناول الوجبات السريعة مرة أسبوعيًا
يزيد احتمال االصابة بضغط الدم

المضادات الحيوية تصيب األطفال بالسمنة
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كشــفت دراســة طبية نرويجية بحثت يف تبعات املعاناة من األرق 
وارتباطه باإلحساس باأللم والقدرة عىل تحمله أن نسبة اإلحساس 
تزداد، بينما تنقص القدرة عــىل التحمل عند من يعانون من األرق 

باملقارنة بغريهم ممن يحظون بالقدر الكايف من النوم يف الليل. 
واعتمدت الدراســة إلثبات مــا توصلت إليه عــىل تجربة قوامها 
مجموعتان من النســاء والرجال البالغني تعانــي األوىل من األرق 
وصعوبة النوم بينما تتمتع الثانية بساعات جيدة من النوم العميق 
ليالً لقياس نســبة التفاوت بني الفريقني يف إحساس وتحمل األلم 
بشــكل عام.  وتبني للمرشفني عىل الدراسة والباحثني أن املنتسبني 
ملجموعة األرق يشــعرون برسعة بلســعة املاء البــارد فور وضع 
أيديهم فيــه ويخرجونها برسعة لعدم قدرتهــم عىل تحمل درجة 
حرارته املنخفضة للوقت املحدد الذي يطلب منهم إبقاء اليدين فيه.  
وبفــارق واضح يتأخر فريق املجموعة التــي حظيت بنوم جيد يف 
شعورهم بربودة املاء وتحملهم ملدة أطول من نظرائهم يف املجموعة 
األوىل يف فرتة إبقاء اليدين داخل املاء البارد. وأوضحت الدراسة التي 
أجريت يف املعهــد النرويجي العام ألبحاث الصحة العام وبقســم 
علم أبحاث النــوم أن اضطرابات النوم وما يتبعها من قلق وضغط 
نفيس وعصبي هي ما يؤدي إىل التأثر السلبي باإلحساس والشعور 

والتنبه الزائد للمحيط املالمس وهي أمور تتفاقم لألسوأ عند ارتفاع 
املعدالت السيئة الختالل النوم واملعاناة من األرق. 

ونصحت الدراســة يف نهاية تقريرها من يعانون من هذه األمور أن 
يهتموا بمعالجتها قبل تطورها لحد يخرجها عن السيطرة بالحرص 

عىل ما يمنع حصول اضطرابات النوم هذه واملعاناة من األرق. 

قال علماء مــن جامعة "هارفارد" األمريكية: إنهــم توصلوا إىل دواء 
وصفوه بالســحري من املمكن أن يشكل ابتكاًرا وسبًقا علميًا متقدًما 
يف مجال عالج السمنة بأسهل الطرق وأرسعها وذلك ببساطة من خالل 

تحويل الدهون السيئة يف الجسم إىل جيدة. 
ويقــول العلماء الذين أرشفوا عىل إنتاج هــذا العقار الطبي: إنه يعمل 
عىل تحويل تلك الدهون الضارة املؤدية إىل السمنة إىل إعادة تحويرها إىل 

نافعة باستغالل عملية حرق السعرات الحرارية وبالتايل تكون املحصلة 
النهائية عدم تراكم الدهون يف الجسم وحرق السعرات الزائدة للحماية 
من السمنة وتبعاتها من األمراض الناتجة عنها مثل السكري وأمراض 
القلب وغريها.  وكان هذا الدواء الذي اشرتك يف دراساته وأبحاثه علماء 
من جامعة هارفارد ومركز ماساتشوســتس الطبــي لألبحاث نتاج 
تجارب امتدت لعرش ســنوات إىل املركبات الداخلية يف الجسم املسؤولة 
عن آلية تخزين الدهــون يف الخاليا ونجحــوا يف تطوير بعض الطرق 
الخارجية املســاعدة لتعزيز عملها يف إنتاج هرمون السريوتونني املهم 
جًدا يف عملية التمثيل الغذائي، حيث إن زيادته ونقصه تؤثران يف ارتفاع 
وانخفاض الوزن.  وبحســب ما جاء يف التقرير املنشور عن فوائد هذا 
العقار الطبي الذي تم وصفه بالسحري فإن التجارب املخربية أثبتت أن 
عملية تخفيف الوزن واملحافظة عىل الوزن املثايل والوقاية من األمراض 
التابعة ســلبيًا لذلك تختفي كّلها بمجرد تناوله بانتظام وتحت إرشاف 
طبي.  ويعني ذلك أن هذا العقار ســرييح من يتناولونه من ممارســة 
الرياضــة ويتيح لهم تناول ما يريدون من أصناف وأنواع األطعمة ولن 
يكلفهم األمر سوى املداومة عليه لفرتة زمنية معينة ملنع اآلثار السلبية 

الكثرية التي قد تنتج عن ذلك بتأديته توازنًا عاًما وشامالً للجسم. 

األرق يزيد من اإلحساس باأللم

دواء »سحري« إلنقاص الوزن بدون جهد
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بيّنت دراســة طبية أمريكية جديدة أن تناول الكعك والبسكويت 
وأغلبية املعجنات واملخبوزات املعدة بالطريقة نفسها لها أثر ضار 
جــًدا عىل مناطق الحفظ والتذكر يف الدماغ مما يؤدي مســتقبالً 

وعىل املدى البعيد إىل ضعف الذاكرة بشكل عام.
وأوضحت الدراســة التي أجريت يف مركز أبحاث التغذية الصحية 
العامة يف مركز أبحاث جامعــة كاليفورنيا األمريكية أن الدهون 
والزيوت املتحولة الصناعيــة التي يطلق عليها املهدرجة الجزئية 

ينتج عن تراكمها الزائد يف الجسم سلبيات كثرية.
ومن األعراض السلبية لهذه الدهون عموًما 

للشــخص من  االفرتايض  العمر  تقليل 
خــالل زيادة الــوزن وتبعاته من 

وأمراض  الكوليسرتول  ارتفاع 
السكري،  من  واملعاناة  القلب 
الدهون  هذه  تأثري  إىل  إضافة 
عىل الذاكــرة وإضعافها كما 

جاء يف الدراسة.
واعتمدت هذه الدراســة يف بيان 

إيضاح نتائجها عىل تجارب أجريت 
عــىل مجموعــة مــن املتطوعني ممن 

خضعوا الختبارات ذاكرة بعــد انتظامهم بتناول 

وجبات غذائية تحتوي عىل الكعك والبسكويت ليظهر تأثر قدرات 
التذكر عندهم مقارنة بغريهم.

وبحسب ما ذكرت النتائج فقد تبنّي بأن خالصة الدهون والزيوت 
املرتاكمة ظهــرت نتائجها الســلبية عىل خاصيــة التذكر عند 
املشاركني يف أبحاث الدراســة من حيث ضعف قدرتهم عىل تذكر 

األحداث الجديدة بعد برنامجهم الغذائي املحدث.
ويف التفاصيل فقد أخفق املشاركون يف تذكر مجموعة من الكلمات 
كانت تعرض عليهم مكتوبة يف بطاقات ملونة ثم يطلب 
املقصودة وهو  بالكلمات  األلوان  منهم ربط 
تطبيقه  يف  فشــلوا  الــذي  األمر 
النصف تقريبًا  بنسبة تجاوزت 
ونصحت  املشاركني.  ألغلبية 
هذه  عــىل  بناء  الدراســة 
التخفيف  برضورة  النتائج 
قدر اإلمــكان من مثل هذه 
النوعيات من األطعمة بشكل 
عام والتــي تعتمد يف إنتاجها 
الزيوت  مــن  األنواع  هــذه  عىل 
والدهــون غري املشــبعة واملتحولة 

واستبدالها باملنتجات الطبيعية الصحية. 

حّذرت دراسة صحية أمريكية أجريت يف املركز 
الوطني بأن أكواب "الفلني" وجميع حاويات 
املواد الغذائية املصنوعة من هذه املادة تحتوي 
عىل مركبات الســتايرين الكيميائية املسببة 

مبارشة للرسطان. 
ويقول العلماء املرشفون عىل هذه الدراســة: 
والتحليالت  واالختبــارات  األبحاث  إن جميع 
التي اعتمــدت عليها نتائجهم بيّنت بأنها من 
مادة الستايرين شــديدة السمية والخطورة 
عىل صحة اإلنسان بشكل عام وخصوًصا عند 
تفاعلها مع حرارة املواد الغذائية أو التسخني. 
ونبهت الدراسة التي اشرتك يف تقييمها علماء 
وتأثري  العامــة  الصحة  يف  وأطبــاء  وخرباء 

العلماء يحذرون من األكواب وحافظات 
الطعام المصنوعة من "الفلين"

الخطورة  شديدة  باملراحل  الصناعية  العوامل 
عليهــا بأن مخرجات دراســتهم هذه قامت 
عىل أبحاث دامت لثالث سنوات لتشمل جميع 

األوجه والجوانب العامة لها. 

يف  الكيميائية  الستايرين  مركبات  دخلت  وقد 
الغذائية املختلفة  صناعة األكواب والحاويات 
وغريها  الشفافة  التغليف  ومواد  األطباق  من 
كبديل ملادة البوليســتريين لكــون تكلفتها 
املادية أقل بشــكل عام عىل الرغم من ضعف 
جودتها يف الغالب.  وكانــت جهات وهيئات 
صحيــة حكومية وأهليــة يف اململكة املتحدة 
والواليــات املتحــدة قد حّذرت يف دراســات 
ســابقة من خطورة "أكــواب رغوة الفلني" 
عنــد بداية ظهورهــا عىل الصحــة عموًما 
الصحية  باملعايري  والتزامها  مطابقتها  وعدم 
األوروبية واألمريكية بما يســتوجب رضورة 

عدم استعمالها واالستغناء عنها. 

الكعك والبسكويت يضعفان الذاكرة
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نصائح نموذجية
في

العام الجديد
التمتع بصحة جيدة جســديًا ونفســيًا وعقليًا 
والبعد عن األمراض غاية يتمناها الجميع، وقد وضع 
العلماء النصائح التاليــة والتي توفر فرصة العيش 

بصحة وسعادة منها:
1. اتبع نظاًما غذائيًا صحيًا متوازنًا بشــكل يومي 
بحيث يصبح عادة متأصلة وأسلوب حياة، وحاول أن 
تجّوع نفسك من وقت إىل آخر وهذا ال يعني الحرمان 
من الطعام كلياً وإنما االكتفاء باستهالك 600 سعرة 
للنساء  للرجال و500 ســعرة حرارية  حرارية يوميًا 
بمعدل مرة يف األســبوع، فوفــق العلماء فإن تجويع 
الشخص نفســه ال يســاعد يف ضياع الوزن فحسب 
بل يســهم يف تقليل خطر اإلصابة باألمراض املزمنة 
كالرسطان وأمراض القلب الوقائية والخرف الشيخي.

النشاط الرياضي
اليومــي يف رحاب  الريايض  النشــاط  2. مارس 
الفضــاءات الخرضاء، فهنــاك أدلــة متزايدة بأن 
التمارين يف أحضان الطبيعة تسهم يف تعزيز الصحة 

العامة وخصوًصا العقلية.
 كما دلت الدراســة بأن مجرد إجراء فرتة قصرية 
من التمارين وسط بيئة خرضاء يحسن من الصحة 
العقلية لإِلنســان، وبشكل عام فإن الرياضة تساعد 
يف التحكــم بالوزن وتصون صحة العظام والعضالت 
واملفاصل وتحســن املــزاج وتقلل فرصــة اإلصابة 

باألمراض كالسكري واألزمات القلبية.

سلوك خاطئ 
3. تخلَّ عن السلوكيات الخاطئة وتشمل:

-  التدخني بكافة أنواعه.
- عدم تناول وجبة اإلفطار.

-  اعتماد الوجبات الرسيعة بشكل روتيني.
-  اإلفراط يف تناول السكريات واألطعمة الدسمة 

واملقلية.
-  اإلكثار من املرشوبات املنبهة.

-  اإلفراط يف استهالك امللح واألطعمة املالحة.

-  عدم تناول ما يكفي من الخضار والفواكه.
-  السهر وقلة النوم.

-  اإلفراط يف اســتعمال أدوية مــن دون وصفة 
طبية.

الهواء الطلق
4. اخــرج إىل الهواء الطلق والشــمس وحاول أن 
يكون ذلك عىل جدول حياتك اليومية، فامليش يف الهواء 
الطلق يطلق العنان لطرح بعــض النواقل العصبية 
التي تسمح بتجديد نشــاط الجسم وتحسني املزاج 
وتقوية الذاكرة وزيادة القــدرة عىل الرتكيز، كما أن 
ألشعة الشــمس دوًرا يف تصنيع الفيتامني “د”، الذي 
يُعدُّ وجوده أساســيًا لتأمــني امتصاص الكلس من 
األمعاء وبالتايل إىل تركيزه يف عظام اإِلنسان، مع العلم 
أن 90  يف املئة من حاجة الجسم من فتامني “د” يتم 
تأمينها من خالل تعرض الجلد ألشعة الشمس، لذلك 

ال بُّد من التعرض لها يوميًا.

عالقات اجتماعية
5. حاول أن تبنــي عالقات اجتماعية جيدة، فهي 
البوابة التي تسهم يف دعم الصحة النفسية والذهنية، 
ألنّها تخفف من األعباء النفسية وتساعد عىل تأمني 
الدعم العاطفــي واملعنوي الذي يحتاجه اإِلنســان 
يف األيام الصعبة، كما أن ممارســة بعض الهوايات 
املمتعة يســاعد عىل االسرتخاء ويســمح بالتمتع 

بصحة أفضل.
6. قم بعمل الفحوصات الطبية الدورية يف أوانها 
من أجل رصد األمراض التي تندلع يف الجســم بشكل 
صامت، دون أن تعطي أي خرب عن وجودها يف البداية 
مما يجعلها تنترش وتــزداد لتصل إىل مرحلة يصعب 

إصالحها.
وختاًمــا فإن العبور إىل حياة صحية ومســتقبل 
حياتي آمن يحتاج من اإِلنسان إىل تغريات بسيطة يف 
طريقة املعيشة اليومية التي تضمن عند االلتزام بها 

صحة أفضل وعمًرا أطول بمشيئة الله. 

2016
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For further informationVenueDetailsDate

http://aeedc.com/Dubai
UAE

 UAE International
 Dental Conference &

 Arab Dental Exhibition –
AEEDC Dubai 2016

24, February 
2016

Tel.: +34 91 722 5030 // 5000
Fax: +34 91 722 5804 // 5791

Director: Mr. Alfonso de Borbon
Commercial Director: Javier Sanz de Andino

E-mail: expodental@ifema.es
Website: www.expodental.ifema.es

 Madrid
Spain

Expodental 2016
 14th International
 Dental Equipment,

 Supplies and Services
Show

10-12, March
2016

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

Vancouver
Canda

 Pacific Dental
Conference

17-19, March
   

2016

http://makkahdentalmeeting.org/wsite/Makkah
KSA

 The 13th Makkah
 International Dental

  Conference

22-24, March
2016

Tel: +86 20 83549150 // 83558271 // 83561174 // 
83517102 // 83547321
Fax:+86 20 83549078

E-mail: dental@ste.cn
Website: www.dentalsouthchina.com

 Guangzhou
China 

Dental South 2016
China

25, March
   

2016
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اختارها لكم الدكتور/ قيصر كباش

األمل والحياة
أن فتاة ممددة عىل فراشــها  يحكى 
تعاني من مرض خطري، ســألت أختها 
الكربى وهي تراقب شــجرة بالقرب من 

نافذتها: كم ورقة باقية عىل الشجرة؟
الدمع:  ملؤها  بعــني  األخت  فأجابت 
الطفلة  أجابت  يا حبيبتي؟!  تسألني  ملاذا 

املريضة:
ألني أعلم أن أيامي ستنتهي مع وقوع 

آخر ورقة من الشجرة؟
ردت األخت وهي تبتســم: إذن حتى 
الحني سنســتمتع بحياتنا ونعيش  ذلك 

أياًما جميلة.
ومرت األيام، وتساقطت األوراق تباًعا، 

وبقيت ورقة واحدة لم تسقط..
ظنًا  تراقبها  املريضــة  الطفلة  ظلت 
منها أنه يف اليوم الذي ستسقط فيه هذه 
الورقة ســينهي املرض حياتها، انقىض 
الخريف، وبعده الشــتاء، ومرت السنة، 
مع  سعيدة  والفتاة  الورقة!!  تسقط  ولم 
أختها، وقد بدأت تســتعيد عافيتها من 
أول ما  تماًما، فكان  جديد. حتى شفيت 
فعلته أنها ذهبت لــرتى معجزة الورقة 
التي لم تسقط فوجدتها ورقة بالستيكية 

ثبتتها أختها عىل الشجرة.
األمل روح أخرى، إن فقدت األمل فال 

تحرم غريك منه..
األمل يصنع املعجزات، ويعطي الرضا 

والسعادة.

حكم وأقوال:
*  قال حكيم البنه ذات يوٍم: 

*  ال تعاتب من خاَن وغدْر.. وال تالحق من تركك وهجْر..

*  وال يغرنك من كان شكله كالقمر.. وسامح وال تجعل قلبك كالحجْر

*  واغفر زلة صاحٍب فهو من البرْش.. وأحفظ رسَك واجعله مثل عمق البحْر

*  وال تندم وأجعل من ندمك دروًسا وعربْ..

*  وكن صاحب عزيمة وإرادة وال تتساقط مثل ورق الشجْر. 
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فوائد لغوية
• ما الفرق بني الصمت والسكوت؟

-  الصمت: يتولد من األدب والحكمة.
-  السكوت: يتولد من الخوف.

• ما الفرق بني الكآبة والحزن؟
-  الكآبة: تظهر عىل الوجه.

-  الحزن: يكون يف القلب.
• ما الفرق بني التلقني والتعليم:
-  التلقني: يكون يف الكالم فقط.

-  التعليم: يكون يف الكالم وغريه.
فنقول: لقنه الشعر وال يقال: لقنه حرفة النجارة مثالً.

• ما الفرق بني الجسد والبدن:
- الجسد: هو جسم اإِلنسان من الرأس إىل القدمني.
-  البدن: هو الجزء العلوي فقط من جسم اإِلنسان.

• ما الفرق بني التضاد والتناقض:
-  التضاد: يكون يف األفعال.

-  التناقض: يكون يف األقوال.

الصديقان 
كان هنــاك صديقــان يمشــيان يف 
تخاصما  ســريهما  وأثناء  الصحــراء، 
فصفع أحدهما اآلخــر، وتألم الصاحب 
لصفعة صاحبه، فســكت ولم يتكلم، بل 

كتب عىل الرمل: 
عىل  صفعني  أصحابــي  أعز  اليوم   “
بحرية  فوجدا  رحلتهما  وواصال  وجهي” 
صغرية وقررا أن يســتحما فيها، ولكن 
الذي انصفع وتألم غرق أثناء الســباحة 
فأنقذه صاحبه الذي صفعه، وملا أفاق من 

الغرق ابتسم ثم قام ونحت عىل الصخر:

“ اليوم أعز أصحابي أنقذ حياتي “.
فسأله صاحبه: عندما صفعتك كتبت 
عىل الرمل، ولكن عندمــا أنقذت حياتك 

كتبت عىل الحجر! فلماذا؟
فابتســم وأجاب: عندما يجرحنا من 
نحب علينا أن نكتب ما حدث عىل الرمل 
لتمسحه رياح التسامح والغفران، ولكن 
حني يعمل الحبيب شــيئًا رائًعا علينا أن 
ننحته عىل الصخــر حتى يبقى يف ذاكرة 

القلب حيث ال رياح تمحوه.

لألخالق ثمن
مقهى يف فرنســا.. إذا طلبت القهوة فيه 

وقلت للبائع:
-  واحد قهوة.. فسوف تدفع 3 يورو.

-  وإذا قلــت: لو ســمحت واحد قهوة 
فسوف تدفع 2 يورو.

-  ولــو قلت: صباح الخــري.. واحد قهوة لو 
سمحت فستحصل عليها بـ 1 يورو فقط . 

• قال رجل ثقيل الدم يوًما للشاعر املعروف بشار بن برد وكان رضيًرا: 
ما أعمى الّله إِنسانًا اال عوضه، فبماذا عوضك أنت؟ 

فرد بشار بن برد: عوضني بأال أرى أمثالك.
• الكاتب الساخر برناردشــو، قال له كاتب مغرور: أنا أفضل منك! فأنت تكتب 

بحثًا عن املال، وأنا أكتب بحثًا عن الشهرة.
فأجابه برناردشو عىل الفور: صدقت، فكل منا يبحث عما ينقصه.

• تزوج رجل أعمى بامرأة، فقالت له: لو رأيَت جمايل لعجبَت! فقال: لو كنِت كما 
تقولني ملا تركِك املبرصون يل.

• أراد رجل إحراج املتنبي فقال له: رأيتك من بعيد فظننتك امرأة! فأجابه املتنبي: 
وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجالً..

•حني رأى الكاتب العربي نجيب محفوظ طفالً يبيع الحلوى عند إشارة املرور.. 
بكى وقال:

وأحالم األطفال قطعة حلوى.. وهذا طفل يبيع حلمه.

في فن الرد 
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مواهب

د/ أسماء أحمد يعقوب فادن
استاذ مشارك يف طب الفم /كلية طب االسنان/ جامعة امللك سعود

عضو مجلس إدارة الجمعية السعوديه لطب االسنان.
هوايه متأخره للرسم تعليم ذاتي وتشجيع وتقدير ممن حويل

هواية متأخرة في الرسم
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وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان

في مناطق ومحافظات المملكة
محافظة جدة

أ. د. ياسر محمد اخلياري

ج: 0500545043

 ت: 012/6402000   حتويلة )73946(

 ف:  012/6404166

 ص. ب. 54756 جدة 21524

alkhiary@gmail.com

منطقة المدينة المنورة
 د. سليمان بن فارج التميمي

 ج: 0505313179

 ت:  014/8462615  

 ف : 8460550 /014    

 ص.ب 5043 املدينة املنورة 

 sftmim@yahoo.com

محافظة العاصمة المقدسة
 د. مشاري بن فرج العتيبي        

 ج: 0506526293

 ص.ب 57550 مكة 21955

 ت : 025530085 حتويلة 115

ف : 0125530071

 m_alotaibi@hotmail.com 

محافظة الطائف
 د. عبداهلل بن فالح النفيعي           

ج: 0555700711

ت: 012/7494398

ف: 012/7450296

ص. ب. 3366  الطائف

alnofaie@hotmail.com

 محافظة الخبر
أ.سامي الفزع

ج:0505931791

amialfazae@yahoo.com

 محافظة بيشة
د. حسن بن علي البيشي

ج: 0595921112  

ت: 6228696 / 017

ف : 6222855 / 017

ص . ب 448  بيشة 

h7707@hotmail.com

 منطقة عسير 
د. محمد الفارسي

ج : 0562242227

ت: 0172419495

        mohd@drmohdalfarsi.com

 منطقة الباحة
د. عيد بن عتيق الزهراني

ج:0504588700 

ت: 0177253916

ف: 0177253916

ص.ب 282 الباحة مركز طب األسنان

dreidatiq@yahoo.com

محافظة القريات
د. طالل بن عويد العنزي

ج: 0504869601

ت:0146429994 حتويلة 104

ف: 0146426124

talalenazi@yahoo.com

منطقة الجوف
د.بدر بن كرمي الزارع

ج: 0505391642

ت: 046251570

bkalzarea@ju.edu.sa

منطقة نجران
د. سعيد اليامي    

ج: 0551517171

ت: 017/5225167

alyami.s@hotmail.com

منطقة القصيم
د. عبدالعزيز بن صالح العمرو   

ج: 0505144810 -  0590144810

ت: 016/3261981  

ف: 016/3261981

ص. ب. 2290 بريدة 

azamro@gmail.com

منطقة جازان
د. عبدالوهاب حسني األمير

ج: 0500084332

منطقة حائل
د. معزي بن إبراهيم املنصور    

ج: 0505274972

ت: 016/5326436

ف: 016/5336762

ص. ب. 656  حائل

mmoazzy@hotmail.com

تواصل
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أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان
املسمى الوظيفي االسم 

د. محمد بن إبراهيم العبيداء 
رئيس مجلس إدارة الجمعية

أستاذ مشارك قسم إصالح األسنان كلية طب 

األسنان – جامعة امللك سعود

د. عصام بن مسعود الحيدري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

استشاري إصالح األسنان وزارة الصحة

د. فيصل بن عبد العزيز الشعيل
أمني مجلس اإلدارة

استشاري اصالح األسنان بمستشفى األمري 

فيصل بن فهد للطب الريايض

د. محمد بن عبد اهلل الشهري
أمني مال الجمعية

استشاري اصالح وزراعة األسنان، كلية الطب 

واملستشفيات الجامعية جامعة امللك سعود

د. عبد اهلل بن صالح الكريديس
عضو مجلس اإلدارة

مستشار وكيل وزارة الصحة للتخطيط 

واقتصاديات الصحة

د. عاصم بن عبد الرحمن األنصاري
عضو مجلس اإلدارة

وكيل كلية طب األسنان للشؤون األكاديمية

  جامعة الدمام

د. مشاري بن فرج العتيبي 
عضو مجلس اإلدارة

مدير مركز صحي قوى األمن بالعاصمة 

املقدسة، استشاري اصالح وتجميل األسنان

أ.د ياسر محمد الخياري  
عضو مجلس اإلدارة

وكيل الكلية- مدير مستشفى األسنان الجامعي   

جامعة امللك عبد العزيز - جدة

د. أسماء أحمد فادن 
عضو مجلس اإلدارة

أستاذ مشارك قسم طب الفم وعلوم التشخيص 

كلية طب األسنان  – جامعة امللك سعود
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بقلم الدكتور :
مشاري بن فرج العتيبي

عضو مجلس إدارة الجمعية - رئيس التحرير

مسك الختام

أعزائــي متصفحــي مجلة آفــاق لطب 
.. اسمحوا  األســنان من الزميالت والزمالء 
يل أن أتحدث يف هذا العدد بمســك الختام عن 
السعودية  الجمعية  نتاج  تميز  وراء  »الرس« 
لطب األسنان يف دورة مجلس إدارتها الحالية 
والتي أوشكت عىل اإلنتهاء واتمام عمل ثالث 

سنوات خالل األيام القادمة. 
وقبل ذلك سوف أشري يف عجالة إىل رسالة 
وادباً  التي ســطرها صياغة  والوفاء  الحب 
وبالغة ســعادة األخ الزميل الدكتور محمد 
العبيداء رئيس مجلس اإلدارة معربا فيها عن 

اعتذاره عن الرتشح يف الدورة القادمة. 
الرســالة التي عربت اآلفــاق ووقف لها 
القايص والداني احرتاما وشــكراً وعرفاناً .. 
حيث ترجل وبكل شجاعة وشموخ قائد هذه 
املرحلــة وكان قد أنجــز واجباته بكل تميز 
وابــداع واقتدار. لقد ابــدع كعادته حتى يف 
التنحي عن القيادة .. يف السابق من الدورات 
أبدع عضواً فعــاالً وأبدع أميناً للمال ثم أبدع 
رئيساً محنكاً وأخرياً أبدع فارساً مرتجالً عن 

جواد الرئاســة وبروح يمألوها الحب والود 
والعطاء، فهنيئا له مكارم األخالق وهنيئا لنا 

كل ما قدمه بمهنيته املعروفة. 
نعــود للرس .. وأبوح به ولســت نادما .. 
رس نجاح وتألق هذه املرحله .. هو » محمد 
العبيداء« اإلنســان .. الهادىء .. املتواضع .. 
املثقف .. القوي .. األمني .. صاحب الحكمة 
والرصانة .. عايل الهمة .. إنه عاشق الوطن 
وترابه .. مالك زمام املبادرة .. محرك اإلبداع 
واإلبتكار.. هــادىء الطبع وقليل الغضب .. 

كريم األخالق .. وطيب القلب .. 
ال يملك من يعرفه من قريب أو بعيد إال أن 
يرفع له قبعة اإلحــرتام والتقدير .. ولم أجد 

له عدو .. 
نعم أحبتي .. هذا هو »رس« النجاح .. فمن 
امتلك هذه الصفات فالشك أن النجاح حليفه 
واإلبداع ممتــداً يف طريقه ومن ال يملك هذه 
الوصفة املركبة .. فإننــي له ناصح أمني .. 
أقول له: ابتعد فالجمعية الســعودية لطب 

االسنان لن تقبل إال مثل هؤالء األبطال.

إنها الدورة الذهبية ..
لمجلس إدارة الجمعية 
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Powered obturation with
no strings attached.

 

www.KerrDental.eu

elementsfree is a cord-free innovation with 
breakthrough technology based on the 
popular Elements Obturation Unit (EOU).

Predictable results
Ease of use
Intuitive

SybronEndo Europe -  Basicweg 20, 3821 BR Amersfoort, The Netherlands
Tel +31 33 453 61 80 Fax +31 33 453 61 53 customer.endo@sybrondental.com




