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الجمعية السعودية لطب األسنان
تجدد البيعة لحماة الوطن
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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
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بقلم: د. فهد بن علي الشهري

تحتفل مملكتنا الغالية باليوم الوطني يف األول من برج امليزان املوافق الثالث والعرشين 
من سبتمرب من كل عام؛ تخليًدا لذكرى توحيد أرجاء اململكة وتأسيسها عىل يدي جاللة 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود )طيب الله ثراه(، ويف هذا العام نحتفل بالذكرى 
السادسة والثمانني للتوحيد املبارك، حيث نقف متأملني اإلنجازات الحضارية خالل تلك 

السنوات خاصة يف مشاريع بناء األجيال.
لقد أولت اململكة العربيةالسعودية منذ نشأتها حتى اليوم صناعة املستقبل اهتماًما 
كبــرًا تجىل ذلك واضًحا هذا العام عندما اعتمدت القيــادة الحكيمة يف مجلس الوزراء 
)رؤية 2030( بقيادة خادم الحرمني الرشيفني  امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود 
–حفظه الله- وويل عهده األمني األمر محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل ســعود وويل ويل 
العهد األمني األمر محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي وصف هذا املرشوع 
بأنه رؤية الحارض للمســتقبل، لتوفر خارطة اململكة االقتصادية والتنموية، وجعلها 
يف مصاف الدول الكربى بحيث تكون دولة قوية مزدهرة دســتورها اإلسالم ومنهجها 
الوسطية، وتتســع، للجميع، وتتقبل اآلخر وترحب بكل من جاء ليشارك اململكة البناء 

والتطوير.
إن الرؤية 2030 عظيمة يف محاورها الرئيسة: مجتمع حيوي،اقتصاد مزدهر، وطن 
طموح، وهي تعرب عن منهج اســراتيجي ألكرب حدث اقتصــادي واجتماعي يف تاريخ 
اململكة الحديث ملا تحويه من أفكار ومشــاريع ومبادرات ونظرة استرشافية  عميقة 
للمستقبل نحو تنمية شاملة ومستدامة، وهذه الرؤية تساعد يف بناء وطن أكثر ازدهاًرا 
يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمســتقبل وطننا الذي ال بد أن يكتمل بناؤه بســواعد 

أبنائه يتطلب تكاتف الجميع ووقوفهم خلف القيادة الرشيدة لتحقيق هدفنا املنشود.
واململكة العربية السعودية تتمتع برصيد فكري وثقايف وأخالقي ثري تولد من ثوابتها 
الدينية واألخالقية ومن منطلقاتها اإلنسانية والحضارية ودورها السيايس واالقتصادي 

عىل املستوى العاملي.
فاململكة اليوم ليست كاألمس، ألنها أمام تحول وطني كبر وتجربة تاريخية فريدة، 
ونحن يف الجمعية السعودية لطب األسنان معنيون بذلك كواجب وطني ومهني وأخالقي 
من خالل استيعاب مضامني الرؤية الجديدة والتعامل مع معطياتها باحرافية وشفافية 
لنســاهم من خالل عملنا يف مهنة طب األسنان كموطن قوة وكعجلة دفع لتحقيق تلك 

الرؤية عىل املدى املنظور.
ولهذا فإن املأمول من الجمعية الســعودية لطب األســنان هو االرتقاء إىل مستوى  
الحدث وطموح القيادة بكل ثقة وشفافية ووضوح، إضافة إىل الوعي بتقدير املصلحة 
الوطنية وتحديد أولوياتها وتعميق مســؤولية التعاطي مع األحداث بنوع من الحكمة 
والتعقل؛ لتجاوز العقبات والتحديات وترجمة الطموحات لتصبح واقًعا ملموًســا من 

الرقي والتطور.
آمل أن تتكلل مساعينا بالنجاح وأن تكون املرحلة القادمة- بإذن الله- مرحلة قطف 
الثمار، وأن نحقق للجمعية الرياة املنشــودة لتكون علًمــا يف فضاء الجمعيات املهنية 

والعلمية وأنموذًجا يحتذى به يف العمل املؤسيس والتميز القيادي.
والله نسأل أن يديم علينا نعمةاألمن واألمان يف ربوع وطننا الحبيب

في ذكرى
اليوم الوطني
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رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان
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المشرف العام
د. فهد بن علي الشهري 

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير
د. فواز بن سعيد القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

مدير التحرير
د. قيصـــر كـــباش

التصميم واإلخراج
أ.طلعت عيد

المراسالت باسم رئيس التحرير 
ص.ب 52500 الرياض 11563
المملكة العربية السعودية

البريد االلكتروني
afaq@ksu.edu.sa 

اآلراء المنشورة تعبر عن رأي أصحابها وليس 
بالضرورة عن رأي المجلة أو هيئة التحرير

طب األسنان

معالي نائب وزير الصحة يدشن حملة صحة 
الفم واألسنان في موسم الحج

رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان 
يفتتح الموسم العلمي في الرياض  

شعار جديد للجمعية

شوكة طعام تتحدث إليك 

اب العددالمحتويات من ُكتَّ

عشرون سبًبا لضياع الوقت



3

30

28

38

22

23

62

42

الدكتور فواز بن سعيد القحطاني
مستقبلنا الواعد في

ستة وثمانين عاًما من العطاء 

الدكتور عبدالرحمن الكاشف
الحاجز المطاطي
 في طب األسنان

أ. بكر هذال 
أجمل الكالم

الدكتور فهد بن علي الشهري
في ذكرى اليوم الوطني

الدكتور عمار نعيم البطران 
العناية بالتركيبات والتعويضات 
السنية وأسباب فشلها

الدكتور  صالح الشمراني
حتى نلتقي 

رؤية ٢٠٣٠

الدكتور قيصر كباش 
ردٌّ على سوانح طبيب

الدكتور سمير الثميري
أطفالنا فلذت أكبادنا

والعناية بأسنانهم

هند عبدهللا الدوسري
  الهاجس الجميل

ابتسامة المشاهير 

اب العدد من ُكتَّ

البروفيسور دمشقية ضيف
24

36
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دشــن معايل نائب وزير الصحة األستاذ/ حمد بن 

محمد الضويلع حملة »ابتسم لصحة الفم واألسنان«، 

وكان يف استقباله ســعادة املرشف عىل أعمال الحج 

للخدمــات الطبيــة يف منطقة مكــة املكرمة العقيد 

طبيب مشاري بن فرج العتيبي نائب رئيس الجمعية 

الســعودية لطب األســنان، حيث تقام الحملة للعام 

الرابع عىل التوايل وينظمها مستشــفى قوى األمن يف 

مكة املكرمة بالتعاون مع الجمعية الســعودية لطب 

األسنان يف كل عام وذلك خالل موسم الحج 1437هـ .

ويشــار إىل أن هذه القافلة التطوعيــة تنطلق إىل 

املشاعر املقدسة وتســر مع الحجيج من عرفات إىل 

مزدلفــة ومن ثم إىل منى، ويتــم خاللها توزيع عديد 

من املطويات الطبية والتوعوية واإلرشادية التي تعنى 

صورة معايل نائب وزير الصحة مع سعادة املرشف عىل أعمال الحج للخدمات الطبية يف منطقة مكة املكرمة
 العقيد طبيب مشاري بن فرج العتيبي والفريق املشارك يف الحملة

معايل نائب وزير الصحة يف جولة لإلطالع عىل املنشورات التوعوية  

لقطات من سري الحملة يف املشاعر املقدسة

حملة »ابتسم لصحة الفم واألسنان« 
خالل موسم الحج 1437 هـ
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جانب من سري الحملة يف املشاعر املقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

بصحة الفم واألســنان ويتم خالل هذه الحملة التي 

أقيمت بتاريخ 8 من ذي الحجة وملدة 3 أيام، توزيع ما 

يزيد عىل 400 ألف معجون وفرشــاة أسنان و20 ألف 

مطوية توعوية عن املواضيع التالية:

- بفرشاتي أرسم ابتسامتي.

- كيف أستخدم فرشاة وخيط تنظيف األسنان؟.

- كيف أعتني بأسنان طفيل؟.

- ما تجويف األسنان؟.

- ما تقويم األسنان؟.

- ما مرض اللثة؟.

- ما حساسية األسنان؟.

صورة تجمع معايل نائب وزير الصحة األستاذ/ حمد الضويلع مع سعادة املرشف عىل أعمال الحج للخدمات الطبية بوزارة الداخلية العقيد 
طبيب مشاري بن فرج العتيبي وسعادة الدكتور سليمان السحيمي مدير عام مستشفى قوى األمن بالرياض 

قدم سعادة املدير التنفيذي املشارك للشؤون األكاديمية و التثقيف الصحي الدكتور عيل الزهراني رشًحا موجًزا ملعايل نائب وزير الصحة عن املنشورات 
والحقائب الصحية والتوعوية التي تم توزيعها من خالل الحملة لحجاج بيت الله الحرام



ندوة »التحديات والحلول في إدارة 
الكوارث وطب الحشود«

تحت رعاية معــايل مدير األمن العام الفريق/ عثمان 

بن نارص املحرج نظمت مستشــفى قوى األمن يف مكة 

املكرمة صباح يوم األربعــاء املوافق 1437/11/28هـ 

ندوة بعنوان )التحديات والحلول يف إدارة الكوارث وطب 

الحشود(، حيث اشتملت الندوة عىل عدد من املحارضات 

التي ألقاها عدد من املتحدثني من املستشفى ومن األمن 

العام والدفــاع املدني ووزارة الصحــة وكلية امللك فهد 

األمنيــة وجامعة أم القرى، واســتهدفت الندوة جميع 

العاملني يف إدارة األزمات والكوارث، ودارت مواضيع هذه 

املحارضات حول أساسيات إدارة الكوارث، وطب الحشود 

وتقنيات تحضر االستجابة الجماعية، وتوضيح األبعاد 

العلمية يف إدارة الحشــود اآلمنة، كمــا فرست ظاهرة 

االضطراب ما بعد األزمة وأســهمت  الندوة يف بيان دور 

الطب الرشعي واألدلــة الجنائية يف التعامل مع الكوارث 

وبيان اسرجاع الكفاءة بعد الكارثة، وكيفية التعامل مع 

اإلصابات والحوادث يف موقع الكارثة. وأثناء تجول معايل 

مدير األمن العام الفريق عثمان املحرج برفقة ســعادة 

املــرشف عىل أعمال الحج للخدمــات الطبية يف منطقة 

مكة املكرمة العقيد الطبيب مشــاري بن فرج العتيبي 

نائب رئيس مجلــس إدارة الجمعية الســعودية لطب 

األســنان وعدد من القادة بعد انتهاء ندوة »التحديات يف 

إدارة الكوارث وطب الحشود« زار معاليه غرف العمليات 

معايل مدير األمن العام الفريق عثمان املحرج والعقيد الطبيب مشاري العتيبي خالل السالم امللكي
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الرقمية واطلع عــىل اإلمكانات التي تتيحها هذه الغرف 

للجراحني يف أعقد العمليــات الجراحية وتم نقل معاليه 

ومرافقيــه عرب األقمــار الصناعيــة إىل غرفة عمليات 

مشــابهة يف الرياض ويجرى بها عملية معالجة ملفصل 

الركبة بواســطة فريق يقوده استشاري جراحة عظام 

العقيد الطبيب سعيد كعبان وتمكن معاليه من التواصل 

مــع د. كعبان عن طريق مكرب الصــوت الذي رحب به 

وحياه هو وفريق العمل، ثم بــدأ د. كعبان ينقل ملعاليه 

تفاصيل العمليــة بالصورة الحية التــي يتم التقاطها 

بواسطة كامرا املنظار التي صورت تهتك الرباط الهاليل 

وما ســوف يتم العمل حياله، وكذلك تم تصوير الرباط 

الصليبــي وهو بحالــة جيدة واطمــأن معاليه عىل ما 

توصلت إليه اإلمكانــات الطبية لدى وزارة الداخلية بعد 

هذه املشاهد الحية التي أتاحتها حكومة خادم الحرمني 

الرشيفني والدعم املستمر من صاحب السمو امللكي ويل 

العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير الداخلية األمر 

محمد بن نايف ومن صاحب السمو امللكي ويل ويل العهد 

األمر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  حفظها الله.

الدكتور مشاري العتيبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان يلقي كلمته
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أعضاء مجلس إدارة  الجمعية السعودية لطب األسنان
 للدورة 1437هـ - 1440هـ )2016م - 2019م(

د. فهد بن عيل الشهري

د. محمد بن عبد الله الشهري

د. أوس بن صالح الرجيعي

د. مشاري بن فرج العتيبي

أ.د. خليل بن إبراهيم العيىس

د. فواز بن سعيد القحطاني

د. عبد الله بن عوض العمري

د. عاصم بن عبدالرحمن األنصاري

د. سمرية بنت مصطفى عسيالن

31
د 

عد
 ال

- 2
01

6 
بر 

م
وف

 ن
ن 

نا
س

األ
ب 

ط

12

بار
وأخ

ور 
ص



حققت الجمعية الســعودية لطب األســنان املركز األول يف تقويم أداء 
وكفاءة الجمعيات العلمية والطبية واإلنسانية يف جامعة امللك سعود للعام 

الدرايس 1437هـ وذلك للمرة السادسة عىل التوايل من بني 49 جمعية.
ويعد هذا اإلنجاز للجمعية الســعودية لطب األســنان نتيجة تراكمية 
للجهود املخلصة من رؤســاء وأعضاء مجلس إدارة الجمعية منذ إنشائها 

حتى اليوم.
وقد رصح ســعادة الدكتور فهد بن عيل الشــهري رئيس مجلس إدارة 
الجمعيــة بأن هذه الجائزة هي نقطة انطالق ملزيد من الجهود والعمل مع 
السادة الزمالء يف مجلس اإلدارة لتحقيق أهداف رسمت وخطط لها لتميض 

الجمعية قدًما نحو األمام.
وها هــي اليوم تعلن عن شــعارها الجديد املســتوحى من مهنة طب 
األســنان، التي نفخر بانتمائنا إليها. كمــا أن املوقع اإللكروني للجمعية 
وتفاعل الزمالء أطباء األســنان معنا يف التغريدات العلمية تصب يف تقدم 

ورقي مهنتنا داخل مملكتنا الغالية.
وأهدى رئيس الجمعية هذه الجائــزة إىل خادم الحرمني الرشيفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم متمنيًا من الله عّز وجّل أن يمده 

بالصحة؛ ليبقى ذخر الوطن وسند األمة العربية واإلسالمية.

المركز األول للجمعية السعودية 
لطب األسنان
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افتتح رئيس الجمعية الســعودية 

لطب األسنان سعادة الدكتور فهد بن 

عيل الشهري املوســم العلمي الجديد 

وذلك يــوم الثالثاء 26 من ذي الحجة 

املوافق 27 سبتمرب 2016م  1437هـ 

يف فندق شــراتون الريــاض بكلمة 

ارتجالية هنأ فيهــا الحضور الكريم 

ململكتنا  الوطنــي  اليوم  بمناســبة 

الدكتورة  األول  املحارض  الغالية وقدم 

سارة السبيت األستاذ املساعد يف قسم 

إصالح األســنان بكلية طب األسنان 

بجامعة امللك سعود، التي تحدثت عن 

البيوسراميكية واستخدامها يف  املواد 

املعالجة اللبية وعــددت ما تتميز به 

بيولوجية  املواد من خصائــص  هذه 

لها  وما  ممتــازة  وفيزيوكيميائيــة 

من فوائــد يف عالج عصــب وجذور 

األســنان الجراحي وغــر الجراحي 

عند  الكبر  اإلكلينيكــي  ونجاحهــا 

املواد  السابقة من  باألجيال  مقارنتها 

كما  اللبية،  املعالجة  يف  املســتخدمة 

تطرقت الستخدام األشعة املقطعية يف 

تحديد بدء مراقبة تطور حاالت اآلفات 

افتتاح الموسم العلمي الجديد للجمعية 
السعودية لطب األسنان في الرياض

سعادة الدكتور فهد الشهري رئيس الجمعية يفتتح اللقاء العلمي

جانب من الحضور

الدكتور فهد الشهري يكرم الدكتورة ساره السبيت
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الذروية شعاعياً للتأكد من الشفاء.

ثم ألقــى الدكتور نارص بن ظافر 

القحطاني األســتاذ املساعد يف قسم 

تقويم األســنان ووكيــل كلية طب 

األســنان للتطوير والجودة بجامعة 

امللك ســعود محــارضة عن الطرق 

العالجية التقويمية لألنياب املنطمرة 

تحدث فيها عــن العوامل املؤثرة يف 

الوراثي  كالعامل  األســنان  انطمار 

وغــره وطريقــة دراســة الصور 

الشعاعية لتحديد مقدار زاوية الناب 

املنطمر وتأثراتها عىل جذور األسنان 

والرباعيات،  الثنايا  خاصة  املجاورة 

وتطرق لعمليــة فتح نافذة جراحية 

لجر  التقويمية  الحــارصات  لوضع 

األنياب املنطمــرة لتعود إىل وضعها 

اإلطباقي الصحيح.

العلميــة  الجلســة  ويف نهايــة 

رئيس  الشــهري  فهد  الدكتور  قدم 

وتقديًرا  شــكًر  شــهادة  الجمعية 

للمحارضين بعد إجابتهما عن أسئلة 

بكثافة  والذي كان متميًزا  الحضور، 

العدد، حيث اكتظت القاعة باألطباء 

والطبيبات واملهتمني بطب األسنان. 

الدكتوره السبيت خالل عرض محارضتها مع الحضور

الدكتور فهد الشهري يكرم الدكتور نارص القحطاني

جانب من الحضور
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األستاذ الدكتور/ أحمد بن مبارك القحطاني
عميًدا لكلية طب األسنان بجامعة الملك سعود بالرياض

صدرت موافقة معايل وزير التعليم ومدير جامعة امللك سعود بتعيني األستاذ الدكتور/ أحمد ابن 

مبارك القحطاني عميًدا لكلية طب األسنان بجامعة امللك سعود بالرياض والدكتور/ أحمد أستاذ يف 

قسم إصالح األسنان خريج عام 2003م من جامعة نيويورك يف بفلو متخصص يف أعصاب وجذور 

األسنان.

وهو رئيس سابق للجمعية السعودية لطب األسنان من عام 2010م – 2013م عمل بجهد ومثابرة 

للمحافظة عىل املســرة التاريخية للجمعية وكان مثاالً يحتذى لإلداري الناجح نظًرا لتعاونه املثمر 

مع أعضاء مجلس اإلدارة لتطوير الجمعية وازدهارها..

وأرسة تحرير مجلة آفاق طب األسنان تهنئ األستاذ الدكتور/ أحمد بن مبارك القحطاني وتتمنى 

له التوفيق يف عمله كعميد لكلية طب األسنان وملزيد من التقدم والنجاح.

تهنئة خاصة
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السعودية  الجمعية  أنشطة  ضمن 

لطب األســنان أقيم اللقــاء العلمي 

يوم  وذلــك  الريــاض  يف  الشــهري 

املوافق  1438/1/24هـــ  الثالثــاء 

شــراتون  بفندق  2016/10/25م 

الرياض.. حيــث ألقى الدكتور محمد 

املساعد  بن عبدالله الرسحان األستاذ 

يف أمراض اللثة وزراعة األسنان بكلية 

طب األســنان يف جامعة امللك سعود 

اللثوية  االعتبــارات  حول  محارضة 

لخلع األسنان تحدث فيها عن األسباب 

املؤدية لخلع الســن وبني أن أمراض 

اللثــة هي من أهم مســببات فقدان 

األسنان  وأكثر  الفم  داخل  األســنان 

تأثراً هي األرحاء الثانية العلوية، كما 

تطرق لالمتصــاص العظمي والتهتك 

النسيجي خالل عملية القلع الجراحي 

والطرق والتقنيات املساعدة يف تسهيل 

عملية الخلع وإنقاص املضاعفات مع 

إعطاء التعليمات الالزمة للمريض بعد 

القلع والتي تســهم يف رسعة الشفاء 

والتئام العظم السنخي.

ثم ألقى الدكتور تركي بن إبراهيم 

في اللقاء العلمي الشهري للجمعية السعودية لطب األسنان بالرياض

محاضرتان عن »خلع األسنان«
و »المعالجات الجذرية«

الدكتور فهد الشهري رئيس الجمعية والدكتور أوس الرجيعي عضو مجلس اإلدارة يكرمان الدكتور محمد الرسحان

جانب من الحضور

من املحارضة العلمية
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بمدينة  املساعد  االستشاري  السعيد 

امللــك عبدالعزيز الطبيــة بالحرس 

الوطني محارضة عن املعالجة اللبية 

ترميمها  وإعــادة  الجذرية  لألقنية 

االستئصال  تقنيات  عن  فيها  تحدث 

واملواد  املعالجة  جلسات  خالل  اللبي 

الجذرية  األقنية  لتنظيف  املستخدمة 

تكوين  إلعــادة  الحديثة  والطــرق 

الجــذور لألســنان ذات النوهــات 

الجذرية املتسعة أو املمتصة، وعرض 

االمتصاص  عــن  رسيرية  حــاالت 

الجذري ومعالجته ومراقبته شعاعيًا 

خالل مدة زمنية تراوح بني شــهر 

اآلفة  تراجــع  وكيفيــة  وســنتني 

الذروية من خالل الفحص النسيجي 

املجهري.

ويف نهاية اللقاء قدم الدكتور فهد 

بن عيل الشهري رئيس مجلس إدارة 

األسنان  لطب  الســعودية  الجمعية 

والدكتور أوس بــن صالح الرجيعي 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس الجلسة 

والتقدير  الشــكر  شهادات  العلمية 

للسادة املحارضين.

الحضور خالل اللقاء العلمي

الدكتور فهد الشهري رئيس الجمعية والدكتور أوس الرجيعي عضو مجلس اإلدارة يكرمان الدكتور تركي السعيد

جانب من الحضور
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استضافت  الجمعية السعودية لطب االسنان بالتعاون مع القطاع 

الصحي بينبع صباح الســبت املوافق الرابع من شهر شعبان من عام 

1437 بقاعة املحارضات التابعة ملستشفى ينبع العام الدكتورة نادية 

الحازمي لتقديم برنامج تدريبي بعنــوان مكافحة العدوى يف وحدات 

عالج األسنان.

  وقد تناول الربنامج التدريبي املحاور التالية:

ماهية العدوى وطرق انتقالها وأهم أنواعها، األوبئة أشهرها وأسباب 

انتشارها وكيفية  محاربتها، واملمارسات الصحيحة ملكافحة العدوى 

يف عيادات األسنان لألطباء وطاقم التمريض. 

وقد حرض الربنامج التدريبي عدد من أطباء األســنان واختصايُص 

التمريض واملعامل مــن مختلف مدن اململكة .. وقــد أثري الربنامج 

بالكثر من النقاشات واألطروحات الجادة.

وقد أشار الدكتور وســيم الزمعي مرشف عيادات األسنان بقطاع 

ينبــع الصحي إىل أن الربنامج حقق أهدافــه املرجوة،  حيث خلص إىل 

تعزيز أهمية مكافحة العدوى يف عيادة األســنان والتعرف إىل أحدث ما 

استجد يف هذا املجال.

وقد وجهت د. الحازمي الشكر للمشاركني عىل األطروحات املقدمة 

وكذلك للمستشفى لحسن االستقبال واالستضافة.

نشاط للجمعية السعودية لطب األسنان في ينبع:

مكافحة العدوى في وحدات المعالجة السنية
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أرسة تحريــر مجلــة »آفاق طب األســنان« 
تتقدم بالتهنئة لســعادة الدكتور فواز بن سعيد 
القحطاني رئيس التحرير وســعادة الربوفيسور 
محي الدين رضا دمشــقية بمناسبة حصولهما 
عىل براءة اخراع ألداة التخطيط والقياس الثالثية 

األبعاد لزراعة األسنان.
وقــد منحتهما مدينة امللــك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنيــة براءة االخراع برقــم )5076( وتاريخ 
10/6 /2016م ويتعلق االخراع بأداة تستخدم يف 

زراعة األسنان لتوفر وسيلة مثالية لتحديد كمية 
العظم املســتخدم املطلوب الختيار حجم الزرعة 
املناسبة قبل أي عمل جراحي، كما تمكن األداة من 
قياس سماكة األنسجة املحيطة بالعظم من ثالثة 
اتجاهات مما يســاعد األطباء عىل إنجاز عملية 

الزراعة بدقة ويرس.
ودمشــقية  القحطاني  للدكتورين/  نتمنــى 
التوفيق وملزيد مــن العطاءات العلمية التي تخدم 

مسرة التطور العلمي والتقني لطب األسنان.

تهنئة خاصة

الربوفيسور محي الدين رضا دمشقية الدكتور فواز بن سعيد القحطاني
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أقامت الجمعية السعودية لطب 

العلمي الشهري يف  اللقاء  األسنان 

الرياض يوم الثالثاء 17 شــعبان 

1437ه املوافق 24 / 5 / 2016م 

الشــراتون، حيث  وذلك يف فندق 

تحــدث الدكتور/ زيــد الجعيدي 

األســتاذ املســاعد ورئيس قسم 

طب  كلية  يف  األســنان  إصــالح 

األسنان بجامعة األمر سطام ابن 

الحشوات  عن  بالخرج  عبدالعزيز 

الخلفية  لألســنان  التجميليــة 

)الكمبوزيــت الخلفي(، وأكد عىل 

رضورة استخدام الحاجز املطاطي 

األنواع  وعن  الرميم  عملية  خالل 

املخرشــة  للحموض  املختلفــة 

وتطبيقاتهــا وأنــواع األجهــزة 

وأدوات  املســتخدمة  الضوئيــة 

تطبيــق الكمبوزيت واســتخدام 

املســاند الحلقيــة لتأمني نقاط 

محاضرتان للدكتورين الجعيدي واألسمري 
عن الحشوات التجميلية وجراحة اللثة

الدكتور عبدالله العمري أمني مجلس إدارة الجمعية يكرم الدكتور زيد الجعيدي

املحارضان أثناء املناقشة العلمية 

جانب من الحضور
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التمــاس، وترافق الرشح بعرض 

صور لحاالت رسيرية متعددة.

ظافر  الدكتــور/  ألقــى  ثم 

األسمري األستاذ املساعد يف قسم 

أمراض وجراحة اللثة ووكيل كلية 

العلمية  للشــؤون  األسنان  طب 

القصيم محارضة عن  يف جامعة 

فيها  تحدث  اللثوية(  )االبتسامة 

عن معاير جمــال الوجه واللثة 

وطرق معالجة حاالت ظهور اللثة 

االبتســامة  خالل  الطبيعي  غر 

سواء باملعالجة الجراحية للشفاه 

قبل  الحاالت  ومقارنــة  اللثة  أو 

وبعد املعالجــة من خالل الصور 

الرسيرية.

وبعــد انتهــاء املحــارضات 

العلميــة قدم الدكتــور عبدالله 

مجلس  أمــني  العمري  عــوض 

إدارة الجمعية الســعودية لطب 

وتقدير  شــكر  شهادة  األسنان 

لكل من الطبيبني املحارضين عىل 

جهودهما العلمية املميزة.

الدكتور عبدالله العمري أمني مجلس إدارة الجمعية يكرم الدكتور ظافر األسمري

الدكتور األسمري محارًضا

الحضور خالل اللقاء العلمي
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يعيش وطننا الغايل يف هذه الفرة 
الزمنية بجميع قطاعاته الحكومية 
واألهلية رؤية 2030، التي انطلقت 
القادمة  لألجيال  العام  لرسم  هذا 
خريطة طريق ملســتقبلهم املرشق 
إن شاء الله، وجزء من  هذه الرؤية 
الذي  الصحــي  بالقطاع  يتعلــق 
يهمنا نحن املنتمــني له واملهتمني 
الخدمي  الصعيد  بشــؤونه،  فعىل 
الكم  يف  زيــادة  الرؤية   تتضمــن 
والكيف  وسيكون  للقطاع الخاص 
النصيب األكرب من املشــاركة وذلك 
من خــالل الخصخصــة يف بعض 
الحكومية، ويف  الصحية  القطاعات 
حرصت  الجامعي  التعليــم  قطاع 
رؤية 2030 أن يكون هناك زيادة يف 
عدد وجودة املخرجات التي يتطلبها 
سوق العمل، والقطاع الصحي 
أحــد هــذه املجاالت 
تحتاج  التي 
تحسني  إىل 
جــودة  يف 

املخرجات. 

وإن نجــاح  رؤيــة 2030 التي 
مرتبطة   2020 بتحوالت  ستنطلق 
برشائحه  املجتمــع  أفــراد  بوعي 
املختلفــة وفئاته العمرية ملثل هذه 
التحوالت  التي ســوف تتوافر  عىل 
الغــايل ويف جميع  امتــداد وطننا 
املجاالت.  لــذا يتطلب من القائمني 
عــىل التعليم الجامعــي وما قبله 
املناهج  توضيحهــا  وتضمينهــا 
الجمعيات  األكاديميــة،  وكذلــك 
املهنية تتحمل جزًءا من هذه املهمة 
ليصبح لدى جيل املستقبل الصورة 
الواضحة ملا نحن مقبلون عليه من 
الله  بعون  ســتكون  واعدة  فرص 
نقلة لبلدنا  لغٍد مرشق  يف ظل أمن 

وأمان يعم وطننا إن شاء الله.

الدكتور/ صالح الشمراني
كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة 

رؤية ٢٠٣٠
نلتقي

حتى 



كل إنســان يف هذه الحياة له آمال وغايات، 

وأهداف وأمنيات، يتمنى أن يحققها يف حياته، 

لكن ليس من الســهل أن تتحقق تلك األهداف 

والغايات واألمنيــات دون كفاح ونضال، وجد 

واجتهاد، وعــزم وثبات.. فالكفــاح من أهم 

أن  النجاح والنشاط والحيوية، كما  أساسيات 

له أثًرا بليًغا يف حياة اإلنســان ويعزز قدراته، 

وعدم شــعوره باليأس.. فالطمــوح والتطّلع 

للمستقبل املرشق الذي يجلب السعادة والهناء 

هو غاية الكثرين من الناس، ومن األمور التي 

لها أكرب األثر يف مســرة اإلنسان مع استمرار 

البقاء. 

ودائًما تكون املكاسب عىل قدر الجهد والعمل 

كما يقول اإلمام الشــافعي -ريض الله عنه- يف 

هذه األبيات التي تُعد مــن أحىل الكرم وما قيل 

ــعرية يف الحث عىل طلب الرزق  من الروائع الشِّ

والكفاح:

امَلَعـــايل تُكتََسـُب  الكـدِّ  بَقـْدِر 

الّليـايل َسِهــَر  الُعـال  َطلـَب  وَمـْن 

َكــدٍّ َْغـِر  ِمـن  الُعـال  راَم  وَمـْن 

امُلَحـاِل َطــَلِب  يف  الُعمـَر  أَضـاَع 

َليــالً تَنـاُم  ثـم  الِعـــزَّ  تَـُروُم 

الـآيل َطَلـَب  َمـن  البَْحـَر  يَُغـوُص 

وال بد أن يضع اإلنســان الذي يريد أن يرتقي 

للمجــد والُعال نصــب عينيه أن يكــون الخر 

والصــالح الطريق الذي يســلكه يف حياته حتى 

يحقق أمانيه وأحالمه.. وكما يقول املثل الشهر: 

»إنك ال تجني من الشوك العنب«، وقصة حكايته 

أن صبيًا رأى والده يغرس شــجًرا يف البســتان، 

وبعد عّدة أشــهر ظهرت ثماره عنبًا حلًوا لذيذًا.. 

فظن الولد أن أي شجرة يغرسها ستنتج العنب، 

ويف أحد األيام وجد شجرة شوك فغرسها وانتظر 

مّدة فوجد الشــوك يظهر يف أغصانها فقال له 

والده: إنك ال تجني من الشوك العنب، فمن يعمل 

الرش يجني الرش والخســارة، ومن يعمل الخر 

يجن الخر والسعادة.

لذا ال بد أن يكــون كفاحنا وطموحنا مقرونًا 

بالخر، وتحقيــق الغايات النبيلة دائًما تزيد من 

شأن اإلنسان وتعيّل مراتبه، مع إيماننا التام بأن 

كل إنسان معّرض يف حياته للنجاح والفشل. 

ولكن اإلرصار عــىل النجاح -بعد توفيق الله-  

يجعل من اإلنســان مهمــا كان موقعه ناجًحا 

التكاســل والال مباالة تقوده  يف حياته.. عكس 

للفشل -ال سمح الله-.

وال شــك أن للكفاح صفات ُمهمة منها: قّوة 

اإلرادة والعزيمة التي من خاللها يتمكن اإلنسان 

من الوصول ألهدافه وغاياته. 

وما أجمــل بعد كل هــذا الكفــاح والجهد 

واالستمرار يف الحياة أن يبدأ املرء بقطف ثماره.. 

فال يمكن أن تظل الحياة كلها عمالً وكفاحاً كما 

أكدت دراسة ســتيبان كالفو من جامعة دييغو 

بورتاليس يف تشييل »ليس عىل املرء أن يعمل كل 

حياته«.

ودمتم وسلمتم..

كفاح الحياة
بكر هذال 

عضو هيئة الصحفيني السعوديني
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 أسرة تحرير مجلة )آفاق طب 
هذا  في  يسرها  األسنان( 
علًما  تستضيف  أن  العدد 
في  األسنان  طب  أعالم  من 
سعادة  هو  العربي،  العالم 
الدين  محي  البروفيسور/ 
أسهم  الذي  دمشقية،  رضا 
على مدى ربع قرن في نشأة 
جيل من أطباء األسنان على 
وقد  العربي،  الوطن  امتداد 

أجرينا معه الحوار التالي:

* نرحب بكم سعادة األستاذ الدكتور محي الدين رضا دمشقية 

يف مجلتكم مجلة )آفاق طب األسنان( ونتمنى أن تعرفوا القراء 

عىل شخصكم الكريم.

يســعدني أن أكون ضيًفا للمجلة  املحببة )آفاق طب األسنان(، 

وهي ثمرة رائعة من ثمار الجمعية السعودية لطب األسنان وأن 

أتحدث يف البداية عن نشأتي:

قد نشــأت يف بيت عريق يف أحد أحياء مدينة دمشــق عاصمة 

الياســمني، حيث ترعرعت عىل حب العلم، وكان والدي -رحمه 

الله- خريج الجامعة األمريكية يف بروت، ووالدتي -رحمها الله- 

خريجة دار املعلمات ومدرسة يف مدارس دمشق، وكانا يزرعان  

حب املعرفة والعلم يف قلوبنا، وكنت خالل دراستي الثانوية مياالً 

ألصبح طبيبًا لألسنان ألرسم أجمل ابتسامة عىل وجوه مرضاي 

وأخفف آالمهم، فانتسبت إىل كلية طب األسنان يف جامعة دمشق 

وتخرجت منها، ثم تابعت دراستي يف جامعة لندن وحصلت عىل 

درجة املاجستر يف التعويضات السنية عام 1974م.

وعدت مدرًسا يف كلية طب األســنان بجامعة دمشق وتدرجت 

فيها إىل أن أصبحت أســتاذًا للدراســات العليا والوكيل اإلداري 

للكلية وعضو املجلس العلمي يف جامعة دمشــق. وبعدها أعرت 

للعمل أستاذًا يف كلية طب األســنان يف جامعة امللك سعود عام 

1988م. 

خطوات رائدة
 * عملتم يف الجمعية الســعودية لطب األســنان منذ نشأتها 

وأســهمتم يف هيئة تحرير املجلة العلمية للجمعية، كيف ترون 

تطور الجمعية خالل السنوات املاضية؟
منذ أن قدمت إىل كلية طب األســنان يف جامعة امللك ســعود 

التقيت بالعديد من الزمالء واألساتذة الكرام، الذين أكن لهم كل 

املحبة واالحرام. يف تلك الفرة كان عميد كلية طب األســنان 

املرحوم األســتاذ الدكتور/ صالح السليماني، الذي كان إداريًا 

ناجًحا وأبًا للجميع، تغمده الله برحمته وأحسن مثواه، وكان 

البروفيسور دمشقية لـ »                 «

* تمحورت حياتي حول العلم واألبحاث واالختراعات والتدريس
* الجمع بين العمل األكاديمي واإلداري يحتاج لموهبة



31
د 

عد
 ال

- 2
01

6 
بر 

م
وف

 ن
ن 

نا
س

األ
ب 

ط

27

دد
الع

ف 
ضي

األســتاذ الدكتور/ عبدالله الشــمري وكيالً للكلية ومؤسًسا 

ورئيًسا للجمعية السعودية لطب األسنان، والتي تأسست عام 

1981م فانتســبت لها وكانت يف بدايتها وكنت عضًوا يف هيئة 

تحرير املجلــة العلمية للجمعية لفرة تزيد عىل العرشين عاًما 

ولألمانة التاريخية فقد خطت الجمعية خطوات رائدة متطورة 

بفضل جهود وفكر الزمالء يف مجالس اإلدارات السابقة  خالل 

خمس وثالثني ســنة املاضية إىل أن وصلــت اليوم إىل مصاف 

الجمعيات  العلمية العاملية يف طب األسنان.

وشــهدت تلك الفرة تطوًرا علميًا كبرًا ورسيًعا عىل مســتوى 

الكلية والجمعيــة واملجلة التي أصبحت قنــاة للنرش والرقية 

ألعضاء هيئة التدريس.

طريقة مبتكرة
* من املعروف أن لديكم اخراعات باســمكم الشــخيص عىل 

الصعيد املحيل والعاملي، هل لكم أن تسلطوا الضوء عليها؟

خالل فرة دراســتي يف لنــدن بدأت اكتشــافاتي العلمية وبدأ 

أساتذتي يشجعونني عىل ذلك وبعد التخرج عينت يف جامعة لندن 

زمياًل باحثًا وعملت مع فريق بحث مؤلف من مشاهر األساتذة، 

منهم أستاذ الخزف الســني املعروف جون ماكلني عىل تطوير 

واختبار مادة جديدة للحشــو واإللصاق اسمها أسبا سمنت  ( 

Glass Ionemer Ce-( التي تعرف اليوم باسم  ،)Asba Cementt

 ) mentt

وأول تطوير يل يف مجــال االبتكارات أثناء فرة دراســتي 

يف لنــدن 1970م - 1976م، حيــث صممــت أداة صغرة 

الستخدامها يف حشو األقنية الجذرية بمادة األملغم كخيار 

بديل عن حشــوات الكوتابركا املســتخدمة يف تلك الفرة 

وكذلك تم تطويــر طريقة مبتكرة ملنع حشــوات األقنية 

الجذرية مــن تجاوز الثقبة الذروية املفتوحة باســتخدام 

مادة الرسجســل )Surgicel  )  وكنت  أول من أدخل هذه 

الطريقة العلمية وعرف هذان االخراعان باســم دمشقية 

تكنيــك Dimashkieh Techntique (   )  وتم نرش البحث يف 

مجلة طب األســنان الربيطانية عام م -1977م ومنذ ذلك 

التاريخ إىل اليوم تمحورت حياتي كلها حول العلم والبحوث 

العلمية قمت  والتدريس وخالل مســرتي  واالخراعــات 

بتصميم عديد من االبتكارات والطــرق العالجية يف مجال 

االستعاضة السنية وبلغ املنشور منها نحو خمس وعرشين 

من األدوات السنية والطرق العالجية املبتكرة، مما أسهم يف 

تسهيل عالج املرىض، منها أوتاد دمشقية املستخدمة لبناء 

األسنان املتهدمة، التي تم وصفها ورشحها يف كتاب التيجان  

والجســور لطلبة كلية طب األسنان يف جامعة دمشق عام 

1982م، والسنابل املاسية ذاتية التوقف لتحديد عمق خط 

اإلنهاء بدقة، التي تم نرشها يف مجلة طب األسنان األمريكية 

عام 1993م حيث تم تصنيعهــا من قبل الرشكات العاملية 

وتستخدم اليوم من قبل أطباء األسنان يف كافة أنحاء العالم 

وتم تطوير الجسور الطوقية 

 )  Sleeve Designt ( عام 1993م التي أثبتت نجاحها عىل مدى 

25 عاماً  كبديل عن جســور املاريالند ) Marylantd  (، وتم نرش 

هذا البحث يف املجلة األمريكية لطب األسنان بتاريخ 1993م.

ومؤخراً تم تسجيل براءة اخراع ملحقنة تخدير ذات إبرة مخفية 

للتخفيــف من الخوف عند بعض املرىض عن طريق جامعة امللك 

ســعود ومنحت براءة اخراع أمريكيــة وأوروبية عام 2013م 

باسم –Safety Syrintge    وكذلك تم تسجيل براءة اخراع ألداة 

تخطيــط وقياس ثالثية األبعاد لزراعة األســنان يف مدينة امللك 

عبــد العزيز للعلوم والتكنولوجية ومنحــت براءة اخراع برقم 

5076 تاريــخ 10/6 /2016م، وأخرًا وليــس آخًرا تم تطوير 

طب األسنان مهنة 
وموهبة بيد الطبيب 
أساسها الممارسة 
العملية بين المختبر 
والعيادة
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طريقة لعمل النماذج املرنة ) Flexible Cast (  بدالً من النماذج 

الجبسية القاســية وتم نرشها يف مجلة طب األسنان األمريكية 

عام 2015. 

رسم االستراتيجية
* تبوأتم عديًدا من املناصب اإلدارية إىل جانب 

العمل  بني  الفروقات  مــا  األكاديمي،  عملكم 

اإلداري واألكاديمي؟

 ال شك بأن الجمع بني العمل األكاديمي والعمل 

اإلداري يحتــاج إىل موهبــة؛ ألن القدرة عىل 

جمع العملني يســهم يف رســم االسراتيجية 

يف تطوير التعليم بشــكل كبر، كما هو الحال 

يف الجامعــات العاملية ولــكل منهما أهميته، 

فالعمل اإلداري يتميز بنوعية التعامل يف تسير 

دفة العمل بشــكل صحيح ملموس بالتعاون 

والصرب يف الوصول إىل ما تحتاج إليه اإلدارة وما 

يتطلبه التعامل مع اآلخرين من حكمة وحنكة 

وإنسانية يف تقدير ظروف الطلبة والزمالء دون الترسع يف إصدار 

األحكام والقرارات املناسبة وأن تكون أباً، بينما العمل األكاديمي 

يتعلق بطريقة إيصال املعلومة بشــكل صحيح وتســهيل نقل 

املعلومــات للطلبة خاصة وأن تدريس مواد طب األســنان يعد 

جامــًدا نوًعا ما لذا فهو يحتاج لكثر من املرونة لنقله بشــكل 

مبســط وتدريجي للطــالب يف حني أن 

حقائق  يثبت  عمــل  هو  العلمي  العمل 

نتيجة تجارب بأدلة قاطعة وثابتة.

ربع قرن
* نحو ربع قرن مىض يف عملكم داخل 

امللك سعود  بجامعة  األسنان  كلية طب 

بالرياض مــا مالمح تلــك الفرة من 

حياتكم العملية؟ 

إن عمــيل يف جامعة امللك ســعود تميز 

باإلنتاجيــة لــكل ما يتطلبــه العمل 

األكاديمــي واإلداري، حيــث تقلــدت 

مناصب عدة من رئيس قســم تعويض 

العلمي  املجلــس  إىل عضو   األســنان 

لجامعة امللك سعود وكذلك كنت عضًوا يف مركز الرجمة التابع 

لجامعة امللك سعود لســنوات عديدة ومنحت عديًدا من الجوائز 

الربوفيسور دمشقية خالل لقائه مع الدكتور قيرص كباش مدير تحرير مجلة »آفاق طب األسنان«
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التقديرية املحلية والعاملية.

وبعد أن أنهيت الخدمة يف تلــك الجامعة العريقة بنجاح عملت 

يف كليات الرياض لطب األســنان والصيدلــة ومديراً لربنامج 

تعويضات األسنان للدراسات العليا حتى اليوم.

* كثــر من طالبكم اليوم يف مناصب علمية وإدارية مهمة، هل 

تغّرت مقاييس الوفاء؟

  أنظــر للوراء قليالً ملا قدمته للطالب من أصول علمية وعملية، 

إضافة إىل منظور التعامل والتعاون لتجاوز العقبات، فأنا فخور 

بكل ما أنتجت من كوادر، وأرى أن كل من تسلم املناصب وتدرج 

بالعمــل األكاديمي من هؤالء األبناء هو عــىل خطى ثابتة من 

العرفــان بالجميل وأحمد الله عّز وجّل عىل ما قدمت وما قدموا 

وهنا أتذكر قول الشاعر:

دائـــم وداد  يبقـــى  مـــا  وأعـــز 

طويـــال تـــدوم  ال  املناصـــب  إن 

فما يبقى لإلنسان هو محبته واحرامه املتبادل لنفسه واآلخرين  

وهذا ما حاولت أن أحافظ عليه طوال فرة عميل ودلييل عىل ذلك 

هو وجودكم معي اليوم دكتــور قيرص وأنت من  خرة طالبي 

الذين افتخر بهم دائماً.

الممارسة العلمية
* ما تطلعاتكم املستقبلية حول مهنة طب األسنان؟

مهنة طب األسنان من املهن القديمة وهي عبارة عن مهنة 

وموهبة بيد الطبيب وأساسها املمارسة العملية بني املخترب 

والعيادة ودخول التعليم اإللكروني واإلنرنت ســاعد عىل 

تطوير طب األسنان  وهذا ما ملسته اليوم بني أبنائي الطالب 

الذين أحبوا مهنة طب األســنان ودرسوها وأراهم اليوم يف 

تخصصات مختلفــة مثل ابني  الدكتور رضا أخصائي 

وزراعة  واملتحركة  الثابتة  التعويضات 

األســنان وابني الدكتور أمر أخصائي 

األســنان  وزرع  الثابتة  التعويضــات 

التقويم  أخصائية  هال  الدكتورة  وابنتي 

وهذه املهنة ســتبقى مستمرة ومطلوبة 

عىل مر السنني وعليه فإن أطباء األسنان 

يعدون دائماً املرجع األول لشــفاء أسنان 

املرىض بعد الله عّز وجّل وكذلك فإن اعتناء 

اإلنسان بأســنانه يعد من األساسيات وهنا 

أقف عند مقولة الفليســوف الفرنيس جان 

جاك روســو وهو القائل )إن اإلنسان يحفر 

قربه بأسنانه(، هذه أحد األدلة ملتابعة االهتمام 

باألسنان ومعالجتها بشكل دائم. إضافة إىل أن 

تطور التكنولوجيا الحديثة كان لها األثر الفعال 

يف تغر مفهوم طب األسنان، وبالنسبة للمرىض فقد أصبح 

اليوم الطبيب ليس معالًجا فقط وإنما أصبح يتدخل لتأمني 

الناحية الجمالية وتصحيح النطــق ومخارج الحروف وال 

ننىس مقولة الفيلســوف أرســطو )إن االبتسامة الجميلة 

طريق العبور إىل ما يتمناه اإلنسان يف الحياة(.

كلمة الختام
* كلمة ختامية عرب مجلة )آفاق طب األسنان(؟

الشــكر والتقدير ملجلس إدارة الجمعية لطب األسنان متمثلة 

برئيسها سعادة األخ الدكتور/ فهد الشهري 

لجهودهم  املوقر  املجلــس  أعضاء  وجميع 

ومتابعة  الجمعيــة  لتطويــر  املخلصــة 

مسرتها واستمرار نهضتها.

عىل  للقائمني  الجزيل  بالشكر  أتوجه  كما 

تحرير مجلة )آفاق طب األســنان( األخ 

الدكتور/ فواز القحطاني رئيس التحرير 

واألخ الدكتــور/ قيرص كبــاش مدير 

التحرير ملا لهما مــن بصمات بيضاء 

واضحة يف مجال النرش العلمي وعرض 

أخبار مؤتمرات طب األسنان املحلية 

والعربية والعاملية وتطوير هذه املجلة 

الرائعة خاصة بعد أن أصبحت قابلة 

للتصفح اإللكروني من خالل املوقع 

الخاص للجمعية عرب الشبكة العنكبوتية.. وفقكم الله  

وسدد خطاكم جميًعا وإىل األمام دائًما بإذن الله. 



سعادة األستاذ/ تركي السديري املرشف العام 

عىل صحيفة الرياض.. حفظه الله..

ســعادة األســتاذ/ فهد العبد الكريم رئيس 

التحرير املكلف.. حفظه الله..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

يف  »الرياض«  الغــراء  صحيفتكم  طالعتنــا 

صفحتها الطبية يف العــدد رقم 17425 بتاريخ 

3/9 /2016م وبالتحديد ضمن زاوية »سوانح 

طبيب«، التي يكتبها ســعادة الدكتور/ سلمان 

ابن محمد بن ســعيد وهو كاتــب رائع ومبدع 

خاصة يف إدخال االبتســامة ضمن الســوانح 

الطبيــة، وكان عنــوان تلك الســوانح »وجع 

الرضس« وفيها الكثر من التلميحات عن خوف 

الذهاب  األســنان وتحاشيه  الكاتب من عيادة 

لطبيب األســنان مهما ســاءت حال أسنانه!!، 

ثم رسده لقصة مــن املايض حول رشاء أحدهم 

معجونًا وفرشــاة أسنان، وأن ذلك كان يعد من 

تثقل  تبذيــراً وخرابيط  أو كما ذكر  الكماليات 

كاهل رب األرسة، الذي حاول إعادتها إىل الدكان!

وهنا ال بــد لنا من التعقيب البســيط وهو: 

أن الصحافة تعد مدرســة يتعلــم منها كل من 

يقرأ وبالتــايل ال بد أن تكون توجيهية، توعوية، 

وإرشادية..

فكان حري بالكاتــب أن يذكر بأنه قد أخطأ 

يف عدم املعالجة عند طبيب األســنان وأنه ندم 

لهذا الخطأ أو التقصر يف معالجة أسنانه؛ ألنه 

ردٌّ على سوانح طبيب.. 
»وجع الضرس«

الدكتور قيصر كباش 

المدير الفني لمركز عمر العجاجي لطب األسنان
مدير التحرير

صحيفة »الرياض« يف صفحتها الطبية يف العدد رقم 17425 بتاريخ 9 / 3 / 2016م
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قد ازداد انتشار النخر السني وتفاقم من جهة، 

إضافة إىل زيادة تكلفة املعالجة من جهة أخرى.

وأن الخوف الذي ذكره من عيادات األسنان لم 

يعد له مربًرا اليوم، نظًرا لوجود األجهزة الطبية 

الحديثة واملــواد املتطورة والطرق الســلوكية 

املختلفة للمعالجة دون إزعاج املريض وإيالمه.. 

الطبية  التطويرية  النهضة  وهذا يتناســب مع 

التي يشــهدها العالم أجمع وخصوًصا اململكة 

العربية السعودية.

نرش  عىل  الريــاض  صحيفة  عودتنــا  ولقد 

األخبــار واملقاالت بدقــة وحرفية مع مالحظة 

تناســبها مع الغاية الصحفية، التي تهدف إىل 

زيادة الوعي الصحي لدى القراء الكرام وبالتايل 

تسهم يف تشكيل بيئة صحية مجتمعية سليمة 

يف املستقبل املرشق بإذن الله.

فنجــد يف الصحيفة بتاريخ 11/15 /2015م 

خرباً بعنوان: »السعوديون يرصفون مليار ريال 

سنوياً للعناية بأسنانهم«.

وكذلك نجــد خربًا بتاريــخ 1/12 /2016م 

تهمنا( يكشــف عن  بعنوان: معرض )صحتك 

حاجة 75 % من األطفال لزيارة طبيب األسنان«.

وهذه األخبار تتناقــض تماًما مع ما ذكر يف 

»ســوانح طبيب«.. وحول ذلــك نذكر لإليضاح 

بأن رشكات التأمني العامليــة يف الدول املتقدمة 

صحيًــا مثل الواليات املتحــدة األمريكية وكندا 

تصدر التعليمات لكافة أفراد األرس املؤّمنة لديها 

لرضورة مراجعة عيادات األسنان كل ستة أشهر 

للكشــف عن الحالة الصحية للفم وعدم وجود 

ضخامات أو أورام وعن النخور البدئية وبالتايل 

معالجتها رسيًعــا قبل أن تتطور، ومن ال يلتزم 

بذلك يتم إلغاء بوليصة التأمني له!

وذلك ألنه يسبب خسارة مادية كبرة لرشكات 

التأمني، حيــث تزداد تلك النخــور وتتحول إىل 

معالجة الجــذور، كمــا أن األورام قد تتفاقم 

وتحتــاج إىل عمليات جراحية كبــرة، وبالتايل 

الدولة يف  خســارة وطنية تؤثر عىل ميزانيــة 

املستقبل.

هذا ما يجب أن نذكره لقرائنا األكارم ونسّلط 

الضــوء عليه إىل جانب ذكرياتنــا القديمة وأن 

صحيفة »الرياض« بتاريخ 15 / 11 / 2015م

صحيفة »الرياض« بتاريخ 12 / 1 / 2016م

نوضح بأننــا كنّا مخطئني وعلينــا الحذر من 

تكرار ذلك.

نرجو التنويه عن املوضوع يف الصفحة الطبية 

من جريدة الرياض التي نعتز بها وبمصداقيتها 

ونطمح دائًما إىل استمرار التعاون املثمر بيننا يف 

سبيل رفع الســوية الثقافية والعلمية والطبية 

وبالتايل املســاهمة يف تطــور أوطاننا باالتجاه 

الصحيح.

والله ويل التوفيق.
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كما أنه يوجــد هنالك عوامــل أخرى لفقدان األســنان 
كالتعرض لكدمة بســبب ســقوط مفاجئ أو حادث سر أو 

عامل الوراثة أو كسور الفك او األورام .. إلخ.
وبعد مرحلة فقدان أحد األسنان يتولد لدى املريض الشعور 
بالنقص نظرا لفقدان الوظيفة الســنية أو املظهر الجمايل أو 
كليهما. ويبدأ طبيب األسنان مع املريض بالبحث عن الخيارات 

العالجية املناسبة لتعويض األسنان املفقودة.
ويمكن تصنيف هذه الخيارات إىل: إما بركيبات ثابتة مثل 
الجســور أو زراعة األســنان أو متحركة مثل أطقم األسنان، 
حيث يتم االختيار حســب حالة املريض اإلكلينيكية واملادية، 
ومما ال شك فيه أن هذه العالجات تتطلب تكلفة مادية وجهًدا 

وصربًا من الطبيــب واملريض، مما يســتوجب عىل املريض 
مضاعفة األهتمام والعناية بها من الناحية الصحية خاصة.

إن أسباب فشل التعويضات الســنية كثرة، وتختلف من 
شــخص إىل  آخر ومن حالة إىل أخرى ولكــن جميعها يمكن 
تفاديها من خالل معرفة أسباب الفشل والدراسة املستفيضة 
لكل حالة من الحاالت. وال ننىس أن الهدف دائًما يف أي تعويض 
هو ملســاعدة املريض يف اســتعادة الوظيفة دون أي تأثرات 
جانبية عىل األنســجة والوظائف األخرى بشكل يتماىش مع 
التكوين الفيســيولوجي لوظائف جسم اإلنسان، وإهمال هذا 
الهدف يظهر بشكل إما خلل يف الوظيفة أو فشل يف التعويض 

وهما وجهان لعملة واحدة.

31
د 

عد
 ال

- 2
01

6 
بر 

م
وف

 ن
ن 

نا
س

األ
ب 

ط

32

ي
لم

ل ع
قا

م

العناية بالتركيبات والتعويضات 
السنية وأسباب فشلها

ال شك أن المحافظة على نظافة وصحة الفم واألسنان هو مطلب 
صحي لجســم سليم وهدف ســاٍم ألطباء األسنان بتخصصاتهم 
المختلفة، من أجل ذلك ينصح دائًما األطباء بزيارة طبيب األسنان 

كل ستة أشهر، وقد تقل هذه المدة بحسب حالة وحاجة المريض.
وإذا مــا نظرنا من زاوية أخرى نجد أن كثيًرا من الدراســات أثبتت أن الســبب 
الرئيس لفقدان األســنان لدى األطفال هو التسوس ولدى البالغين والكبار 
هي أمراض اللثة المزمنة، واألخيرة هي الناتجة عن إهمال المريض والفشل 

في الحفاظ على نظافة وصحة الفم واألسنان واتباع عادات يومية 
سلبية تدمر صحة الفم أبسطها »التدخين«. 

الدكتور / .عمار نعيم البطران

 معيد في كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة



إنسالل األسنان
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ومن أهم املبادئ التي يجب ترســيخها يف ذهن املريض أن 
األســنان التي هي من صنيع الخالق قد فقدت نتيجة لإلهمال 
وعدم العناية، فكيف هو الحال بالتعويضات السنية التي هي 

من صنيع اإلنسان.
 التعويضات الســنية يجب اعتبارها كاألسنان واملحافظة 

عليها جيًدا.
يعد تفريش األسنان مرتني يوميًا )بعد الفطور وقبل النوم( 
واستخدام خيط األسنان من املسلمات األساسية للحفاظ عىل 

األسنان والتعويضات السنية.

العناية بالتعويضات السنية الثابتة
العناية بالجســور تكون بتنظيف األسنان الداعمة للجرس 
بخيط األسنان إضافة إىل تنظيف سطح الجرس املالمس للغشاء 
املخاطي السنخي عن طريق اســتخدام خيط خاص يسمى 
)Nylont Floss Threaders(، كما هو موضح بالصورة، وهناك 
أيًضا جهاز آخر يســمى بـ)Water Flosser( يقوم بضخ املاء 
بصورة رسيعة للتخلص من بقايا الطعام والبكتريا املراكمة، 
الهدف الرئيس هو إزالة طبقة البالك البكترية وبقايا الطعام.
وممــا يجب مراعاته كذلك أخذ الحيطــة والحذر يف تناول 
األطعمة الصلبة والقاســية، فالســراميك والبورسالن التي 
تستخدم يف تكوين الجســور والتيجان تعد كذلك مادة هشة 
قابلة للكرس، لذلك تصنيع هذه الجســور والتيجان يحتاج إىل 

ثخانة معينة للحد من قابليتها للكرس.
ومن طرق العناية من جهة أخرى معرفة طبيب األســنان 
بالعيــوب التصنيعية لهذه التعويضات لتفادي املشــكالت يف 

املستقبل.

عىل ســبيل املثال مالحظة الطبيب لوجود فراغ بني التاج 
والخط اإلنهائي للدعامة )Opent Margint( حيث يتم تقيمهما 
إكلينيكيًا وبمساعدة األشــعة. أيًضا إذا كان الجرس أو التاج 

.)Over-Contouring( حجمه أكرب من حجم باقي األسنان

كذلك يعد الجرس املؤقــت مهًما جًدا يف الفرة الزمنية ما 
بني تحضر األسنان وتثبيت الجرس الدائم وذلك لوقاية اللب 
السني وتجنب حساسية األســنان ومنعها من »االنسالل 
« ولكي يسمح باســتعادة الوظيفة لهذه األسنان ومنع ما 
يســمى بالـ Over-Eruption )وهو تطاول الســن بشكل 
زائد نتيجة عدم وجود سن أو سطح مقابل لها يف األطباق( 
وتجنب تجمع فضالت الطعام حول اللثة وحول األســنان 

املحرضة للتتويج.

Opent Margint

Over-Contouring

أسباب فشل التعويضات السنية الثابتة
إن من مزايا التعويضات الثابتة أنها تعطي إرضاء وراحة استثنائية 
للمريــض والطبيب، ويعود ذلك لكونها تقوم بتحويل األســنان غر 
الجذابة منعدمة الوظيفة إىل أسنان جمالية تؤدي وظيفتها بالشكل 
املريح واملريض للمريــض. لكن لتحقيق هذا النجــاح فإنه يتطلب 
االهتمام الدقيق بكل خطوة مــن خطوات العالج ابتداًء من الفحص 
والتشــخيص للمريض وانتهاًء باملتابعة ملا بعد العالج. ومما ال شك 
فيه بأن املعرفة باملضاعفات اإلكلينيكة للركيبات يحســن ويطور 
من قدرة الطبيب يف التشــخيص وتكوين خطة عالجية أكثر واقعية 
لحاجات ومتطلبات املريض. وهنا يمكن تلخيص املظاهر اإلكلينيكية 

لفشل الركيبات الثابتة بالتايل:
1- وجود آالم أو الشعور بعدم االرتياح.

2- انعدام الوظيفة.
3- عدم الرضا بالنتيجة الجمالية.

4- كرس يف السن أو التعويضة الثابتة.
5- وجود انتفاخ بسبب التهابات.

6- الشعور بمذاق سيىء.
7- رائحة الفم الكريهة.
8- نزيف اللثة املتواصل.

كما أنه يوجد هناك عدة تصنيفات لفشل التعويضة السنية 
الثابتة وهي كالتايل:

أوالً: تصنيف جون جونستون قام بتقسيم أسباب 
الفشل الى أربعة أقسام:

- الفشل البيولوجي:
 ويكون بسبب النخر أو يموت اللب السني أو أمراض اللثة 
املزمنة أو مشــكالت يف األطباق أو بسبب انثقاب الجذر خالل 

املعالجة اللبية للدعامات.



زراعة األسنان

العناية بزراعة األسنان
من أهم األشــياء للحفاظ عىل الزراعة هي حمايتها 
من االلتهابات التي تؤثر ســلبًا عىل األنســجة والعظم 
املحيطة  التهاب األنســجة  أن  للزرعــة، كمــا  الداعم 
بالزراعة )Pre-Implantitis( يعد السبب األكثر شيوًعا 
يف فشــل وفقدان الزراعة. زراعة األسنان هي باألساس 
تتطلب ألن يكون املريض مهتًما بشــكل ممتاز بنظافة 
كامل األسنان واللثة، وباعتبار أن الزرعة هي كالـــسن 
الطبيعي فتنظيفها بالفرشــاة وخيط األسنان هو يشء 
أسايس كما ذكرنا، والعناية بها من خالل الزيارة الدورية 

لطبيب األسنان.
ومع مرىض زراعة األسنان ليس نظافة الفم واألسنان 
هي وحدها كافية، فالعناية بالتعويضة الســنية تكون 
بصــورة غر مبــارشة، بحيث إنه عــىل الطبيب وضع 
الزرعة والتعويض السني بناًء عىل خطة عالجية مجدية 
والعلم واإلملــام بتحميل هذه الزرعة بشــكل غر مؤٍذ 
يتماىش مع الوظيفة الفيســيولوجية للوصول إىل نتائج 
تدوم ألكــرب فرة زمنية ممكنة. أمــا املريض فإذا كان 
يشــكو من بعض األمراض مثل مرض السكري فيجب 
العناية واالهتمام ومراجعــة الطبيب ألن اإلهمال ينتج 
الداعم للزرعة  التهابات محيطة باألنسجة والعظم  عنه 
الطبية  فالعناية  فقدانها.  وبالتايل   )Peri-Implantitis(
واملراجعة الدورية للطبيب املختص هي جزء من العناية 

بصحة الفم.
 

أسباب فشل زراعة األسنان
إن نجاح زراعة األسنان دائًما ما يذكر بنسبة عالية تصل إىل 
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- الفشل الميكانيكي:
 ويمكن أن يكون بسبب فشل الوصالت بني أجزاء الجسور 
الثابتة أو تآكل يف ســطح األطباق للتعويض أو كرس الطبقة 

الخزفية.

- الفشل الجمالي:
 ذلك لعدم رىض املريض عن شكل أو لون األسنان يف املناطق 

األمامية التي تتطلب حاجة جمالية ملحة.
- انكسار التعويض من الجهة األمامية.

ثانيًا: تصنيف باريتو وهو أيضًا ينقسم إلى أربعة أقسام:
- الفشل البيولوجي:

 بسبب النخر أو كرس أو أمراض اللثة املزمنة.

- الفشل الجمالي:
 بسبب شكل ومالمح ولون األسنان وخصائصها السطحية.

- الفشل البيوفيزيائي:
 بسبب الخواص الفيزيائية والكيميائية للبورسالن واملعدن 

املستخدم أسفله.

- الفشل البيوميكانيكي:
 بســبب خطأ يف تصميم التعويضــة الثابتة أو يف تحضر 

السن الداعم أو بسبب وجود حواف حادة يف الدعامة.

ثالثًا: تصنيف بينارد سميث الذي قام بتقسيم 
أسباب الفشل إلى ستة أقسام وهي:

- الفشل الميكانيكي ألجزاء التيجان والجسور:
 بســبب كرس يف البورسالن أو فشــل يف لحام الوصالت أو 
بسبب تآكل يف سطح األطباق أو بسبب فقدان الجهة األمامية 

للبورسالن.

- تغيرات في األسنان الداعمة: 
وتكون نتيجــة ألمراض اللثة املزمنة أو نخر األســنان أو 
مشكالت يف لب األســنان أو بســبب كرس أو حركة يف السن 

الداعم.

- الفشل بسبب التصميم:
 يحدث نتيجة لنقص أو زيادة يف تصميم الجسور.

- الفشل بسبب عدم كفاية التقنية اإلكلينيكية أو املعملية:
 أما بسبب حافة إيجابية أو سلبية أثناء تحضر األسنان أو 

نقص يف الشكل أو اللون.
- الفشل بسبب فقدان الثبات.

- الفشل بسبب مشكالت يف األطباق. 

هناك بعض العادات اليومية الســيئة التي تأثرها ال يطال 
األسنان الطبيعية فقط، بل أيضاً التيجان والجسور يف الركيبات 
السنية، فكما ذكرنا سابقاً أن من خصائص البورسالن واملواد 
الخزفية املستخدمة يف الجسور أنها هشة وقابلة للكرس، فمن 
بعض هذه العادات مضغ التمر بقوة دون االنتباه لنواة التمر أو 

البعض يقوم باستخدام أسنانه لفتح عبوات املرطبات الغازية 
والبعض اآلخر يقوم بمضغ األقالم أو قضم األظافر بقوة أثناء 
الدراسة أو مشــاهدة التلفاز. أيضاً رصير األسنان يعد إحدى 
املشكالت النفسية التي تؤثر سلبًا مما يؤدي إىل تآكل األسنان 
وهذا التآكل يزيد بشــكل حاد إذا كان سطح األطباق لألسنان 
املقابلة معالًجا بالركيبات الخزفية ومشكالت رصير األسنان 
ال يتوقف تأثرها عىل األســنان فقط، بل تتفاقم لتتأثر أيًضا 

عضالت املضغ واملفصل الفكي الصدغي.



الفشل التجمييل لزراعة االٔسنان

انحسار لثوي حول الزرعة

حالة فشل زراعة األسنان
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أعىل من 90 % يعود ذلك لكون إجراءات زراعة األســنان يمكن 
التنبؤ بها. مشكالت وفشــل زراعة األسنان يمكن أن تتفاقم 
بشكل كبر مع مرور الوقت مما يستنزف طاقة وجهد املريض 
والطبيب، وأيًضا زيادة التكلفة العالجية. ولكي تكون الزراعة 
ناجحة فال يكفي بأن يكون هناك اندماج عظمي بني الغرسة 
والعظم، بــل نجاحها يكون أيًضا بتحميلهــا للتاج الذي من 
خالله تتحول من مرحلة الال وظيفة إىل الوظيفة، ومن أسباب 

الفشل:

المضاعفات البيولوجية للزراعة
- انحســار اللثة حول منطقة الزراعة: ولتفادي هذه 
املشــكلة يجب أن يكون هنالك: 1ملــم اىل 1.5ملم من 

العظم حول جميع أسطح الغرسة.

المضاعفات الجراحية للزراعة
- انعدام االندماجي العظمــي: هناك ثالثة احتماالت 
يمكن أن تحدث وهي عائدة لجســم متلقي الزراعة أوالً 
تكون التهابــات حادة أو مزمنة، ثانياً تكون النســيج 
الضــام حول الغرســة، واالحتمال الثالــث هو حدوث 
االندماج العظمي للغرســة. ووجــود ضعف يف التقنية 
الجراحيــة يمكن أن يؤدي إىل زيــادة حرارة العظم مما 

يؤدي إىل تلف العظم وفشل الزراعة. 
- فقدان الثبات األويل للغرســة: يمكن تعريف الثبات 
األويل بأنه ثبات ميكانيكي بني الغرســة والعظم املحيط 
بها، والثبات الثانوي بأنه ثبات بيولوجي بني الغرســة 

والعظم املندمج بها. 
- أمراض أجهزة الجســم: لعل أهم هذه األمراض هو 
مرض السكري غر املنتظم الذي يؤدي إىل ضعف الروية 
الدموية التي تعد عامالً مهًمــا يف عملية االلتئام. وتعد 
هشاشة العظام لها تأثر سلبي يف عملية اندماج العظم 

بالغرسة.
- االلتهابات: املرىض الذين يعانون من التهابات اللثة 
املزمنة ينخفض معدل بقــاء ونجاح الزراعة إضافة إىل 

زيادة يف احتماليات املضاعفات األخرى.
- فشــل وضع الزراعة: هذا النوع من الفشل يمكن 
ببساطة تجنبه من خالل وضع خطة عالجية قبل البدء. 
وأن وضع الغرســة بطريقة خاطئة يمكن أن يؤدي إىل 

مشكالت بيوميكانيكية.
- تأثرات العادات الفموية: إن من أشــهر وأسوأ هذه 
العادات هــو التدخني )الذي يؤثر ســلبًا يف االلتئام بعد 
الجراحة( ورصير األســنان والنشاطات غر الوظيفية 

)مثل عض القلم(.

- االلتهابــات املحيطة بالزرعة: كثــر من الباحثني 
اعتربوا أنه الســبب األكثر شــيوًعا لفشل الزراعة وهي 
عبارة عن التهابات لألنسجة املحيطة للزرعة ينتج عنه 
تآكل العظم الداعم لها. تحدث هــذه االلتهابات نتيجة 
لسوء نظافة الفم أو التهابات بكترية أو نتيجة يف زيادة 
القوى البيوميكانيكية عــىل الزراعة. وتكون الزرعة يف 
خطر إذا نقص ثلث العظم الداعــم ويجب إزالة الزرعة 

عند مالحظة حركة بها.
- فقــدان الزرعة مبكًرا أي قبــل وضع التاج ويكون 
نتيجة فشل الحصول عىل االندماج العظمي أو التهابات 
أو حركة أثناء فرة االلتئام. ومتأخر أي بعد وضع التاج 

ويكون نتيجة التهابات او زيادة يف القوى عىل الزرعة.

المضاعفات التقنية والميكانيكية للزراعة
- انكسار يف تاج التعويضة السنية: يمكن أن يحدث نتيجة 

لزيادة القوى الناتجة عن ضمور العظم. 
- انكسار يف الغرســة: هنالك عدة عوامل قد تؤثر وأهمها 
ضعف يف التصميم واملواد املســتخدمة. يــؤدي إزالة الجزء 

املكسور إىل حدوث فجوة عظمية كبرة.

المضاعفات الجمالية والنطقية
- املضاعفات الجمالية: زراعة األسنان يف املنطقة األمامية 
يتطلب إعادة بناء لألنســجة بصورة ثالثية األبعاد إضافة إىل 

وضع الزراعة يف املكان املثايل.



االٔجهزة التعويضية املتحركة
أذية املفصل الفكي الصدغي

العناية بالرتكيبات املتحركة

إصابة صوار الفم
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- املضاعفــات النطقية: تحدث هــذه املضاعفات عندما 
يكون الســطح الحنكي للتعويضة بمالمــح غر مألوفة أو 

بوجود مسافة بني التعويضة واألجزاء العلوية للزراعة.
نتائج زراعة األسنان غالبًا ما يمكن التنبؤ بنجاحها- وإن 
املفتاح الرئيس للتقليل من مضاعفاتها هو بفهم األســباب 

وتخطيط الحاالت بشكل جيد.

العناية بالتركيبات المتحركة

أيضاً إزالة الطقــم من الفم عند النوم ، ألن يف وقت النوم يقل 
إفراز اللعاب الذي يســاعد يف تقليل االحتــكاك بني الركيبة 
وأنسجة الفم. وعند إزالتها يجب وضعها يف وعاء به ماء وذلك 
ألن مــادة االكريل املكونة للطقم قابلــة لالنكماش يف البيئة 

الجافة.
تعد مادة االكريل أيًضا هشــة لذلك أثنــاء تنظيف الطقم 
يجب أن  يكون قريباً من ســطح ما بحيث إذا ســقط تكون 

املسافة قريبة وبالتايل تقلل من احتمالية الكرس.

الركيبات املتحركة )أطقم األســنان( يجب تنظيفها بعد 
كل وجبة طعام ألن إهمالها يسمح للفطريات بالراكم تحت 
سطحها مسببة التهابات وآالًما مزعجة جًدا للمريض. يجب 

كذلك مع مرىض الركيبات املتحركة فعند مالحظة صعوبة 
يف البلع أو التهاب يف صوار الفم )Antgular Cheilitis( أو ربما 
آالم  يف مفصل الفك الصدغي وتتفاقم هذه املشــكالت إىل آالم 
يف األذن فهذه األعراض جميعها تدل طبيب األسنان بأن هناك 
 Intcreasintg( إما ارتفاع زائد أو انخفاض يف مســتوى العضة

.)or Decreasintg of Vertical Dimentsiont of Occlusiont
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ومن األشــياء التي تظهر اعتناء طبيب األسنان باملريض وبالتعويضة السنية هي مشكالت النطق 

يف الركيبات املتحركة أو الجســور األمامية، وتحديًدا يف نطق حرف السني الصوتي الذي يتعلق لفظه 

بحركة اللسان وتماسه مع األسنان األمامية فالواجب عىل الطبيب مالحظة أي تغير يف النطق وتعديله 

ويجب عىل املريض املتابعة والتعاون مع طبيبه للوصول إىل نتائج جيدة ومرضية.

ويف النهاية ربما يتطلب من طبيب األسنان عمل إضافة عديد من التعديالت التي تتناسب مع حالة 

وحاجة املريض فتعاون املريض وصربه واتباعه لتعليمات ونصائح الطبيب تنعكس إيجابًا عىل الجودة 

والخدمة العالجية املقدمة له. وبالتايل الحصول عىل نتائج تغني عن الحاجة لتغير التعويضات السنية 

من وقت إىل آخر.

وأيضاً عىل املريض الحــرص عىل مالحظة أي تقرحات 
يف الفم خصوصــا يف األيام األوىل من اســتخدام الركيبة 
املتحركــة، أو مالحظة حركة يف األســنان املرتكزة عليها 

الركيبة فعندها يجب مراجعة الطبيب فوًرا. 
وأخرًا وعي املريض بهذه األعراض يخدم عنايته بصحته 

ثم صحة الفم والركيبة.

ويجب عــىل املريض وعىل الطبيــب الوعي بعملية 
ضمور العظــم )Bonte Resorptiont( حيث إن العظم 
الســنخي الداعــم لألســنان )Alveolar Bonte( يبدأ 
بالضمور إذا فقدت األســنان، وإكلينيكياً يتطلب عمل 
بعض التعديالت التي يجريها الطبيب عىل التعويضات 

السنية من فرة إىل أخرى.
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فابتســامة املشــاهر أو ابتســامة هولييود هي ما 

يسمى طبياً الفنر أو اللومينر وتعني قرشة رقيقة ذات 

مقاســات معينة تشبه العدسات الالصقة التي تستخدم 

للعيون حيث يتم إلصاقها عىل األسنان. والفنر يحتاج إىل 

تحضر جزء من سطح السن )حك خارجي( أما اللومينر 

فال يحتاج إىل التحضر )الحك( من سطح السن.

ولقــد أصبحت هــذه التقنية الحديثــة والجميلة يف 

الوقت نفســه جزءاً ال يتجزأ من عمــل العيادات األهلية 

  الهاجس الجميل..
ابتسامة المشاهير 

يعّرف طبيب األسنان دائمًا بأنه يخفف اآلالم ويصلح ما أفسده الدهر من خالل المعالجات 
الترميميــة لألســنان بالطرق التقليديــة، إضافة إلــى دوره المهم فــي توعية المرضى 
وحثهــم على االهتمــام والعناية بالصحــة الفموية ولكنــه في اآلونة األخيرة انتشــرت 
ظاهرة مختلفة تمامًا في عيادات طب األســنان أطلقت عليها )ابتســامة المشاهير( وهدفها 

جعل األسنان أكثر بياضًا وجمالية دون مراعاة التطور المستقبلي لتلك المعالجة وما 
تحمله من إيجابيات وسلبيات.

هند عبداهلل الدوسري

 الشؤون الوقائية بإدارة طب األسنان
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الخاصة ومطلب الكثر من الناس ألنها مكســب مادي 

كبر للعيادات حيث يتم التســويق لها بشكل تجاري أما 

بالنســبة للمرىض فهي الهاجس الجميل والرسيع الذي 

سوف يحول ابتســامتهم لألفضل ويغر مجرى حياتهم 

ويضفي عليها الجماليــة الخاصة وذلك تأثراً باإلعالنات 

الجذابة التي نشــاهدها يف الوســائل اإلعالمية املختلفة 

كالتلفزيــون أو املجالت والصحف أو شــبكات التواصل 

االجتماعي أو تقليداً ملشاهر الفن.

ويالحظ أن أغلب اإلعالنات يف وطننا العربي تفتقد ألدنى 

معاير اإلعالن الصحيح حيــث يجب أن تكون اإلعالنات 

الطبية نموذجية مع حفــظ الحقوق الدعائية خاصة يف 

الوقت الحايل مع انتشــار وســائل التواصل االجتماعي 

فنجد الكثر من اإلعالنات املضللة للمتلقي وينجرف إليها 

املرىض بهدف التقليــد دون وعي طبي، فاملريض ال يعي 

وال يعلم ماهية ابتســامة املشــاهر وهل تم تصميمها 

بالطريقة العلمية الصحيحة أم ال، وال يكتشــف األخطاء 

إال بعد الركيب وبعد خسارة صحة أسنانه الطبيعية.

ومع األســف فإن تســويق اإلعالنــات التجارية يتم 

بطريقة ال تتناســب مع أخالقيات املهنــة وإنما هدفها 

الكســب املادي الرسيع حيث إنها تظهر أســناناً براقة 

بيضاء جميلة دون إظهار سلبيات هذه التقنية الحديثة، 

إضافة لوجود بعض من أســاليب التسويق املسلوبة من 

أعمال أطباء آخرين وبالتايل رسقة جهود الغر ونســب 

الحقــوق من أجل جذب املــرىض وتحقيق الربح 

املادي.

مهمة  التوعيــة  فــإن  لهــذا 

التجميلية  القــرشة  بأن  للمريض 

فمثالً  املرىض  كافة  تناســب  ال  قد 

لديه اعوجاج بســيط  قد نجد مريضاً 

يف أســنانه خاصة األمامية وبالتايل يحتاج 

لحلول أخرى وليــس القرشة التجميلية وقد 

ال يعرف ذلك املريــض كاملعالجة التقويمية، 

فال بد من معرفة جميع الخيارات  املطروحة 

لعالج حالته ويناقشــها مع طبيبه املختص 

ملعالجة  املثايل  الحــل  إىل  للوصول  بالتجميل 

أسنانه.

وكمثال آخر، مريض شــاب ولديه أسنان 

جيدةولكنــه يريد فقط زيــادة ابيضاضها 

ونصاعتها فيتم وضع قرشة األســنان التجميلة له دون 

طرح الخيار الســليم لعمره وصحة أســنانه فنجد أن 

تبييض األســنان هو الخيار األفضل واألقل تكلفة وأقل 

رضراً عىل تلك األسنان الطبيعية. ولهذا فعلينا التوضيح 

بأن كل شــخص تختلف حالته الطبية عن اآلخر وعليه 

مراجعة العيادة ذات الخــربة والكفاءة والثقة لتوضيح 

كافة خيارات املعالجة دون النظر للربح املادي الرسيع.

إن الكثر من رشائح املجتمع ال تعلم بالسلبيات لهذه 

التقنية  بل يالحظــون البياض الناصــع كرمز لجمال 

األسنان متأثرين باملشاهر من اإلعالميني والفنانني.

لذلك فإن التوعية والتثقيف مهمة جداً للمرىض وعليهم 

استشارة أكثر من طبيب مختص يف تجميل األسنان ملنع 

الرضر قدر املســتطاع عىل األسنان الطبيعية، كي تبقى 

طيلة الحياة دون أذيات. فمن األرضار والسلبيات لتقنية 

الزائدة خاصة  الحساســية  التجميلة  األســنان  قشور 

للمرشوبــات الباردة، وبالتايل الحاجة لســحب العصب 

مســتقبالً، وكذلك التهاب اللثة حول أعناق األسنان التي 

تم وضع القرشة عليها أو تسوس تلك األسنان أو السقوط 

املتكرر لتلك القرشة خاصة أثناء العض الشــديد نتيجة 

استخدام مواد الصقة غر جيدة أو ذات جودة ضعيفة.

إن تلك الســلبيات قد نستطيع االبتعاد عنها من خالل 

الوعي الصحي للمريض واملحافظة عىل أسنانه الطبيعية 

قدر املستطاع ألنها ال تقدر بثمن.
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العناية المبكرة
يواجه طبيب األســنان يف عيادته يوميًا مشكلة مع آباء 

وأمهات األطفال، الذين يراجعونه لعالج أســنان أطفالهم، 

ويتمثــل ذلك باســتغراب بعضهــم أو مفاجأته برضورة 

التي  تفريش أســنان أطفالهم الصغار. ومــن املفارقات 

أواجهها تحجج بعضهم بالقول: يا دكتور إنها أسنان لبنية 

غر مهمة وسوف يبدلها الطفل بأسنان دائمة.

لألسنان اللبنية فوائد هي:
1. مضغ الطعام بشــكل جيد واملســاعدة عىل التغذية 

أطفالنا فلذت أكبادنا
والعناية بأسنانهم

تعليــم األطفال العناية بأســنانهم قد يكــون عملية صعبة ولكن 
تعليمهــم اســتعمال فرشــاة األســنان والمعجون فــي عمر مبكر 
وتعويدهم على ذلك ســيجعلهم يكتســبون هــذه العادة طوال 
حياتهــم. ومن هذا يقــال: )العلم في الصغر كالنقش علــى الحجر(، فعلى 
الرغــم من صعوبة النقش على الحجــر إال أن النقش هذا يصمد ويبقى زمنًا 

طوياًل وقال  أطباء النفس: ممارســته لمدة 21 يومًا يصبح عادة، إذا 
ابتدأ اإلنسان بممارسة أي سلوٍك جديد وواظب عليه بشكل متتابع 
لفترة 21 يومًا فإن الدماغ سيتجاوب مع هذا السلوك الجديد ويبني 

جسورًا وتصبح عادة طوال حياتك.

الدكتور / سمير الثميري 

طبيب أسنان عام
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الســليمة، فالعديد من األطفال يشــكو أهلهم من تراجع 

يف مســتوى تغذيتهم وأوزانهم ألســباب مجهولة والواقع 

أن الســبب يف كثر من الحاالت هو وجود مشــكالت سنية 

وشعور باأللم أثناء تناول الطعام.

2. النطق السليم لألحرف وبشكل جيد.

3. النواحي التجميلية، فاالبتســامة الجميلة بالنســبة 

للطفل مقارنة مع أقرانــه مهمة جداً له وقد يكون عرضة 

الستهزاء زمالئه به وبالتايل انعزاله عنهم.

4. لألســنان اللبنيــة دور مهم يف الحفــاظ عىل املكان 

الذي ســتحتله األسنان الدائمة، حيث تعمل األسنان اللبنية 

كحافظة ملســافة طبيعية وكذلك توفر املعيار لها وفقدان 

األسنان اللبنية املبكر يؤدي إىل مشكالت تقويمية باألسنان 

الدائمة.

5. األســنان اللبنية هي أســنان حية وإذا لم يعتن بها 

تعرضت للتســوس مسببة األلم للطفل وبالتايل ستؤثر عىل 

تغذيته ونومه ونموه السليم.

العناية بفم الطفل وأسنانه يجب أن تبدأ منذ األيام األوىل 

من عمر الطفــل، فبعد كل وجبة رضاعــة يجب أن تقوم 

األم بأخذ قطعة قماش مبلولة أو شــاش طبي مبلول بماء 

دافئ وتمســح لثة الطفل، وتطبيق ذلك عىل الفكني العلوي 

والسفيل، ألن هذه العملية وإن كانت تبدو لدى بعضهم غر 

رضورية فهي تحقق للطفل فائدتني:

أوالً: تزيل طبقــة البالك املوجودة عىل اللثة، وهي عبارة 

عن طبقة بيضاء اللون تتكون مــن جراثيم ولعاب وبقايا 

طعام وتوجد يف فم جميع البرش وإزالة هذه الطبقة يحد من 

انتشار البكتريا عىل لثة الطفل ويحقق بيئة فموية صحية 

له.

ثانياً: تعود الطفل عىل بيئة فم نظيفة باســتمرار يكون 

بمثابة حافز، ألن يفرش أسنانه الحقا عندما يكرب بحثاً عن 

ذلك اإلحســاس بالنظافة داخل فمه، الذي تعود عليه منذ 

صغره.

وتظهر أوىل األسنان اللبنية عادة بعد 6 أشهر من الوالدة 

وإذا لم يعتد الطفل عىل يدي أمــه يف هذا العمر فلن يدعها 

تعلم الطريقة الصحيحة لتفريش األسنان

أوقات بزوغ األسنان
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تنظف أسنانه إذا أصبح يف الســنة الثانية من عمره مثالً، 

طبعا يف هذه العمر لن يســتطيع الطفل العناية بأســنانه 

منفردا وال بد لألم أو مقدم الرعاية للطفل أن يساعد الطفل 

بتفريش أسنانه وسيكون األمر سهالً بالنسبة لهما إذا عّود 

منذ األشهر األوىل عىل تنظيف الفم.

وتبقى عملية تنظيف أسنان األطفال من واجبات األبوين 

حتى يبلغ الطفل السادسة من عمره، ألنه يكون غر قادر 

عىل تنظيف أسنانه بشكل جيد ولعدم توفر املهارة الكافية 

يف اســتعمال يديه وحتى عندما ينتقــل الطفل إىل مرحلة 

االعتماد عىل نفسه بتنظيف أسنانه يجب أن يواصل األبوان 

متابعته للتأكد من قيامه بذلك بشكل جيد.

مالحظة: لجعل طفلك يفرش أسنانه دون معارضة هو 

إحساســه بأنه عمل ممتع وليس مجــرد عمل روتيني أو 

واجب مفروض عليه فقط، وهناك عديد من األساليب التي 

يمكن اتباعها والتي أجدها مفيدة مثل:

- اختيار أغنية مناســبة لتنظيف األسنان وغناؤها معاً 

عند كل مرة يقوم فيها الطفل بتنظيف أسنانه.

- يمكن اللهو قليالً بأن تجعل طفلك يفرش أسنانك أوالً 

ثم تفرش أنت أســنانه وســتجد أن ذلك سيكون مضحكاً 

لكليكما.

- يمكن الســماح للطفل باختيار لون وشــكل فرشاته 

بنفسه حتى يتشجع أكثر عىل استعمالها.

- اختيار الفرشاة ومعجون األسنان املناسبني لعمر طفلك 

عملية مهمــة، حيث يجب أن تكون مناســبة لعمر الطفل 

وهناك فرشاة خاصة لكل فئة عمرية، فهناك عىل سبيل املثال 

فرشاة أســنان خاصة لعمر 6 أشهر إىل سنتني وأخرى لعمر 

2-6 سنوات وأخرى لعمر 6 سنوات فأكثر، ويجب أن تكون 

فرشاة أسنان األطفال صغرة الحجم وذات شعرات ناعمة. رؤوس مختلفة بألوان جميلة لتنظيف أسنان الرضع

جدول يبني مراحل بزوغ األسنان الدائمة
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أهم عامل يتحكــم يف نوع معجون 

األطفــال املناســب هو كميــة مادة 

الفلورايد املوجــودة يف املعجون، حيث 

تكون هذه الكمية أقل بكثر من كمية 

الفلورايد يف معجون أسنان البالغني.

 وتكــون عملية تنظيف االســنان 

الفرشــاة عىل األسنان  للطفل بوضع 

بلطافــة والقيــام بحــركات دائرية 

ويمكن  مًعا،  واللثة  لألسنان  مساجية 

لألســنان  األمامية  باألســطح  البدء 

األســطح  تنظف  ثم  لــك(  )املواجهة 

الداخلية )املواجهة لداخل الفم(، ثم قم 
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تنظيف أسنان الطفل يرافق بالضحك ليصبح ممتًعا تنظيف أسنان الرضع من خالل إصبع األم

بتنظيف األسطح االطباقية )وهي التي يمضغ عليها الطفل 

طعامه(.

طريقة تنظيف األسنان
قم بتنظيف أسنان كل فك عىل حده، فمثالً ابدأ باألسنان 

السفلية ثم انتقل إىل األسنان العلوية من اليمني ثم اليسار 

وال تنس سطح األسنان من داخل الفم وكذلك اللسان.

وبعد التنظيــف حاول دائماً تحفيــز الطفل عىل بصق 

الرغوة الناتجة خارجاً وأال يبلعها قدر اإلمكان.

ويجب تكرار عملية تفريش األسنان للطفل مرتني يومياً 

عىل األقل.

وبعد االنتهاء من تنظيف األسنان حاول أن تظهر لطفلك 

نوعاً من التشــجيع والشكر لتشــعره أنه قام بعمل جيد، 

كأن تطلب منه أن تشــم رائحة فمه وتظهر إعجابك به أو 

أن تقوم بالتصفيق له بعد االنتهاء أو حتى إعطائه مكافأة 

بسيطة كأن تسمح له بمشاهدة الرسوم املتحركة أو اللعب 

قليالً كي يشعر بأهمية اإلنجاز الذي حققه.

مراحل بزوغ األسنان اللبنية 
تبدأ مرحلة بزوغ أول سن لبنية يف الفك السفيل وذلك يف 

عمر ) 6 – 8 ( شهور. ويبلغ عدد األسنان اللبنية يف الفكني 

العلوي والسفيل 20 سناً  لبنية ويف الفك الواحد: 

- 4 قواطع. 

- نابان. 

- 4 أرحاء. 

يف عمر سنتني ونصف السنة إىل 3 سنوات تقريباً تنتهي 

مرحلة بزوغ األسنان اللبنية يف هذا العمر. 

والجدول التايل يبني عملية البزوغ: 

يف النهاية أود التأكيد عىل أن أهم عامل يف تعليم الطفل 

العناية باألسنان عىل اإلطالق هو البدء مبكراً قدر اإلمكان، 

فبمجرد أن اكتسب الطفل هذه العادة تصبح عادة راسخة 

لديه يمارســها يومياً مثل أي عادة أخرى تعلمها كتناول 

الطعام أو الدخول عىل الحمام. مع أطيب تحياتي.

كمية املعجون ملن هم ما بني 

الـ 3 إىل 6 سنوات، طبقة 

بحجم حبة البازالء

كمية املعجون ملن هم دون 

الـ 3 سنوات، طبقة 

سطحية قليلة



فوائد استخدام الحاجز المطاطي:
1. اختصــار الوقت املخصص للمعالجــة من مقاطعة 

أو تكرار غسيل  الجانبية  املريض باألســئلة واألحاديث 

املريــض للمضمضة والبصق خالل  الفم ويلغي حاجة 

العالج.

2. تحسني مستوى العالج وتأمني ساحة عمل جافة وغر 

ملوثة وواضحة، حيث يكون أداء املواد املرممة أفضل عند 

عدم امتزاجها ومالمستها للعاب والدم.

3. منع حــدوث النزف اللثوي عنــد تطبيقه مع األوتاد 

الخشبية.

4. يؤمن السالمة وذلك من خالل: 

الحاجز المطاطي في طب األسنان 
Rubber Dam

لقــد  أدَرَك األطبــاء  منــذ أكثــر من قــرن تقريًبا حاجة وضــرورة عالج 
المريض في وســط فموي جاف خاٍل من اللعاب، وكان أول من قدم 
الحل الدكتور ســانفورد بارنم في أمريــكا بوالية نيويورك قبل مائة 
وخمســين عاًما، حين اســتخدم قطعة مطاطية رقيقة مستطيلة الشكل، 
وقام بشــرح وَبرَهَنة فوائد اســتخدامها ألول مرة، وتتالــت األفكار في تطوير 

أدوات القطعة المطاطية كالمشــبك لتثبيتها على السن واإلطار 
وغيرهمــا مــن األدوات، التي جعلت اســتخدامها ضرورة خاصة  في 
العالجــات اللبيــة، وحمايــة المريــض من استنشــاق المــواد أو بلع 

األدوات أو إلحاق أي أذى في داخل فم المريض خالل معالجته.

الدكتور / عبدالرحمن ناصر مصطفى الكاشف  

طبيب أسنان -  وزارة الصحة

-  تســهيل الوصول إىل موقع  العمل وجهة الحركة من 

خالل السيطرة عىل األنســجة الرخوة للخدين واللسان 

وحمايتها من األدوات املستخدمة.

-  وقائيًا وذلك من خالل الوقاية من بلع أو استنشــاق 

املواد املســتخدمة كفتات األملغم، وحمض الفوسفور، 

وبعض األدوات املســتخدمة يف املعالجة وال سيما عندما 

يكون املريض يف وضعية االستلقاء.

-  يمنع الحاجز املطاطــي البكتريا املوجودة يف اللعاب 

بشــكل طبيعي من الدخول إىل الســن املراد عالجها من 

خالل عالج العصب مما قد يتسبب بإعادة تعرضه للتلوث 

مرة أخرى بعد عالجه.

- منع حدوث الشعور بالغثيان واالستفراغ.

- الســيطرة عىل الطفل من خالل شعوره باألمان أكثر 

ويفيــد الحاجز املطاطي يف تهدئة الطفل واســرخائه، 

ألنه يقوم بدور الحاجز الفيزيائي والنفيس، حيث يفصل 

الطفل عن األدوات، ويمنع وصول املواد الكريهة الطعم 

واملثرة إلفراز اللعاب.  

ويتقبــل معظم األطفال الحاجــز املطاطي إذا قدم لهم 

بحيث يخرب الطبيب الطفل بأنه ســوف يطبق عىل سنه 

معطًفا صغرًا واقيًا من املطر إلبقائه جاًفا، ثم يشــاهد 

الطفل قطعة املطاط ويلمســها بيده، ثم يشاهد الطفل 
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املشبك، ويمكن أن يدعوه الطبيب بالزر أو حمالة الثياب، 

حيث يحمل عليه املعطف الواقي من املطر.

- تأمني ساحة عمل جيدة للمعالجات اللبيّة املختلفة.

موانع استخدام الحاجز المطاطي:
1- مع مرىض الربو ومع مرىض التنفس الفموي بســبب 

انسداد األنف املؤقت أو املزمن.

2- تهدم تاج الســن املراد عالجه أو أن يكون غر مكتمل 

النمو فيَصعب تثبيت املشبك عليه.

3- حساســية بعض املرىض ملادة الالتكس أو ما يعرف 

بحساســية املطاط، وهو عبارة عن رد فعل تحســيس 

مناعي يقوم به الجســم نتيجة تعرضه أو مالمسته ملادة 

املطاط وتظهر أعراض التحسس بارتفاع يف درجة الحرارة 

أو احمرار املنطقة املالمســة للمطاط أو ربما بالعطس 

وسيالن األنف.  

كما أن تجنب مســبب الحساســية يعد خطوة فعالة يف 

منع حدوث أعراض الحساسية بأن يسأل طبيب األسنان 

املريض إن كان يعاني منها.

  أدوات تطبيق الحاجز المطاطي:

المطاطيــة:  القطعــة   -  1
املراد  األســنان  لعزل  تســتخدم 

عالجها عــن باقي الفــم وتكون 

ومقاســات      بأشــكال  متاحــة 

مصنوعة  ومعظمهــا  مختلفــة 

من مــادة املطاط أو الالتكس وتصنــع أيًضا دون وجود 

الالتكس، وتتوافــر بألوانها الغامقة لتعطي تباينًا أفضل 

بينها وبني األسنان.

2- اإلطار )القوس الوجهي(: 
القطعة  حــدود  عــىل  يحافــظ 

املطاطية يف مكانها وإتاحة الرؤية 

ويوجد  الطبيب  وصول  وســهولة 

نوعان من اإلطار إما بالســتيكي 

أو معدني ويتوافر بأنواع وبمقاســات مختلفة حسب 

مقاس القطعة املطاطية. 

3  - المشبك: تكمن أهميته 
يف تثبيــت القطعــة املطاطية 

يف األســنان املعزولة ويجب أن 

ال  وأن  الســن  محيط  يناسب 

يؤذي اللثــة، حيث يوجد أنواع 

الســن  مختلفة بحســب كون 

أمامية أو خلفية أو غر ذلك، ويكون إما مجنحاً أو غر 

مجنح، وممكن أن يصنع من البالستيك أو من الستانلس 

ستيل وجاءت فكرة تصنيعه من البالستيك لكيال يظهر يف 

األشعة. اختيار املشبك يكون حسب موقع السن ألهمية 

ضمان ثباتها وثبات الحاجز املطاطي. بعد اختيار املشبك 

املناســب يحاول الطبيب ربطه بخيط األسنان من جهة 

انحناء املشبك، ليساعد الطبيب عىل اسرجاعه بسهولة 

يف حال سقوطه بجوف املريض ال سمح الله.

القطعــة  مثقــب   -  4
لثقب  وتستخدم  المطاطية: 
القطعة املطاطية بشــكل حاد 

أثناء تطبيقه.

الحاجــز  ملقــط   -  5
المطاطي: يستخدم لتوسيع 

املشبك أثناء وضعه عىل السن.

6 -  أوتاد خشبية وخيط 
األســنان: تســتخدم إلدخال 
األسنان  بني  املطاطية  القطعة 

وتثبيتها.

                                                                                                     

الــورق  مــن  قطعــة   -  7
كدليل  تســتعمل  المقــوى:  
إلحــداث الثقــوب يف القطعة 

املطاطية.
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بعض تطبيقات الحاجز المطاطي:
1- عند اســتخدام الحاجز املطاطي يتم عزل ثالث أسنان عىل 

األقل يف الوقت نفسه، أما عزل السن الواحدة فقط، فال ينصح 

به إال يف حاالت معينة كحاالت عالج العصب. 

2-   إذا كانت السن املراد عالجها هي إحدى الثنايا أو الرباعيات 

أو األنيــاب، عندها يتم العزل مــن الضاحك األول إىل الضاحك 

األول يف الجهة املقابلة له يف الفك نفسه. 

3- إذا كانت األسنان املراد عالجها الناب والضواحك عندها يتم 

العزل من الرحى الثانية يف الجهة نفسها إىل الرباعية يف الجهة 

األخرى من الفك نفسه. 

4- أما إذا كانت األســنان املراد عالجها هي األرحاء عندها يتم 

عزل األســنان كاملة من الجهة نفسها إىل الرباعية من الجهة 

األخرى من الفك نفسه.

5- يجــب أن تكون املســافة كافية بني الثقــوب يف القطعة 

املطاطية بوصة تقريبًا، أما إذا كانت غر كافية تكون عرضة 

للتمزق.

طرق تطبيق الحاجز المطاطي: 

1 - طريقة تطبيق القطعة المطاطية أوالً: 
تحدد الســن املراد عزلها، بعدها يقوم الطبيب بإحداث 

ثقــب يف القطعة املطاطية ويقوم بوضعها عىل الســن 

املراد عزلها داخل فم املريض.

 يقوم الطبيب بوضع املشــبك املناســب يف السن املراد 

عزلها داخل فم املريض والتأكد من ثباتها وبعدها وبعد 

إحداث الثقوب يف القطعة املطاطية نمرر الثقب من عىل 

قوس املشبك،

 ومن ثم يضع املشبك املناسب لتثبيتها وبمساعدة خيط 

األســنان يحاول إدخال القطعة املطاطية من بني باقي 

األســنان املعزولة وبعدها يقوم بتثبيت أطراف القطعة 

املطاطية باإلطار. 

2- طريقة تطبيق المشبك أوالً:

ثم إىل أســفل أطراف املشــبك ما يعرف بأجنحة املشبك 

)wintgs(، ومن ثم بمساعدة خيط األسنان يحاول إدخال 

القطعة املطاطية من بني باقي األسنان املعزولة وبعدها 

يقوم بتثبيت أطراف القطعة املطاطية باإلطار.

3- طريقة تطبيق القطعة المطاطية والمشبك مًعا:

يختار الطبيب املشــبك املناسب للســن املراد عزلها 

وبعد التأكد من ثباتها عىل الســن داخل فم املريض 

القطعة  املوجود عىل  الثقب  يقوم بإخراجها وتمرير 

املطاطية من قوس املشــبك إىل أجنحه املشبك خارج 

فم املريض ومن ثم وضعهما مًعا عىل السن املعزولة 

لتثبيتها وبمســاعدة خيط األســنان يحاول إدخال 

القطعــة املطاطية من بني باقي األســنان املعزولة 

املطاطية  القطعــة  أطراف  بتثبيت  يقــوم  وبعدها 

باإلطار.
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بعض الطرق لتطبيق الحاجز المطاطي في 
األسنان األمامية:

 الطريقة األولى وهي عزل األسنان بانفرادية وتكون 
كما هي موضحة بالصورة 

)Individual tooth isolation(

هل باستطاعة المريض التنفس من 
خالل الفم بوجود الحاجز المطاطي؟

-  كثر مــن الناس يعانــون مخاوف من 

الحاجز املطاطي بســبب قلقهم ظنًا منهم 

التنفــس بوجود  بأنهم غــر قادرين عىل 

الحاجز املطاطي، بينما أن الحاجز املطاطي 

ال يغطي الفم بشــكل كامــل وُصمم ليرك 

عديًدا من الفتحات عىل الجوانب بعد تثبيت 

القطعــة املطاطية بإطــار الوجه فيجعل 

يتنفس بشــكل مناســب ومريح  املريض 

اللعاب  ماصات  بإدخال  للطبيب  ويســمح 

لشفط اللعاب ويُمكن للمريض أيًضا تحريك 

ماص اللعاب إىل أي مكان يتجمع فيه اللعاب 

بكل راحة وســهولة وهنــاك بعض الطرق 

للتقليل من مخاوف املريض: 

1- دع طبيبك يعرف بقلقك.

2- بعد وضع الحاجز املطاطي أمسك ماص 

اللعاب بنفسك وحركه داخل فمك يف أماكن 

تجمع املــاء واللعاب مما قد يســاعدك يف 

التقليل من الشعور بالقلق.

3- بعد وضــع الحاجز جرب أوالً أن تتنفس 

بشــكل طبيعي قبل أي عــالج فعيل وهذه 

التجربة تستطيع تجربتها دون وضع مشبك 

الحاجز ودون تخدير موضعي.

4- تســتطيع اســتخدام مــرآه اليد خالل 

التجربة لرى ما يحدث.

هل تطبيق الحاجز المطاطي يستغرق 
من وقت الطبيب أثناء عالج المريض؟

هنــاك اعتقاد خاطئ لــدى كثر من أطباء 

األسنان بأنه قد يستغرق بعض الوقت، لكن 

يف الحقيقة أنه يوجد ما يقارب خمس دقائق 

استغالل  للطبيب  يمكن  املريض  تخدير  بعد 

هذه املدة يف تطبيق الحاجز املطاطي.

مميزاتها ومساوئها:

عزل األســنان بانفرادية يوفر أفضل عزل ألنسجة اللثة 

والســيطرة عىل اللعاب. ومن مســاوئها   قد يســبب 

نزيًفا ألنسجة اللثة بســبب خيط األسنان املثبت بينها، 

ويســتغرق بعض الوقت إلزالته ويمنع وضع أو إزالة أو 

التعديل من التيجان أو تلبيسات األسنان.

   )slit dam method(:الطريقة الثانية وهي الشق

مميزاتها ومساوئها:

يمكن وضعه أو إزالته بشــكل رسيع، ونستطيع أيًضا 

وضع أو إزالة تيجان أو تلبيسات األسنان أو حتى تعديلها 

بوجود الحاجز املطاطي عىل طريقة الشق. 

ومن مساوئ هذه الطريقة ال يمكن السيطرة عىل اللعاب 

بشكل جيد.
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أظهرت دراســة جديدة أنه كلما زاد عدد الساعات التي يقضيها 
الشخص عىل اإلنرنت، زاد خطر إصابته بنزالت الربد.

ووجد باحثون من جامعتي سوانيس وميالن أن استخدام اإلنرنت 
الزائد يرض الجهاز املناعي.«األشخاص الذين يتصفحون اإلنرنت ملدة 
أطول أكثر عرضة بكثر لإلصابة بنزالت الربد من أولئك الذين يحدون 

من وقتهم عىل اإلنرنت.
ويعتقد الباحثون أن السبب وراء ذلك يعود إىل أن األشخاص الذين 
يقضون أوقاتاً أطول عىل اإلنرنت يكونون أكثر عزلة وتضعف املناعة 

الخاصة بهم.
وقد شملت الدراسة 500 شــخص تراوحت أعمارهم ما بني 18 

و101 سنة.
واعرف أربعون باملائة من املشــاركني يف الدراسة أنهم مدمنون 

عىل اإلنرنت إىل حد كبر.
وعانت هــذه املجموعة من أعراض الربد واإلنفلونزا بنســبة 30 

باملائة أكثر من أولئك الذين كانوا أقل تعلًقا باإلنرنت.
ووجد الباحثون أن األعراض التي أصابت مســتخدمي اإلنرنت 
تأثرت بالتوتر والقلق الذي يصيبهــم عندما تم قطع االتصال بينهم 

وبني شبكة اإلنرنت.
وأدت هذه الدورة من التوتر والقلق إىل تذبذب مســتويات هرمون 

الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يؤثر عىل جهاز املناعة.
وقال الربوفيســور فيل ريد من جامعة ســوانيس لعلوم اإلنسان 
والصحــة: »لقد وجدنا أن تأثر اإلنرنت عىل صحة الناس مســتقل 
عن مجموعة من العوامل األخرى، مثل االكتئاب والحرمان من النوم 
والشعور بالوحدة التي ترتبط باستخدام اإلنرنت بمستويات عالية 

وأيًضا مع الحالة الصحية السيئة«.
ووجد الباحثون أن متوسط الوقت الذي يقضيه هؤالء األشخاص 

عىل اإلنرنت هو ست ساعات يف اليوم.

الزبد بريء من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب

إدمان اإلنترنت يضعف 
المناعة ويزيد خطر 

اإلصابة بنزالت البرد

عىل الرغم من بقائه لعقــود عىل قائمة الدهون 
الضارة بالقلب بّرأت دراســة حديثة الزبد من زيادة 

خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ووجد الباحثــون أن تناول املزيد من الزبد يرتبط 
بمرض  اإلصابة  بانخفاض خطــر  ارتباطاً طفيًفا 
السكري. وقالت الدراسة: إن بعض الناس يعتقدون 
أن الزبد »رشير« بينمــا يعتقد آخرون أنه من أنواع 
الطعــام ذات القيمــة الغذائية العاليــة لكن هذه 
املراجعة ال تدعم أيًا من املعتقدين. وتشــر النتائج 
إىل أن الزبد ليس هذا وال ذاك فــإذا أكلت منه كثرًا 
أو لــم تأكل عــىل اإلطالق ليس هنــاك فرق كبر. 
وراجع الباحثون تســع دراسات أجريت عىل نطاق 
واسع وشــملت أكثر من 600 ألف شخص يبلغون 
عما يتناولــون من طعام وتمــت متابعتهم لفرة 
من الوقت. ويف املجمل تويف 28 ألف شــخص خالل 
فرات إجراء الدراســات وأصيــب نحو عرشة آالف 
بأمــراض القلب واألوعية الدموية وتم تشــخيص 
السكري. وتراوحت معدالت  ألًفا بمرض  إصابة 24 
استهالك الزبد بني املبحوثني من صفر إىل 14 جراماً 
أو أكثر يومياً. ووجد الباحثون زيادة ضئيلة للغاية 
يف احتماالت الوفاة نتيجة أي ســبب يرتبط بكمية 
الزبد التي يتناولها الشــخص. فقد زاد االحتماالت 
بنسبة واحد باملائة مع كل ملعقة كبرة )14 جراًما( 
يتناولون  الذيــن ال  إضافية مقارنة باألشــخاص 
الزبد. لكن الفارق ضئيل جًدا ويمكن أن يكون وليد 
الصدفة. وبحسب النتائج فإن خطر حدوث األزمات 
القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب واألوعية 
الدموية بشكل عام كانت متماثلة بغض النظر عما 
تم اســتهالكه من الزبد. كما ارتبط اســتهالك كل 
ملعقــة كبرة إضافية من الزبــد بانخفاض خطر 

اإلصابة بمرض السكري بنسبة أربعة باملائة.
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أشارت دراسة بريطانية إىل أن من يســعون ملعرفة احتماالت إصابتهم 
بأمراض القلــب واألوعية الدموية عن طريق اإلنرنــت ال يعرفون يف أغلب 
األحيان بيانات مهمة لتقييم صحــة القلب وهي: نتيجة قياس ضغط الدم 

ومستويات الكوليسرول.
وحلل الباحثون بيانات 1.4 مليون زائر لخدمة )هيلث تشــيك( التابعة 
للجهاز الوطني للصحة خالل الشهور الخمسة األوىل من تدشني هذه الخدمة 

اإللكرونية العام املايض.
وخلصت الدراســة إىل أن أقل من نصف زوار املوقع استكملوا ما يكفي 
من خطوات إلجراء تقييم لصحة القلب. وحتى بني األشــخاص الذين أجروا 
تقييما لصحــة القلب تبــني أن 50 يف املائة لم يكونوا عــىل دراية بقياس 
ضغط الدم يف أجســامهم وأن 79 يف املائة لم يقوموا بملء خانة مستويات 

الكوليسرول اإلجمالية.
وقال العلماء: إنه دون معرفة قياس ضغط الدم أو مستويات الكوليسرول 

يكون من الصعب عىل املرء الحصول عىل صورة دقيقة لصحته.
وأضاف »للوقاية من األمراض من املهم أن يعرف الناس نسبة تعرضهم 
للخطر والخطــوة األوىل هي املعلومات.. نأمل أن تحفــز مثل هذه األدوات 
الناس عىل التفكر بشكل أكرب يف صحة قلوبهم ومن ثم استشارة متخصص 
يف أمور الصحة لتقييم عوامل الخطر رســميًا أو اتخاذ أي خطوات مقرحة 

لتحسني صحتهم«.
وتقول منظمة الصحــة العاملية: إن أمراض القلب واألوعية الدموية هي 
الســبب يف وفاة 17.5 مليون شــخص حول العالم سنويًا أي ما يمثل 31 يف 
املائة من الوفيــات. ومعظم هذه الوفيات تكون نتيجــة لنوبات وجلطات 

القلب.
ويمكــن يف كثر من األحيان الوقاية من النوبــات والجلطات القلبية يف 
مرحلة مبكرة من العمر. فخيارات أســلوب املعيشة كأداء القدر الكايف من 
التمرينات الرياضية واتباع نظــام غذائي صحي واالمتناع عن تدخني التبغ 
يمكن أن تساعد. وقياس عوامل الخطر كارتفاع ضغط الدم أو زيادة نسبة 

الكوليسرول والسكر يف الدم وضبطها تكون مهمة أيًضا للوقاية.
وإلجراء الدراســة حلل الباحثون بيانات أدخلها أشــخاص مجهولون 
أجروا تقييماً لصحتهم عرب خدمة )هيلث تشيك( عىل موقع الجهاز الوطني 

للصحة يف الفرة من فرباير - شباط إىل يوليو 2015م.
ويقيم املوقع »عمر القلب« اســتناًدا إىل بيانات يدخلها املســتخدم مثل 

السن والنوع وعوامل كالوزن وضغط الدم والكوليسرول.

كثيرون ال يعرفون نتيجة 
قياس ضغط الدم 

ومستويات الكوليسترول

األسبرين السائل 
لعالج سرطان المخ

كشفت دراسة حديثة أن األسربين السائل يمكن 
أن يفيد يف حاالت املرىض املصابني برسطان املخ أكثر 

من أي عالج كيميائي آخر.
ووجــد باحثون بريطانيون أنه باســتطاعة هذا 
الســائل عبور حاجز الدم يف املخ الذي يشكل عقبة 
أمام وصول العقاقر املضادة للرسطان إىل أورام املخ 

والقضاء عليها.
التجارب األولية أثبتت أن األسربين السائل يتفوق 
عىل العالج الكيميائي يف قتل الخاليا الرسطانية باملخ 

بمقدار 10 أضعاف.
وأكد الباحثون أن استخدام األسربين السائل جنبا 
إىل جنب مع العقاقر املضادة لألورام سيسهل مهمة 
القضاء عىل الرسطان، كما سيقلل من اآلثار الجانبية 
الخطرة ألنه سيتم استخدام كميات أقل من العقار 

الكيميائي.
ومن املعــروف أن العالج الكيميائــي ألورام املخ 
ليس فعاالً إال يف حاالت نــادرة ألن العقاقر املضادة 
لألورام تعطى عرب الدورة الدموية وال تصل للورم ألن 
خاليا املخ مفصولة عن الدورة الدموية بحاجز الدم 
يف الدمــاغ )blood-brain barrier(  وهو عبارة عن 

غشاء يفصل خاليا الدم عن السائل الدماغي.
الجدير بالذكر أن األســربين القابل للذوبان الذي 
يباع يف األســواق حالياً يحتوي عىل جزئيات كبرة ال 

تستطيع تخطي هذا الغشاء.
السائل  أن األسربين  الجديدة  الدراســة  وكشفت 
سيكون بمثابة »حصان طروادة« لحمل العقاقر من 

خالل هذا الحاجز.
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أكد استشــاري يف الســمنة والتغذية أن الفراولة واملوز 
يســاعدان يف عالج حــاالت االكتئاب وإنتاج الســرتونني 
»هرمون السعادة«، ويقيان من اإلصابة بعدد من األمراض 

الخطرة.
وقال: إن احتواء الفراولة عىل عنرص الفوالت يســاعد يف 
عالج حاالت االكتئاب، مضيًفا أنها تســاعد أيًضا عىل إنتاج 
الســرتونني »هرمون الســعادة«، وتحتوي عىل مضادات 

األكسدة التي تكافح الرسطان.
وأضــاف أن الفراولة تقلل من خطــر اإلصابة بأمراض 
القلــب والرشايني والذبحة الصدرية بنســبة 32 %، وتقلل 
خطر اإلصابة بالجلطات، وتعمــل عىل خفض ضغط الدم 

الحتوائها عىل البوتاسيوم.
واعترب أن ثمرة املوز تشرك مع الفراولة يف تخفيف حاالت 
االكتئــاب الحتوائها عىل الربتوفان، الــذي يفعل هرمون 
السرتونني، وتســاعد عىل النوم الحتوائها عىل املغنيسيوم 
والبوتاســيوم، اللذين يعمالن عىل اسرخاء العضالت، الفتًا 
إىل أنها تخفف الغثيان الحتوائها عىل فيتامني بي 6، وتعطي 

أيًضا الطاقة املناسبة ملزاولة املجهود الريايض.
وأوضح أن للخضــار والفواكه دوًرا فعاالً يف نزول الوزن 
ومكافحة الســمنة الحتوائها عىل كمية كبرة من األلياف، 
التي تساعد يف الشعور بالشــبع وبالتايل استهالك كميات 
قليلة من الوجبات األخرى، كمــا تحتوي عىل كمية كبرة 
من الفيتامينات واملعادن مما يجعلها أساســية ورضورية 
يف برامج الحمية حتى ال يترضر الجسم من فقدان عنارص 

غذائية مهمة لبناء الخاليا.

بيّنت دراســة طبية أمريكية جديدة بأن رضر املرشوبات 
الغازية املليئة بالســكر يعادل بشــكل شــبه تام تقريبًا أثر 
التدخني ســلبيًا وما يجلبه من سوء عىل الصحة عموماً وعىل 

ترسيع الشيخوخة بشكل خاص ومحدد. 
وجاء يف الدراســة التي أجريت يف جامعــة »كاليفورنيا« 
األمريكيــة وبإرشاف من علماء وأطبــاء مختصني يف الصحة 
العامة بأن أرضار هذه املرشوبات الغازية يمتد إىل إصابة خاليا 

الجسم بالشيخوخة املبكرة يف معدالت زمنية رسيعة. 
واعتمدت الدراســة يف أبحاثها عىل تجارب وأبحاث أثبتت 
زيادة يف معدل العمر الفعــيل ملن يدمنون مثل هذه املرشوبات 
بنحو أربع إىل ست ســنوات تقريبًا يف املعدل املتوسط. ويكون 
ذلك بحسب ما فرست الدراسة بسبب تدمر املواد املرضة التي 
تحتويها هــذه املرشوبات الغازية ألغلبية الخاليا يف الجســم 
بشــكل غر مبارش مما يؤدي إىل قصور وتأخــر يف محاولة 
تعويضها وسد النقص والخلل الحاصل. كما تبني بأن التبعات 
الســلبية تصل أيًضا إىل اإلخالل باملســتويات اآلمنة والواجبة 
من وجود خاليا الدم البيضاء الدفاعية املســؤولة عن محاربة 
األمــراض وبالتايل نقــص املناعة واإلصابة بكثــر من العلل 

واألعراض الصحية املؤذية.
الغازية  الســيئة لهذه املرشوبــات  النتيجة  وتضاف هذه 
إىل قائمــة عديد من آثارها الســلبية الصحيــة الكثرة التي 
بينتها دراسات وأبحاث طبية ســابقة. ومن املعروف أن هذه 
املرشوبات الغازية بسبب مكوناتها من املواد الضارة والنسبة 
املرتفعة من السكريات تعد من األسباب الرئيسة للسمنة وداء 
السكري وهشاشة العظام واألســنان وارتفاع نسبة الدهون 

والكولسرول ومشكالت القلب. 

الفراولة والموز.. 
وقاية وعالج

المشروبات الغازية 
ضررها مثل التدخين
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خبراء يحذرون من 
مسكنات آالم 

أسفل الظهر
حّذر خرباء من تناول املسكنات القوية للتغلب عىل 

آالم أسفل الظهر ووصفوها بغر الفعالة.
وباســتعراض لألدلة الرسيرية توصل الخرباء إىل 
أن املســكنات »األفيونية«، التي تشــمل الرامادول 
فائدة كبرة  بذات  ليست  واملورفني  واألوكسيكودون 

يف تخفيف آالم أسفل الظهر.
ومــن املعلوم أن املســكنات األفيونية تلعب دوًرا 
رئيًســا يف تخفيف األلم الحاد، لكن سوء استخدامها 
يمكن أن يؤدي إىل اإلدمان إذا ما تم تناولها عىل مدى 

طويل وجرعة زائدة منها قد تكون قاتلة.
وتعد آالم الظهر واحدة من الشكاوى الطبية األكثر 
شــيوًعا ويعاني منها معظم الناس يف مرحلة ما من 
حياتهم. ويقــدر الخرباء بأن املســكنات األفيونية 
توصــف فيما يقرب مــن 40 يف املائة من حاالت ألم 
أســفل الظهر. لكن الدراســة الجديدة التي جمعت 
بيانات 7300 مريض من جميع أنحاء العالم أشارت 
إىل هذه الحبوب ال تؤثر إال قليالً ويمكن أن تســبب 
الرضر عىل املدى الطويل. ووجدت الدراسة أن نصف 
املرىض إما عانوا من آثار جانبية أو توقفوا عن تناول 
هذه األدوية؛ ألنها لم تفلح يف تخليصهم من معاناتهم. 
ووجد فريق الدراسة أنه حتى يف الجرعات العالية لم 
تقدم هذه األدوية سوى فائدة رسيرية بسيطة. وأن 
األوكسيكودون يخفف  أفيوني مثل  تناول مســكن 
األلم إىل حــد ما ولكنه ال يقيض عليه. والناس لديهم 
اعتقاد خاطئ بأن املواد األفيونية مسكنات ألم قوية، 
عندما تنظر عن كثب إىل األدلة من تجارب آالم الظهر، 

تظهر صورة مختلفة تماماً«.
ووجد فريق الدراسة أن مســّكنات األلم قلصته 
قليالً ولكن إىل مســتويات ال تعد كافية لتكون فعالة 
رسيريًا. وحذر الخرباء من أن تناول هذه املســكنات 
لفرات طويلة يمكن أن يكون له آثار جانبية خطرة.
وتشــمل هذه اآلثار اإلدمان والدوخة والسقوط - 

وكذلك الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة.
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أفادت نتائج دراســة حديثة بأن ظهور أمــراض اللثة لدى املصابني 
بمرض الزهايمر ينبئ برسعة تدهــور القدرات اإلدراكية واملعرفية لدى 

املرىض.
وقال كاليف هوملز كبر املرشفني عىل الدراسة من جامعة ساوثامبتون 
يف اململكة املتحــدة: »ما أوضحناه أن من لديهم أمراض اللثة الشــديدة 
يعانون من تدهور القدرات اإلدراكية بصورة أرسع بغض النظر عن مدى 

شدة خرف الشيخوخة )الذي تراوح بني الحاالت البسيطة واملعتدلة(«.
وقال هوملز إنه وفريقه البحثي توصل يف دراسات أخرى إىل أن أمراض 
الصدر وعدوى املســالك البولية والتهاب املفاصل وداء الســكري ترتبط 

بتفاقم الزهايمر.
وأوضــح هوملز أنه وطاقمه البحثي لم يدرســوا من قبل العالقة بني 
أمراض اللثــة والزهايمر؛ ألن ذلك يقع ضمن مجــال اختصاص أطباء 

األسنان.
وراقبت الدراسة عىل مدى ســتة أشهر أحوال 60 شخًصا يقيمون يف 
منازلهم وتراوح حاالتهم بني البســيطة واملعتدلة. ولم يدخن املشاركون 
يف الدراسة خالل تلك الفرة، كما أنهم لم يعالجوا من أمراض اللثة خالل 

األشهر الستة السابقة لبدء الدراسة ولديهم عرش أسنان عىل األقل.
وقبل بدء الدراسة استوىف املشاركون استبياناً لكشف الحالة اإلدراكية 
مع أخذ عينات دم واالســتعالم عن حالة األســنان مــن خالل طبيب 

متخصص ثم أعيدت مثل هذه الخطوات بعد ذلك بستة أشهر.
ومن بني الســتني مريضاً كان 22 منهــم يعانون من أمراض يف اللثة 
كانت درجتها تراوح بني معتدلة وحادة يف مســتهل الدراسة وبعد ستة 

أشهر تويف مشارك يف الدراسة وانسحب ثالثة ولم يتابعها ثالثة آخرون.
وقال البحث، الذي نرشت نتائجــه يف دورية )بلوس وان( إن القدرات 
اإلدراكية تدهورت لــدى من يعانون من التهاب اللثة بالنســبة إىل غر 

املصابني بهذه الحالة.
وتشر بعض النظريات التي تفرس هذه النتائج إىل أن تدهور القدرات 
اإلدراكية يرتبط بصحة الفم واألسنان بسبب عدم العناية بها فيما تشر 
تفسرات أخرى إىل تأثر أمراض اللثة عىل القدرات اإلدراكية بسبب التقدم 
يف السن حيث تتسبب التهابات الفم واألســنان يف التهابات مصاحبة يف 

بقية الجسم ما يؤثر عىل وظائف املخ.

أمراض اللثة ترتبط 
بتفاقم حاالت الزهايمر
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تم تطوير معجون أسنان جديد يعمل عىل ترميم 
األسنان أثناء النوم يف بريطانيا.

الجديد بعالج تسوس  ويقوم معجون األســنان 
األســنان من خالل إطالق خلطة من الكالســيوم 

والفوسفات والفلورايد ببطء.
وجرى تطوير معجون األســنان الجديد املعروف 
بـBioMintF  من قبل فريق بحث قاده الربوفيسور 
روبرت هيل رئيــس علوم األســنان الفيزيائية يف 

جامعة امللكة ماري يف لندن.
ويف حني يزول تأثر معاجني األسنان العادية بعد 
بضع ساعات يبقى مفعول معجون BioMint  من 8 
إىل 12 ساعة بعد تنظيف األسنان بالفرشاة وتقوم 
مادة الفلورايد املقاومة لألحماض بتشــكيل طبقة 

واقية عىل مينا السن.
كما تقوم مواد الكالسيوم والفوسفات املوجودة 
يف هذا املعجون بالتفاعل مع اللعاب يف الفم لتشكيل 
معادن جديدة قادرة عىل تعزيــز وإعادة بناء بنية 

األسنان.
ويوفر املعجون الجديد حماية ألســنان األطفال 
الذين ال يحرصون عىل تنظيف أسنانهم يف كثر من 
األحيان، كما أنه يســاعد األشخاص الذين يعانون 
من حساسية األســنان وكبار السن، الذين يفرزون 

لعاباً أقل.
وقال الربوفيســور هيل: »هــذا االبتكار اخراق 
حقيقي يمكــن أن يقلل إىل حد كبر من تســوس 
التي  األسنان  وأيًضا مشكالت حساســية  األسنان 

تزعج الكثرين بعد تناول أو رشب يشء بارد«.

قال كثر من األشخاص يف دراسة أجريت حديثًا: إنهم حاولوا 
معرفة ما املواد الكيميائية املوجودة يف منتجات التبغ أو دخانه؟ 

لكن أغلبهم لم يكن يعرف أي مكونات بخالف النيكوتني.
وقال أكثر من نصف من تم اســتطالع آرائهم عرب الهاتف: 
إنهم يرغبون يف رؤية هذه املعلومات عىل علب السجائر ويرغب 

ربعهم يف الوصول إليها عرب اإلنرنت.
وقــال الطبيــب كــورت ريبييس مــن مركــز الينربجر 
كومربيهنســيف كانرس يف جامعة نورث كاروالينا بشابل هيل: 
إنه من بني ســبعة آالف مكون لدخان السجائر هناك 93 عىل 

وجه الخصوص سامة جًدا.
وقال ريبييس: إن الرســالة األكثر بساطة وفعالية قد تكون 
تســجيل املواد الكيميائية وآثارها الصحية بإيجاز. منها عىل 
سبيل املثال أن دخان السجائر يحتوي عىل الزرنيخ، الذي يسبب 

أرضاًرا للقلب والفورمالديهايد الذي يسبب رسطان الحنجرة.
واســتطلع ريبييس وزمالء له آراء نحو خمسة آالف بالغ يف 
الواليات املتحدة عرب الهاتف، مستهدفني مناطق تشهد معدالت 

مرتفعة يف عدد املدخنني ودخول منخفضة.
ونحو ربع من تم استطالع آرائهم مدخنون ويقول: أغلبهم 

إنهم كانوا يدخنون بشكل يومي عىل مدار الشهر األخر.
واختار الباحثون 24 مادة كيميائية ضارة يف التبغ وقسموها 
إىل ســت مجموعات، كل مجموعة تضم أربع مواد. وأجاب كل 

مشارك عن أسئلة من مجموعة واحدة تم اختيارها عشوائيًا.
وقال أكثر من ربع من تم اســتطالع آرائهم: إنهم بحثوا عن 
معلومات عن مكونــات دخان التبغ وكان أغلبهم يف العادة من 
الشبان واملدخنني. وقال أكثر من النصف: إنهم يفضلون رؤية 

هذه املعلومات عىل علب السجائر.
وذكــر الباحثون يف دورية )بــي.إم.يس للصحة العامة( أن 
ثمانية باملائة فقط ممن تم اســتطالع آرائهم كانوا يعرفون أن 
ثالثة عــىل األقل من املواد الكيميائية األربع التي ســئلوا عنها 

موجودة يف دخان السجائر.

معجون لترميم 
األسنان أثناء النوم

معرفة مكونات 
السجائر الخطوة 

األولى نحو اإلقالع



يمكن أن تؤثر عادات األكل لدى النســاء خالل فرة الحمل والرضاعة 
تأثرًا ملحوًظا عىل صحة أطفالهن حتى بعد فرة النمو.

ويقول خبر التغذية: إن اآلثار الســلبية يمكن أن تمتد حتى مرحلة 
متأخرة من سن املراهقة.

وقــال الخبر: »النســاء الحوامل يقع عليهن التــزام: فقد توصلت 
الدراســات إىل أن هناك شيئًا مؤكًدا وهو أن النساء البدينات ينجبن أيًضا 

أطفاال بدناء«.
ويمكن أن تشمل النتائج السيئة التي تظهر فيما بعد يف سن املراهقة 
اإلصابة بأمــراض األوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم أو احتشــاء 

عضلة القلب وكذلك السكري.
ويكمن السبب يف هذا فيما يعرف بأنه برمجة التمثيل الغذائي. ووفًقا 
لهذا فإن مكونات األطعمة الغذائيــة يمكن أن تؤدي إىل تغيرات جينية. 
وال يتــم انتقالها ولكن يمكن أن تؤثر عىل الطريقة التي يتم فيها ترجمة 

املعلومات الجينية وهو ما يؤثر عىل إنتاج الربوتينات واإلنزيمات.
ومن هذا املنطلق، ال يمكن وصف أي طعام بأنه »ســيئ«. فاملسألة 
تتعلق أكثر بعادات األكل غر الصحية بشكل عام وإمداد الطاقة املرتفع 

للغاية الذي يصاحب تناول الطعام.
كما أن زيادة الوزن بشــدة خــالل فرة الحمل يزيــد خطر حدوث 

مضاعفات لكل من األم والرضيع خالل الوالدة.
ويجب أال تأكل النساء الحوامل الطعام لشخصني. فهن لسن بحاجة 
لهذه الكمية من الطاقة اإلضافية خــالل الحمل. وإنه يتعني عىل أطباء 
النساء إعالم النســاء الحوامل بشــأن أهمية نظامهن الغذائي. ويجب 
عىل النســاء الحوامل أن يتناولن، عىل سبيل املثال، السمك نظراً ألنه غني 

باألحماض الدهنية لتعزيز نمو الدماغ يف األجنة.

عادات األم الغذائية خالل 
فترة الحمل والرضاعة تؤّثر 

على الطفل

شوكة طعام تتحدث 
إليك وتسليك أثناء 

تناول الوجبات
هل تجد وقت تناول الطعام مماًل ومضجًرا خاصة 

إذا كنت تتناوله لوحدك بال أنيس؟ إليك الحل.
توصــل اليابانيون إىل ابتــكار يضفي متعة عىل 
تناول وجباتك. إنها شــوكة طعام تتحدث وتســيل 
مســتخدمها. وتصدر الشــوكة املســماة »أي اس 
ثريماين« أصواتًا وأنغاًما مرحة أثناء تناول الطعام، 
وهي تتكــون من جهــاز تحكم متناهــي الصغر 
ومايكروفون ومضخم صوت وبطارية داخل مقبضها 
وتقوم بإصدار أصوات متنوعة بحسب نوعية الغذاء 
الذي يتم تناوله، حيث يختلف الصوت الناتج عن أكل 
اللحم مثالً عن ذلك الذي تصدره لدى تناول السلطة. 
ويصدر الصوت نتيجة لقوة املقاومة التي تتولد لدى 
قضم الطعام من الشوكة. فإذا كنت تتناول دجاجا؛ 
فإن امللعقة تصدر صوتًــا يحاكي »قوقأة الدجاج«. 
أمــا إذا كنت تتلذذ بــأكل معجنــات؛ فإنها تقول 
»غاريغوري« أو »شوري«. أما إذا كنت تتناول طعاًما 
متنوعاً؛ فإن الشوكة تصدر أصواتًا وكلمات متعددة 
أثناء تناوله. وأكثر من ذلك فإن الشــوكة تستطيع 
أن تميز بني مختلف طــرق األكل؛ فإذا كنت تتناول 
مثلجات )ايسكريم( فإنها تقول »باكوباكو«. ويقول 
مطورو الشوكة يف جامعة أوشانوميزو بطوكيو: إن 
الهدف من ابتكارهم يتمثل يف حث الناس - وخاصة 
األطفال - عىل تنويع وجباتهم الغذائية وتشجيعهم 
عىل تناول األطعمة الصحية. عيب الشــوكة الوحيد 

أنها ال تعرف لغة أخرى غر اليابانية.
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تمكن علماء من اخراع حقنــة تحت الجلد ال ترك أثًرا بعد 
إخراجها ولكن قد ال يكون ذلك كافيًا للتخلص من الخوف الذي 

يشعر به بعضنا من اإلبر.
وتقوم الحقنــة املغلفة بطبقة رقيقة بســد الفجوة التي 

تحدثها بعد إخراجها من الوريد.
وقد أتت فكرة الحقنة وســدها للفجــوة التي تحدثها بعد 
نزعها من قدرة املحار )بلح البحر( عىل التمســك باألســطح 

املبللة الرطبة.
ويمكن أن يســاعد هذا االخراع عــىل التغلب عىل عديد من 

املشكالت الناجمة عن النزيف تحت الجلد.
ويمكن لألشــخاص الذين يشــكون من عــدم تخثر الدم 
االستفادة من هذا االخراع، كما هو الحال مع مرىض الهموفيليا 

والسكري، الذين يعانون من الرسطان يف مراحله املتقدمة.
وقال الباحثــون الذين طوروا الحقنــة الجديدة من املعهد 
الكوري للتكنولوجيا: إن النزيف الناجم عن الحقن تحت الجلد 
يثر قدًرا من الخوف النفيس ويسبب النزيف أيًضا كدمات يمكن 

أن تمنع املزيد من الحقن العالجية.
ومن املعــروف أن بدائل الحقن قليلة، عىل الرغم من أن اإلبر 
صغرة وتناول الدواء عن طريق الفــم واألنف قد يكون خياًرا 

بدياًل.
العقبات الرئيسة التي تعنّي عىل الباحثني الذين قاموا بتطوير 
الحقنــة التغلب عليها كانت هي كيفية جعــل املادة الهالمية 

تلتصق بسن اإلبرة ومن ثم سد موقع الثقب تماًما بعد اإلزالة.
cat- )للتغلب عىل هذا، اســتخدم الباحثون بوملرات تسمى 

echolics(  اســتوحوا فكرتها من تلك التي يستخدمها محار 
البحر لاللتصاق بالصخور.

ويتم تحويل فيلم البوليمر عىل اإلبرة إىل مادة هالمية رقيقة 
الصقة تعمل عىل الفور عىل سد الثقب مما يؤدي إىل منع حدوث 

نزيف.

انقطاع التنفس 
أثناء النوم يزيد خطر 

اإلصابة بالسكري

حقنة جديدة تسد 
الثقب الذي تحدثه 

بعد نزعها

أظهر بحــث جديد أن انقطاع التنفس أثناء النوم 
مرتبط بزيادة خطر اإلصابة بمرض الســكري من 

النوع الثاني.
وقالت فرق البحث يف دورية )ســليب مديسني(: 
للســكري  الدويل  االتحاد  النتائج تؤيد توصيات  إن 
أثناء  برضورة متابعة املصابني بانقطــاع التنفس 
النوم للتحقــق من إصابتهم بالســكري والعكس 

بالعكس.
ويحدث انقطــاع التنفس أثناء النــوم يف حالة 
انسداد الشــعب الهوائية كليًا أو جزئيًا أثناء النوم 

ونتيجة لهذا يتوقف التنفس بشكل متقطع. 
ويقــول الباحثون: إن نحو 13 باملائة من الرجال 
وستة باملائة من النساء مصابون بانقطاع للتنفس 
أثناء النوم يراوح بني املتوســط والشــديد وال يتم 

تشخيصه.
وقالت كبرة الباحثني يف الدراسة ماكو ناجايويش 
وهي من كلية الدراســات العليــا يف العلوم الطبية 
الحيوية يف جامعة ناجازاكي اليابانية »تتزايد األدلة 
خــالل العقدين األخرين عــىل أن انقطاع التنفس 
اإلنســولني  النوم قد يكون مرتبًطا بمقاومة  أثناء 
والحساسية للجلوكوز والسكري من النوع الثاني«.

الباحثون بيانات 1453 مشارًكا بمتوسط  وحلل 
أعمار يبلغ 63 عاًما. وخضع كل املشاركني ألبحاث 
أثناء النوم يف بيوتهم ولم يكونوا مصابني بالسكري 

عند بدء الدراسة.



أحياناً ترغب يف تناول الربغر مع البطاطس املقلية، أو ربما تســتهر 
بتناول كمية كبرة من الشــوكوالتة. ولكن ما ســبب ذلك؟ واألهم، هل 

يمكن منع تلك الرغبة؟
إن عدم الجوع هو الطريقة التي يبقى بها الجســم عىل قيد الحياة. 
وهناك فرق بني الشهية لألكل التي يتم تعلمها سلوكياً، والرغبة الشديدة 

يف األكل وهي األقرب إىل أن يكون لها أساس بدني .
ويقول خبــر التغذية ماتياس ريدل: إن »الرغبة الشــديدة يف تناول 
الطعام تنشأ عندما يفتقر جسم االنســان إىل العنارص الغذائية«. وعىل 
سبيل املثال، إذا لم تتناول وجبة رئيسة، أو احتاج الجسم إىل كربوهيدرات، 
فإن مستويات السكر يف الدم ســتنخفض برسعة وتولد رغبة شديدة يف 

تناول األغذية الغنية بالكربوهيدرات.
ويوضح اخصائي التغذية، الرس ســيليغ، ذلك قائــالً: إن العنارص 
الغذائية التي يفتقدها الجسم تحدد ما إذا كان الشخص سيشتهي تناول 

اللحوم أو الحلويات أو الوجبات الخفيفة اململحة.
ويقول ريدل: عندما تأتــي الرغبة يف تناول الطعام، أول ما يجب عىل 

الشخص القيام به هو احتساء مرشوب واالنتظار. 
وأوضــح أن »هناك الكثــر من الناس الذين يخلطــون بني العطش 

والجوع«. وهو يويص برشب السوائل باستمرار عىل مدار اليوم.
وقال سيليغ: إن هناك خطأ شائعاً آخر، وهو الخلط بني شهيتك لألكل 
والجوع. والرغبة يف تحقيق إشــباع ممتع، فمثاًل عندما تستمتع بتناول 
حلوى أثناء مشــاهدة التليفزيون، أو أن تتعــرض ملوقف مثر للضغط 

العصبي، فإن ذلك يعتمد عىل عوامل نفسية.
وينصح سيليغ بتناول الطعام بشكل منتظم، حيث إن ذلك يعد وسيلة 

للحفاظ عىل احتياجات الجسم تحت السيطرة.

كيف تتحكم في الرغبة الشديدة في تناول 
البرغر أو البيتزا أو الشوكوالتة؟

الزائدة الدودية 
ليست عضًوا زائًدا 

على الحاجة
أظهرت دراسة جديدة أن هناك شبكة من الخاليا 
املناعية تســاعد الزائدة الدودية عــىل أن تلعب دوراً 
محوريــاً يف الحفاظ عىل صحــة الجهاز الهضمي، 
ودعــم النظرية القائلة بأن الزائدة الدودية ليســت 
عضواً زائداً عن الحاجة، وجد فريق البحث أن الخاليا 
اللمفاوية الفطرية )االســتقصائية( هي الحاسمة 
لحماية الجهاز الهضمي ضــد العدوى البكترية يف 
الناس الذين يعانون من ضعف الجهاز املناعي، وذلك 
عن طريق منع أرضار كبرة والتهاب للزائدة الدودية 
التي قد تحــدث أثناء الهجوم الجرثومي، حيث تقوم 
هذه الخاليا االســتقصائية الفطرية بحماية الزائدة 
الدودية ومســاعدتها عــىل أداء وظيفتها املهمة يف 
الجسم، وجعلها تحافظ عىل االتزان البكتري داخل 
بيئــة الجهاز الهضمي وذلك من خالل مســاعدتها 
عىل االحتفاظ بمســتودعها الطبيعي من البكتريا 

»الجيدة«.
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كشفت دراسة نرشت نتائجها مؤخًرا أن التقاط 
صور السيلفي يرسع من عملية ظهور التجاعيد.

ويعتقد أطباء الجلدية أن تعرض الوجه باستمرار 
للضوء واإلشــعاع الكهرومغناطيــيس الصادر من 
الهواتــف الذكية يمكن أن يلحــق الرضر بالبرشة 

ويرسع عملية شيخوخة الوجه.
عن  الربيطانية  ميــل«  »دييل  ونقلت صحيفــة 
الخرباء القول يف املؤتمر املعنــي بجمال الوجه: إن 
الضوء الصادر من شاشات الهواتف الذكية يمكن أن 

يعزز ظهور التجاعيد.
ويشار إىل أنه لم يتم توثيق املشكلة، ولكن األطباء 
أرصوا عــىل أن املوجات املغناطســية الصادرة عن 
األجهزة الحديثــة ترض بالبرشة بصــورة مماثلة 

للتعرض للشمس لفرات طويلة.
وقال ســيمون زوكاي املدير الطبي لعيادة لينيا 
ســكني: »الذين يلتقطون كثرًا من صور السيلفي 

واملدونني يجب أن يشعروا بالقلق«.
وأضاف »أعتقد أن هناك فجوة يف سوق املنتجات 
التي توفر الحماية، ألنني أعلم أن هناك أشــخاًصا 
يلتقطون كثرًا من صور الســيلفي ومدونني يأتون 
يل، لقــد رأيت أن هناك رضًرا وترسيًعا لشــيخوخة 

البرشة«.
وأوضح »إنها موجة طويلة مختلفة من اإلشعاع، 
لذلك فــإن الكريــم الواقي من الشــمس ال يوفر 

الحماية«.

نجح علماء يف تحديد املورثة املســببة للشيب، ويقولون: إن 
هذا الكشــف قد يؤدي إىل تطوير أساليب جديدة تؤخر أو تمنع 
تماًما هذه الصفة الحتمية املصاحبة للتقدم يف العمر.. فماذا لو 

نجح العلماء يف تعطيل هذه املورثة؟.
وألول مرة تمكن العلمــاء من عزل املورثة التي تلقى عليها 

الالئمة يف إصابة اإلنسان بالشيب واسمها »آي.آر.إف4.”
وجمع العلماء عينات الحمــض النووي »دي.إن.ايه« ألكثر 
من 6000 متطوع من أمريــكا الالتينية، التي اختارها العلماء 

لتنوع السكان األصليني، الذين عاشوا فيها.
وخلص العلماء إىل أنه إذا كانت جذورك أوروبية فعىل األرجح 

سيزحف الشيب إىل رأسك.
وقــال الدكتور املتخصص يف علم األحيــاء اإلنمائي يف كلية 
لندن الجامعية: »هذا التنوع الوراثي لـ«آي.آر.إف4« له شكالن: 
شكل موجود يف كل أنحاء العالم واآلخر موجود لدى األوروبيني 
فقط. ورأينا أن هذا الشــكل املحدد لــدى األوروبيني يضاعف 

تقريبًا فرص الشيب«.
وتســاعد هذه املورثة عىل تنظيم امليالنني يف الجسم، وهي 

مادة صبغية بروتينية تحدد من بني أشياء أخرى لون الشعر.
والتقدم يف العمر وعوامل بيئيــة تؤثر بالقطع عىل الرسعة 
التي تبــدأ فيها هذه املورثــة يف إطالق ظاهرة الشــيب. لكّن 
الباحثني يقولون: إن كشــفهم هذا قد يــؤدي إىل تطوير عالج 

يوقف هذه املورثة يف منبعها.
إن تعطيــل عمل املورثة ممكن بالقطع لكن القضية هي ما 
إذا كان هذا ســيأتي باآلثار املطلوبة وما إذا كان من الصواب 
فعل ذلك؟. لكن فيما يتعلــق بمحاولة تطوير عالج التأخر أو 

منع الشيب فنعم هذا يشء ينطوي عىل إمكانات واردة«.
قد يكــون لهذا النبأ وقع محبب عىل مســامع بعضنا وإن 

كانت لندن تفضل بقوة الشيب.

صور السيلفي تسرع 
ظهور التجاعيد 

والشيخوخة

العلماء يكتشفون مورثة 
مسببة لبياض الشعر
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اختارها لكم: الدكتور قيصر كباش

عندما عاد أديسون الصغر إىل بيته قال ألمه: 

هذه رسالة من إدارة املدرسة!!

غمــرت بريق عيني األم الدمــوع وهي تقرأ 

البنهــا الصغر محتوى الرســالة، حيث قالت 

الرســالة: »ابنك عبقري واملدرسة صغرة عىل 

قدراته!! عليك أن تعلميه يف البيت«.

الذي  أديسون،  والدة  وتوفيت  السنوات  مرت 

أصبح أكرب مخرع يف التاريــخ، ويف أحد األيام 

وهو يبحث يف خزانة والدته وجد رسالة املدرسة 

وكان نصها:

»ابنك غبي جداً، من صباح الغد لن ندخله إىل 

املدرسة«..

بكى أديسون وكتب يف دفر مذكراته: أديسون 

كان طفــالً غبياً ولكن بفضــل والدته الرائعة 

تحول إىل عبقري.

أديسون وأمه

محبة األم:
حضنت األم ولدها وقالت له: إذا أحبّك ألف شخص فأنا 
منهم، وإذا أحبّك واحد فهو أنا.. وإذا لم يحبك أحد فاعلم 

أنني رحلت عن الدنيا.

قصة مثل: »عادت حليمة 
لعادتها القديمة«

حليمة هي زوجة حاتم الطائي الذي اشــتهر بالكرم 
وهي اشتهرت بالبخل وكانت إذا أرادت أن تضع سمناً يف 

الطعام وأخذت امللعقة ترتجف امللعقة يف يدها.
فأراد حاتم أن يعلمها الســخاء والكرم فقال لها: إن 
األقدمني كانوا يقولون: إن املرأة كلما وضعت ملعقة من 
الســمن يف وعاء الطعام زاد الله يف عمرها يوًما. فأخذت 
حليمة تزيد مالعق السمن يف الطبخ، حتى صار طعامها 

طيباً وشهياً وتعّودت عىل السخاء.
وشاء الله أن يفجعها بابنها الوحيد الذي كانت تحبه 
أكثر من نفســها.. فتمنت املوت وأخــذت لذلك تقلل من 

وضع السمن يف الطعام حتى ينقص عمرها وتموت!!
فقال الناس: عادت حليمة لعادتها القديمة.

ً يومــا الدهــُر  عصــاَك  إذا 
ً أبــدا الــرزق  لضيــق  تجــزع  ال 

واعلـــــم بــأن اللــــه يعلــُم
حيــاً دمــت  مــا  شــاكراً  كــن 

األمــور تســهيل  املــوىل  فاســأل 

يــرزق العصفــور مــن بني النســور

الصدور تخفــي  العــني ومــا  نظــرة 

تــدور أيــاٌم  الدنيــا  بــأن  واعلــم 

من دوحة الشعر
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الرجل والبريد اإللكتروني
تقــدم رجل لرشكة مايكروســوفت للعمل يف وظيفة 
»فراش« بعد إجراء املقابلــة واالختبار )تنظيف أرضية 
املكتب(، أخربه مدير التوظيف بأنه قد تمت املوافقة عليه 
وسيتم إرســال قائمة باملهام وتاريخ املبارشة يف العمل 

عرب الربيد اإللكروني. 
أجاب الرجل: ولكنني ال أملك جهاز كمبيوتر وال أملك 
بريداً إلكرونياً! رد عليه املدير –باستغراب-: من ال يملك 
بريداً إلكرونياً فهو غر موجود أصالً ومن ال وجود له فال 

يحق له العمل.  
خرج الرجل وهو فاقد األمل يف الحصول عىل وظيفة، 
فّكر كثراً ماذا عســاه أن يعمل وهو ال يملك سوى 10 
دوالرات. بعد تفكر عميق ذهب الرجل إىل محل الخضار 
وقام برشاء صندوق من الطماطم ثم أخذ يتنقل يف األحياء 
السكنية ويمر عىل املنازل ويبيع حبات الطماطم. نجح 
يف مضاعفة رأس املال وكّرر العملية نفســها ثالث مرات 
إىل أن عاد إىل منزله يف اليوم نفسه وهو يحمل 60 دوالراً. 

أدرك الرجل بأنه يمكنــه العيش بهذه الطريقة فأخذ 
يقوم بالعمل نفسه يومياً يخرج يف الصباح الباكر ويرجع 
ليالً، أرباح الرجل بــدأت تتضاعف فقام برشاء عربة ثم 
شاحنة حتى أصبح لديه أسطول من الشاحنات لتوصيل 
الطلبات للزبائن. بعد خمس ســنوات أصبح الرجل من 

كبار املوردين لألغذية يف الواليات املتحدة.
لضمان مســتقبل أرسته فّكر الرجل يف رشاء بوليصة 
تأمــني عىل الحياة فاتصل بأكــرب رشكات التأمني وبعد 
مفاوضات اســتقر رأيه عىل بوليصة تناسبه فطلب منه 
موظف رشكة التأمني أن يعطيه بريده اإللكروني!! أجاب 
الرجل: ولكننــي ال أملك بريداً إلكرونياً! رد عليه املوظف 
–باستغراب-: ال تملك بريداً إلكرونياً ونجحت ببناء هذه 
اإلمرباطورية الضخمة!! تخيل لو أن لديك بريداً إلكرونياً! 

فأين ستكون اليوم؟
أجــاب الرجــل بعــد تفكــر: »فــّراش يف رشكة 

مايكروسوفت«.
 العربة: ال تحزن عىل ما ال تملك.. فربما لو كان عندك 

لكان سبب حزنك أكرب.

* الورقة التي لم تســقط يف فصل الخريف: خائنة يف 
عيون أخواتها.. وفيّة يف عني الشــجرة.. متمّردة يف عيون 

الفصول األربعة. فالكل يرى املوقف من زاويته.

* أفضل ست أطباء يف الحياة هم:
أشعة الشمس، رشب املاء، النوم الكايف، الهواء الطلق، 

امليش، الغذاء الصحي.

* األمــواج الهادئة ال تصنع بّحارة جيدين، والســماء 
الصافيــة ال تصنع طيّارين ماهريــن، وكذلك هي الحياة 

بدون صعوبات ال تصنع أشخاصاً أقوياء.

* بني كســب القلوب وكرس القلوب خيط رفيع اسمه 
األسلوب.

* إذا كانــت بصمة أصبعك تثبت هويتك الشــخصية، 
فبصمة لسانك تثبت حصاد تربيتك ورقي أخالقك، فاجعل 

من نفسك أثراً جميالً يطبع يف نفوس البرش.

* ليس مــن الــرضوري أن تصاحب أكــرب عدد من 
األصدقاء لتثبت شــخصيتك، فاألســد يميش وحيداً، أما 

الخروف فيميش مع القطيع.

* خطأ الطبيب يدفن تحت األرض، وخطأ املهندس يقع 
عىل األرض.. أما خطأ املعلم فهو يميش عىل األرض.

* راحة الجســم يف قّلة الطعام وراحــة النفس يف قّلة 
اآلثام وراحة اللسان يف قّلة الكالم.

* إذا مــات القلب ذهبت معه الرحمة، وإذا مات العقل 
ذهبت معه الحكمة، ولكن إذا مات الضمر ذهب كل يشء.

من أقوال الحكماء
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يزيد مــرض ارتفاع ضغط الــدم الذي يعرف أيضــاً بـ »القاتل 
الصامت« من خطر اإلصابــة بأمراض القلب والســكتة الدماغية 

وقصور القلب وأمراض الكىل.
لكن الخرباء يقولون إن ما يأكله الشخص قد يؤثر عىل خفض أو 

منع ارتفاع ضغط الدم.
وللوقاية من املرض ينصح هؤالء الخــرباء باتباع عادات غذائية 

بسيطة لكنها فعالة.
وقام ثالثة من خرباء التغذية من جامعة نيوكاســيل، بأسراليا، 
بإعداد قائمة باألطعمة التي يتعني عىل مرىض الضغط تناولها وتلك 

التي يجب تجنبها.
ماذا تأكل لتخفض ضغط الدم؟

رقائق الشوفان
أظهر تحليل لنتائج خمس من التجارب البحثية شــملت اختباراً 
لتأثر الشــوفان عىل ضغط الدم االنقبــايض )الضغط الذي يضخ 
القلب الدم(، وضغط الدم االنبســاطي )عندما يكون القلب يف حالة 
االســرخاء( عىل حوايل 400 من البالغني األصحــاء، أن ضغط الدم 
ســجل انخفاضاً عىل املستويني االنقبايض واالنبساطي عندما تناول 
املشــاركون حوايل 60 جراماً من رقائق الشــوفان أو 25 جراماً من 

نخالة الشوفان يومياً.
هذه الكمية من رقائق الشــوفان أو نخالة الشوفان تحتوي عىل 

حوايل أربعة جرامات من ألياف تسمى بيتا جلوكان.
ووجد الخــرباء أن كل غرام إضايف يتناوله الشــخص يومياً من 
ألياف بيتا جلوكان يــؤدي إىل انخفاض 0.11 مم زئبق يف ضغط الدم 

االنبساطي.
الحد األدنى املــوىص به لأللياف التي يتعني عــىل الكبار تناولها 

لخفض ضغط دمهم هي 30 جراماً للرجال و25 جراماً للنساء.
وتقوم األليــاف القابلة للذوبان بإطالق عنارص حيوية نشــطة 
عندما تتخمر يف األمعاء الغليظة تعمــل مبارشة عىل خفض ضغط 

الدم.
لتحســني ضغط الدم، يوىص بتناول رقائق الشــوفان أو نخالة 
الشوفان عىل الفطور، بإضافتها إىل الفطائر املحشوة باللحم املفروم 

أو خلطها مع فتات الخبز يف الوصفات التي تتكون من فتات الخبز.
الشمندر

الشمندر غني للغاية بمركب يسمى النرات غر العضوية.
يتحول هــذا املركب يف أثناء عملية الهضم، إىل أكســيد النيريك، 
الذي يجعل الرشايني تتمدد. عملية التمدد هذه تخفض بشكل مبارش 

الضغط يف الرشايني.
ووجدت دراسة لنتائج تجربة شارك فيها نحو 16 شابا معظمهم 
يتمتع بصحة جدية اعتادوا عىل تناول عصر الشــمندر بانتظام إىل 

مالحظة انخفاض بمقدار 4.4 مم زئبق يف ضغط دمهم االنقبايض.
ولكن لم يسجل أي تغير يف ضغط دمهم االنبساطي.

لكن تجربة أخرة شملت 68 من البالغني الذين يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم وجدت أن عصر الشــمندر خفض ضغط الدم االنقبايض 

واالنبساطي.

ماذا يأكل مريض ضغط الدم المرتفع؟

فيتامين )سي(
يوجــد فيتامني يس، أو حامــض االســكوربيك، يف الخرضوات 

الطازجة والفواكه.
وتم إعطاء عدد من األشخاص 500 ملغ من فيتامني يس يومياً ملدة 
ثمانية أســابيع ووجد أن ضغط الدم عندهم تحسن بشكل ملحوظ، 
حيث بلغ متوسط االنخفاض يف ضغط الدم االنقبايض عندهم 3.84 

مم زئبق و1.48 مم زئبقي للضغط االنبساطي.
عند النظر فقط إىل املصابني بارتفاع ضغط الدم، كان االنخفاض 

يف ضغط الدم االنقبايض 4.85 مم زئبق.
ومع هذا فإن األشــخاص املعرضني لخطر حىص الكىل يحتاجون 

إىل توخي الحذر عندما يتعلق األمر بتناول مكمالت فيتامني )يس(.
يتخلص الجســم من الفائض من فيتامني يس عن طريق الكىل، 

ويمكن أن تسهم هذه الزيادة يف الفيتامني يف تكون حصوات الكىل.
الفائدة الوحيدة من تناول املزيد من الخرضوات والفاكهة هو رفع 
مستويات البوتاسيوم يف الدم مما يساعد عىل مواجهة آثار الصوديوم 

الناتج من امللح.
ما الذي يجب تجنبه لخفض ضغط الدم؟

الملح
اســتخدم امللح أو كلوريد الصوديوم لعدة قرون يف حفظ األطعمة 
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سبب لضياع وقتك20

إعادة شريط 
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وكمحسن للنكهة.
وارتبط تناول امللح بكميات كبرة بارتفاع ضغط الدم.

البالغون يحتاجون ما بــني 1.2 إىل 2.4 جرامات من امللح يوميا، 
وهو ما يعادل 460 إىل 920 ملغ من الصوديوم.

إذا قمت بإضافة امللح إىل الطعام بنفسك هذا يدفع كمية الصوديوم 
التي تتناولها إىل حد أعىل.

وأظهرت الدراســات التي شــملت 3230 شــخصاً أن الحد من 
تناول امللح بواقع 4.4 جرامــات يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم 

االنقبايض بنحو 4.2 مم زئبق واالنبساطي بنسبة 2.1 مم زئبق.
عند أولئك املصابني بارتفــاع ضغط الدم كانت هناك خفض اكرب 

بواقع 5.4 مم زئبق )االنقبايض( و 2.8 مم زئبقي )االنبساطي(.
تجنب األطعمــة التي تحتوي عىل الصوديــوم. ال تضف امللح إىل 

طعامك واختار أطعمة معلبة أقل ملحاً.
 الكحول

تناول الكحول يزيد من خطــر ارتفاع ضغط الدم، خصوصا لدى 
الرجال

 العرقسوس
ارتفاع ضغط الدم بسبب تناول العرقسوس األسود أمر نادر، لكن 

يف بعض الحاالت تسبب يف ذلك.
معظم حلوى العرقسوس التي تباع حالياً تحتوي عىل القليل جداً 
من جذور العرقســوس وبالتايل فإن مكوناتهــا تحتوي عىل القليل 
مــن حمض الجلرسيزيك )glycyrrhizic( وهــو من املواد الفعالة يف 
العرقسوس. يف بعض األحيان، تحتوي حلوى العرقسوس عىل حمض 
الجلرسيزيك بكميات كبرة. هذا الحمض يسبب احتباس الصوديوم 

يف الجسم وفقدان البوتاسيوم، مما يساهم يف ارتفاع ضغط الدم
 مادة الكافيين

يتوفر الكافيني يف القهوة والشاي ومرشوبات الطاقة. تناول جرعات 

كبرة من الكافيني من رشب القهوة يرفع ضغط الدم عىل املدى القصر. 

يف مراجعة لنتائج خمس تجارب، تســبب تناول األشخاص املشاركني 

يف التجارب لكــوب واحد إىل كوبني من القهــوة القوية يف زيادة ضغط 

الدم االنقبايض عندهم بنســبة 8.1 مم زئبق و5.7 مم زئبقي للضغط 

االنبساطي، ملدة وصلت إىل نحو ثالث ساعات بعد رشبهم لها.

فكر في حذفها من حياتك!
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مية
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مرا

مؤت

VenueDetailsDate

MELBOURNE، AUSTRALIA18th Dental & Oral Care CongressNovember 21-23، 2016

PHOENIX، USA19th American Dental CongressDecember 08-10، 2016

Orlando، USA 28th Annual American Dentistry CongressMarch 20-22، 2017

Rome، Italy20th Annual World Dental SummitMarch 20-22، 2017

Dubai، UAE 24th International Conference and exhibition
on Dentistry & Oral Care

April 17- 19، 2017

Frankfurt، Germany23rd Annual Meeting on General DentistryApril 24- 26، 2017

Toronto، Canada 2nd International Conference and Expo
on Dentistry of Prosthodontics

May 04-05، 2017

Las Vegas، USA 30th International Conference onDental Science &
Advanced Dentistry

May 22-23، 2017

Dubai، UAE26th Global experts meet onOral Health and TherapyJune 19-20، 2017

Munich، Germany 23rd Global Dentists and Pediatric
Dentistry Annual Meeting 

July 17-18، 2017
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وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان

في مناطق ومحافظات المملكة

محافظة جدة
د/ سميرة مصطفى عسيالن 

ت: 0126402000 حتويلة 73946

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 بن عبدالرحمن 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 بن يحيى اليامي

ج: 0551517171

ت:0175225167

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

محافظة ينبع
د/ وسيم بن عبداحلميد الزمعي 

ج:0504592862

wh-alzemei@moh.gov.sa

صل
توا



 يعتز كل منا ويفتخر بيوم توحيد اململكــة عىل يد جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
ســعود - طيب الله ثراه – يف السابع عرش من شهر جمادى األوىل عام 1351هـ  ، ويف هذا اليوم 
نسجل اعتزازنا بالســجل الحافل من املنجزات الحضارية والشواهد الكبرة التي أرست قاعدة 
متينة لحارض مبهج   ومستقبل واعد ، وقد عرب عن هذا اليوم الشاعر األمر خالد الفيصل قائال:

الح والعــز  الوطــن  يــوم  الح 
تلــوح البــرق  عــىل  اللــه  وكلمــة 

الفــالح يــوم  يــا  اإلســالم  يــوم 
تــروح لــه  روح  كل  والوطـــن 

وقد أخذت حكومة مملكتنا الحبيبة عىل عاتقها عهًدا برفع املســتوى الفكري و الخدمي 
ملواطنيها يف جميع املجاالت خاصة يف مجال الطب ويف القلب منه طب األسنان ، فتم إنشاء أول 
كلية طب أسنان التابعة لجامعة امللك ســعود يف عام 1395هـ  ، والتي كانت الحاضنة األوىل 

ومصدر اإللهام لتخصص طب األسنان. 
 و مع اســتمرار الدعــم الالمحدود من حكومتنا الرشــيدة ، وإيمانًا منهــا بأهمية هذا 
ا لعلوم طب األســنان،  االختصــاص و حيويته، أصبحت بالد الحرمني الرشيفني مرجًعا مهمًّ
فتم إنشــاء ما يزيد عىل ثمان وعرشين كلية متخصصة يف طب األسنان وعلومه ، والتي تهتم 
جميًعا بتخريج كادر طبي مميز، يستطيع تقديم الخدمة العالجية الالزمة للمرىض، باإلضافة 
للخدمات املجتمعية و التوعوية التي تقوم بها بالتعاون مع املؤسسات الحكومية وجمعيات 
طب األســنان ، ولم تقترص هذه الرؤيــة الثاقبة واالهتمام البالغ عىل إنشــاء هذه الكليات 
فحسب، بل وجدت هذه الكليات يف عهد خادم الحرمني الرشيفني الدعم الالمحدود ؛ لتكون من 

الكليات الرائدة إقليميًّا وعامليًّا .
لقد تم إنشــاء العديد من املستشفيات الجامعية واملتخصصة بطب األسنان ، والتي تماثل 
نظراتها يف دول العالم املتقدم ، فتم تجهيزها بأحدث ما توصل إليه العلم الحديث من تقنيات 

ترفع من جودة الخدمات الصحية املقدمة.
وإيمانًا من حكومتنا الرشيدة بأهمية البحث العلمي ، وأنه املقياس لنهضة األمم و تقدمها 
تم اعتماد العديد من مراكز البحوث و الدراســات العليا ، حتى أصبح لدينا العديد من مراكز 
البحوث املتقدمة ، وتم اســتحداث العديد من برامج الدراســات العليا ، والتي تقوم بتدريب 
األطباء و تأهيلهم يف كافة تخصصات طب األسنان تحت إرشاف مبارش من وزارة التعليم ، أو 
من هيئة التخصصات الصحية . وقد أفرزت هذه الربامج املتقدمة الكثر من األطباء املميزين 
يف املجالني : األكاديمي واإلكلينيكي ، فتم تدريبهم عىل أحدث التقنيات العالجية تحت إرشاف 
نخبة من االستشاريني و املتخصصني . ويف هذا العرص الفريد تم أيًضا اعتماد خمس جمعيات 
متخصصة يف طب األسنان و فروعه ، والتي تهدف إىل تجسيد التواصل املعريف واملهاري وتبادل 
الخربات واملســتجدات يف تخصصات طب األســنان املختلفة من خالل تبني ودعم الخدمات 
والربامج والفعاليات ذات العالقة ؛ لتســتجيب بفعالية ملتطلبات واحتياجات تطوير الكوادر 
الطبية لالرتقاء بالخدمات الصحية املقدمة للمواطنني ، كما تقوم هذه الجمعيات بمد جسور 
التعاون مع املجتمع عن طريق وســائل اإلعالم املرئية واملســموعة و املقروءة ؛ للتثقيف و 

االستشارة والتوعية الصحية . 
وختاًما أســأل الله العيل القدير أن يحفظ وطننا وأن يبقيه شامًخا عزيًزا ، فمهما تحدثنا 

عنك يا وطني فلن نوفيك حقك علينا ، وأتمثل يف هذا املقام قول الشاعر :
ومــا كل لفــظ يف كــــــالمي يكفينــي

يرضينــي قــويل  يف  معنــى  كل  ومــا 

مستقبلنا الواعد في ستة 
وثمانين عاًما من العطاء 

ام
خت

 ال
سك

م

بقلم: د. فواز بن سعيد القحطاني
رئيس التحرير
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