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أرحب بكم يف مطلع عدد جديد من مجلتكم مجلة آفاق طب األســنان
والذي يصدر بعد أن تكلل املؤتمر الثامــن والعرشين للجمعية بالنجاح
والتميز ولله الحمد واملنة والقى استحســانا ً وقبوال ً رائعني من الحضور
واملشاركني.
لقد سعت الجمعية منذ تأسيســها عىل التفرد والريادة يف مجال طب
األســنان ،كما حرصت عىل نرش أحدث ما توصــل إليه العلم عن طريق
إقامة امللتقيات العلمية واملؤتمرات السنوية ،وجاء املؤتمر السنوي الثامن
والعرشين لطب األســنان ليكمل العقد الفريد من نشــاطات الجمعية
وليعد إضافة متميزة لنجاحاتهــا ،فقد تميز هذا املؤتمر بحضور كثيف
من املختصني يف طب األســنان من أطباء وفنيني ومســاعدين وطالب،
كما تميز املؤتمر بربنامج علمي رصني جمع أبرز املتحدثني الســعوديني
ً
معرضا هو األكرب
والعامليني والعديد من ورش العمل ،كما صاحب املؤتمر
يف تاريخ جمعيتنا الغراء عرضت فيه الرشكات أحدث التقنيات يف مجال
طب األسنان.
وما كان هذا الحدث العلمي البارز لينجح لوال إخالص النوايا وتضافر
الجهود من جميع املشاركني فيه ،فلهم مني جميعً ا جزيل الشكر ووافر
التقديــر عىل هذا الجهد البــارز والذي يوضح لنا مــدى تعاون أعضاء
جمعيتنا مع بعضهم لتحقيق أهدافنا السامية .كما أستغل هذه الفرصة
ألشكر قيادتنا الحكيمة عىل كل ما وفرته لنا ولجمعيتنا من بيئة علمية
وعمليــة ،وموارد وتجهيزات ،وما رعاية أمــر منطقة الرياض صاحب
الســمو امللكي األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لهذا الحدث املهم إال
ً
دليال ً
دامغا عىل ذلك.
وهاهي الجمعية اليوم تســتمر يف عطائها ،فيأتي مؤتمر مكة ليكون
إضافة متميزة لجهود الجمعية يف رفع املســتوى العلمي ملهنتنا العزيزة
ويف مملكتنا الحبيبة ،هذا املؤتمر الذي يتميز برشف املكان بجوار الكعبة
املرشفــة وبيت الله الحــرام والذي يضم متحدثني عامليني وســعوديني
ويشتمل عىل العديد من ورش العمل والدورات التدريبية.
وسمنيض جميعً ا ُقدُمً ا من أجل تحقيق أهداف جمعيتنا الغراء ليستمر
العطاء ولريتفع البناء.
ً
خالصــا لوجهه الكريم وأن
وختامً ا أســأل الله أن يجعل عملنا كله
يوفقنا لرفعة وطننا ونهضة أمتنا
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معايل مدير جامعة امللك سعود حارضً ا لحفل االفتتاح

نيابة عن صاحب السمو امللكي األمري
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود،
أمري منطقة الرياض ,افتتح معايل مدير
جامعة امللك ســعود الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر فعاليــات (املؤتمر
الســعودي العاملي الثامــن والعرشين
للجمعية السعودية لطب األسنان) الذي
نظمتــه الجمعية خالل الفرتة من -12
 14ربيع الثانــي 1438هـ املوافق -10
 12يناير 2017م بمركز الرياض الدويل
للمؤتمرات واملعارض.

معايل مدير الجامعة يعلن افتتاح املؤتمر
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وقال معايل مديــر الجامعة الدكتور
بــدران العمــر يف كلمة خاطــب بها
الحضور :إن مجال طب األسنان يتحرك
يف مســارين يدفع أحداهما اآلخر األول
هو تســارع رشيحة مــن يعانون من
مشكالت الفم واألسنان ،والثاني تسارع
الدراسات وتطور وسائل العالج املدفوعة
بحاجة املرىض إىل الشفاء.
وتابع :ولعل هذا املؤتمر من خالل ما
سيطرح فيه من أوراق بحثية سيسهم
يف طرح آخر املســتجدات وغرس األمل

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية
لطب األسنان يلقي كلمته
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صورة تذكارية تجمع أعضاء مجلس االدارة مع معايل مدير جامعة امللك سعود الدكتور بدران العمر
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معايل مدير الجامعة يفتتح املعرض املصاحب للمؤتمر
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عىل طريق املصابني بمشكالت األسنان
وال ســيما أن اللجنة املنظمة للمؤتمر
حرصت عــى انتقاء املتحدثني العامليني
ذوي الخربة العلميــة املتميزة يف مجال
طب األسنان.

وأضاف :ال شك أن مؤسسات التعليم
وبيوت املعرفة تتحمل أمانة كربى تجاه
املجتمع وقضاياه ،لهذا يجب أال تغفل عن
خدمة املجتمع يف خططها ومرشوعاتها
العلميــة ،فمشــكالت املجتمع تنتظر

الدكتور /أحمد النزاوي والدكتور /خالد الحمدان يكرمان الدكتور /هنري سالمة أبرز
املتحدثني يف املؤتمر
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حضور كثيف للمحارضات
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املعالجة من جهود البحث والدراســات
القائمة يف دور العلم.
وقد استقطب املؤتمر  25متحدثًا دوليًا،
إضافة إىل عدد من املتحدثني من اململكة
العربية السعودية من أبرز األكاديميني

املختصني يف طب األسنان ،وقد حرصت
اللجنة العلمية عىل استقطاب متحدثني
دوليني ومحليني متميزين إلثراء املؤتمر
بآخر ما توصل إليه العلم يف هذا املؤتمر
والرتكيز عىل تطوير املهارات اإلكلينيكية

صور وأخبار

جولة معايل مدير الجامعة يف املعرض
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تكريم رشكة الرعاية الراعي الرئيس للمؤتمر
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تكريم رشكة جونسون اند جونسون الراعي املشارك

و مناقشــة التقنيات الحديثة يف زراعة
األسنان ،طب األسنان التجمييل ،تقويم
األســنان ،طب أســنان األطفال ،عالج
جذور األســنان .كما شــارك يف املؤتمر
رؤساء النقابات وجمعيات طب األسنان

يف العالــم العربي واملنطقة ورؤســاء
االتحادات الدولية لطب األسنان.
أقيم عىل هامش فعاليات املؤتمر ()26
ورشة عمل يف مختلف تخصصات طب
األســنان .وتم اعتماد الربنامج العلمي
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د /قيرص كباش مدير التحرير مع د /طوني ديب
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للمؤتمر ( )23ساعة تعليم طبي مستمر
من الهيئــة الســعودية للتخصصات
الصحية ،وقــد صاحب املؤتمر معرض
طبي عىل مساحة (10000م )2شاركت
فيه الرشكات واملؤسســات بأحدث ما
توصلوا إليه يف صناعــة معدات ومواد
وأجهزة طب الفم واألســنان يف العالم.
وتم تكريــم وتســليم الجوائز ألفضل
( )3من كل فئة ألطباء األسنان حديثي
التخرج ،وجائزة أطباء األسنان خريجي
الدراســات العليا ،وجائــزة امللصقات
العلمية ،وقد تم التكريم بحضور سعادة
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي األستاذ الدكتور أحمد بن سالم
العامري .وقد تميــز املؤتمر هذا العام

بعدد الحضور الذي تجاوز ســتة آالف
مشارك من مختلف مناطق اململكة
طب األسنان مارس  - 2017العدد 33

الجمعية السعودية لطب األسنان تكرم الفائزين
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رئيس الجمعية وأعضاء مجلس اإلدارة يكرمون وكيل جامعة امللك سعود
ضمن فعاليات املؤتمر الســعودي العاملي الثامن
والعرشين للجمعية الســعودية لطب األســنان تم
تكريــم الفائزين بمســابقات األبحاث وامللصقات
العلمية وذلك يوم الخميس املوافق /14ربيع الثاني/
1438هـــ املوافق  /12ينايــر2017 /م يف القاعة
الرئيسة للمؤتمر وبحضور ســعادة وكيل جامعة
امللك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ
الدكتور /أحمد بن سالم العامري ومشاركة رئيس
مجلس إدارة الجمعية الســعودية لطب األســنان
الدكتــور /فهد بن عيل الشــهري رئيــس اللجنة
املنظمــة للمؤتمر وعضو مجلــس إدارة الجمعية
األســتاذ الدكتور /خليل بن إبراهيم العيىس رئيس
لجنة األبحاث العلمية ،وقد جاءت النتائج عىل النحو
التايل:

أوالً :جائزة البحث العلمي لخريجي
الدراسات العليا:
المركز األول :د /سندس محمد طاهر بخاري
المركز الثاني :د /آالء عبد الله الجبور
المركز الثالث :د /سارة عيل املباركي
ثانيًا :جائزة البحث العلمي
لحديثي التخرج:
المركز األول :د /محمد نارص القرني
المركز الثاني :د /تمارض املفلح
المركز الثالث :د /سارة خالد املبارك
المركز الرابع :د /جميلة عيل الطوهري
المركز الخامس :د /هنوف خالد الحزيم
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سعادة وكيل الجامعة ورئيس الجمعية يكرمان الفائزين

ويف نهاية حفل التكريــم وتوزيع الجوائز ألقى
سعادة األستاذ الدكتور /أحمد بن سالم العامري
وكيل جامعة امللك سعود للدراسات العليا والبحث
العلمي كلمة ارتجالية هنأ فيهــا الفائزين ،كما
توجه بالتهنئة للجمعية السعودية لطب األسنان
لفوزها باملركــز األول بني الجمعيــات العلمية
التابعــة لجامعة امللك ســعود للمرة السادســة
عــى التوايل ولم يتحقق ذلك لــوال عملها الدؤوب
ونشــاطها امللفت لألنظار ،كما أثنى عىل الجهود
املبذولة هذا العام من قبل رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة خالل التحضــر للمؤتمر واملعرض وأنهما
كانا متميزان بكافة املقاييس متمنيًا أن يســتمر
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ثالثًا :جائزة أفضل ملصقة علمية:
المركز األول :ده /قمر محمد زياد هاشم
المركز الثاني :ده /ريم إبراهيم الخضريي
المركز الثالث :ده /أوراد عبد الرحمن العومي

سعادة وكيل جامعة امللك سعود يلقي كلمته
التقدم واالزدهــار للجمعية عىل مــدى األعوام
القادمة ،ومن ثم قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية
الدكتور /فهد الشهري درعً ا تذكاريًا لسعادة وكيل
الجامعة عربون شــكر وتقدير لجهوده الدائمة يف
دعم مسرية الجمعية السعودية لطب األسنان
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رئيس الجمعية د /فهد الشهري يقدم درع الجمعية لرئيس تحرير «الجزيرة»

رئيس وأمين مجلس إدارة الجمعية السعودية
لطب األسنان في جولة على الصحف المحلية
قــام رئيــس مجلــس إدارة الجمعية
السعودية لطب األسنان الدكتور /فهد بن
عيل الشــهري برفقة أمني مجلس اإلدارة
الدكتور /عبدالله بن عوض العمري بجولة
إعالميــة شــملت صحيفتــي «الرياض»

و«الجزيــرة» ،حيث اســتقبلهما رئيس
التحرير املكلف لجريدة الرياض األســتاذ
فهد بن راشــد العبدالكريم وتناول اللقاء
دور الجمعيــة التوعوي تجاه املجتمع وما
قدمته «الرياض» من دعم إعالمي للجمعية
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ورسالتها العلمية واالجتماعية.
كما اســتقبلهما رئيــس تحرير جريدة
الجزيرة األستاذ /خالد املالك وجرى خالل
الزيارة استعراض تاريخ وأهداف الجمعية
ورسالتها اإلعالمية الرامية لخدمة املجتمع
وتوعية الرأي العــام ونرش الثقافة الطبية
لصحة الفم واألسنان.
حيــث تعترب الجمعية الســعودية لطب
األسنان إحدى مؤسســات املجتمع املدني

التي تشارك بفاعلية لتطوير مستوى املهنة
واإلسهام يف تشجيع النرش العلمي والوعي
العام وتوثيق العالقة بني العاملني يف مهنة
طب األسنان من خالل انتسابهم للجمعية.
ويف ختــام الزيارات قــدم رئيس وأمني
مجلس اإلدارة درع الجمعية لرؤساء تحرير
الصحــف املحلية تقدي ًرا إلســهاماتهم يف
تحقيق جزء من الرسالة اإلعالمية للجمعية
السعودية لطب األسنان
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رئيس الجمعية د /فهد الشهري يقدم درع الجمعية لرئيس تحرير «الرياض»

آفاق طب األسنان تستضيف:
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الدكتور /طارق خوري الرئيس التنفيذي
لمؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان

صور وأخبار
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يرس مجلة «آفاق طب األسنان» أن تستضيف سعادة
الدكتور طارق خوري الرئيس الفخري ملؤتمر اإلمارات
الدويل لطب األســنان ومعرض طب األســنان العربي
(ايدك) من خالل هــذا اللقاء عىل هامــش فعاليات
املؤتمر الثامن والعرشين للجمعية الســعودية لطب
األسنان حيث كان لنا معه الحوار التايل:
نرحب بكــم دكتور /طارق خوري أجمل ترحيب
ونود من سعادتكم التعريف ببطاقتكم الشخصية.
 د .طارق خــوري متخرج من أمريكا يف تخصصطب األســنان الوقائي وأعمل يف هيئة الصحة يف دبي
وحاليًا الرئيس الفخري ملؤتمــر اإلمارات الدويل لطب
األسنان ومعرض طب األسنان العربي (ايدك).
ً
ســابقا يف مؤتمرات داخل اململكة
هل شــاركتم
وكيف وجدتم الرياض اليوم؟
ً
وخصوصــا الرياض
 زياراتــي كثــرة للمملكةومؤتمراتهــا تحديــدًا وأجد الريــاض دائمة التطور
ونالحظ اهتمام كبري يف البنية التحتية لها ونتطلع أن
نرى الرياض يف أبهى حلة لها مستقبالً.
ما انطباعاتكم عن مؤتمر اليوم ..وبماذا تميز عن
سابقيه؟
 يف هذه السنة وجدنا املؤتمر أضخم واهتمام واضحباملوضوعــات العلمية وأســماء املحارضين مرموقة
عامليًا يف عدة تخصصات وكذلك وجدنا أن املعرض أكرب
وأشمل من السنة املاضية والرتتيب فيه أكثر تمي ًزا وله
دالالت عاملية يف كافة زوايــاه وهو تقدم ملحوظ جدًا
عن السنوات السابقة.
رؤيتكم للجمعية السعودية لطب األسنان ،وهل
لديكم اقرتاحات لتطويرها؟
 الجمعيــة الســعودية لطب األســنان من أقدمالجمعيــات يف دول الخليج العربي ولها خربة كبرية يف
مجال طب األسنان بشــكل عام ولديها مجلة علمية
خاصة ومميزة.
ونحن نقدر لها مســؤوليتها والتي تشــمل كافة
أرجاء اململكة العربية الســعودية مما يجعل العبء

كبري عليها نظ ًرا للمســاحة الواسعة التي تغطيها..
والقائمون عىل الجمعية يمارسون مهامهم عىل أكمل
وجه ،ونتطلع أن تستمر الجمعية يف تفوقها عىل كافة
األصعدة.
ما هو رأيكم يف مجلة «آفاق طب األسنان»؟
 املجلة ذات طابع اجتماعي وعلمي يف الوقت نفسهلذلك فهي ممتعة ،وتحوي أخبار ونشاطات الزمالء يف
الجمعية السعودية لطب األســنان ونحن نفتخر بها
دائمً ا ونتمنى لها استمرار التقدم.
كلمة أخرية عرب «آفاق طب األسنان».
 أشكر الجمعية السعودية لطب األسنان ممثلةبرئيســها األخ الدكتور /فهد الشهري وكافة أفراد
مجلس اإلدارة ،كما أشكر اســتضافتكم يف مجلة
«آفاق طب األســنان» وأتمنى أن نجد يف املؤتمرات
القادمة نرشات بحثية علمية لطب األسنان تناقش
خالل املؤتمــرات خاصة عىل املســتوى الخليجي
والعربي مــع تمنياتي الدائمــة للجمعية واملجلة
باالزدهار والتوفيق

آفاق طب األسنان تستضيف:

عياد رئيس المجلس
الدكتور /شكيب ّ
الوطني لعمادة أطباء األسنان في تونس

صور وأخبار
واقرتاحي لهم هو تكثيف العالقات مــع الجمعيات األخرى
وتبادل أسماء املحارضين املحليني والخربات يف األمور التنظيمية
لتعم الفائدة عىل كافة جمعيات طب األسنان يف الوطن العربي.
متى تعقد جمعيتكم مؤتمرها السنوي؟
لألســف حتى اليوم لم يحدد املوعد النهائــي ملؤتمر أطباء
األسنان يف تونس ولكن عىل األغلب بني شهري نوفمرب وديسمرب
2017م بإذن الله.
هل لديكم مجلة خاصة لجمعيتكم مشابهة لـ»آفاق طب
األسنان» وما رأيكم بها؟
ال يوجد مثل مجلتكــم يف تونس وأعترب مجلــة «آفاق طب
األسنان» شاملة ألنها تختص بكامل جوانب مهنة طب األسنان
فهي علمية وإخبارية والحظت أخبار املؤتمرات يف الدول العربية
فيها.
كلمة أخرية لكم عرب «آفاق طب األسنان».
 أشــكركم د .قيرص عىل هذا اللقاء وأتمنى لكم التوفيق يفعملكم وأدعوكم ملشــاركتنا وحضور مؤتمرنا يف تونس إن شاء
الله ،كما أرجو أن تصلنا هذه املجلة الرائعة إىل أطباء األســنان
التونسيني لنستفيد منها ..وكل الشكر للجمعية السعودية لطب
األسنان عىل استضافتها الطيبة
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يرس مجلة «آفاق طب األســنان» أن تســتضيف ســعادة
الدكتور /شــكيب عيّاد رئيس املجلس الوطنــي لعمادة أطباء
األسنان يف تونس.
من خالل هذا اللقــاء عىل هامش فعاليــات املؤتمر الثامن
والعرشين للجمعية الســعودية لطب األسنان حيث كان لنا معه
الحوار التايل:
نرحب بكم دكتور شكيب عيّاد أجمل ترحيب ونود التعريف
ببطاقتكم الشخصية؟
الدكتور شكيب بن فرج ســالم عيّاد رئيس املجلس الوطني
لعمادة أطباء األسنان بتونس واستشاري تقويم األسنان وأعمل
يف مدينة بنزرت التي تبعد 60كم عن تونس العاصمة.
ً
ســابقا يف مؤتمرات داخل اململكة ..وكيف
هل شــاركتم
وجدتم الرياض اليوم؟
لقد عملت يف اململكة العربية الســعودية يف العام 1989م يف
مدينتي مكة املكرمة وجدة وزرت الرياض وقد شاركت يف مؤتمر
مكة ومؤتمر الرياض منذ عدة ســنوات ووجدت التوسع الكبري
يف العاصمة الرياض فقد اختلفــت كثريًا خالل  28عامًا خاصة
الطرق والبنية العمرانية فما شاء الله عىل ذلك.
ما هي انطباعاتكم عن مؤتمــر الجمعية اليوم ..وبماذا
تميز عن سابقيه؟
مؤتمر اليوم ممتاز جدًا بمســتواه العلمــي خاصة يف يومه
األول خاصة املحارضين الرفيعي املســتوى العلمي ومضمون
املحارضات رائع جداً ،والحظت تركي ًزا عىل زراعة األسنان وأتمنى
أن يكون هناك محارضات تهم طبيب األسنان العام.
كما الحظت احرتام الوقــت والتنظيم ممتاز وهذا ال نجده يف
مؤتمرات أخرى ،خاصة وأنني كنت رئيس اللجنة العلمية املنظمة
ملؤتمرات الجمعية التونســية وأعرف مــدى صعوبات العملية
التنظيمية ،فكل الشــكر للجمعية السعودية لطب األسنان عىل
نجاحها الباهر.
كما أسجل إعجابي بالتنسيق بني الصوت والصورة داخل قاعة
املحارضات وإعجابي باملعرض والرشكات العاملية املتواجدة فيه.
رؤيتكم للجمعية السعودية لطب األسنان ،خليجيا ً وعربياً،
وما هي اقرتاحاتكم لها؟
الجمعية السعودية لطب األسنان تعترب مرجعً ا لدينا يف تونس،
وهي تقوم بالتحضري ملؤتمرها الســنوي بشكل مسبق وعملها
مميز دائمًا عىل املستوى الخليجي والعربي.
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آفاق طب األسنان تستضيف:
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الدكتور /محمد سلطان الدرويش رئيس
شعبة طب األسنان القطرية

صور وأخبار
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يرس مجلة «آفاق طب األســنان» أن تســتضيف
ســعادة الدكتور /محمد ســلطان الدرويش رئيس
شعبة طب األسنان القطرية من خالل هذا اللقاء عىل
هامش فعاليات املؤتمــر الثامن والعرشين للجمعية
السعودية لطب األســنان حيث كان لنا معه الحوار
التايل:
نرحب بكم دكتور محمد سلطان أجمل ترحيب
ونود التعريف ببطاقتكم الشخصية؟
الدكتور محمد سلطان الدرويش رئيس شعبة طب
األسنان القطرية واستشاري صحة الفم يف مؤسسة
حمد الطبية – دولة قطر.
هل شاركتم سابقا ً يف مؤتمرات داخل اململكة وكيف
وجدتم الرياض اليوم؟
ليســت املرة األوىل لزيارتي لرياض اململكة العربية
الســعودية فهي بلدي الثاني حيــث ترشفت بزيارة
أغلب املدن يف اململكة الغالية ملناسبات مختلفة.
لكن يف الحقيقة أرى الرياض يف تطور مستمر ويف
كل زيــارة نتفاجئ بالجديد ..وإننــي متلهف لرؤية
الرياض بعــد اكتمال مرشوع قطــار الرياض فهو
مرشوع ضخم وحيوي.
ما هي انطباعاتكم عن مؤتمر الجمعية اليوم..
وبماذا تميز عن سابقيه؟
كما تعلمون فإنني عارصت جميع مجالس إدارات
جمعية طب األســنان السعودية بدأ من األخ الدكتور
عبدالله الشمري مرورا ً بالدكتور يوسف تالك والدكتور
أحمد القحطاني والدكتور محمــد العبيداء وانتهاء
بالدكتور فهد الشهري كرؤساء ملجلس إدارة الجمعية
وكل زميل اجتهد وعمل ولكل مرحلة ظروفها.
لكن من الواضح بأن املؤتمر يف تطور مســتمر من
حيث املادة العلمية أو املعرض الذي يكرب عام بعد عام.
رؤيتكم للجمعية السعودية لطب األسنان؟
الجمعية الســعودية لطب األســنان ركن أسايس
من أركان طب األســنان يف الوطن العربي عموما ً ويف
الخليج بصورة خاصة ،ونعتربها مرجع لنا يف شعبة

طب األسنان القطرية.
متى تعقد جمعيتكم مؤتمرها السنوي؟
مؤتمرنا القادم ســيكون يف منتصف شهر نوفمرب
 2017بإذن الله.
هل لديكم مجلة خاصة لجمعيتكم مشــابهة
لـ»آفاق طب األسنان» وما هو رأيكم بها؟
إنني شــخصيا ً أمتلــك أعداد مجلــة «آفاق طب
األسنان» منذ نشــأتها إىل العدد الحايل وأعتربها من
أجود وأفضل مجالت طب األسنان التي تهتم بأخبار
مجتمع طب األسنان .وهي يف تطور مستمر تشكرون
عليه ..وأتمنى أن نمتلك مجلــة مماثلة ملجلة «آفاق
طب األسنان» عندنا يف قطر.
كلمة أخرية عرب «آفاق طب األسنان»؟
 أتوجــه بالشــكر والتقدير لــأخ الدكتور فهدالشهري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب
األســنان ولكافة أعضاء املجلــس وأتمنى لهم دوام
التوفيق يف مهامهم كما أشــكركم عىل هذا اللقاء يف
املجلة املحبوبة «آفاق طب األسنان»

آفاق طب األسنان تستضيف:

األستاذ الدكتور /أحمد عثمان رزق رئيس
اتحاد أطب األسنان السودانيين

صور وأخبار
انتظاما ً يف إقامة مؤتمر الرياض الســنوي وكذلك مؤتمر
مكة املكرمة.
متى تعقد جمعيتكم مؤتمرها السنوي؟
 انعقد املؤتمر األخري التحاد أطباء األسنان السودانينيقبل شــهر يف الخرطوم وقد شاركت الجمعية السعودية
بممثلني لها يف املؤتمر ،أما املؤتمر القادم فسوف يكون يف
بداية عام 2018م بإذن الله.
هل لديكم مجلة خاصة مشابهة ملجلة «آفاق طب
األسنان» وما هو رأيكم بها؟
 نعم توجد مجلة اتحاد أطباء األســنان السودانينيوهي مقاربة ملواضيع مجلة «آفاق طب األســنان» من
حيث املحتوى ولكن مجلة آفــاق تمتاز باإلخراج الراقي
والطباعة املمتازة والتنوع يف محتوياتها.
كلمة أخرية عرب «آفاق طب األسنان»؟
 الشكر للجمعية الســعودية لطب األسنان ومجلة«آفاق» عىل جهودهم الكبرية وقد وجدنا نهضة حضارية
واســعة يف مدينة الرياض وهذا دليل بأن اململكة تسري يف
طريق التطور بخطى ثابتة نحو املجد والرفعة
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يرس مجلة «آفاق طب األسنان» أن تستضيف سعادة
األســتاذ الدكتور /أحمد عثمان رزق رئيس اتحاد أطب
األســنان الســودانيني من خالل هذا اللقاء عىل هامش
فعاليات املؤتمر الثامن والعرشين للجمعية الســعودية
لطب األسنان ،حيث كان لنا معه الحوار التايل:
نرحب بكم بروفيســور أحمــد عثمان رزق أجمل
ترحيــب ونود مــن ســعادتكم التعريــف ببطاقتكم
الشخصية؟
د .أحمد عثمــان رزق رئيس اتحاد أطباء األســنان
السودانيني ورئيس جامعة الرازي بالسودان ،دكتوراه يف
طب األسنان الرشعي ،األمني العام املساعد التحاد أطباء
األسنان العرب وعضو املجلس الطبي السوداني.
زيارتكم هي األوىل لرياض اململكة العربية السعودية
أم شــاركتم ســابقا ً يف مؤتمرات داخل اململكة ..وكيف
وجدتم الرياض اليوم؟
شاركت يف كافة املؤتمرات السابقة للجمعية السعودية
لطب األسنان وقد كان يرأس الجمعية يف هذه املؤتمرات:
د .عبدالله الشــمري – د .يوســف تالــك – د .أحمد
القحطانــي – د .محمــد العبيــداء ،واآلن الدكتور فهد
الشهري ،وكلهم أصدقاء يل وتربطني بهم عالقات وطيدة
وأتمنى لهم جميعا ً التوفيق.
ما هي انطباعاتكم عن مؤتمرنا اليوم ..وبماذا تميز
عن سابقيه؟
 كمــا ذكرت فإننــي حرضت املؤتمرات الســابقةوشــهدت تطور الجمعية عاما ً بعد عام ولكن هذا العام
كانت الطفرة كبرية جدا ً من حيــث الكم والكيف ،حيث
كان حجم املعرض والرشكات املشــاركة فيه الفتا ً للنظر
وخاصة وجود جناح براءات االخرتاع املميز .كما أن نوعية
املحارضات والقاعة حدث فيها تطور كبري جداً.
رؤيتكم للجمعية السعودية لطب األسنان ،خليجيا ً
وعربياً ،وهل لديكم مقرتحات لتطويرها؟
 ال شك أن الجمعية السعودية لطب األسنان هي رائدةالجمعيات يف الخليج من حيث التاريخ والخربات .وعربيا ً
تعتــر أيضا ً من أكرب الجمعيات العربية لطب األســنان
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آفاق طب األسنان تستضيف:
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الدكتور /كارلوس خير اهلل نقيب
أطباء األسنان في لبنان

صور وأخبار
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يرس مجلة «آفاق طب األســنان» أن تســتضيف
ســعادة الدكتور /كارلوس خري اللــه نقيب أطباء
األســنان يف لبنان من خالل هذا اللقاء عىل هامش
فعاليات املؤتمر الثامن والعرشين للجمعية السعودية
لطب األسنان ،حيث كان لنا معه الحوار التايل:
نرحــب بكم دكتور كارلوس خــر الله أجمل
ترحيب ونود من ســعادتكم التعريــف ببطاقتكم
الشخصية؟
الدكتور كارلــوس ميالد خري اللــه نقيب أطباء
األسنان يف لبنان ،أستاذ محارض يف جامعة القديس
يوسف قسم التعويضات السنية بريوت.
زيارتكــم هي األوىل لريــاض اململكة العربية
ً
ســابقا يف مؤتمرات داخل
السعودية أم شــاركتم
اململكة ..وكيف وجدتم الرياض اليوم؟
 إنهــا الزيارة الثالثة يل إىل رياض اململكة العربيةالســعودية وقد شــاركت يف مؤتمر السنة املاضية
وكانت زيارتي األوىل منذ ســبع ســنوات ،ووجدت
الرياض تزداد تقدمً ا وحجمً ــا وضخامة وهذا دليل
عىل االهتمام بها وأتمنى أن تبقى مزدهرة دائمً ا.
مــا انطباعاتكم عن مؤتمرنــا اليوم ..وبماذا
تميز عن سابقيه؟
 املؤتمر يف هذه الســنة أكثر أهميــة من العاماملايض عىل مســتوى املحارضين العامليني وتنظيميًا
جيد جدًا وكذلك املعــرض أكثر ضخامة وفيه العديد
من املنتجات العاملية.
رؤيتكم للجمعية الســعودية لطب األســنان،
خليجيًا وعربيًا ،وهل لديكم مقرتحات لتطويرها؟
 الجمعيــة الســعودية لطب األســنان جمعيةنشيطة وهي من الجمعيات القالئل يف العالم العربي
التي تنظم أكثر من مؤتمر سنوي حيث لديهم مؤتمر
الرياض ومؤتمر مكة وبشكل دوري وسنوي متواصل
وهذا دليل عىل قدراتها املمتازة مقارنة مع الجمعيات
األخرى التي تنظم مؤتمر كل سنتني أو ثالثة.
متى تعقد جمعيتكم مؤتمرها السنوي؟

 تعقد نقابة أطباء األســنان يف لبنان مؤتمرهاالسنوي يف النصف األول من شــهر أكتوبر من كل
عام.
هل لديكم مجلة خاصة مشــابهة ملجلة «آفاق
طب األسنان» وما رأيكم بها؟
 لدينــا يف نقابة أطباء األســنان يف لبنان مجلةعلميــة بحتة فقط تصدر باللغــة اإلنجليزية وهي
ليست شــاملة مثل مجلة «آفاق طب األسنان» التي
تهم القارئ غري طبيب األســنان فهي أكثر عمومية
وتشكرون عليها.
كلمة أخرية عرب «آفاق طب األسنان».
 أشكر الجمعية السعودية لطب األسنان وأعتقدبأن التعاون بني الجمعيات والنقابات املهنية يخدم
طبيب األســنان العربي ويطور املهنة ،ولذلك أدعو
من هنا إىل تطوير ذاكرة مشــركة ألطباء األسنان
العرب لتبادل املعلومات تكون بمثابة بنك لجمع تلك
املعلومات واالستفادة الشــاملة منها .وكل الشكر
لكم د .قيرص كباش عىل استضافتكم يف مجلة «آفاق
طب األسنان»

آفاق طب األسنان تستضيف:

الدكتور /محمد جرار رئيس المجلس
الوطني لهيئة أطباء األسنان المغربية

صور وأخبار
مستوى اململكة.
متى تعقد جمعيتكم مؤتمرها السنوي؟
 نعم لدينا مؤتمر يف اململكة املغربية ستنظمه هيئةأطباء األســنان الوطنية يف نسخته الثانية وسينعقد يف
 26أكتوبر 2017م بقرص املؤتمــرات بمدينة مراكش
وهي مدينة سياحية بالدرجة األوىل ويقصدها السياح
عىل املســتوى العاملي ومن هنا أوجــه الدعوة لجميع
االخوة يف الجمعية السعودية لطب األسنان لحضورهم
ومشاركتهم يف مؤتمرنا.
هل لديكم مجلة خاصة مشابهة ملجلة «آفاق طب
األسنان» وما هو رأيكم بها؟
 كان لدينا مجلة خاصة يف طب األســنان ونحن يفطور تجديدها وإحيائهــا مرة ثانية ،وقد أعجبت كثريًا
بمجلة «آفاق طب األســنان» خاصــة باملحاور التي
تقدمها ألنها تجــذب القارئ متمنيًا لكــم التوفيق يف
إدارتها.
كلمة أخرية عرب «آفاق طب األسنان»؟
 أشكر الجمعية السعودية لطب األسنان عىل دعوتيوحسن استضافتي حيث تم ذلك برعاية واهتمام خاص
وهذا من شيم اإلخوة الســعوديني وأتمنى أن نرد لهم
الفضل يف مؤتمرنا ،كما أشــكر منظمــي املؤتمر عىل
حسن عملهم متمنيًا للجميع التوفيق
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يرس مجلة «آفاق طب األسنان» أن تستضيف سعادة
الدكتــور /محمد جرار رئيس املجلــس الوطني لهيئة
أطباء األسنان املغربية من خالل هذا اللقاء عىل هامش
فعاليات املؤتمر الثامن والعرشين للجمعية السعودية
لطب األسنان ،حيث كان لنا معه الحوار التايل:
نرحب بكم دكتور محمد جرار أجمل ترحيب ونود
من سعادتكم التعريف ببطاقتكم الشخصية.
الدكتور /محمد جرار رئيس املجلس الوطني لهيئة
أطباء األسنان الوطنية باململكة املغربية ،طبيب أسنان
بالقطاع الخاص يف مدينة الدار البيضاء عاصمة اململكة
املغربية.
زيارتكــم هــي األوىل لرياض اململكــة العربية
السعودية أم شاركتم سابقا ً يف مؤتمرات داخل اململكة..
وكيف وجدتم الرياض اليوم؟
يل مشاركتان ســابقتان يف مؤتمر مكة الدويل لطب
األســنان وهذه أول مرة أحرض لرياض اململكة العربية
الســعودية بدعوة كريمة من الجمعية السعودية لطب
األســنان ،وقد تفاجأت بالعمران يف الرياض والتطور
وخاصة وجود مؤسسات تعليمية وثقافية ذات مستوى
عال.
ٍ
ما انطباعاتكم عن مؤتمرنا اليوم ..وبماذا تميز
عن سابقيه؟
راق جدًا
 مؤتمــر الجمعية اليوم منظم بمســتوى ٍوكذلك مســتوى املحارضين من عــدد كبري من الدول
األجنبية وقــد حرضت املحــارضات العلمية عن آخر
مستجدات طب األســنان يف العالم وهذا يدل عىل رقي
أطباء األسنان يف اململكة العربية السعودية وبحثهم عن
الجديد يف مجال طب األسنان لرفع املستوى العلمي.
كما زرت املعرض ذو املســاحة الكبرية والحمد لله
وهو ممتاز عىل كافة األصعدة حتى العارضون مميزون
وأسلوبهم يف التعامل جميل جداً.
رؤيتكم للجمعية الســعودية لطب األســنان،
خليجيا ً وعربياً ،وهل لديكم مقرتحات لتطويرها؟
 الجمعيــة الســعودية لطب األســنان رائدة عىلاملســتوى العربي وعىل املستوى الخليجي وذات سمعة
طيبة وفيها عطاء كبري برئاسة األخ والصديق الدكتور
فهد الشهري والحمد لله بهمة الشباب أعطوها تفوق يف
األداء وقد نالت الجائزة كأفضل جمعية لست مرات عىل
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آفاق طب األسنان تستضيف:
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الدكتور /ياسر الجندي نقيب
أطباء أسنان مصر

صور وأخبار
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يرس مجلة «آفاق طب األسنان» أن تستضيف
ســعادة الدكتور /يارس الجنــدي نقيب أطباء
أســنان مرص من خالل هذا اللقاء عىل هامش
فعاليــات املؤتمر الثامن والعرشيــن للجمعية
الســعودية لطب األســنان ،حيث كان لنا معه
الحوار التايل:
نرحب بكم دكتور يارس الجندي أجمل ترحيب
ونود من سعادتكم التعريف ببطاقتكم الشخصية.
 دكتور /يارس سيد عباس الجندي نقيب أطباءأسنان مرص ومدير عام طب األسنان بمحافظة
الغربية واستشــاري طب أسنان األطفال ونائب
رئيس االتحاد العربي لطب األسنان.
زيارتكــم هي األوىل لريــاض اململكة العربية
السعودية أم شــاركتم ســابقا ً يف مؤتمرات داخل
اململكة ..وكيف وجدتم الرياض اليوم؟
 هذه ثالث مشــاركة يل يف مؤتمرات الجمعيةالسعودية لطب األسنان بالرياض ،كما شاركت
يف مؤتمر مكة ..ويف كل مرة أجد تغريات كثرية يف
مدينة الرياض.
ما انطباعاتكم عن مؤتمرنا اليوم ..وبماذا تميز
عن سابقيه؟
 هذا املؤتمر هو األول تحت رئاســة الدكتورفهد الشــهري ويمتاز بالربنامج العلمي القوي
وكذلك املعــرض املصاحب للمؤتمــر فهو أكرب
معرض يف تاريخ مؤتمرات الجمعية الســعودية
لطب األسنان.
رؤيتكم للجمعية الســعودية لطب األســنان،
خليجيًا وعربيًا ،وهل لديكم مقرتحات لتطويرها؟
 الجمعية السعودية لطب األسنان هي األنشطمحليا ً وعربيًا وخليجيًا وحصلت عىل املركز األول

ستة أعوام متتالية وكذلك يعد مؤتمرها من أقوى
املؤتمرات يف املنطقة.
متى تعقد جمعيتكم مؤتمرها السنوي؟
 يتم عقد مؤتمرنا الســنوي يف شهر سبتمربمن كل عام.
هل لديكم مجلة خاصة مشــابهة ملجلة «آفاق
طب األسنان» وما هو رأيكم بها؟
 ال توجــد مجلة حاليا ً ولكــن بصدد إصدارمجلة للنقابة ،ومجلة «آفاق طب األســنان» من
املجالت القوية يف مجال طب األســنان حيث يتم
فيها نــر الكثري من املواضيع التي تهم الصحة
العامة وصحة األسنان.
كلمة أخرية عرب «آفاق طب األسنان».
 أتمنــى التوفيق والنجــاح ملؤتمر الجمعيةالســعودية لطب األسنان وكذلك أتمنى أن تكون
مجلة «آفاق طب األســنان» منرب لجميع أطباء
األســنان ولتبقى تقدم املعلومة الطبية املفيدة
للمجتمع وللعالم العربي

آفاق طب األسنان تستضيف:

الدكتور /عبدالرحمن العزري رئيس
العمانية لطب األسنان
الرابطة ُ

صور وأخبار
للجمعيات الناشــئة خليجيًا وعربيًا ألن للجمعية
السعودية خربة مميزة يف كثري من املجاالت.
متى تعقد جمعيتكم مؤتمرها السنوي؟
 تعقد الرابطة العُ مانية لطب األسنان مؤتمرهاكل سنتني وكان مؤتمرنا املايض يف شهر ابريل من
العام 2016م.
هل لديكم مجلة خاصة مشابهة ملجلة «آفاق
طب األسنان» وما رأيكم بها؟
 ليس لدينا مجلة خاصة للرابطة العُ مانية لطباألســنان ولكننا نطمح يف ذلك ونتمنى أن نستفيد
من خرباتكم يف مجلة «آفاق طب األسنان».
كلمة أخرية عرب «آفاق طب األسنان».
 مــا يثلج صــدري يف املؤتمــرات العلمية أننانلتقي مع بعض وهذا ما يشــكل فائدة اجتماعية
مهمة أكثر منها علمية وإنني أشبه أطباء األسنان
باملجتمــع املصغر فقد نكون غــر متوافقني عىل
رأي معــن ولكننا باجتماعاتنــا هذه نحقق جزء
من التفاهم .أشــكركم عىل هذا اللقاء كما أشكر
الجمعية رئيسا ً وأعضاء

طب األسنان مارس  - 2017العدد 33

يرس مجلة «آفاق طب األســنان» أن تستضيف
ســعادة الدكتــور /عبدالرحمن العــزري رئيس
الرابطة العُ مانية لطب األسنان من خالل هذا اللقاء
عىل هامــش فعاليات املؤتمــر الثامن والعرشين
للجمعية الســعودية لطب األسنان ،حيث كان لنا
معه الحوار التايل:
نرحب بكم دكتور عبدالرحمن العزري أجمل
ترحيــب ونود من ســعادتكم التعريف ببطاقتكم
الشخصية.
الدكتور /عبدالرحمن العزري اختصايص يف طب
األسنان ورئيس الرابطة العُ مانية ألطباء األسنان.
زيارتكم هــي األوىل لرياض اململكة العربية
الســعودية أم شاركتم ســابقا ً يف مؤتمرات داخل
اململكة ..وكيف وجدتم الرياض اليوم؟
 هذه الزيارة األوىل للرياض وأول مشــاركة يليف مؤتمر الجمعية الســعودية لطب األسنان داخل
الرياض ،وقد وجدتها ممتعة ومرشقة بأهلها كما
توقعت.
ما هــي انطباعاتكم عــن مؤتمرنا اليوم..
وبماذا تميز عن سابقيه؟
 برصاحة املؤتمر منــذ الوهلة األوىل رائع وهذاليس مســتغربا ً عــى الجمعية الســعودية لطب
األســنان وهناك تواجد ضخم لألطباء املحارضين
والحضور ،كمــا الحظت جــودة يف أوراق العمل
املقدمة من خالل الربنامج العلمي املمتاز وأسماء
كبرية تثري املؤتمر من املحارضين العامليني.
رؤيتكم للجمعية الســعودية لطب األسنان،
خليجيا ً وعربياً ،وهل لديكم مقرتحات لتطويرها؟
 رؤيتي الشخصية أن الجمعية السعودية لطباألســنان مثال يقتدى به وخاصة الرتابط الواضح
بني إدارات الجمعية السابقة واإلدارة الحالية وهذا
ما لسمته شخصيا ً خالل تواجدي .وأرى أن الجمعية
الســعودية لطب األســنان هي بمقام املستشار
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الدكتور /محمد الجشي رئيس جمعية
أطباء الفم واألسنان البحرينية سابقًا
يرس مجلة «آفاق طب األسنان» أن تستضيف

صور وأخبار

ســعادة الدكتور /محمد الجيش رئيس جمعية
ً
سابقا من خالل
أطباء الفم واألسنان البحرينية
هذا اللقاء عــى هامش فعاليات املؤتمر الثامن
والعرشين للجمعية الســعودية لطب األسنان،
حيث كان لنا معه الحوار التايل:
نرحب بكم دكتــور محمد الجيش أجمل
ترحيب ونود من سعادتكم التعريف ببطاقتكم
الشخصية.
 -الدكتــور /محمد حســن الجيش الرئيس
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السابق لالتحاد العربي ألطباء األسنان ورئيس
الجمعيــة البحرينية ألطباء الفم واألســنان
ً
سابقا.
زيارتكم هي األوىل لرياض اململكة العربية
ً
سابقا يف مؤتمرات داخل
السعودية أم شاركتم
اململكة ..وكيف وجدتم الرياض اليوم؟
 شاركت ســابقا ً يف كافة مؤتمرات اململكةالعربية الســعودية بحكم عالقاتي والحمد لله
بإخواني رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعية
الســابقني والحاليني ..ودائما ً أجــد تطورا ً يف
الحياة العامة والعمرانية داخل الرياض.
ما انطباعاتكم عن مؤتمرنا اليوم ..وبماذا
تميز عن سابقيه؟
 املؤتمر هذا العــام مميز جدًا ويكفي فخ ًرابأن التسجيل اإللكرتوني عىل مدار اليوم ويمتاز

بحجــم املعــرض الهائل والــركات الكثرية
املشاركة واألعداد الكبرية من األطباء املشاركني.
رؤيتكــم للجمعيــة الســعودية لطــب
األسنان ،خليجيًا وعربيًا ،وهل لديكم مقرتحات
لتطويرها؟
 الجمعية الســعودية لطب األسنان تجمعالصفــوة من أطباء األســنان يف العالم العربي
من خالل مؤتمرها والذي أصبــح لقاء دوريا ً
أشــجعهم عليه .وكان هناك جمعية خليجية
ألطباء األسنان وســنحاول إحياءها من جديد
بإذن الله.
كلمة أخرية عرب «آفاق طب األسنان».
 كل الشــكر والتقدير لإلخوان يف الجمعيةالسعودية لطب األسنان ونتمنى لهم وللمملكة
العربية السعودية كل التوفيق والنجاح
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آفاق طب األسنان تستضيف:

ممثل شركة جونسون آند جونسون في المملكة
26
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يــر «آفاق طب األســنان» أن تلتقي مع ممثيل
الرشكات املشــاركة يف املعــرض املصاحب للمؤتمر
الثامن والعرشين للجمعية السعودية لطب األسنان
من خالل الحوار التايل مع ممثل رشكة جونسون آند
جونسون كونسيومر الســعودية املحدودة د .أحمد
عطية.
نرحــب بكم يف مجلة «آفاق طب األســنان» ونود
التعريــف بالرشكة التــي تمثلونهــا وتاريخها املحيل
والعاملي؟
 رشكة جونسون آند جونسون( (�Johnson & John )sonهي رشكة أمريكية متعددة الجنسيات وهي رشكة
طبية رائدة وقد تم إنشاء رشكة جونسون آند جونسون
منذ أكثر من  130عاما ً فقد تأسست عام 1886م وتنتج
الرشكة األدوية واألجهزة الطبية وإمدادات اإلسعافات
األولية والسلع االستهالكية .تعمل رشكة جونسون آند
جونسون يف الرشق األوسط واألسواق السعودية منذ ما
يقــارب  30عام وتحظى الرشكة برشاكة دعم متواصل
مع الجمعية السعودية لطب األسنان.
ما أهم املنتجات الحديثة يف رشكتكم والتي تودون
تسليط الضوء عليها اليوم من خالل املعرض املصاحب
للمؤتمر؟
 تضم رشكة جونســون آند جونســون العديد مناملنتجات ذات العالمات التجارية الشهرية ومن أهمها يف
مجال طب الفم واألسنان غسول الفم ليسرتين املويص
به من قبل الجمعية السعودية لطب األسنان ويتوفر يف
األسواق السعودية عدة أنواع :ليسرتين زيرو & ليسرتين
العناية الكاملة زيرو & ليســرين مع خالصة الشــاي
األخرض & وأحدث أنواعه ليسرتين مسواك الذي سوف
يطرح باألسواق قريبًا.
من وجهــة نظركم ملن تكون املعــارض العلمية
والتجارية أكثر أهمية :للعارض أو للزائر؟
 املعارض العلمية والتجارية ذات أهمية عظمى لكالالطرفني العارض والزائر حيث تتضافر جهود الطرفني
بما يعــود بالفائدة التكاملية املســتهدفة عىل املريض
بمــا يتماىش مع أولويات ورؤية رشكة جونســون آند
جونسون.
هل لديكــم اقرتاحات حول املعرض للســنوات
القادمة؟

 املؤتمر السعودي العاملي للجمعية السعودية لطباألسنان يحقق أهدافه بشكل مميز.
كاقرتاح للمزيــد من النجاح والتميــز أن يتم دعوة
املســؤولني عن التثقيف الصحي بالجهــات املختلفة
الحكومية والخاصة كاملدارس والجامعات لزيادة الوعي
الصحي بأهمية العناية بصحة الفم واألسنان.
كلمة أخرية توجهونها عرب «آفاق طب األسنان».
 تتوجه رشكة جونســون آند جونســون بالشكروالتقدير إىل د .فهد الشهري رئيس الجمعية السعودية
لطب األسنان ،ود .مشاري العتيبي نائب رئيس الجمعية
السعودية لطب األســنان وجميع أعضاء مجلس إدارة
ومنســوبي الجمعية املوقرين ملنحنا الفرصة للرشاكة
املستمرة واملثمرة واملشاركة يف إنجاح املؤتمر السعودي
العاملي الســنوي للجمعية الســعودية لطب األسنان
والشكر والتقدير موصول لجميع القائمني عىل املؤتمر
الســعودي العاملي الثامن والعرشيــن للجمعية تحت
الرعاية الكريمة لصاحب السمو امللكي األمري فيصل بن
بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمري منطقة الرياض.
كما نشــكر مجلة «آفاق طب األسنان» إلتاحة هذه
الفرصة

آفاق طب األسنان تستضيف:

ممثل شركة سنسوداين في المملكة
يرس «آفاق طب األســنان» أن تلتقي مع ممثيل
الرشكات املشــاركة يف املعرض املصاحب للمؤتمر
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صور وأخبار

من خالل الحوار التايل مع ممثل رشكة سنسوداين
يف اململكة د .وسام العيل.
نرحب بكم يف مجلة «آفاق طب األسنان» ونود
التعريف بالرشكة التــي تمثلونها وتاريخها املحيل
والعاملي؟
 تعترب رشكة سنســوداين من الرشكات الرائدةوالعاملية يف مجال األدوية واملستحرضات الصيدالنية
ليس فقــط يف اململكة العربية الســعودية بل عىل
مستوى العالم ،وهي تقوم بتقديم الخدمات الدوائية
والصيدالنية للجمهور بما يتطلــب واحتياجاتهم
ما هــي أهم املنتجــات الحديثة يف رشكتكم
والتي تودون تســليط الضوء عليها اليوم من خالل
املعرض املصاحب للمؤتمر؟
 كما أوضحنا بأن رشكة سنسوداين من الرشكاتالرائدة وتحرص عىل ابتكار كل ما هو جديد لخدمة
املجتمع وهناك عدد كبــر من املنتجات التي تدعم
القطاع الصحي (طب األسنان) من أبرزها:
سنســوداين :ترميــم وحماية الجديــد لعالج
حساسية األسنان.
بارودونتكس :لعالج حاالت نزيف اللثة.
كوريغا :للمساعدة يف تثبيت أطقم األسنان.
من وجهة نظركم ملن تكون املعارض العلمية
والتجارية أكثر أهمية :للعارض أو للزائر؟
 األهميــة للطرفني معاً ،فللعــارض :تحرصالرشكات عىل عرض وتسليط الضوء عىل أي منتج
جديد لديها خالل املعرض.

جديد وأي دراســات أو أبحاث علمية تساعده عىل
تقديم خدمات أفضل للمريض.
هل لديكم اقرتاحات حول املعرض للســنوات
القادمة؟
 نقرتح إجــراء دعاية إعالميــة إلبراز املعرضبشكل أفضل وأوســع لعموم القطاع الصحي لتعم
الفائدة عىل الجميع.
كلمــة أخــرة توجهونها عــر «آفاق طب
األسنان».
 نود الشــكر الجزيل للجمعية السعودية لطباألســنان وملجلة «آفاق طب األســنان» وطاقمها
اإلداري وعىل رأســهم الدكتــور قيرص كباش عىل
مجهوداته يف تألق املجلة من خالل خلق موضوعات
جديدة تفيد املجتمع
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معتمدة عىل أسس علمية ودراسات بحثية.

وبالنسبة للزائر :من حقه االطالع عىل كل ما هو

آفاق طب األسنان تستضيف:

ممثل شركة اورال بي في الرياض
يرس «آفاق طب األســنان» أن تلتقــي مع ممثيل
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الرشكات املشاركة يف املعرض املصاحب للمؤتمر الثامن
والعرشين للجمعية السعودية لطب األسنان من خالل
الحوار التــايل مع ممثل رشكــة اورال بي يف الرياض

صور وأخبار

الدكتور /عبدالله البحييص.
نرحب بكم يف مجلة «آفاق طب األســنان» ونود
التعريف بالرشكــة التي تمثلونهــا وتاريخها املحيل
والعاملي.
انا امثــل رشكة اورال ب  ،وهي رشكة رائدة يف
مجال طب األسنان ومن أوىل الرشكات املتخصصة
يف مستلزمات الصحة الفموية يف العالم.
ما أهــم املنتجات الحديثــة يف رشكتكم والتي
تودون تســليط الضوء عليها اليوم من خالل املعرض
املصاحب للمؤتمر؟
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أهم املنتجــات املتوفرة يف الرشكــة هي  ،اوال
:معجون األسنان  OralB pro expertاملتخصص
يف حل الثمانية مشاكل التي تواجه أطباء األسنان
داخل العيــادة من التهابات اللثة  ،وحساســية
األسنان  ،والتصبغات السنية وغريها.
ثانيــا  :فرشــاة األســنان 5000 triamph
الكهربائية وهي فرشاة ترفع من مستوى العناية
للصحة الفموية وحائزة عىل عدة جوائز
من وجهة نظركم ملن تكــون املعارض العلمية
والتجارية أكثر أهمية :للعارض أو للزائر؟
املعارض تكون مهمة للطرفني وذلك من ناحية
أن  :العــارض يعرض كل ما هو جديد بالنســبة
للرشكة وتكون دعاية جيدة
أما بالنســبة للزائر فتكون فرصة للتعرف عىل
كل ما هو جديد يف مجال األســنان  ،والذي يساعد
الطبيــب عىل رفع مســتوى الصحــة الفموية
للمريض
هل لديكم اقرتاحات حول املعرض للسنوات القادمة؟

أقرتح أن تكون املعارض يف الســنوات القادمة
تحتــوي عىل نقاط تجربــة  trialللمنتجات مما
سيرتك انطباع جيد عند الزائر
حبذا لو تعرفون القراء الكرام بأكثر املنتجات
مبيعا ً يف رشكتكم والتي تختصون بها دون غريكم؟
املنتجات األكثر مبيعً ا:
الفرشاة الكهربائية 5000 triamph
Super floss
Oral b pro expert toothpaste
كلمة أخرية توجهونها عرب «آفاق طب األسنان».
أتمنى أن تصبح مجلة اآلفاق من املجالت الرائدة يف
مجال طب األسنان ليس فقط عل مستوى اململكة
العربية السعودية ولكن ً
أيضا عىل مستوى العالم،
ونشكر جهودكم الرائعة لتقديم كل ما هو جديد يف
عالم طب األسنان

آفاق طب األسنان تستضيف:

المدير اإلقليمي لشركة بروميديكا
لمنتجات األسنان

صور وأخبار
 نشــجع عىل اســتمرار هذه املعارض ســنويا ًملا تقدمــه من فائدة لألطباء وطلبة طب األســنان
والرشكات معاً.
حبذا لو تعرفون القراء الكرام بأكثر املنتجات

مبيعا ً يف رشكتكم والتي تختصون بها دون غريكم؟
 -من أكثر املنتجات مبيعا ً يف الرشكة منتج( (�SUC

 )CESSوهو مادة إلجراء تعويض مؤقت للمريض يف
العيادة دون الحاجة إىل إرسال الطبعات للمعمل.
كلمــة أخــرة توجهونها عــر «آفاق طب
األسنان»؟
 نشكر إدارة مجلة «آفاق طب األسنان» ومديرهاالدكتور قيرص كباش لجهوده املميزة يف تقديم املفيد
والحديث يف مجال طب األســنان ونتمنى للجمعية
الســعودية لطب األســنان ومجلتهــا «آفاق طب
األسنان» استمرار التقدم واالزدهار
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يــر «آفاق طب األســنان» أن تلتقي مع ممثيل
الرشكات املشــاركة يف املعــرض املصاحب للمؤتمر
الثامن والعرشين للجمعية السعودية لطب األسنان
من خــال الحوار التايل مع املديــر اإلقليمي لرشكة
بروميديكا األملانية ملنتجات األسنان الدكتور /موفق
حمدون.
نرحب بكم يف مجلة «آفاق طب األسنان» ونود
التعريف بالرشكة التي تمثلونهــا وتاريخها املحيل
والعاملي.
 بدأت رشكة بروميديكا العمل منذ العام 1982ميف أملانيا ودخلت ســوق العمل يف اململكــة العربية
السعودية منذ عام 1998م والرشكة لديها منتجات
متنوعة لالستخدام يف مجال طب األسنان.
ما هي أهم املنتجات الحديثة يف رشكتكم والتي
تودون تسليط الضوء عليها اليوم من خالل املعرض
املصاحب للمؤتمر؟
 املنتجات املميــزة الحديثة من الرشكة تتمثل يفحشوات األسنان التجميلية بتقنية النانو وهي مواد
عالية الجودة تؤمن حشوات ممتازة وذات ثبات لوني
عال وملعان مشــابه للون السن تماماً ،ولدينا منتج
ٍ
جديد يعمل عىل ترميم كسور الرتكيبات الخزفية يف
فم املريض دون الحاجة إىل نزعها من الفم.
من وجهة نظركم ملن تكون املعارض العلمية
والتجارية أكثر أهمية :للعارض أو للزائر؟
 هذه املعارض مهمة لطبيب األسنان حيث يطلععىل كل ما هو جديد والتعــرف عىل التطور يف املواد
واألدوات ،وهي أيضا ً مهمــة للعارضني والرشكات
بحيث تعــرض منتجاتها وتوصلهــا ألكرب عدد من
املهتمني يف مجال طب األسنان.
هل لديكم اقرتاحات حول املعرض للســنوات
القادمة؟
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آفاق طب األسنان تستضيف:
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مدير مبيعات مصنع المنتجات العربية
للمطهرات الطبية
يرس «آفاق طب األســنان» أن تلتقي مع ممثيل
الرشكات املشــاركة يف املعرض املصاحب للمؤتمر

صور وأخبار

الثامن والعرشين للجمعية السعودية لطب األسنان
من خالل الحوار التايل مع مدير املبيعات والتسويق
ملصنع املنتجات العربية للمطهرات الطبية األستاذ
ماجد أحمد الهليس.
نرحب بكم يف مجلة «آفاق طب األســنان»
ونود التعريف بالرشكــة التي تمثلونها وتاريخها
املحيل والعاملي.
 تم تأســيس املصنع عام 1999م يف الرياضوهو بالتعاون مع مصنــع أملاني يدعى ALPRO
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ونحن متخصصون يف تصنيع املواد املطهرة بجميع
أنواعها واستخداماتها.
ما هي أهم املنتجــات الحديثة يف رشكتكم
والتي تودون تسليط الضوء عليها اليوم من خالل
املعرض املصاحب للمؤتمر؟
 أهم املنتجات الحديثة:برنتوسبت أي – دي  PRINTOSEPT – IDوهو
محلول جاهز لالستخدام لتنظيف وتطهري طبعات
األسنان.
ســتريي كلينر  STERICLEANERوهو سائل
منظف جاهز لالســتعمال بأجهزة التعقيم داخل
العيادات.
ألربون  ALPRONوهو سائل مركز لتطهري املاء
يف وحدات عالج األسنان.
من وجهة نظركم ملن تكون املعارض العلمية

والتجارية أكثر أهمية :للعارض أو للزائر؟
 األهميــة أكثر للعارض حيث يتم اســتغاللاملعارض بتواجد أكرب عدد من املســتفيدين لنرش
املواد الجديــدة واألدوات والتعرف عليها بشــكل
كامل.
هل لديكم اقرتاحات حول املعرض للسنوات
القادمة؟
 نقرتح املزيد مــن التنظيم بخصوص دخولأطبــاء األســنان فقط وليس كل من يســتطيع
الدخول خاصة غري املتخصصني يف طب األسنان.
كلمــة أخرية توجهونها عــر «آفاق طب
األسنان».
 الشــكر للجمعية الســعودية لطب األسنانومجلة «آفاق طب األسنان» عىل جهودهم.

آفاق طب األسنان تستضيف:

مدير قسم األسنان في شركة سقالة
يرس «آفــاق طب األســنان» أن تلتقي مع
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ممثيل الرشكات املشاركة يف املعرض املصاحب
للمؤتمر الثامن والعرشين للجمعية السعودية

صور وأخبار

لطب األسنان من خالل الحوار التايل مع مدير
قسم األسنان يف رشكة سقالة الدكتور هشام
املسكي.
نرحب بكم يف مجلة «آفاق طب األسنان»
ونود التعريف بالرشكة التي تمثلونها وتاريخها
املحيل والعاملي.
 تعترب مؤسسات سقالة من أقدم الرشكاتطب األسنان يف اململكة العربية السعودية منذ
عام 2007م.
ما هي أهم املنتجات الحديثة يف رشكتكم
والتي تودون تســليط الضوء عليها اليوم من
خالل املعرض املصاحب للمؤتمر؟
 من أهم املنتجات يف الرشكة:كافة منتجات رشكة دنتسب يل �PRODUC
.TIS DENTSPLY
منظفــة ما بني األســنان املائية JET PIK
WATER FLOSSER
األوتاد من الفيرب FIBED POST
من وجهة نظركم ملن تكون املعارض العلمية
والتجارية أكثر أهمية :للعارض أو للزائر؟

بنسب متفاوتة.
هــل لديكــم اقرتاحات حــول املعرض
للسنوات القادمة؟
 نقرتح زيادة أيام املعــرض ليتاح لكافةاملهتمني الزيارة واالطالع عىل كل ما هو جديد
عىل مستوى طب األسنان.
كلمة أخــرة توجهونها عرب «آفاق طب
األسنان».
 نترشف بتقديم خدمة تليق بإسمنا وتاريخرشكة سقالة يف مجال األجهزة الطبية ونتطلع
دائما ً أن نكون األفضل
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يف مجال األدوية الطبيــة وتعد إحدى أقطاب

 -أعتقد بأن األهمية تكون للطرفني معا ً ولو

آفاق طب األسنان تستضيف:

مدير مبيعات مؤسسة عصر األسنان الطبية
32

يرس «آفاق طــب األســنان» أن تلتقي

من وجهة نظركم ملن تكون املعارض

مع ممثيل الرشكات املشــاركة يف املعرض

العلمية والتجارية أكثر أهمية :للعارض أو

املصاحــب للمؤتمــر الثامــن والعرشين

للزائر؟

صور وأخبار

للجمعية السعودية لطب األسنان من خالل
الحوار التايل مع مدير مبيعات مؤسســة
عرص األســنان الطبيــة الدكتور /أرشف
مبارك.
نرحــب بكــم يف مجلة «آفــاق طب
األســنان» ونود التعريــف بالرشكة التي
تمثلونها وتاريخها املحيل والعاملي.
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 تأسســت الرشكة منذ ســنتني يف العام2015م داخل اململكة العربية السعودية كوكيل
لرشكة ألرتادنت  ULTRADENTاألمريكية.

 أعتقد أن الفائدة مزدوجة للطرفني.هل لديكم اقرتاحــات حول املعرض
للسنوات القادمة؟
 املعرض يتمتع بمساحة واسعة وكافيةوهو ممتــاز جدا ً وحبذا لو يــزداد تنظيم
الدخول إليه.
حبذا لــو تعرفون القراء الكرام بأكثر
املنتجات مبيعا ً يف رشكتكم والتي تختصون
بها دون غريكم؟
 -أكثر املبيعات للرشكة هي مواد تبييض

مــا هي أهــم املنتجــات الحديثة يف

األســنان العيادي واملنزيل ومرقئات النزف

رشكتكم والتي تودون تسليط الضوء عليها

اللثوي وخيوط تبعيــد اللثة ومادة ماءات

اليوم من خالل املعرض املصاحب للمؤتمر؟

الكالسيوم ذات التصلب الضوئي.

 أهم منتجات رشكة ألرتادنت هي موادتبييض األســنان والتي تشــتهر بها منذ

كلمة أخرية توجهونها عرب «آفاق طب
األسنان».

عرشات الســنني وأحدث مادة منها هي»

 -أتمنى التوفيق للجمعية السعودية لطب

أوبالسنس ( GO) OPALESCENCEوهي

األسنان وأشــكرهم عىل مجهودهم الكبري

عبارة عــن قوالب جاهزة بمــواد تبيض

يف تنظيم هــذا املؤتمر واملعــرض العاملي

األسنان لالستخدام املنزيل من قبل املريض

لطب األسنان ،كما أشكر مجلة «آفاق طب

تحت إرشاف الطبيب.

األسنان» إلتاحة هذه الفرصة املميزة لنا.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان

د .محمد بن عبد الله الشهري

أ.د .خليل بن إبراهيم العيىس

د .عاصم بن عبدالرحمن األنصاري

د .فواز بن سعيد القحطاني

د .أوس بن صالح الرجيعي

د .سمرية بنت مصطفى عسيالن
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د .فهد بن عيل الشهري

د .مشاري بن فرج العتيبي

د .عبد الله بن عوض العمري

صور وأخبار

للدورة 1437هـ 1440 -هـ (2016م 2019 -م)
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حت

ى
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نلت

ق

ي
الدكتور /صالح الشمراني
كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة

علمي
مقال
مقال
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يتزامن هذا االصدار من مجلة أفاق
مع تظاهرة علمية تنظمها الجمعية
الســعودية لطب االسنان وتحتضنها
أطهر بقعة عىل هذه البسيطة  -مكة
املكرمة – مؤتمر مكــه الدويل الرابع
عــر لطب االســنان والذي يحظى
بحضــور علمي متميز مــن الداخل
والخــارج منذ أنطالقتــه االوىل قبل
حوايل عرشين عام بجهود فردية من
االخ الدكتور ســمري رضوان والزمالء
والزميــات املشــاركني يف تنظيمه
ودعم من الجمعية الســعودية لطب
االسنان وكل عام يشهد تزايدآ يف أعداد
املشاركني ويف املادة العلمية واملعرض
املصاحب له ثم تسلم مسئولية االعداد
والتنظيم لهذا املؤتمــر االخ الدكتور
مشاري العتيبي ومن معه من الزمالء
والزميالت وهاهم يحرصون كل عام
أن يكون هذا املؤتمر عالمة
مميزة يف املؤتمرات
العلمية .
إن مؤتمر
مكة الدويل
الرابع عرش

وماتضمنــه برنامجــه العلمي من
محارضات وورش عمل وملصقات
بحثيــة واملعــرض املصاحــب بما
يحتويه من كل جديد يهم املنتسبني
ملهنة طب االســنان ماهو اال دليال ً
عىل الجهود التي بذلها املنظمني لهذا
املؤتمر من خــال لجانه املختلفه
فشكرا ً للجميع.
أن إقامــة مثــل هــذه املؤتمرات
يف مناطــق اململكة املختلفــة والتي
تدعمهــا الجمعية الســعودية لطب
االسنان لتكون قريبة من منسوبيها
وخصوصا ً يف هــذا الوقت بالذات مع
زيادة منســوبي الجمعية يف مناطق
اململكة املختلفة لهي بادره تشــكر
عليها الجمعية وخصوصا أن الجمعيه
حريصة أن تكون أنشــطتها العلمية
ممتدة عىل أمتــداد الوطن من خالل
ورش العمــل أو الندوات الشــهرية
لجميع منسوبيها فبارك الله يف جهود
الجمعية وجميع مــن ينظم ويرتب
لهــذه امللتقيات  .ونلتقــى قريبا يف
تظاهرة علمية أخــرى تقام يف مكان
أخر من هذا الوطن الغايل

هلل ما أخذ وله ما أعطى
وكل شيئ عنده بأجل مسمى

يتقدم
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مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان
وأرسة تحرير مجلة آفاق طب األسنان
بأحر التعازي وصادق المواساة
مدير تحرير مجلة آفاق طب األسنان

وذلك لوفاة

شقيقه الشاعر نادر كباش
والذي وافته المنية يوم الخميس ٢٠١٧/٢/١٦م
سائلني اهلل العيل القدير أن يلهم ذويه الصرب والسلوان
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إىل سعادة الدكتور قيرص كباش

قفشات في طب األسنان
36

#نسبة أطباء األسنان السعوديني لعدد السكان يف اململكة حاليا ً هي:
طبيب ســعودي واحد لكل  5045مواطنًا ومقيما ً بنــاء عىل إحصاءات هيئة
التخصصات.
أ.د .سليمان العمران

قفشات تويتر

 #انحراف الفك السفيل عند فتح الفم دليل مشكلة بمفصل الفك وإهمالها قد
يؤدي إىل صعوبة فتح الفم وآالم الحقاً.
د .محمد الحارثي
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 #يف استبيان عىل تويرت :هل استخدام املضاد الحيوي أصبح مشكلة حقيقية
لتخفيف ألم األسنان؟
نتيجة االستفتاء توضح أن  ٨١من  ٢٧٠مشارك(ثلث املشاركني) يستخدمون
املضاد الحيوي لحل مشكلة ألم االسنان.
د.عماد الشويمي

#اعتمد البورد األمريكي لطب األســنان الرشعي أطلسا ً لتحديد عمر اإلنسان
من خالل أسنانه ملن هو أقل من  23عامً ا بدقة متناهية ،وترجم إىل  20لغة يف
العالم.
د .صخر القحطاني

#اجتماع لجنة عمداء كليات طب األســنان السعودية الثامن عرش يف جامعة
حائل كان مثمرا ً وتوصل إىل توصيــات عملية هامة تتعلق بالقوى العاملة يف
طب األسنان.
د .محمد المحيميد

إعداد الدكتور /سلطان البشري
معيد في قسم األنسجة المحيطة باألسنان وصحة أسنان
المجتمع جامعة الملك سعود.

 #فشل زراعة األسنان أكرب لدى املدخن ألنه يضعف املناعة وينقص األوكسجني
ويزيد سمية الخاليا ويضيق األوعية الدموية وتدفق الدم ويخلخل العظم.
أ.د .وليد صادق
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قفشات تويتر

#وجد ماستوموتو أن “ابتسامة البهجة” تشمل تحريك العضالت حول الفم و
العينني ,بعكس “االبتســامة االجتماعية” فتشمل تفعيل العضالت حول الفم
فقط.
د.نايف بن دايل

#وجود انحسار لثوي حول األسنان اللبنية عند األطفال قد تحدث بسبب ايذاء
الطفل لنفسه.
يجب عىل الوالدين البحث عن السبب حتى ال تحدث ارضار أخرى.
د.محمد السرحان

د.صالح الغبان

 #يف عام ،1815عمل لألغنياء أطقم أسنان خاصة بهم من جثث عرشات اآلالف
من الجنود القتىل يف ساحة املعركة يف واترلو.
د.محمد آل شايع

 #واجبنا املهنــي كأطباء ليس أن نعالج فقط ،بــل أن نثقف ونوعي ونطور
أنفسنا يف هذا الجانب أيضا لنستطيع خدمة أفراد املجتمع بالشكل الصحيح.
د.سلطان الشمري
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 #عىل وسم فوىض تجميل االسنان:
لوال القطاع الخاص يف مجال طب األسنان لزادت معاناة املواطن يف املستشفيات
الحكومية التي تمتلك الكفاءات وتفتقر إىل االنتاجية.

من صحافتنا المحلية
يسرنا في مجلة (آفاق طب األسنان) أن نقتبس من الصحف المحلية الرائدة بعضًا من المقاالت أو الصور
الهادفــة والتــي تصــب فــي بوتقة رؤيتنــا وتحقيق أهدافنا لرفــع الســوية الثقافية والعلميــة والتوعوية
لقرائنا الكرام.
وفي هذا العدد نقتبس من جريدة الرياض الغراء مقال لألستاذ /متعب أبو ظهير مع رسم كاريكاتيري
معبر للفنان /سليمان المسيهيج فكل الشكر لهما.
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من صحافتنا المحلية
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جريدة الرياض العدد  17676تاريخ  15نوفمبر 2016م

يوم جديد
الـجـوال
متعب أبو ظهير
الجــوال ..تقنية رائعة ،وســيلة اتصــال وتواصل
وأحيانا ً تسلية وللدخول عىل املعلومات والتصفح.
هذا رائع.
إنما ،محورنا يف الحديث ،هو حول طريقة االستعمال
الخاطئ.
مــن املثري أن تكون التقنيــة الحديثة مرتابطة مع

الوعي ،بمعنى ،أي إنســان يمكنه أن يتعامل مع هذه
التقنية؛ املفــرض أن يكون عىل درجــة من املعرفة
باستخدامها ،وبالتايل يكون الوعي موجوداً.
أقول :هذا هو املفرتض..
ولكن املشــاهد أن التمكن من استخدام تطبيقات
الجوال  /واســتخداماتها ،ومعهــا الجهل ،أو ضعف
الوعي ،وأحيانا؛ الال مباالة.
وكثري منا ،اليتعظ من الحوادث بســبب االستخدام
الخاطئ للجوال ،ناهيك عــن مخاطر التعامل معه ،يف
التواصل وارسال الصور ،واالستخدامات غري الخالقة،
وتأثريها السلبي عىل املستخدم.
نحن بحاجة لنكون أكثر وعيــاً ،بل يجب أن يكون
املجتمع هو من ي ّ
ُصدر الوعي وينرشه ويتفاعل معه.
وكلما كان املجتمع واعياً ،كلما كان أكثر استحقاقا ً
ملزيد من االنفتاح

من ذاكرة المجلة
مجلة
(آفاق طب األسنان)
العدد األول مارس ١٩٩٧م
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من تاريخ المجلة
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اليوم العالمي للغة العربية
الدكتور /قيصر كباش
المدير الفني لمركز عمر العجاجي لطب األسنان

40

مدير التحرير

مقال علمي

أثــار انتباهي خالل مــروري منذ فترة على طريق
خريص الشهير بالرياض عنوان رنان على إحدى
اللوحــات اإللكترونية (االحتفال باليــوم العالمي للغة
العربيــة) فقلــت ألوالدي :هذه لغتنــا التي نفخر
بها ،وذكرت لهم قول الشاعر:

طب األسنان مارس  - 2017العدد 33

ٌ
ْ
ِ
أســماعنا
وقعــت عىل
لغــة إذا
ْ
كانــت لنــا بــردا ً عــى األكبادِ
ً
ُ
تؤلــف بيننــا
رابطــة
ســتظ ُّل

قرار الجمعية العامــة لألمم املتحدة يف 18

لناطــق بالضادِ
فهــي الرجــا ُء
ٍ

ديســمرب 1973م بإدخال اللغــة العربية

تعترب اللغات من أهــم مؤرشات تطور

وعدم الرتاجع عىل مدى العصور أكرب األثر
يف تعامل املنظمات الدوليــة ،ولذلك صدر

ضمن اللغات الرســمية للجمعية العامة
ولجانها الرئيسية.

الشــعوب وازدهارها ،وهي اليوم ليســت

ويف الدورة التســعني بعد املائة للمجلس

مجرد وســيلة للتواصل بني الناس ،وإنما

التنفيذي لليونســكو دعا املجلس إىل إدراج

هي أداة الكتساب املعارف والعلوم وتبادلها
وعنرصا ً أساسيا ً من عنارص تحديد الهوية

اليوم العاملي للغة العربية املوافق  18ديسمرب
من كل عام ضمن األيام الدولية التي تحتفل

الحضارية والثقافية لألمم والشعوب.

بها املنظمة العاملية “اليونسكو”.

واللغــة العربية لغــة حضارية عريقة

إن هذا االعرتاف العاملــي باللغة العربية

اســتطاعت أن تكون لغة األدب والشــعر

يؤكد أهميتها وهذا مصدر فخرنا واعتزازنا
دائماً.

والتجارة والفلســفة والطــب والترشيع
والفن وغريها من علوم الحياة.
ولقد كان للحضور الفاعل للغتنا العربية
تاريخيــا ً وحضاريا ً وقدرتهــا عىل التأثري

ولكن ولألســف الشديد هناك مجموعة
من التحديات والتعديات تواجه لغتنا األم
اليوم خاصة مع تطور وســائل التواصل
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مقال علمي

اإلمالئيــة واللغوية ،وأصبحــت العامية

بل هــو مزيج غري مستســاغ بني العربية

املحكية هي لغة التخاطب السائدة ،إضافة

واإلنكليزية!!

للكلمات والتعبريات السوقية املستهجنة

إن االنفتــاح الكبــر عىل الشــبكات

والتــي نالحظهــا يف التعليقــات ضمن

التواصليــة االجتماعية يجــب أن يمنحنا

الشــبكات والربامــج التواصلية املتعددة

فرصة أكرب لحمايــة لغتنا العربية وتعزيز

كالفيسبوك والواتس آب وتويرت ..وغريها.
ومما يؤســف أيضا ً أن نرى لغات أخرى

مكانتها ورفع رصيدها وإعالء قدرها ..فهي
لغة آباءنا وأجدادنــا وحريَّ بنا أن نحافظ

تزاحم العربية يف عقر دارها ،فنجد البعض قد

عليها وننقلها ألبنائنا جيل الشباب سليمة

صهر اللغة العربية ببوتقة اللغة اإلنكليزية

صحيحة ،معافاة ،خالية من الشوائب كما

يف ظاهرة جديدة أطلق عليها “العربيزية”

عهدناها رمز هويتنا وثقافتنا وإنسانيتنا

بحيث يكتبون الرســائل بأحرف إنكليزية

وتاريخ وجودنا.

ومضمون عربي أو يــرددون مصطلحات

كل عام ولغتنا العربية بألف خري

طب األسنان مارس  - 2017العدد 33

االجتماعــي فنالحظ انتشــار األخطاء

وتعابــر ال تنتمي للغتنــا الجميلة بصلة

دراسة سعودية عن آالم واضطرابات
متالزمة مفصل الفك الصدغي
42

الدكتور /محمد بن حسن الحارثي
وكيل كلية طب األسنان بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة واألستاذ
المساعد بقسم علوم الفم األساسية والسريرية

مقال علمي

دراســة اكلينيكية عن آالم واضطرابــات متالزمة مفصل الفك الصدغي،
والهــدف بشــكل عام من هذا البحث هو دراســة ومقارنــة وتحديد تأثير
اختــاف الثقافات علــى آالم واضطرابات متالزمة مفصــل الفك الصدغي
فــي عينة من المرضى الذين يعانون منها في مقابل عينة مشــابهة
ولكن ليست لديها هذه اآلالم واالضطرابات،
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وذلك يف ثــاث ثقافات وبلدان
مختلفــة هــي اململكــة العربية
الســعودية  ،الســويد وإيطاليا.
إضافــة إىل دراســة تأثــر هذه
االختالفــات والثقافــات يف معدل
شدة وانتشــار األلم  ،والحساسية
يف مقابــل التحفيــز امليكانيكي
والكهربائي .كما تهدف لدراســة
تأثري اختــاف الثقافات عىل اآلالم
ذات الصلة بالعجز بســبب أربعة
أمراض مزمنــة يف كل من (الظهر
والــرأس والصــدر واملعدة) خالل
الستة أشهر السابقة ،ونوع العالج
املتلقــى والقناعــات التي توجد
لدى املرىض الذين يعانون من آالم
واضطرابات متالزمة مفصل الفك
الصدغي.
وتــم البحث عــن طريق إجراء
أربع دراســات مرتابطة .األهداف
التفصيلية لهذه الدراسات تتلخص
فيما ييل:
أوال :تهدف الدراســة األوىل إىل
تحديد مدى انتشار متالزمة مفصل

الفك الصدغي عند السعوديني.
ثانيا :و تهدف الدراســة الثانية
إىل مقارنــة االســتجابة للمؤثرات
امليكانيكيــة والكهربائية يف املرىض
من النســاء الالتي يعانني من آالم
واضطرابات متالزمة مفصل الفك
الصدغي وعينة مساوية خالية من
هذه املشاكل يف كل الثقافات الثالث
(السعودية واإليطالية والسويدية).
ثالثا :و تهدف الدراســة الثالثة

إىل تقييم مدى انتشار األلم وشدته
 ،ومقدار العجز املتعلق باأللم الذي
يصاحب حــاالت األلم املرضية عن
طريــق اختبار تأثــر التفاعل بني
مختلــف الثقافات الثــاث وبني
الحاالت املرضيــة ومايقابلها ممن
ليست لديهم األمراض يف كل ثقافة.
رابعا :أما الدراسة الرابعة فتهدف
إىل تقييم نوع العالج الذي خضعت
له املريضات الالتي يعانني من آالم
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واضطرابات متالزمة مفصل الفك الصدغي يف الثقافات
الثــاث  ،ومعتقداتهن حول العوامل التي تســاهم يف
حدوث و/أو تفاقم هذه اآلالم واالضطرابات  ،فضال عن
العوامل املهمة إلدخالها يف العالج.
شملت الدراسة األوىل  ٣٢٥مريضا ومريضة سعوديني
( ١٣٥ذكور و  ١٩٠إناث)  ،تــراوح أعمارهم بني ٢٠
  ٤٠عاما  ،وأحيلوا إىل مركز طب األسنان التخصيصبمستشفى النور التخصيص يف مكة املكرمة ،واإلجابة
عىل استبيان التاريخ املريض حســب املعايري البحثية
التشــخيصية آلالم واضطرابات متالزمة مفصل الفك
الصدغــي ( )RDC/TMDالنســخة العربية .وقد تم
إجراء الفحص الرسيري ملن أفــاد بوجود آالم بالوجه
ومفصل الفك الصدغي خالل الشــهر السابق حسب
االســتبيان املذكور .وقد خضع للفحص الرسيري ٤٦
مريضا ً ومريضة.
وأظهــرت نتائج الدراســة أن  )٪١٨( ٥٨من عينة
الدراســة لديهــم اضطرابات متالزمــة مفصل الفك
الصدغي املرتبطة باأللم .وذكرت املجموعة التي تعاني
من األلم مستويات عالية من الصداع  /الصداع النصفي
خالل الســتة أشهر املاضية بنســبة ( )٪٩٣باختالف
ملحوظ ومهم عند املقارنة باملجموعة التي التعاني من
األلم.
كما اتضح أن جميع املرىض يف مجموعة األلم لديهم
تشــخيص واحد عىل األقل من التشخيصات الفرعية

آلالم واضطرابــات متالزمة مفصــل الفك الصدغي ،
كما أن لدى مجموعة األلم معدالت عالية من مؤرشات
االكتئاب واألعراض الجسدية غري املحددة.
وقد أجريت الدراسات األربع كدراسات مقارنة عىل
 ١٢٢مريضة ممن لديهــن آالم واضطرابات متالزمة
مفصل الفك الصدغي املزمنة بحيث كان ( ٣٩سعوديات
 ٤١ ،سويديات و  ٤٢إيطاليات) تمت مقارنتهن بأعداد
مســاوية وبنفس األعمار بإناث ليســت لديهن آالم
متالزمة مفصل الفك الصدغي يف كل دولة.
وقد تضمنت الدراسة الثانيىة قياس بداية اإلحساس
باأللــم ومدى احتماله عىل عضلة بني إبهام وســبابة
اليد اليمنــى واثنتني من عضالت املضغ  ،وقياس بداية
اإلدراك للذبذبــة الكهربائية ،وبدايــة األلم الكهربائي
ومدى احتمال األلم الكهربائي بني اإلبهام والســبابة.
وقد ظهرت اختالفات بني الثقافات يف هذه القياسات.
حيــث اتضح أن اإلناث اإليطاليات أعىل حساســية
لكيل التحفيز امليكانيكي والكهربائي ،يف حني اتضح أن
السويديات أقل حساســية .وقد اختلفت مدى احتمال
األلم امليكانيكي بــن الثقافات املختلفة أكثر مما فعل
مدى احتمال األلم الكهربائي وهذا يشــر بوضوح إىل
أنه قد تؤثر العوامل الثقافية يف االستجابة لنوع اختبار
األلم..
كما شــملت الدراســة الثالثة عىل استبيانات
لتقييم معدل انتشــار وشــدة آالم الظهر والصدر

مقال علمي

اختبارات قياس اإلحساس الميكانيكي:
 -1جهاز قياس الضغط الرقمي ألجوميرت@ Algometer
 -2اختبار اإلحساس عىل عضلة الفك اليمنى.
 -3اختبار اإلحساس عىل العضلة الصدغية اليمنى.
 -4اختبار اإلحساس عىل العضلة املتوسطة بني السبابة واإلبهام باليد اليمنى.
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مقال علمي

اختبارات قياس اإلحساس الكهربائي:
 -1جهاز قياس اإلحساس الكهربائي الرقمي @ PainMatcher
 -2قياس اإلحساس الكهربائي عىل إبهام اليد اليمنى.
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واملعــدة وآالم الرأس ومدى التدخــل لكل منها يف
األنشطة اليومية.
كانت آالم الظهر هــي الحالة املرضية الوحيدة التي
اختلفت يف معدل االنتشــار بني مختلــف الثقافات.
كما كان الصداع وآالم الرأس األكثر شــيوعا يف جميع
الثقافــات الثالث .لــم يختلف العدد الــكيل للحاالت
املرضية املصاحبة بني الثقافات ،ولكن ذكرت املجموعة
التي تعاني من آالم متالزمة
مفصــل الفــك الصدغي
املزيد من الحاالت املرضية
الصماحبــة مقارنــة مع
من ليســت لديهم االم هذه
املتالزمة .وضمن مجموعة
آالم متالزمة املفصل الصدغي
كانــت اإليطاليــات األكثر
للتعرض للعجز املرتبط باأللم.
وتشــر هذه الدراسة إىل أن
الثقافة تؤثر يف مصاحبة حاالت
األلم الشــائعة مع آالم متالزمة
مفصــل الفك الصدغــي  ،كما
تؤثــر الثقافة يف التعبري عن األلم
وإظهار أعراضه الطبيعية.
ويف الدراســة الرابعــة تمت مقارنــة خصائص
املرىض ومعتقداتهم املتعلقة بالعالج ،ونوع املشــورة
الطبية التي تلقوهــا عند مراجعتهــم لطلب العالج

آلالم واضطرابــات متالزمة مفصل الفك الصدغي قبل
إحالتهــم لالختصايص يف هذا املجــال .أجاب املرىض
يف اســتبيان تقييم العالجات الواردة وتعبئة نموذجا
تفسرييا عن معتقداتهم وقناعاتهم حول العوامل التي
تساهم يف حدوث أو تفاقم املشكلة  ،إضافة إىل العوامل
التي يعتقدون أن العالج يجب أن يتضمنها.
عند النظر إىل العالجات التي سعى إليها
املرىض نجــد أن املريضات الســويديات
ســعني أكثر إىل العالج السلوكي السيما
اإلبر الصينية والعالج باألجهزة الفموية.
وباملقابل ســعت املريضات السعوديات
للحصول بشــكل ملحــوظ عىل عالج
بالطب اإلسالمي.
املريضات اإليطاليــات لم يعتقدن
بأهمية أن يتضمــن العالج ألي من
العالجات الســلوكية بشكل أقل مما
يعتقدنه السويديات والسعوديات يف
هذا الخصوص.
يتضح مــن هذه الدراســة أن
اختالف الثقافة ال يؤثر عىل تخصص
الطبيب الذي تتم استشــارته قبل زيارة اختصاصيي
عالج آالم متالزمة مفصل الفك الصدغي ،وكذلك التؤثر
الثقافة عىل معتقدات املرىض حول العوامل التي تسهم
يف حدوث  ،تفاقم آالمهم عموما ً
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الخوف من إبر التخدير..
التاريخ و أساليب العالج
46

الدكتور  /مازن سعيد العتيبي
طبيب امتياز كلية الفارابي

مقال علمي

الخــوف مــن إبــرة التخديــر في عيــادات األســنان أصبح من األســباب
الرئيســية إلهمــال صحــة الفــم واألســنان و يعــد من احــد العوامل
المسببة لتأخير العالج و تفاقم الحاالت المرضية و تطورها .
و هنــا ينعكــس خــوف الوالدين من العــاج على اطفالهم مما يســبب لهم
الخــوف المتنامي من طبيب األســنان ،تخوف األطفال من إبرة التخدير ينشــئ
جيال ال يزور طبيب األســنان إال في حاالت الطوارئ فقط مما يقلل طرق العالج و
يحصرها في الخلع أو إزالة أعصاب األسنان !!
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بدأ تخدير األسنان الحديث بعد عدة تجارب يف عام
1799م عند اســتخدام غاز الضحك Nitrous Oxide
ملريض كان يتألــم أثناء بزوغ رضس العقل Wisdom
 Toothولوحــظ أن املريض لم يعد يشــعر باأللم بعد
استنشــاق غاز الضحك  ,بعد ذلك تم عالج العديد من
الحاالت الجراحية لعدد من الحيوانات باستخدام غاز
الكاربون ثنائي االوكسجني  CO2وذلك يف عام 1824م.
ويف قفزة يف عالــم التخدير يف تلــك العصور ،قام
الجراح االســكتلندي جيمس سيمبســون باكتشاف
الكلوروفــورم  Chloroformيف عام 1846م ،واصبح
يســتخدم يف تخدير األسنان كما يســتخدم ايضا يف
العمليات الجراحية ،ممــا جعله االختيار األول يف ذاك
الوقت واصبح حينها يســتخدم بكثرة يف أوروبا لعدة
سنوات.
يف عــام 1862م تم اكتشــاف الكوكايني Cocaine
 Hydrochlorideكمخــدر يوضع عىل اللســان  ،ويف
عام 1884م تغريت طريقة إعطاء الكوكايني لتعطى
عن طريق االبر ويخدر فيــه الفك ألي غرض جراحي
ويســتخدم بنســبة  , %4و يف نفس العام وتحديدا يف
شهر نوفمرب كان أول تخدير للفك السفيل كامال وكان
هذا يف احد مستشفيات نيويورك .
بحث االطباء بعدها عن مواد للتخدير اقل رضرا من
الكوكايني الذي يعترب شديد السمية ويسبب التهابات
ويقتل األنســجة يف العديد من الحــاالت ،فذهبوا إىل
التفكري يف منتجات مشتقة من الكوكايني ولكن بدون
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الحنــك  Palatal Injectionبأنه األكثر أملا ،واألقل أملا
هو التخدير املوضعي لكل سن Local Infiltration
 -3طريقة إدخال االبرة والتخدير ،وهنا نقسمها لـ
 3اقسام :
 لحظــة إدخال االبرة ،وهنا يشــعر املريض بألمبسيط جدا مثل وخزة القلم.
 إيصال اإلبرة ملوقع التخدير ،هنا يشــعر املريضبالقليل من األلم ايضا.
 لحظة خروج املخدر من اإلبرة ملوقع التخدير ،هنايكمن مصدر الشعور باأللم
• ماهي طرق التغلب عىل اإلحساس بألم اإلبرة؟
 -1التفكــر يف أي يشء أخــر عند ادخــال االبرة
ومحاولة تشــتيت الذهن و أخذ نفــس عميق وهذا
يقلل الضغط النفيس وهو األهم وبالتايل يقلل األلم .
 -2وضــع مخدر موضعــي Topical Anesthesia
لتخفيف ألم ادخال اإلبرة.
 -3إخراج املخــدر من اإلبرة عــى دفعات وببطء
للتحكم يف كمية األلم.
• تذكر دائما أن طول أو قرص إبرة التخدير ليس له
عالقة بمقدار األلم .
• الزيــارة الدورية لطبيب األســنان تكرس حاجز
الخوف من طبيب األسنان .
• هناك بدائل لإلبرة مثل غاز الضح ك �Nitrous Ox
. ide
• العناية باألســنان هي الطريقة الوحيدة لتجنب
آالم االسنان و مشاكل اللثة
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ارضار او برضر اقل ،فتوصلوا ملادة النوفوكاي ن �Novo
 caineوالتي تسمى حسب التسمية االمريكية بروكاين
 Procaine Hydrochlorideوكان هذا االكتشاف عام
1905م يف أملانيا  ،وقد استبدل الكوكايني بشكل رسيع
نظرا لقلة ارضاره وفعاليته يف التخدير.
يف منتصف القــرن العرشين ،ظهرت عدد من انواع
التخدير املختلفة وقد اكتشف أشــهر مخدر واألكثر
اســتخداما ليومنا هذا وهــو الليدوكاين Lidocaine
والــذي ظهر يف عام 1943م وبدأ اســتخدامه يف طب
األسنان يف عام 1948م.
ظهر بعد ذلك االنواع األخرى مثل امليبيفيكاين   �Me
 pivacaineيف عــام 1956م وبدأ اســتخدامه يف طب
األسنان يف عام 1960م بنسبة  %2وبنسبة  ،%3بدون
أن تحتــوي عىل مضيق األوعية ،تــى ذلك بريلوكاين
 ، Prilocaineو ارتيكايــن  Articaineوالتي اصبحت
تستخدم حتى يومنا هذا.
تنقسم أنواع التخدير إىل عدة أقسام ،بناء عىل مدة
تخديرها تنقسم إىل قسمني :قسم مفعوله لوقت قصري
مثل :ارتيكاين  Articaineو ليدوكاين  Lidocaineو
ميبيفيكاين  Mepivacaineو بريلوكاين ، Prilocaine
وقسم مفعوله أطول مثل :بابيفيكاين . Bupivacaine
تعترب مادة بابيفيكاين  Bupivacaineهي األطول
مفعوال بني مواد التخدير األخرى ،حيث يستمر مفعول
التخدير ملا يزيد عن  4ساعات وبنسبة من 0,5-0,25
.%
هنــاك عدة أشــكال للتخدير ،منها جــل التخدير
واإلبرة وبخــاخ التخدير ،املادة األكثر اســتخداما يف
اإلبرة للتخدير هي الليدوكاين  Lidocaineبنسبة %2
 ،ومادة بينزوكاين  Benzocaineهي األكثر استخداما
يف التخدير املوضعي بنسبة . %20
ال تحتــوي إبرة التخدير عىل املخــدر وحده فقط،
بل تحتــوي عىل عدة مكونات وهي :مــادة التخدير،
مادة مضيقة لألوعية أو مادة موسعة لألوعية  ،مواد
حافظة ضد األكسدة ،صوديوم كلورايد  ، NACLوماء
مقطر للمحافظة عىل كثافــة املخدر ،ومواد حافظة
أخرى تزيد من صالحية املخدر وتحافظ عليه.
و قد أصبح شعار عيادات االسنان يف عرصنا الحايل
”..العالج بال ألم “..و سأذكر لكم اهم العوامل املؤثرة
عىل الشــعور باأللم أثناء إعطاء إبرة التخدير وطرق
للحد منها.
• ماهي أهــم العوامل التي تؤثر عــى األلم أثناء
التخدير؟
 -1عوامل سيكولوجية ،مثل الخوف من شكل اإلبرة
أو طولهــا أو حدتها  ،والخوف مــن أي الم مصاحب
الستخدام اإلبرة ،وتجارب الناس السيئة يف العيادات.
 -2التكنيك املســتخدم للتخديــر ،ويصنف تخدير

تصبغات األسنان األسباب والعالج
والء عامر الخشيل
طالبة في كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة  -المستوى العاشر
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الكثير منا يود أن يظهر بشــكل جميل وذلك
من خالل إحدى نقاط الجمال لدى األنسان وهي
وتغير
ابتســامته  ،ولكــن تصبغــات األســنان
ٌ
لونهــا يقف حائل دون ذلك وربمــا يصل لمرحلة تجعله
يشــعر بالحرج أمــام األصدقاء وزمالء العمل و الدراســة
فما هي األســباب وراء هذه التصبغات؟ وما هي كيفية
عالجها؟
إن لون األســنان الطبيعي متدرج بيــن األصفر المبيض
واألبيــض الرمادي...والذي يصبح أغمق مع تقدم الســن ،
وكما نعلم ان السن عبارة عن المينا و العاج واللب وأي
تغير في هذه األجزاء من المحتمل أن يســبب
تغير في مظهر السن الخارجي.
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تصبغات األسنان تنقسم إىل قسمني :تصبغات داخلية
التي تســمى ايضــا ً بالتصبغات العميقــة و تصبغات
خارجية التي يطلق عليها بالتصبغات السطحية والتي
هي األكثر انتشــار بســبب نوعية الطعام واملرشوبات
املليئة بالعديد من املواد الصابغة مثل(الشــاي،القهوة)،
وايضا ً السجائر .

التصبغات الخارجية
هي عبــارة عن تصبغــات يف الطبقة الخارجية من الســن
(املينا) التــي تتكون من خالل رشب القهوة و الشــاي وتدخني
السجائر،ومن البالك أو الجري وأيضا من إستخدام غسوالت الفم
التي تحتوي عىل الكلوروهكسيدين ألكثر من سبع أيام التي تؤدي
إىل تصبغ األسنان بلون األصفر.

طرق لعالج التصبغات الخارجية:
 -١التنظيف بالفرشة بالطرق الصحيحة و استخدام الخيط إلزالة
طبقات البالك.
 -٢التنظيف عند طبيب األسنان إلزالة طبقات الجري .
 -٣التبيض يف عيادة األســنان أو عن طريــق التبيض بالقوالب
املنزلية.

التصبغات الداخلية
هــي عبارة عن تغري لون الطبقة الداخلية من الســن
(العــاج) التي تحدث من خالل عــدة عوامل هي :أوال ً
التعــرض لكميات كبرية مــن الفلورايد خالل مرحلة
تكون األســنان حيث تصاب األســنان بمرض تسمم
الفلورايــد .ثانيا ً تناول األطفال تحت ســن الثامنة و
املرأة الحامل لدواء الترتاســيكلني ( نوع من املضادات
الحيوية) يؤدي اىل تصبغ األســنان لدى الطفل ،ثالثا ً
إصابات األســنان  ,حيث ان إصابة الســن اللبني قد
يسبب أذى للســن الدائم الذي يتكون تحته وستكون

أثر اإلصابة واضحة عليه من خالل تغري لون السن ،و
إصابة الســن الدائم قد تتسبب بنزيف داخل لب السن
وايضا ً وجود بقايا من اللــب يف حجرة اللب بعد عالج
العصب جميعها ينتج عنها تغري لون الســن إيل اللون
الرمــادي .رابعــا ً اإلصابة ببعض األمــراض الوراثية
لألسنان التي تصيب العاج و امليناء مثل :العاج ا َملعيب.
خامســا ً حدوث امتصاص للجذر الذي يغري اللون عند
عنق الســن إيل اللون الوردي .واخريا ً تقدم العمر الذي
يقلل طبقة امليناء البيضاء فيظهر إصفرار طبقة العاج
من خاللها أكثر من السابق.
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طرق لعالج التصبغات الداخلية :
 -١التبيض الداخيل( لألســنان الغري حيــة ) لعالج األصابة يف
السن وموت العصب ،و ايضا ً بقايا اللب يف حجرة اللب بعد عالج
العصب.
 -٢التبيض لعالج تســمم الفلورايد و عالج اصابات األســنان
الحيوية .
 -٣القشور التجميلية و العدسات لعالج التصبغات الناتجة من
دواء الترتاســيكلني والعاج املعيب و اصفرار األسنان مع تقدم
العمر .
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الوقاية من التصبغات:
 -١تفريش األســنان بعد كل وجبة يمنع ترســب األصباغ عىل
األسنان.
 -٢ينصح بغسل الفم باملاء بعد القهوة أو الشاي أو أي أطعمة
تسبب تصبغ لألسنان.
 -٣تنظيف األســنان يف العيادة بشكل منتظم يساعد عىل إزالة
التصبغات.
 - 4وبالنســبة لألطفال ,ملنع تكوين التصبغات الداخلية يجب
عدم تعريضهم للفلورايد بكميات كبرية.

الهواتف الذكية
الى أين تذهب ِبنَ ا ؟
الدكتور  /سمير الثميري
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ثوان
بحجــم يــدك أو أصغر يمكّ نــك من طــواف العالم في أقل مــن ٍ
دائما
معدودة وينقل إليك أخبار شــتى بقــاع األرض ،وإن أردت جعلك ً
علــى تواصــل مع أصدقائــك وأقاربك مهما بعدت المســافات ،وذلك
من دون الحاجة إلى مكالمات دولية ،هكذا تعمل تكنولوجيا الهواتف الذكية
التــي تركت بصمة واضحة في حياتنا ،لكن مع هذا التطور التكنولوجي كيف
أثرت الهواتف الذكية على حياتنا األســرية؟ هل سرقتنا من بعضنا وسيطرت
علــى أوقاتنا وعقولنا إلى درجة أنهــا أصابت األزواج والزوجات واألبناء
بحالة من الخرس والهســتيريا والتشــتت األســري؟ وكم أثارت غيرة
األزواج لدى مالحظة أحدهم لآلخر وهو يتواصل مع أشخاص غرباء؟
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وجعلت األبناء يعيشــون حالة من االنزواء وهم منكبّون عىل
كتابة الرســائل أو ّ
ً
اختالفا جذريًا عن
تلقيها ويختلف عالم اليوم
عالم األمس ،بل يمكنك القول :إن كل ســاعة تختلف عن الساعة
التي ســبقتها ،فاألمر لم يعد يحسب بالشــهور والسنوات ،بل
يحسب بالدقائق والثواني يف عالم يلهث وراء التكنولوجيا واخرتاع
كل ما هو جديد وتنســج التكنولوجيــا خيوطها يف كل جزء من
ً
أجيال جديدة
أجزاء حياتنا وتتوغل بكل شــر من كياننا لتصنع

وعقوال ً جديدة قد ال تمت لســابقيها بيشء ســوى أنهم األجداد
ونحن األحفاد.

شئت أم أبيت
انظر حولك ســتجد التكنولوجيا تمأل األركان وملء الســمع
والبرص نملكها أو تملكنا وال ندري نعرف ما نريد منها أو ترغمنا
هي عىل فعل ما تريده منّا ولسنا متأكدين ،هل نستطيع االستغناء
عنها؟
سؤال يبدو محرجً ا للكثريين ،الذين طاملا يتحدثون عن الرصاع
الداخيل بني املايض والحارض حــن يقارنون الطائرة بالحمامة،
حنينهم للمايض بهدوئه وسكينته أم انبهارهم بالحارض برسعته
وســهولته ال يعرفون هل ينترصون من ماضيهم لحارضهم أم
ينترصون من حارضهم ملاضيهم وتفرض التكنولوجيا نفســها

ونتهم دائما ً بالجنون وعىل الرغم من مميزاته وسهولة التواصل
فإن الهاتف الذكي أصاب مســتخدميه بغبــاء اجتماعي وتأثري
الهواتف الذكية يف حياتنا وحياة املحيطني بنا وأبســط أشــكال
الغباء االجتماعي هو فقدان التواصل الحي وأصبح التواصل ميتا ً
بني األصدقاء وهذا يظهر يف املناسبات االجتماعية.
تآكل الفقرات
فقــد فقدنا االتصال املبــارش أو الزيــارة املنزلية والهاتف
الذكــي زاد من الصمت يف املنزل أثناء اجتماع العائلة ،فعىل الرغم
مــن أنه قد يخيم الصمت علينا عىل فــرات أثناء متابعة كل منّا
ّ
ويجن جنوننا فور فراغ البطارية ونتنافس عىل الشــاحن
هاتفه
أو انقطــع النت الــذي أدخلنا يف طور اإلدمــان ،فأنا ال أحب أن
تخطفني التكنولوجيا ممن حولنا ،فحتى األطفال أدمنوا الهواتف
الذكية وتحوّلوا إىل جيل كســول عاشق لأللعاب اإللكرتونية أكثر
من ممارسة الرياضة وتســبب إدمان الهواتف الذكية يف عزلتنا
عن املحيطني بنا ووصلنا إىل درجة أننا نندم عىل عدم اســتعمال
الهواتف الذكية عىل الرغم من أنها تصيبنا بمرض تآكل الفقرات
من كثرة االســتخدام لها ،فضالً عن التــزام الصمت الدائم الذي
أصبح يستفز العائلة واآلخرين وأوجد فجوة بيننا.
كل ذلك لم يجعلنا نقلع عن استخدام الهواتف الذكية والنت،
بل أهملنا أطفالنــا وأدمنّاه وأصبح أهم مــا يف حياتنا الهواتف
الذكية التي تســبب الصمت األرسي وتزيده يف بعض األرس ،التي
تعاني منه فضالً عن إهمالنــا ألوالدنا ،فمثالً قد يتحدث أحدهم
وال نســتطيع الرتكيز معه بســبب الهاتف أو نهمــل طلباتهم
حتى نفرغ من متابعة هاتفنا مما أعطــى األبناء انطباعا ً بأننا
نفضل الهاتف عليهم واألمر نفســه يتكرر مــع الوالدين ويثري
حنق الجميع ونعرتف بأن الهاتف الذكي قطع عالقاتنا الحميمة
وعادات جميلة كنا نهتم بها مثــل التواصل بالزيارات مع األهل
والتواصل باملكاملات الهاتفيــة املنتظمة مع األصدقاء فضالً عن
فتور العالقة األرسية ،صحيح أن هذه التكنولوجيا ســهلت علينا
كثريا ً يف حياتنا إال أنها سبب لنا املشــكالت والغرية ،فبمجرد أن
تسمع صوت تنبيه اإلشعارات تنتابنا الغرية التي قد تصل أحيانا ً
إىل الشــك ويدفعنا فضولنا ملعرفة من يحدّثك ويظهر هذا التأثري
السلبي أيضا ً وقت اجتماع األرسة ،فمن املمكن أن نجلس ملشاهدة
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إدمان الجوال
أصبح إدمان الجوال بشــكل مهوس أثر عىل كل يشء جميل
يف حياتنا حتى أصبح الطفل يفقد مشــاعر األم واألب وهو طفل
ينقل إحساســه مبارشة إذا قمنا بتجربة بســيطة أدخل املنزل
ومع الجوال تجد أبناءك ينتظرونك وعند مشاهدتك ومعك الجوال
يفرون منك ،أما إذا كنت تركت الجوال بالســيارة ودخلت البيت
بدونه تجد ابنك يحضنك وبشعور جميل جداً ،فقدنا ذلك كثرياً ،لقد
أصبحت هذه التقنية تهــدد املجتمع وتهدد عالقاته االجتماعية؛
بسبب ســوء استخدامها فقد تجتمع األرسة يف مكان واحد ولكن
الصمت هو ما يســود املكان ،فكل منهم ممسك بجواله دون أن
يحدث تواصل بينهم ،فكل منهم يتواصل بعامله الخارجي دون أن
يتواصل مع عامله الداخيل؛ أفراد أرسته.
الهاتف الذكي اخرتاع عبقري يلبي حاجتنا إىل درجة شــغلنا
عن أطفالنا وبعض مهماتنا حتى أزواجنا وقد نتشــاجر بسببه
والربامج املوجودة عىل الهواتف الذكية التي ال تتوافر عىل اإلنرتنت
املنزيل مثل واتســاب وإنستغرام والسناب شــات وغريها كثري
فتحت أســواقا ً يف الدول العربيّة وبدأت الفكرة عىل الـــواتساب
عندمــا كنا نحادث األصدقــاء بعد أن كان واحدا ً أصبح أشــبه
باملنتدى نحكي فيه القصص ونستفيد من تجاربنا ،حتى األكالت
نصورها ونرسلها إىل بعضنا واالســتفادة منه يف العمل وأنشأنا
مجموعة تبادل بيننا وبني بعض تجار اإلنرتنت بهدف تنشــيط
التســويق ملنتجاتنا .ونجحت التجربة وأصبحت أسهل بالتواصل
وأصبــح الهاتف حتى يف غرفة النوم نضــع الهاتف بجوارنا وقد
نســتيقظ ليالً لنتحدث عىل واتساب أو مشاهدة السناب وأصبح
عادة يومية أننا نفتــح الهاتف ونحن ما زلنا عىل الرسير ،فما أن
نســمع تلك النغمة حتى نرسع إىل الهاتف لنرى من أرســل إلينا
شــيئا ً جديدا ً أو من أقدم عىل محادثتك ،هذا إدمان للهاتف الذكي
قد يســبب مشادات بيننا وبني أزوجنا وأصبحنا نغار من الهاتف
عال
فكثريا ً ونحن نتحدث ونبتسم أثناء الكتابة أو نضحك بصوت ٍ

51

مقال علمي

علينا ً
فرضا وصــارت أخبارها جزءًا مهمًا من حياة الكثريين منّا
لكي يضمنوا تطورهم عىل املستويني الشخيص واملهني ،فالعزلة
عن هذا العالم لم تعد حالً واملنطوون عىل أنفسهم أو عىل ماضيهم
ليس لهم مكان ،فإما أن تكون جزءًا من هذا العالم شئت أم أبيت
آخر ،إنها القسوة الناعمة
بحلوه ومره أو لتبحث لنفسك عن
مكان ٍ
ٍ
غال قد
جذاب يخطف األلباب ولكن
بربيق
أو العلــم الرشير
بثمن ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مجتمع تكون معنيةً
ً
ً
يدعي البعــض أن رشيحة ضيقة مــن كل
ٍ
بالتكنولوجيا وأخبارها وعاملهــا وليس كل املجتمع إال أن الواقع
يثبت غري ذلك تمامًا ،فكل فر ٍد يف املجتمع يبدو أن عليه االحتكاك
بشكل أو بآخر
بالتكنولوجيا أو متابعة أخبارها أو التعاطي معها
ٍ
ً
مفروضا.
قل أو كثر نصيبًا
بشــكل مخيف ونسمع أخبا ًرا
يتزايد اعتمادنا عىل الكمبيوتر
ٍ
عن “إدمــان” الكمبيوتر واإلنرتنت واألجهــزة املحمولة ظاهر ٌة
تواجه الجنس البرشي وستســتمر مع اســتمرار توغل أجهزة
الكمبيوتر وتعاظم شأنها ودورها بكل يشء .وال أستبعد أن يأتي
اليوم الذي نخطط لحياتنا ً
وفقا ملا يريده الكمبيوتر!!
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التلفزيون ليالً وينشغل كل منا بهاتفه ليخيم الصمت عىل األرسة،
العدوى نفسها تنتقل إىل األصدقاء ،فكثريا ً ما نجلس معا ً وننشغل
بمتابعة هواتفنا وأصدقائنا اإللكرتونيــن خصوصا ً أن أغلبيتنا
لم تعد تعتمد عــى الهاتف من أجل الرتفيه فقط ،بل أصبح جزءا ً
أساســيا ً يف حياتنا وحتى عندما نجلس معا ً ويســبح كل منا يف
فضائه اإللكرتوني وقد نتقابل ونتحدث فيه عن طريق التعليقات
أو الشات ونحن جالسون مع بَعْ ض وممكن نضحك ونحن نرسل
لبعض النكات.
هل قلق غياب الهاتف ظاهرة منترشة بني مستخدمي الهواتف
الذكية وخصوصا ً الجيل الصغري؟ فهؤالء ال يتخيلون حياتهم من
غري هاتف ويصابون بالقلق حال انقطاع الشبكة بأي مكان كانوا
فيه ،وهذا أمــر منذر باإلدمان ،تجمع الهواتف الذكية بني أخطار
إدمان اإلنرتنت واأللعــاب اإللكرتونية ،وبلغت أخطارها أن بعض
النساء يرينها أهم من األزواج.
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أهم من أزواجهن
وأكدت دراســة بريطانية أن  % 70من النساء يجدن الهواتف
الذكية أهم من أزواجهن .وهذا ما ســبب انشــغال البعض عن
أزواجهــن بها كونها تحقــق ّ
لهن تواصالً يفتقدنــه يف العالقة
الزوجية فيزداد الصمت األرسي وقد يصل إىل حد الخرس ،وهناك
زيادة إدمان الهواتف الذكية تقطع العالقات الحقيقية عىل أرض
الواقع ،إذ ينغلق كل فرد عىل نفسه يف عامله اإللكرتوني ،لذا يجب
تخصيص وقت يومي لغلق الهاتف ليعتاد اإلنسان عىل الحياة من
دونه ،وأن يمارس أنشــطة مثل االهتمام باألطفال والتحدث بني
الزوجني واجتماع األرسة ونقاش موضوع حيوي أو تبادل الحديث
وزيارة األقارب أو األصدقاء.
إن الهواتف الذكية ســاح ذو حدين فمن املمكن استثمارها
يف مواكبة الثورة التكنولوجية والتعلم عن بعد باســتخدام برامج
مفيدة ،وقــد يصبح من املمكن تحميل الكتــب اإللكرتونية عىل
الهاتف وكثريون اآلن يستغنون عن حمل الكتب ويقرؤون الكتب
اإللكرتونية ،ألنها تساعد يف التنمية الذاتية لإلنسان ،لكن إذا أ ُ ِ
خطئ
اســتعمالها فإنها تفتح الباب عىل مرصاعيه ألخطار اإلنرتنت،
وهنا تكون الخيانة اإللكرتونية أســهل خصوصــا ً أن الهاتف ال
يفــارق أيدينا ،كما أنها تزيد تفــكك األرسة املع ّرضة للصمت أو
الخرس الزوجي ،فضالً عن إدمان األطفال لأللعاب اإللكرتونية أو
انحرافهم إىل املواقع اإلباحية ،لذا عىل كال الوالدين توعية أبنائهما
ومراقبتهم دون أن يشعروا حتى ال ينجرفوا إىل آفات اإلنرتنت ،كما
ننصح بعدم السماح لألطفال واملراهقني بالتفرغ طويالً للهاتف
الذكي كي ال يصابوا بالسمنة ،فهذه الهواتف تخلق لنا جيالً كسوال ً
من األطفال وهذا ما أكدته عديد من الدراسات ،التي أشارت إىل أن
تلك الهواتف تجذب األطفال إىل عدم الحركة ،وبات إدمان استخدام
األجهزة الذكية منترشا ً يف األوساط النسائية بشكل أكرب مما هو
عليه بني الرجال ،إذ يعد الهاتف النقال لدى البعض الوسيلة شبه
الوحيدة للرتفيه وملء أوقات الفراغ ولكن ذلك ال يمنع أيضا ً وجود
فئة من الشــباب يعانون من الداء نفسه وهو اإلفراط باستخدام
تلك األجهزة عىل الرغم من اســتمرار عديد من الدراسات الطبية

بالتحذير من إدمانها بســبب ما ينتج عنها من أمراض عضوية
وأخرى نفســية له وعــى تجارب شــخصية يف الهوس يف عالم
الذكاء اإللكرتوني وتأثريه عليهــم من مختلف النواحي وتنافس
الرشكات عىل إطالق أجهزة بمميــزات أكثر قوة من غريها وزاد
أيضا ً من التنافس بني املستهلكني عىل رشاء األحدث منها ملواكبة
العرص غري أن عالقة عكســية نشأت بني استخدام هذه األجهزة
والعالقات األرسية واالجتماعية ،فكلما ق ّلت املســافة بني الفرد
وجهازه مع زيادة عامل الوقت املمتد ســاعات ازدادت املســافة
بينه وبني املجتمع الحقيقي املحيط به مع األخذ باالعتبار تناقص
الوقت الــذي يمضيه معهم عىل أرض الواقع وزادت إدمان أبنائنا
لألجهزة الذكية ما تتيحه شــبكة اإلنرتنت من ألعاب مبارشة أو
حتى تطبيقات األجهــزة الذكية املخصصــة لأللعاب زادت من
إدمانهم اســتخدام الهواتف الذكية مثل «إكس بوكس» و«آيباد»
يمــي األبناء أوقاتــا ً طويلة عىل أجهزتهــم خصوصا ً يف فرتة
اإلجازات املدرســية ويظهر أنه ال نستطيع منعهم من اقتناء أي
جهاز قد يرونه لدى أصدقائهم عىل ســبيل املثــال ،وذلك كي ال
يشعروا بالنقص مقارنة بأقرانهم وتسبب األرق الذي نعاني منه
نتيجة السهر مع الجهاز ونجدهم يهيمون فيه ويمضون معظم
أوقاتهم معه فأصبحت العالقات األرسيــة واالجتماعية مهددة
باالنهيار إىل جانب انعدام الرقابة وصعوبة متابعة ســلوكياتهم
أثناء االستخدام وهو ما يشكل خطرا ً حقيقيا ً عليهم مما أصبح
ابتعادنا عن األجهزة من املســتحيالت التي ال يمكن أن تحدث يف
ظل التباعد الفكري بيننا وبني من هم بجانبنا ومجتمعنا بشكل
عام وذلك بســبب الخوف من األفكار التــي نبعث بها ،نعم نحن
مهووســون بها وعىل الرغم من وصولنــا إىل درجة عدم قدرتنا
عىل االســتغناء عنها إال أن التوازن مطلوب بكل األمور الحياتية
وإدمانها ناجم عن فجوات مسبقة يف العالقات األرسية ،إذ إنه لو
كانت العالقة بني الفرد وأرسته قوية ملا حل الجهاز محل شخص
منهم.
أمراض عضوية
األجهزة الذكية تنمي اإلدراك وتلوّث املفاهيم والسلوكيات،
نعم تنمي بعض املهارات لــدى األطفال كالتفكري واإلدراك
والرتكيز ولكن األلعاب التــي تتيحها تلك األجهزة قد تلوّث
بعض املفاهيم والســلوكيات لديهم وتقلل من لغة الحوار
وانعدام األلفة األرسية بينهم ،أيضــا ً أن الحوار بني الزوج

أعراض اإلدمان
يمكن رصد النوموفوبيا من خالل مجموعة من الترصفات مثل:
ّ
يتفقد الشــخص هاتفه املحمول أكثر من  30مرة يومياً ،ألنه
أن
يشعر باســتحالة االستغناء عن هاتفه والعيش من دونه .وعدم
امتالك القدرة عىل إطفاء الهاتف.
التأ ّكد من شــحن البطارية باستمرار والخوف من تفويت رسالة

إلكرتونية أو نصيّة أو مكاملة.
ّ
التخل عن الهاتف حتى خالل الوجود يف الحمام.
عدم القدرة عىل

التقليل من الخــروج من البيت وعدم التواصل الفعيل مع الناس،
وبالتايل فقدان االرتباط بالعالم الخارجي!

جيل «اإلبهام»
ثمة تســارع كبري يف دوران عجلة تطور التقنيات وما يتعلق
بها من أجهزة أطلقوا عليها صفة «الذكاء» نتيجة ما تحويه من
مزايا ومواصفات جذابة كانت سببا ً لتهافت كثريين عىل اقتنائها
ومواكبة اإلصدارات الحديثة منها أوال ً بأول .وألن املرأة أكثر مكوثا ً
يف منزلها من الرجل يف السعودية ،بســبب الهواتف الذكية ظهر
أيضا ً مصطلح جديد وهو جيل اإلبهام ،يف إشــارة إىل األشخاص
الذين يبعثون بالرســائل القصرية بال توقــف .لكن الدخول إىل
اإلنرتنت من خالل الهواتف الذكية له تأثري أكرب بعرشة آالف مرة
من تأثري الرســائل القصرية ،ألنه يسمح للمستخدم بالعثور عىل
أجوبة لكل يشء تقريباً.
إحصائيات
أظهرت إحصائيــة حديثة ،أن ما يقرب من  % 20من األطفال
والشباب واملراهقني ىف كوريا الجنوبية تحوّلوا إىل مدمنني للهواتف
الذكية ويعانون معدالت مرتفعة من أمــراض القلب واالكتئاب
واألرق ىف حال االبتعاد عنها أو الحرمان منها.
وأوضحت الحكومة ،أن معدل اســتخدام الهواتف الذكية بني
األطفــال واملراهقني بلغ ثالثة أضعاف العــام املايض ،وأن كثريا ً
منهم يمضون أكثر من سبع ســاعات عىل هذه األجهزة يومياً،
ويصل معدل انتشار الهواتف املحمولة والذكية إىل أكثر من % 100
أي حمل شخص ألكثر من هاتف.
وح ّذر الخرباء من أن االنشــغال املبالغ فيه بالهواتف الذكية
يرض بمهارات التعامل مع اآلخرين ،بحيث يعاني طالب اليوم من
تدني مهاراتهم يف قراءة تعابــر الوجه لتمضيتهم أوقاتا ً طويلة
يف كتابة الرسائل النصية بدال ً من التحدث مع اآلخرين والتواصل
معهم
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الشعور بالخوف
حقائق رهاب النوموفوبيا
االســم هو اختصــار لكلمــات No mobile phone phobia
والعبارة تعني الشعور بالخوف من عدم وجود الهاتف املحمول أو
فقدانه أو االبتعاد عنه ألكثر من يوم واحد أو الوجود خارج نطاق
تغطية الشــبكة ومن ثم عدم القدرة عىل االتصال أو اســتقبال
االتصاالت ،كما يصيب هذا الرهاب مدمني اســتخدام شــبكات
التواصل االجتماعي الذين ال يتحملون انقطاع اتصالهم بشــبكة
اإلنرتنــت ،املرأة أكثر إدمانا ً من الرجل ،ألن نســبة اإلناث اللواتي
يخشني فقدان الهاتف أو نسيانه أعىل من نسبة الذكور ،إذ تشري
الدراســات إىل أن  % 70من النســاء مدمنات هاتف و % 36منهن
يملن إىل امتالك أكثر من هاتف .وتزداد نسبة اإلصابة بهذا اإلدمان
بني صفوف الشباب الذين تراوح أعمارهم بني  18و 24عاماً.
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وزوجتــه يخلق جوا ً أرسيا ً رائعاً .وما يســببه اإلدمان عىل
اســتخدام األجهزة الذكية من أمــراض عضوية متعددة
أثبتتها عديد من الدراســات الطبية واملتعلقة بخاليا الدماغ
عىل سبيل املثال وضعف النظر يحتم علينا رضورة التحذير
مــن اإلفراط فيها وتقنني اســتخداماتها بأكرب قدر ممكن
وهناك الرهاب االجتماعي الذي يهدد الشباب نتيجة اإلفراط
يف اســتخدام التقنية وإفراط األوساط الشبابية باستخدام
التقنية الحديثة بكل وســائلها ولم يعد الشــباب يملكون
القدرة عىل مواجهة املجتمع الكبري كونهم باتوا إما يميلون
إىل مجتمعهم الشبابي وإما أنهم يدخلون يف اإلدمان الحقيقي
وبالتــايل ينعزلون تماما ً عن محيطهــم ليصابوا بأمراض
الرهاب االجتماعي وأن األلعاب اإللكرتونية أسهمت بشكل
كبري يف ارتفاع العنف بني األطفال عىل خلفية ما تعززه من
مفاهيم للعنف يف محيطهم وطرق محاورة بعضهم لبعض
مما أصبح هاتفنا جــزءا ً ال يتج ّزأ من حياتنا نحرص دائما ً
عــى أن تكون بطاريات الجوال كاملة َ
الشــحن وأن يكون
موصوال ً دائما ً بشبكة اإلنرتنت حتى أصبح تعريف الكارثة
بنظرنا هو ان الجوال غري موصول بالشبكة حتى نستعمل
هاتفنا أثناء القيادة أو خالل اجتماعات العمل وهو رفيقنا
الدائم الذي نطمنئ إليه ونحرص عىل أن يبقى بني يدينا حتى
ال تباغتنا رســالة نصيّة أو إلكرتونية وهو بعي ٌد عنا ،الكالم
أصبــح قليال ً فقد اخترص ذكاء الهاتــف الخلوي التخاطب
اللفظي وبــات األمر محصورا ً يف الرســائل القصرية التي
ترســل عىل عجل حتى دعوات املناسبات الرسمية فالهاتف
الذكي خرب بيوتا ً كثرية.

وجود فيروس
بالعين يسبب
إحمرارها
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إذا كانت عيناك بهما احمرار وتشــعر بحكة
فيهما ،فســوف يخربك الكثريون أنك تعاني من
التهاب امللتحمة ولكن ربما يكون شــيئا آخر:
التهاب امللتحمة والصلبة التحسيس.
وتقول إحدى رابطات أطباء العيون الرئيسية
إن عدد حاالت اإلصابة بالتهاب امللتحمة والصلبة
التحسيس يف ازدياد.
ويوضح هانز هوراوف ،املدير العلمي للرابطة:
“هذا أشــبه قليال باألنفلونزا” ،والعامل املعدي
فريوس.
ويتفىش مــرض التهاب امللتحمــة والصلبة
التأتبي لالنتشــار يف موجات ،سيما يف الخريف
والربيع يف الدول ذات درجات الحرارة املعتدلة.
وال تســاعد املضادات الحيويــة يف مكافحة
التهاب امللتحمة والصلبة التحسيس عىل عكس
التهاب امللتحمة البكتريي الذي يسببه فريوس،
وال يمكن سوى الختصايص عيون تشخيصه.
جدير بالذكر أن االلتهاب ســيهدأ دون تدخل
ولكن األمر يمكن أن يأخذ نحو أسبوعني

لماذا يعاني البعض من
الصداع عند تناول المثلجات؟
تعاني نســبة كبرية من الناس من الشعور بصداع مفاجئ
وشــديد لفرتة زمنية قصــرة ومؤقتة أثناء تنــاول املثلجات
واآليسكريم مما جعل الغالبية العظمى منهم يحاولون تجنبها
وعــدم تناولها قدر اإلمــكان لظنهم بأنها الســبب الرئييس يف
معاناتهم من ذلك الصداع .وأوضحت دراسة طبية أرشف عليها
أطباء ومختصون يف الصحة العامة بأن أساس اإلحساس بذلك
الصداع الغريب واملجهول املســببات والذي يشبه أحيانا ً صعقة
كهربائية هو ما يعرف طبيا ً بمصطلح األلم الرجيع الذي يؤدي
إىل تكرار هذا األمر مع الكثريين .واأللم الرجيع بتعريفه الطبي
هو اإلحســاس باأللم يف منطقة معينة من الجســم يف حني أن
املصدر واملحفز له هو منطقة أخرى بعيدة نسبيا ً وارتباطا ً مثل
ما يحدث عند تناول اآليسكريم والشعور بربودته يف الفم والحلق
ومن ثم املعاناة من الصداع وآثاره .ويعني ذلك أن ســبب صداع
الرأس ذلك هو حساسية مفرطة يف منطقة الحلق أثرت برسعة
شديدة ومبارشة عىل الخاليا العصبية يف تلك املنطقة وهذا التأثري
الرسيع والشديد تسبب يف ضغط عىل الدماغ وعمله مما نتج عنه
اإلحساس املؤقت بالصداع .وباإلضافة إىل ذلك الضغط العصبي
الطارئ والعنيف فإن ما حدث أيضا ً لتوســع األوعية الدموية يف
منطقة الحلق والفم والتي تأثرت بربودة اآليســكريم واملثلجات
أدى إىل اختــال غري متوقــع لدرجة حرارة الجســم الداخلية
املضبوطة مسبقا ً يف الدماغ .وبعد حدوث ذلك فإن الدماغ يحاول
التدخل برسعة وفاعلية قصــوى لتعديل الخلل وفقدان التوازن
الذي حدث لتلك املنطقة من الجســم ويرسل إشارات برضورة
توفري مقدار ٍ
كاف من الحرارة لرفع وتدفئة تلك املنطقة وهذا هو
ً
السبب الفعيل للصداع حينها .والحقا عندما يعود الجسم بشكل
عام لضبط درجة حرارته الطبيعية وفقا ً للمحيط الخارجي الذي
يتواجد فيه فإن ذلك الصــداع يزول وتعود األمور لطبيعتها بعد
عودة الدماغ للعمل برسعته الطبيعية التوافقية وعندها يختفي
ذلك األلم الذي حدث للحظات بسيطة

األكل أثناء مشاهدة
التلفزيون يضر الصحة
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ألقت دراســة حديثة املزيد من الضوء عىل العالقة
بــن اإلصابة بالنــوع األول من الســكري وأمراض
مناعة ذاتية أخرى مثل تلك التي تصيب الغدة الدرقية
واألمعاء.
ويهاجم الســكري من النــوع األول جهاز املناعة
البنكرياس ويدمر الخاليا املنتجة لألنسولني فيه وعادة
ما يصاب املرىض بعد ذلك بأنــواع أخرى من أمراض
املناعــة .ويف الواقع أظهرت الدراســة الحالية أن 27
باملئة من مرىض النوع األول من السكري يعانون من
مرض مناعة ذاتية واحد عىل األقل.
وقال الدكتور جينج هيوز كبري الباحثني يف الدراسة
من كليــة الطب يف ســانت لويس التابعــة لجامعة
واشنطن إن الدراســة الجديدة خلصت أيضا إىل نتائج
مفاجئة بشأن املراحل املبكرة واملتأخرة يف العمر التي
قد تظهر فيها تلك املشكالت الصحية.
وأضاف هيــوز «النمط الذي ظهــر كان مفاجئا.
أمراض املناعة الذاتية تبدأ يف الظهور يف مرحلة مبكرة
من الطفولة إذ إن نحو  20باملئة من األطفال الذين تقل
أعمارهم عن ســت سنوات مصابون بالفعل بأمراض
أخرى غري النوع األول من السكري».
وقال هيوز «ونتيجــة أخرى مفاجئة كانت أن عىل
الرغم من أننا توقعنا أن أمراض املناعة الذاتية قد تزيد
احتماالتها بشدة يف مرحلة معينة من العمر اكتشفنا
بدال مــن ذلك أن احتماالت اإلصابــة بأمراض املناعة
الذاتية تســتمر يف الزيادة مع تقدم املرىض يف العمر إىل
حد أن نحو  50باملئة ممن تفــوق أعمارهم  65عاما
أصيبوا بمرض مناعة ذاتية إضايف أو أكثر»
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أظهرت دراســة أمريكية حديثــة أن األرس التي تتنــاول وجبتها
الرئيســية أثناء مشاهدة التلفزيون تزيد احتماالت تناولها لطعام غري
صحي ويقل استمتاعها بالوجبات عن األرس التي تتناول العشاء بعيدا ً
عن شاشة التلفزيون.
ً
وكتب الباحثــون يف دورية (أبيتيت) أن هذا ينطبق أيضا عىل األرس
التي تتناول الطعام والتلفزيون مفتوح دون أن تركز عىل ما يعرض.
وقالت أماندا تروفهولز التي قادت فريق البحث يف رسالة الكرتونية
«تحمي الوجبات األرسية الكثري من الجوانب املتعلقة بصحة األطفال»
مضيفة أن اآلباء يمكنهم استغالل هذا الوقت ملتابعة األطفال وتعليمهم
كيفية تحديد مقدار طعامهم.
وقالت تروفهولز الباحثة يف جامعة مينيسوتا يف منيابوليس «تشغيل
التلفزيون أثناء تناول األرسة الطعام قد يقلل فرص التواصل بني أفراد
األرسة ويضعف اآلثار الوقائية للوجبة».
ومن أجل كشف الصلة بني مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الوجبات
واحتماالت اإلصابة بالسمنة لدى األطفال حلل فريق البحث تسجيالت
مصورة تخص  120أرسة لديها أطفال يف املرحلة العمرية ما بني ستة
أعوام و 12عاماً.
وقيم الباحثون مدى توافر العنارص الصحية يف الوجبات نفسها وما
إذا كانت األرس تشاهد التلفزيون أثناء تناول الطعام أم ال وأجواء تناول
الوجبة.
وتبني أن ثلث األرس ال تشــاهد التلفزيون أثناء تناول الوجبتني وأن
نحو ربع األرس تشــاهد التلفزيون أثناء تناول وجبة واحدة فقط و43
باملئة من األرس تشاهد التلفزيون أثناء تناول الوجبتني.
وكشــفت الدراسة أن األرس التي ال تشــاهد التلفزيون أثناء تناول
الطعام تناولت طعاما ً صحيا ً أكثر بشــكل ملحوظ مقارنة باآلخرين.
وكذلك تناولت األرس التي تشــغل التلفزيــون دون االهتمام بمتابعته
طعاما ً صحيا ً أكثر من األرس التي تتابع التلفزيون أثناء تناول الوجبات.
وتبني أيضا أن األرس التي تتناول الطعام أثناء مشــاهدة التلفزيون
تتناول وجبات رسيعة أكثر من األرس التي ال تشــاهد التلفزيون أثناء
الوجبات.
كما أن أطفال األرس التي تشــاهد التلفزيــون أثناء الوجبات أكثر
عرضة لزيــادة الوزن أو الســمنة عن أطفال األرس التي ال تشــاهد
التلفزيون أثناء تناول الطعام

بكتيريا الفم قد يكون
لها عالقة بالشقيقة
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توصلت دراسة أمريكية إىل أن بكترييا الفم قد
تكون لها عالقة بالصداع النصفي “الشقيقة”،
إذ وجد الباحثــون أن ميكروبات الفم موجودة
بصورة أكرب عند مرىض الصداع النصفي مقارنة
بغريهم.
وتعيش هذه البكترييــا يف الفم وتتغذى عىل
النرتات الذي يتحول أخريا إىل أكسيد النيرتوجني،
ويسبب أكســيد النيرتوجني توسعا يف األوعية
الدمويــة ،ويعتقد األطباء أن التوســع الكبري
لألوعية الدموية يف الدماغ هو أحد أسباب ظهور
الصداع النصفي املفاجئ.
وأجرى الدراســة فريق بحثي من كلية سان
دييغــو الطبية يف واليــة كاليفورنيا األمريكية،
وذلك وفقا ملا نقله موقع “دي فيلت” األملاني.
ويعتقد علماء كلية ســان دييغو الطبية أن
بكترييا الفم لها دور يف ظهور الصداع النصفي،
ويحاول العلماء معرفة تأثــرات بكترييا الفم
عرب إجراء دراسات موسعة.
وذكر العلماء أنه يف حال إثبات هذه العالقة بني
بكترييا الفم وظهور الصداع النصفي قد يحاول
العلماء “إجراء عملية تنظيف” للفم لتقليل آثار
الصداع النصفي ،نقال عــن موقع “دي فيلت”
األملاني ،غري أن النتائج ما زالت قيد البحث

قليل من المكسرات يوميًا
يقي من أمراض القلب
قال علماء إن تناول حفنة من املكــرات يوميا يمكن أن
يخفض خطر اإلصابة بأمراض القلــب والرسطان ويحد من
املضاعفات التي تؤدي إىل الوفاة املفاجئة.
وكشــف تحليل جامعة إمربيال كوليــدج يف لندن لعرشين
دراسة سابقة يف ذات السياق أن األشــخاص الذين يتناولون
أوقية (اونصة) يوميــا ً من املكرسات ينخفض خطر إصابتهم
بأمراض القلب التاجية بنســبة الثلث تقريبا ً وخطر اإلصابة
بالرسطان بنســبة  15يف املئة .وأشــارت النتائج كذلك إىل أن
تناول املكرسات يوميا ً من املمكن أن يقي من اإلصابة بأمراض
الجهاز التنفيس والســكري ،عىل الرغم من قلــة األدلة التي
تربهن عىل ذلك .وقالت الدكتورة داغفن أون من كلية الصحة
العامة يف جامعة امربيال كوليدج ،وإحدى املشاركني يف الدراسة
“لقد وجدنا خفضا ثابتا يف خطر اإلصابة بالعديد من األمراض
املختلفة ،وهو مؤرش قوي عىل أن هناك عالقة حقيقية كامنة
بني اســتهالك املكرسات والنتائج الصحية املختلفة .انه تأثري
كبري لكمية صغرية من الطعام”.
ومن املعــروف أن املكرسات ،خاصة الجــوز وبذور زهرة
الشــمس والجوز األمريكي ،تحتوي عىل نسبة عالية من املواد
املضادة لألكســدة ،التي يعتقد أنها تحمي خاليا الجســم من
التلف .وأشارت دراسات سابقة إىل أن املكرسات تحمي القلب
لكن هناك القليل مــن األدلة التي تؤكد فائدتها يف درء مخاطر
اإلصابة بالرسطان أو األمراض األخرى.
عىل الرغم من احتوائها لنسبة عالية من الدهون ،إال أن كل
املكرسات صحية ألنها تحتوي عىل الدهون غري املشبعة ،وكذلك
فهي غنية أيضا باأللياف واملغنيسيوم وفيتامني(هـ) .ويعتقد
أنها تحمي مــن أمراض القلب واألوعيــة الدموية عن طريق
مساعدة الجسم عىل تكســر الكوليسرتول وخفض مقاومة
الجسم لألنســولني .وهناك بعض األدلة عىل أن املكرسات قد
تقلل من خطر اإلصابة بالســمنة مع مرور الوقت بالرغم من
غناها بالدهون بنســب عالية .وقد نرشت نتائج الدراسة التي
أجراها الباحثون من جامعة امربيال كوليدج يف لندن والجامعة
النرويجية للعلوم والتكنولوجيا يف مجلة  BMCالطبية

المضادات الحيوية
لمكافحة الزهايمر
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يأمل األطباء بأن يكون العقار الذي توصلوا له أمالً
جديدا ً يف عالج رسطان الكىل
نرش فريق أبحــاث من علماء وأطبــاء أمراض
الرسطان يف جامعة سوانزي الربيطانية ما قالوا عنه
بأنه األمل القادم والحل املستقبيل الفعال لعالج أورام
رسطان الكىل باكتشــافهم ملزيج تركيبة كيميائية
صنعوا منها عقارا ً عالجيا ً أثبتت تجاربهم ودراساتهم
التي استغرقت ســنوات عديدة نجاحه يف إزالة هذه
األورام الرسطانية من الكىل وشــفاء املرىض بنسبة
عالية.
وأوضح هــذا الفريق الطبي بــأن مزجهم ملركب
يبيليموماب ونيفولوماب معا ً إلنتاج دواء نجح خالل
األشــهر األربعة األوىل من تجاربه األولية يف معالجة
نسبة  40يف املائة من أورام الكىل الرسطانية ليستمر
التحسن الحقا ً باالرتفاع حتى الوصول لنسبة مبرشة
لنحــو  10يف املائة من املرىض الذين خضعوا لربنامج
التجارب والدراسات عن هذا املرض .ويأمل األطباء يف
املستقبل القريب بعد توسيع وتطوير أساليب وطرق
تجاربهم وأبحاثهم اإلكلينيكية والنظرية أن تتحسن
نسبة مكافحة وتقليص هذا العقار العالجي الجديد
لتلك األورام الرسطانية التي يعاني منها نسبة ليست
بالقليلة من األشــخاص حول العالــم ويفتح آفاقا ً
جديدة لعالج وشفاء أمراض وأورام رسطانية أخرى
يف املستقبل بشكل عام
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أشــارت دراســة حديثة إىل أن املضادات الحيوية قد تكون
املفتاح ملحاربة مرض الزهايمر.
وقام باحثــون من جامعة شــيكاغو بإعطاء جرعات من
املضادات الحيوية الشائعة للفرئان ليكتشفوا انخفاض بروتني
يف الدماغ مسؤول عن تطور مرض الزهايمر.
وقال الباحثون إن املضــادات الحيوية تلعــب دورا ً مهما
يف تعزيز جهاز املناعة عند اإلنســان ليقوم بدوره يف مكافحة
الزهايمر وحماية الدماغ.
واكتشــف الباحثون أن العــاج طويل األمد باســتخدام
املضــادات الحيوية ،ارتبط مع انخفاض مســتويات لويحات
لزجة يف الدماغ ،تسمى بروتني «أميلويد بيتا» ،ترتاكم يف الدماغ
قبل عقود من ظهور أعراض املرض ،الذي يسبب فقدان الذاكرة،
ومشاكل يف اإلدراك.
وتبدأ عملية تراكم اللويحات اللزجــة ىف الدماغ البرشية يف
منتصف العمر ،وتســتمر لعقود دون أن يالحظها األشخاص،
وىف املراحل املتقدمة من املرض ،تبــدأ أعراضه يف الظهور عىل
شــكل اضطراب الذاكرة ،وضعف القــدرات املعرفية ،وعندها
يصعب العالج ،لــذا يبحث العلماء دائمً ا عــن الطرق املبتكرة
لتشخيص اإلصابة بالزهايمر قبل تفاقمه.
كما تبني للباحثني ً
أيضا ،أن املضادات الحيوية ساعدت عىل
تغيري بكترييا يف القناة الهضمية يطلق عليها (،)microbiome
لها دور يف تنشــيط الجهاز املناعي ،الــذي يقلل ظهور مرض
الزهايمر.
وقال فريــق البحث «لن يكون هناك عىل األرجح عالج فعال
ملرض الزهايمر يف القريب العاجل ،ألن الدراسات أثبتت أن هناك
تغريات تحدث يف الدمــاغ والجهاز العصبي املركزي قبل  15إىل
 20عامً ا من اإلصابة باملرض»

عندما تنكسر أو تسقط
سنك احتفظ بها
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يمكن أن تنكرس السن أو تسقط خالل ممارسة الرياضة
أو املالكمة ،أو بسبب حادث أو أثناء اللهو.
يقول طبيب األسنان ديتمار أوسرتايش“ :يعاني واحد من
كل طفلني من إصابة يف األســنان بحلول عمر الستة عرش..
وبنسبة  70باملئة تصاب القواطع الوسطى بالفك العلوي”.
ويوضــح يانجو بول اختصايص تقويم األســنان أنه كثريا
ما يفقد األطفال ســنا بأكملها بمــا يف ذلك الجذر ألن ثبات
عظام الفك يكون لينا واليزال ينمو ،ما يسهل خلخلة السن
وســقوطها .ويقول الخرباء إن عمر الشخص ليس مهما يف
حال فقدان سن فاملهم هو التحرك الرسيع إلمكانية إنقاذها.
ويجب جمع السن أو األجزاء املكســورة منها وإحضارها
إىل طبيب األســنان ،الذي عادة ما يمكنه لصق السن وحتى
أحيانا يمكنه إعادة زراعتها بعد سقوطها من عظام الفك.
غري أنه يجب نقل السن املكسورة بشكل مالئم .وال يجب
تنظيفها ال باملاء أو الكحــول .ولكن أيضا يجب عدم تركها
تجف ،وإال ستكون أقل ثباتا يف الفم ويتغري لونها مع الوقت.
إذا سقطت الســن بجذورها فيجب أال يتم اإلمساك بها
سوى من حافتها ،ألن سطح السن مغطى بخاليا حساسة
تســاعد يف إعادة ربط الســن بالفك ويمكن أن تموت خالل
ثالث إىل خمس دقائق يف الهواء الجاف.
وفكرة حمل الســن املكسورة يف منديل فكرة سيئة نظرا
ألنها ستجعل السن تجف.
ولكن الطريقة املثالية هي وضعها يف علبة إنقاذ الســن
التي توجد يف الصيدليــات وتحتوي عىل محلول مغ ٍذ للخاليا
يحفظ األنسجة عىل سطح الجذر.
وأشار أوسرتايش إىل أن «هذا يسمح بإعادة زرع السن يف
مكانها ويمكن أن تســاعد الخاليا التي تم حفظها يف إعادة
زرع السن»

تناول اللفت في سن
مبكرة يطيل القامة؟
خلصت دراسة مرصية إىل قدرة نبات اللفت (الشلغم)
الذي ينمــو يف املناطق ذات املناخ املعتــدل ،عىل مقاومة
هشاشــة العظــام وآالم املفاصــل ،إذ «يمد الجســم
بالكالسيوم والبوتاســيوم ،ما يساعد عىل تقوية العظام
والعضالت .كما أن تناوله يف سن مبكرة يطيل القامة».
وأكــدت أماني الرشيف من كليــة الصيدلة يف جامعة
األزهر ،أن هــذه النبتة تعزز قدرة الجهــاز املناعي عىل
مقاومة نــزالت الربد وأزمات الربو ألنهــا «تحتوي عىل
مضادات األكســدة التي تنظف الجســم من جسيمات
ضارة ناتجة من عمليات الحــرق والوظائف الحيوية».
الجذر املنتفخ ،واألوراق التي يتخلص منها
واملفيد هنا هو ِ
بعض الناس ،عىل رغم أنها تشــتمل عىل أضعاف املعادن
والفيتامينــات املوجودة يف الجذور .ونصحت الدراســة
باســتخدام األوراق مع الجذور يف إعداد السلطة أو حتى
طهوهما ،مشرية إىل أن االستخدام الشائع بتمليح اللفت
يفقده الكثري من فوائــده ،خصوصا ً عند تخزينه لفرتات
طويلة .وعدَّدت الدراسة االستخدامات الطبية لذلك النبات
عرب برامج الديتوكس لتخليص الجســم من السموم ،إذ
إن تناوله يوميا ً ينشــط الكبد ويقلل احتماالت اإلصابة
برسطــان الثدي والقولون ،وتســاعد أليافه عىل الهضم
وامتصاص الســموم من األمعــاء ،إضافة إىل قدرته عىل
تقوية عضلة القلــب عرب فيتامني «ك» وحمض الفوليك،
ومواجهة تص ّلب الرشايني.
ويفيد اللفت يف تقليل احتماالت اإلصابة بمرض الناسور
الحتوائه عىل األلياف التي تساعد عىل الهضم وتحافظ عىل
صحة األمعاء ،ومركبات الكربيت التي تثبط نمو البكترييا
الضارة مثل امليكروب الحلزوني أو «الهليكوباكرت» ،والتي
تؤدي إىل قرحة املعدة

عالج اضطرابات النوم
يقلل خطر الحوادث
على الطرق

يعترب تحديــد الربنامج العالجي ملرىض الشــلل
الرعاش (باركنســون) بمثابة تحــد كبري لألطباء
املتخصصني نظرا ألن هؤالء املــرىض يحتاجون إىل
متابعة مســتمرة لحالتهم املرضية واألعراض التي
يعانون منها.
ولكن فريق من الباحثني بقســم الهندسة الطبية
يف جامعة رود إيالند بالواليات املتحدة نجحوا يف قطع
شوط طويل من أجل حل هذه املشكلة.
ويقول كونــال مانكوديا رئيــس مخترب أجهزة
القياسات القابلة لالرتداء بالجامعة إنه يبحث كيفية
تحويل القفازات والجوارب واملالبس بل واألحذية إىل
أجهزة متقدمة من الناحية التكنولوجية لتحســن
حياة األصحاء واملرىض.
وتركز أبحاث مانكوديا عىل ابتكار منســوجات
ذكية يمكــن تحويلها إىل مالبس مــزودة بأجهزة
استشــعار وبرمجيات لجمع بيانات طبية خاصة
باملرىض حتى عندما يكونــون يف منازلهم وتوصيل
هــذه البيانــات إىل األطباء من أجل اتخــاذ قرارات
عالجية سليمة عن بعد.
وتمثل القفــازات الذكية آخر ابتــكارات فريق
البحث حيث أنها مزودة بأجهزة استشعار يف أطراف
األصابــع لقياس معدل االرتعاشــات والتصلبات يف
األطراف ،وهي من األعراض الشــائعة لدى مرىض
الشلل الرعاش.
وتقوم القفازات الذكية بإرســال جميع البيانات
إىل تطبيقات خاصة تعمل عىل الهواتف الذكية ،والتي
تقوم بدورها بإرسالها إىل أطباء األعصاب املتخصصني
يف مكاتبهم ،حسبما أفاد املوقع اإللكرتوني «ساينس
دييل» املعني باألبحاث والدراسات العلمية.
ويستطيع األطباء بهذه الطريقة تعديل الربنامج
العالجي لــكل مريض عىل أســاس يومي ،من أجل
ضمان أن أسلوب العالج يحقق النتائج املرجوة دون
اضطــرار املريض للقيام بزيــارات متكررة مجهدة
للعيادات الطبية
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لمراقبة أعراض مرض
الشلل الرعاش
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تشري دراســة إيطالية إىل أن سائقي الشاحنات التجارية الذين
يتلقون عالجا من مشكلة انقطاع التنفس خالل النوم ملدة عامني
قد يقل خطر تعرضهم لحوادث إىل مستوى السائقني غري املصابني
بهذا املرض.
ويقول معدو الدراسة يف دورية طب النوم إنه بالنسبة للسائقني
املحرتفني فإن فحص وعالج اضطرابات النوم والتحكم فيها البد أن
يكون إجباريا لتقليل خطر الحوادث وتحسني السالمة عىل الطرق.
وقال لويجي فرييني -ســرامبي مدير مركز اضطرابات النوم
يف جامعة فيتا -ساليوت سان رافائيل يف ميالنو لرويرتز هيلث إن
«الفحص بشأن انقطاع التنفس خالل النوم يف سائقي الشاحنات
الثقيلة ال بد وأن يكون أحد أولويات السالمة العامة».
وأضاف أن «الدراسة تسلط الضوء عىل أهمية وسيلة الفحص
من أجل اضطرابات التنفس املتعلقة بالنوم يف السائقني التجاريني».
وقال ستيفانوس كاليس من كلية طب هارفارد يف بوسطن «يف
اآلونة األخرية ثبت أن انقطــاع التنفس خالل النوم الذي لم يُعالج
بني ســائقي الشــاحنات يف الواليات املتحدة يؤدي إىل زيادة خطر
التعرض لحوادث خطرية كان يمكن تفاديها بواقع خمسة أمثال».
وال بد وأن يُجري سائقو الشاحنات التجارية يف الواليات املتحدة
فحوصا طبية كل عامني لتقييم لياقتهم البدنية لقيادة شــاحنة.
ولكن اإلدارة االتحادية لسالمة املركبات ال تُلزم سائقي الشاحنات
بإجراء فحص بشــأن انقطاع التنفس خالل النوم .ويف السنوات
األخرية حثت الهيئة القومية لســامة وسائل النقل إدارات وزارة
النقــل بما يف ذلــك اإلدارة االتحادية لســامة املركبات عىل تبني
الفحص اإلجباري للسائقني.
وقال كاليس إن «البيانات الحديثة تظهر زيادة يف خطر التعرض
لحوادث بسبب عدم عالج انقطاع التنفس خالل النوم».
“عىل جهات تنظيم وســائل النقل أخذ مسألة انقطاع التنفس
خالل النوم عىل محمــل الجد ووضع معايــر صارمة للفحص
باإلضافة إىل القيام بتدابري للتشخيص وضمان االنصياع للعالج»

اختارها لكم :الدكتور قيصر كباش

األم واالبن
من أروع ما كتب الشيخ علي الطنطاوي:
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يقول أحد الشباب :حدث خالف بيني وبني والدتي حتى وصل
إىل اعتالء األصوات ،وكان بني يدي بعض األوراق الدراسية رميتها
عىل املكتب وذهبت لرسيــري والهم قد تغىش عىل قلبي وعقيل..
وضعت رأيس عىل الوســادة كعادتي كلما أثقلتني الهموم حيث
أجد أن النوم خري مفر منها ..خرجت يف اليوم التايل من الجامعة
فأخرجت هاتفي الجوال وأنا عىل بوابة الجامعة وكتبت رســالة
أداعب بها قلب والدتي الحنون وكان مما كتبت :سمعت أن باطن
قدم اإلنســان ألني وأنعم من ظاهرها فهل يأذن يل قدمكم بأن
أتأكد من صحة هذه املقولة بشفتاي؟؟
وصلت للبيت وفتحت الباب ووجدت أمي تنتظرني يف الصالة
ودموعها عىل خدها ..قالت :ال لن أسمح لك بتقبيل قدمي ،وأما
املقولة فصحيحة ،وقد تأكدت من ذلك عندما كنت أقبل قدميك
ظاهرا ً وباطنا ً يوم أن َ
كنت صغرياً.
ففاضت عيناي بالدموع.
ســرحلون يوما ً بأمر ربنا ..فتقربوا لهم قبل أن تفقدوهم
وإن كانوا قد رحلوا فرتحموا عليهم وادعو لهم

طرفة:
الموظف والمدير
يف حفل بسيط يف إحدى الرشكات قال املدير طرفة ..فضحك جميع
املوظفني إال واحد!!
فسأله املدير :شكلك ما فهمت الطرفة؟
رد املوظــف :ال أنا فهمتها ..ولكنني قدمت اســتقالتي أمس من
رشكتكم وال حاجة يل للمجاملة بعد اليوم

من روائع الشعر:
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قصيدة خالدة لحطان بن المعلى يذكر فيها فقره بعد رغد العيش وبناته
الالتي من أجلهن يرضخ لحكم القدر:

أنزلنـــي الدهـــ ُر عـــى حُ ِ
كمـــه
ْ
ـــر ِ
الغنـــى
بوَف
وغالنـــي الدهـــ ُر
ِ
أبكانـــي الدهـــ ُر ،ويـــا طاملـــا
ٌ
ُنيـــات كزغـــب القطـــا
لـــوال ب
لـــكان يل مُ ْ
ضطـــ َربٌ واســـ ٌ
ع
بيننـــا
أوالدُنـــا
وإنمـــا
ِ
هبـــت الريـــحُ عـــى بعضهـــم
لـــو

عـــال إىل َ
ـــض
خ ْف
شـــامخ
مـــن
ِ
ٍ
ٍ
فليـــس يل مـــا ٌل ســـوى ِعـــريض
أضحكنـــي الدهـــ ُر بمـــا يُـــريض
ُردِ د َ
بعـــض
بعـــض إىل
ْن مـــن
ِ
ٍ
ِ
والعـــرض
ذات الطـــول
يف األرض
ِ
أكبادنـــا تمـــي عـــى األرض
المتنعـــت عينـــي مـــن َ
ْ
الغمْ
ـــض
ِ

لوحة الموناليزا
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سأل السلطان وزيره يوماً :ما بال الخادم أسعد مني يف حياته؟؟
وهو ال يملك شــيئا ً وأنا الســلطان املتوج لديّ كل يشء ولكني
متكدر املزاج..
فقال له الوزير :يا موالي جرب معه قاعدة الـ 99وترى ..ضع 99
دينارا ً يف رصة عند باب بيته يف الليل وأكتب عىل الرصة  100دينار
وأطرق بابه ..وانظر ماذا سيحدث!!
فعل الســلطان ما قاله الوزير ..فأخذ الخادم الرصة وملا عدها
قــال :ال بد أن الدينار الباقي وقع يف الخــارج ..فخرج هو وأهل
بيته كلهم يفتشــون ،وذهب الليل كله وهم يفتشون ..وغضب
األب ألنهم لم يجدوا هذا الدينار الناقص وثار عليهم بســببه بعد
أن كان هادئاً ..وأصبح يف اليوم الثاني متكدر الخاطر ألنه لم ينم
طوال الليل ..وذهب إىل السلطان عابس الوجه ،غري مبتسم معكر
املزاج ناقم عىل حاله ..فعلم السلطان ما معنى الـ.99
أننا نىس الـ 99نعمة وهبنا الله إياها ..ونقيض حياتنا كلها نبحث
عــن النعمة املفقودة ..نبحث عن ما لم يقدره الله لنا ومنعه عنا
لحكمة ال نعلمها ونكدر عىل أنفسنا وننىس ما نحن فيه من نِعم.
لنستمتع بالتســعة والتسعني نعمة ولنشــكر الله عىل فضله
وكرمه ..ولنئ شكرتم ألزيدنكم

قصة مثل:
أو َكتَ ا َو ُف َ
َي َد َ
وك نَ َف ْخ
اك ْ
أصل هذا املثل :أن رجالً كان يف جزيرة من جزر
زق نفخ فيه فلم يحسن
البحر ..فأراد أن ُ َ
يعب عىل ٍ
إحكامه ،حتى إذا َّ
توســط البحر خرج الهواء من
الزق فغرق ..فلما غشــيه املوت اســتغاث برجل
ِ
فقال له :يداك أوكتا وفــوك نفخ ..ويرضب هذا
املثل ملن يجني عىل نفسه إىل الهالك
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لقد رســمها العبقري اإليطايل ليوناردو دافنيش قبل حوايل
 500عام ،واستغرق رســمها اربع سنوات منذ عام 1503
حتى .1507
ما يميز لوحة املوناليزا أن ليوناردو رسمها بطريقة مبتكرة
يف ذلك الوقت ،حيث قبل املوناليزا كانت ترسم لوحات للجسم
بشكل كامل وترسم بشــكل ثنائي األبعاد ،ولكن ليوناردو
قدم مبدأ الرسم املجســم ثالثي األبعاد يف هذه اللوحة ،هذه
التقنية كانت جديدة وقتها ،وقد قلده العديد من الرســامني
اإليطاليني املعارصين مثل رافائيل.
ويعتقد أن الصــورة الحالية للموناليــزا غري كاملة ألنها
اســتغرقت وقتا ً طويالً حتى أن ليوناردو كان كلما يسافر
يحمل معه اللوحة ليعرض أســلوبه الجديد ومهاراته ،كما
يوجد لوحات منسوخة تظهر تفاصيل جانبية إضافية ،كما
قدم ليوناردو تقنية جديدة يف ذلك الوقت يف هذه اللوحة وهي
تقنية الرســم املموه ،حيث تتداخل األلوان بصورة ضبابية
لتشكل الشكل ،نفس هذه التقنية اعتمدها ليوناردو ليعطي
انطباع العمق يف الخلفية لهذه اللوحة حيث يتناقص وضوح
الصورة يف الخلفيــة كلما ابتعدت التفاصيل ،وهي تقنية لم
تكن معروفة قبل هذه اللوحة ،فرسومات ذلك العرص كانت
تعطي نفس املوضوع لجميع محتويات اللوحة.
وقد أثــارت اللوحة الكثري من الجدل منــذ ظهورها نظرا ً
لالبتسامة الغامضة للمرأة التي قيل إن دافينيش كان يستأجر
مهرجا ً لكي يجعل املوناليزا تحافظ عىل تلك االبتسامة طوال
الفرتة التي يرسمها فيها ،أحرض ليوناردو اللوحة إىل فرنسا
عام 1516م واشرتاها ملك فرنسا فرنسيس األول

أهم عشرة مستجدات علمية في 2016

اختارت مجلة ساينس العلمية األميركية ما رأته أهم
عشرة اكتشافات علمية شهدها العام الماضي
62

حديقة آفاق
طب األسنان مارس  - 2017العدد 33

ونرشت املجلة العريقة هذه االكتشافات يف عددها وهي:
 -1اكتشــف باحثو مرصــد ليجو األمريكــي املوجات
الجاذبيــة الثنني من الثقوب الســوداء أثناء تصادمهما.
وكان عالم الرياضة األملاني ألربت أينشــتاين قد تنبأ قبل
قرن بأن الكتل املتســارعة ترسل مثل هذه املوجات .ومن
املنتظــر أن يم ّكن هــذا الدليل املبــارش األول عىل وجود
هذه الظاهرة من تطوير شــكل جديد تماما ً من أشكال
القياسات الفلكية.
 -2عثــر باحثون عىل أشــبه كوكب
باألرض خارج املجموعة الشمســية
وأطلق الباحثون عىل الكوكب اسم
«بروكســيما -ب» ،ورجحــوا أن
تسوده ظروف تسمح بالحياة.
ولكن ال تــزال هناك الكثري من
التساؤالت بشأن هذا االحتمال
حسبما أعلن الباحثون تحت
إرشاف جويليــم أنجالدا
اســكويده من جامعة
كوين مــاري يف لندن.
ويبعد نجم بروكسيما
سينتوري الذي يدور
حولــه الكوكــب
املكتشف نحو أربع
سنوات ضوئية من
األرض.
 -3برنامج ألفا جو الحاســوبي يهزم أحد أفضل العبي
لعبة جو يف العالم وبحركة لــم يتعلمها أصالً وهو ما كان
بمثابة لحظة عظيمة يف تاريخ الــذكاء االصطناعي حيث
كان الكثري من الخرباء املعنيني يقولــون قبل ذلك إن هذه
اللعبة التي تمارس عىل لوح ،معقدة ،حتى بالنسبة ألجهزة
الحواسيب الحديثة.
 -4نجح الباحثون يف وقف الشيخوخة وذلك خالل تجارب
عىل الفرئان؛ حيث جعلوا فرئان تم تعديل صفاتها الوراثية
قادرة عىل إفناء الخاليا الشــائخة يف أنســجتها ،مما ب ّ
طأ
حاالت االنسداد املرتبطة بتقدم السن ،والتي تحدث يف القلب
والكليتني واألوردة.
 -5برهن باحثون عىل أن باســتطاعة القردة هي األخرى
التعــرف عىل أخطاء اآلخرين وذلك بعــد أن كان الباحثون

يعتقدون حتى اآلن أن البرش فقط هم الذين يمتلكون هذه
القدرة التي تُعــ َرف أيضا بنظرية العقل والتي تعني القدرة
عىل تفسري ســلوك اآلخرين من خالل معرفة معتقداتهم
وطريقة تفكريهم .وتبلغ هــذه القدرة ذروتها يف إدراك أن
اآلخرين ترصفوا خالف ما كانوا يقصدونه أصال.
 -6تمكن باحثون من تصميم بروتينات يمكن استخدامها
تطعيما ً ضــد األنفلونزا .وتقوم الربوتينــات بدور الخيول
العاملة للخلية حيث تعجّ ل التفاعــات الكيميائية وتقوم
باالتصــاالت بني الخاليــا وتحمي
الجســم من الدخالء .قدم باحثون
عــام  2016بروتينات تم تصميمها
باســتخدام الحاســوب ثــم تمت
محاكاتها عمليا ً يف املخترب.
 -7نجح باحثون يابانيون يف استيالد
أجنة فرئان من بويضات تمت زراعتها
يف املختــر وذلك بعد أن أعــادوا برمجة
خاليا جذعية وتركوها تتطور ،ثم زرعوها
يف فرئان أنثى بعد عملية تخصيب صناعية.
وكانت النتيجة أن نشــأت فعال فرئان من
بعض حاالت الحمل وهذه الفرئان قادرة عىل
التناسل.
 -8قدم ثالثة فرق من الباحثني املتخصصني
يف علــم الجينات بيانات عن كيفية ســيطرة
اإلنســان الحديث عىل العالم قادما ً من أفريقيا
حيث عثر فريقان علميان من هذه الفرق الثالثة
عىل أدلة أن اإلنسان العاقل غادر القارة األفريقية
إال موجة نزوح اضطرارية واحدة.
 -9ســيتوفر يف األسواق بداية من العام الجاري جهاز يمكن
حمله ملعرفة التسلســل النووي حيث يمكن استخدامه عىل
ســبيل املثال ملعرفة اندالع أوبئة يف مكان ما من العالم .كما
اســتخدم هذا الجهاز بالفعل يف املحطــة الفضائية الدولية.
وكان اإلنسان يحتاج ملخترب كامل ملعرفة هذا التسلسل سابقاً.
 -10ابتكار عدســات معدنية مصنوعة من ثاني أكسيد
التيتانيوم .ورغم أن ســمك هذه العدســات أرق من سمك
صفحة الورق إال أنها ّ
تكب بنفس قوة العدسات الزجاجية
التقليدية .ومن شأن هذه العدسات الجديدة أن تحدث ثورة
يف عالــم املجاهر «امليكروســكوبات» ويف كامريات أجهزة
الهاتف املحمول
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أشياء تفادى استخدامها في السفر

3
4

إن ارتــداء هذا النوع مــن املالبس يعرضك
للخطر واالعتــداء ،كونك تثري غضب اآلخرين
ممن يخالفونك دينك أو نظام دولتك.
الكعب العالي:

العديد من النســاء تفضل أن تكمل أناقتها
بكعب عايل غري مريح ،لتميش ساعات عديدة
يف أرض غري مستوية معرضة صحة قدميها
وظهرها للخطر من أجل األناقة.
األلوان المبهرجة:

دائما ً ما تكــون األلــوان املبهرجة ملفتة
لالنتباه ،حاول أن تندمــج مع اآلخرين ال أن
تالحقك العيون والتعليقات يف كل مكان.
المالبس الضيقة أو المكشوفة:

حاول تجنب لبس هذا النوع من املالبس كونه
مخالف لذائقة العامة يف أغلــب دول العالم،
باإلضافــة إىل أنه مرض بصحتــك فاملالبس
الضيقة تعيق حركتك الدموية أما املكشــوفة
فقد تعرضك للربد واملرض.

5
6
7

يف العديد من األماكن يف العالم تعترب األحذية
الرياضية مخالفة رصيحة للذوق العام كونها
خاصة ملمارســة الرياضة .أما الصنادل فهي
مناسبة فقط حول املدن الساحلية.

المجوهرات والساعات الثمينة:

إن ارتداء األغراض الثمينة يف السفر يعرضك
للرسقة واالحتيــال ،لذلك تجنب ارتداء كل ما
هو غايل حماية لنفسك أوال ً وحماية ألغراضك
الثمينة.

تعليق الكاميرا حول رقبتك طوال الوقت:

إن تعليق الكامريا حــول رقبتك قد يعرضك
ملشــاكل صحيــة ،باإلضافــة إىل أنها داللة
واضحة عىل أنك ســائح مما يعرضك للرسقة
واملالحقة
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المالبس الدينية أو العسكرية أو التقليدية:

األحذية الرياضية والصنادل:

Venue

March 20-22، 2017

28th Annual American Dentistry Congress

Orlando، USA

March 20-22، 2017

20th Annual World Dental Summit

Rome، Italy

April 17- 19، 2017

24th International Conference and exhibition
on Dentistry & Oral Care

Dubai، UAE

April 24- 26، 2017

23rd Annual Meeting on General Dentistry

Frankfurt، Germany

May 04-05، 2017

2nd International Conference and Expo
on Dentistry of Prosthodontics

Toronto، Canada

May 22-23، 2017

30th International Conference onDental Science &
Advanced Dentistry

Las Vegas، USA

June 19-20، 2017

26th Global experts meet onOral Health and Therapy

Dubai، UAE

July 17-18، 2017

23rd Global Dentists and Pediatric
Dentistry Annual Meeting

Munich، Germany

September 17-19 2017

33rd International Conference on Dental Management

Kuala Lumpur، Malaysia

October 02-04، 2017

36th International Conference onDental Health

Toronto، Canada
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Date

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة
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د /سميرة مصطفى عسيالن

أ /سامي بن محمد الفزع

ت 0126402000 :حتويلة 73946

ج0505931791 :

د /سعيد بن يحيى اليامي

sds.jeddah2016@gmail.com

samialfazae@yahoo.co

منطقة المدينة المنورة
د /سليمان بن فارج التميمي
ج0505313179 :
ت0148462615 :
ف0148460550 :
ص.ب  5043املدينة املنورة
محافظة العاصمة المقدسة
ج0506526293 :
ص.ب  57550مكة 21955
ت 012553008 :حتويلة 115
ف0125530071 :
m_alotaibi@hotmail.com
محافظة الطائف
د /عبداهلل بن فالح النفيعي
ج0555700711 :
ت0127494398 :
ف0127450296 :
ص.ب  3366الطائف
alnofaie@hotmail.com

ت0175225167:
alyami.s@hotmail.com

د/محمد بن عبدالرحمن الفارسي
ج0562242227 :

منطقة القصيم

ت0172419495 :

د /خالد بن علي الطريفي

mohd@drmohdalfarsi.com

ج0504179997 :

منطقة الباحة

dr-traifi@hotmail.com

د /محمد بن مسفر الغامدي
ج0540773388 :

منطقة جازان

ت0177253916 :

د /عبدالوهاب بن حسني األمير

ف0177274010 :

ج0500084332 :

ص.ب  282الباحة مركز طب األسنان
dr.mohammed1986@hotmail.com
محافظة القريات
د /طالل بن عويد العنزي
ج0504869601 :

منطقة حائل
د /معزي بن إبراهيم املنصور
ج0505274972 :
ت0165326436 :

ت 014642999 :حتويلة 104

ف0165336762 :

ف0146426124 :

ص.ب  656حائل

talalenazi@yahoo.com

mmoazzy@hotmail.com

منطقة الجوف
د /بدر بن كرمي الزارع

محافظة بيشة

ج0505391642 :

د /محمد بن عايض العمري

ت046251570 :

ج0534492296 :

bkalzarea@ju.edu.sa

محافظة ينبع
د /وسيم بن عبداحلميد الزمعي
ج0504592862:
wh-alzemei@moh.gov.sa
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د /مشاري بن فرج العتيبي

منطقة عسير

ج0551517171 :

تواصل

محافظة جدة

محافظة الخبر

منطقة نجران

بقلم :د .فواز بن سعيد القحطاني
رئيس التحرير

مقال
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كليات طب األسنان و البحث العلمي:

الواقع و المأمول
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منذ إنشاء أول كلية طب أسنان بجامعة امللك سعود يف عام ١٣٩٥هـ  ،والتي
كانت الحاضنة  ،مصدر اإللهام لتخصص طب األســنان بالوطن العربي  ،ومع
استمرار الدعم الال محدود من حكومة اململكة العربية السعودية  ،وإيمانًا منها
بأهمية هذا االختصاص و حيويتــه  ،أصبحت بالد الحرمني الرشيفني مرجعً ا
مهمًّ ا لعلوم طب األسنان ،فتم إنشــاء ما يزيد عن  ٢٨كلية متخصصة يف طب
األسنان وعلومه  ،وهذه الكليات تهتم جميعً ا بتخريج كادر طبي مميز ،يستطيع
تقديــم الخدمة العالجية الالزمــة للمرىض  ،باإلضافة للخدمــات املجتمعية
والتوعوية التي تقوم بها بالتعاون مع املؤسســات الحكومية وجمعيات طب
األســنان  .ويعترب البحث العلمي أحد الركائز الرئيسة  ،واملعول املهم لتحريك
النمو الفكري و مواكبة التطورات الرسيعة يف علوم طب األسنان.
وتعاني العديد من كليات طب األسنان عدم وجود مراكز لألبحاث وحاضنات
لألفكار واالخرتاعات  ،مما يعيق عجلة التقدم واإلنتاج  ،فالبحث العلمي و كذلك
االخرتاعات و تطويرها هي مقياس لتقدم الشعوب  ،و تعترب أحد الروافد املهمة
لبنــاء االقتصاد املعريف واملايل  ،والكثري من الجامعــات العريقة يف بالدنا تزخر
باإلمكانات و مراكز األبحاث املتطورة والتي ليس لها مثيل بالعالم لكن لألسف
االســتفادة الفعلية من هذه االمكانات ال تصل إىل املستوى املأمول ،والعديد من
كرايس البحث أنشــئت و تم رصف مبالغ طائلة عليها للوصول إىل نتاج علمي
نستطيع من خالله التوصل إىل تطوير منتج يرفع من مستوى الخدمة الصحية
املقدمة أو يقلل من الزيادة امللحوظة يف أمراض الفم و األســنان  .ويف حقيقة
األمر لم تعد كرايس أو مراكز البحوث يف العديد من الجامعات مرجعً ا مهمًّ ا يتم
من خاللها توحيد الجهود والرشاكة البحثية للرقي باملنتج العلمي  ،بل أصبحت
حمال ثقيال يســابق الزمن للخــاص منه  ،وترجع فائدته فقط لألشــخاص
القائمني عليه .
لكن عندما تتوحد األهداف والغايات إلعالء راية هذه البالد  ،وجعلها مرجعا
مهمًّ ا للبحوث العلمية لطب األسنان وعلومه  ،ستجد هناك رشاكات بحثية عىل
مستوى الكليات و املؤسسات يف اململكة  ،تسعى حثيثة لالستفادة من اإلمكانات
الهائلة  ،واســتغالل جميع املوارد املتاحة لتطوير البحث العلمي  ،والوصول به
إىل مصاف العالم املتقدم من خالل هذه املنصة العلمية املهمة  .وألننا نفتقد إىل
وجود مركز أبحاث وطني يتم من خالله توحيد الجهود  ،واالستفادة التامة من
مراكز البحوث بكليات طب األسنان ،فإنه يتواجد من خالل هذه البوابة العديد
من الباحثني يف مجاالت طب األســنان املختلفة يوفر بطريقه سهلة و ميرسة
تكوين فريق بحثي متخصص من كليات مختلفة للوصول إىل الغاية املنشودة،
هذه املنصة العلمية ســتزيد من كفاءة األبحاث املنشورة  ،و ستثري املعرفة و
تبادل الخربات بني الباحثني ،فالعالم اليوم يف سباق للوصول إىل اكرب عدد ممكن
من املعرفة املثمرة  ،والتي تمكن من الوصول إىل حل مشكلة معينة أو اكتشاف
حقائق جديدة

.xplore the future of
composite technology

1

VITA® is not a registered trademark of Dentsply Sirona.

ceram.x® SphereTEC™ one
Universal Nano-Ceramic Restorative
The unique SphereTEC™ technology takes handling comfort to the next level.
• Excellent adaptation and sculptability
• Ingenious simple shading system: 5 shades to cover the full VITA®1 range
• Fast and easy polishing for outstanding gloss
• Natural esthetics
dentsplysirona.com

