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نودع عامً ا ونستقبل عامً ا جديدًا يف مسرية جمعيتنا الغالية :الجمعية
السعودية لطب األســنان ..وخالل هذه املسرية نالحظ أحداث وتطورات
مهمة يف وطننا الحبيب ،اخترصها أمرينا الشــاب صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن عبدالعزيــز ويل العهد ونائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الدفاع يف لقائه األخري مع صحيفة (نيويورك تايمز) حيث
وضع املنهج وكوّن الرؤية ملا يُراد فعله لتحويل مجتمعنا املســتهلك إىل
مجتمع منتج ..إنه نموذج لرجل الدولة املتسلح باملهارات العلمية والوعي
األخالقي نحو وطن ينتظر منا الكثري ..الكثري.
وهذا ما عرب عنه الكاتب األمريكي الشــهري (توماس فريدمان) حني
قال« :الشباب السعودي لديهم اآلن قائد شاب يقود اإلصالحات ..ويتحدث
لغة التكنولوجيا ورغبته باالنطالق برسعة فائقة نحو املستقبل».
وعىل أرض الواقع ويف مختلف الوســائل اإلعالميــة ومواقع التواصل
االجتماعي يمكن رصد حالة التفاؤل التي يعيشــها املواطنون بمختلف
رشائحهم بالخطوات العملية التي تنفذها الدولة ملكافحة الفســاد مما
يعكس حالة الوعي واإلحســاس باملســؤولية الوطنية التي يتمتع بها
املواطن الســعودي ،خاصة وأن وعي املواطن وثقتــه بقيادته وقيامه
بواجبه الوطني عوامل مهمة يف بناء املستقبل.
إنه مستقبل زاهر بإذن الله وبهمة شبابنا الواعد خلف قيادتنا الحكيمة
والتي تسعى لتطوير اإلنسان أوال ً ليقود مسرية أمتنا نحو رؤيتها .2030
وهذا ما قاله مليكنا املفدّى –حفظه الله -يف حفل منحه شهادة الدكتوراة
الفخرية من جامعة موسكو« :نحن يف اململكة نويل اهتماما ً كبريا ً بإيجاد
جيل جديد يسهم يف بناء الحضارة اإلنســانية ..وأدعو الجامعات إىل مد
جســور التواصل وتطوير البحوث املشــركة واالهتمام بالعلم وتطوير
الكفاءات البرشية ..وأن علينا تكوين أجيال متعلمة تقود املجتمعات».
هذا هو امللك الوالد الذي زرع يف قلوبنا جميعا ً وخاصة يف قلب ويل العهد
األمني روح القيادة وفكر محبة الوطن.
ونحن يف الجمعية السعودية لطب األسنان ســنبقى الجنود األوفياء
لقيادتنا الرشــيدة ونســعى جاهدين للرقي بالخدمات الصحية لرفع
السوية العلمية ألطباء األسنان عىل امتداد مملكتنا الغالية
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بحضور ســعادة مدير عام اإلدارة العامة للخدمات
الطبية للقوات املســلحة اللواء الدكتور /سليمان ابن
محمد املالك افتتحت صباح الثالثاء (1439/02/04هـ)
فعاليات املؤتمر العاملي الثالث ملركز طب األسنان ومعهد
األمري عبدالرحمن للدراسات العليا لطب األسنان وذلك
بقاعة األمري سلطان بفندق الفيصلية.
وقد مثل الجمعية الســعودية لطب األسنان خالل
حفل االفتتاح ســعادة الدكتور /فهد بن عيل الشهري
رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وبُــدأ الحفل بتالوة آيات من الذكــر الحكيم بعدها
القت الدكتورة /مهــا بنت عيل املحيــا كلمة اللجنة
املنظمــة للمؤتمر رحبــت يف مســتهلها بالحضور
واملشــاركني وقالت :إن هذا املؤتمر يأتي تحت شعار
(نحو مســتقبل أكثر إرشاقاً) و يهدف إىل توفري منصة
رائدة متعددة التخصصات للباحثني واملمارسني لتقديم
ومناقشة أحدث االبتكارات والتقنيات الحديثة ،فضالً
عن التحديات العلمية والعمليــة والحلول املعتمدة يف

مجاالت طب األسنان وصحة الفم.
وأضافــت الدكتورة املحيا انه عــى مدى ثالثة أيام
ســيضم املؤتمر تجربة تعليمية فريدة وديناميكية من

ركن الجمعية يف املؤتمر العاملي الثالث
ملركز طب األسنان ومعهد األمري عبدالرحمن
للدراسات العليا لطب األسنان
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صور وأخبار
التعليمية يف بعض تخصصات طب األسنان إضافة إىل
برنامج طب األسنان العام املتقدم.
بعد ذلــك ألقى مدير عــام اإلدارة للخدمات الطبية
للقوات املسلحة ســعادة اللواء الدكتور /سليمان ابن
محمد املالك كلمــة االفتتاح أكد خاللها عىل شــكره
الجزيل ملقام خــادم الحرمني الرشيفــن عىل الدعم
الالمحدود لجميع مجــاالت التنمية والتعليم والصحة
يف بالدنــا الحبيبة وخري دليل عىل ذلك منح ( )19طبيبًا
وطبيبة من منســوبي الخدمات الطبيــة من القوات
املسلحة وســام امللك فهد بن عبدالعزيز ،ودعم البحث
العلمي والــذي هو جزء من خطــة الخدمات الطبية
للقوات املســلحة وكذلك دعم الفعاليات املســتقبلية،
واختتم ســعادته كلمته بالشكر للمشاركني يف املؤتمر
متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
ويف ختــام حفل االفتتاح قام اللــواء املالك بافتتاح
املعرض الطبي املصاحب للمؤتمر حيث تفقد وصحبه
األقســام املشــاركة باملعرض وخاصة ركن الجمعية
السعودية لطب األسنان
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خالل  9جلســات علمية مفصلة ،يف حــن يبلغ عدد
املحارضيــن العامليني أحد عرش محــارضً ا من أمريكا
وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا و تشييل ومالطا ولبنان
باإلضافة إىل  18محارضً ا مح ّليًــا يقدمون خالله 30
محارضة علمية حيث ت ّم اعتماد اثنني وعرشون ساعة
تدريب طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات
الصحّ ية.
بعــد ذلك ألقى اللــواء الطبيــب /عبدالرحمن ابن
ســليمان الغفييل رئيس املؤتمر كلمة ترحيبية رحب
خاللها بالحضور واملشــاركني وقال :يأتي انعقاد هذا
املؤتمر مواكبًا لرؤية اململكــة  2030لتطوير القطاع
الصحي وهذا ما ســعت إليه اإلدارة العامة للخدمات
الطبية للقوات املســلحة بتطوير شامل لجميع املدن
واملستشــفيات واملراكز الصحية التابعة لها ملا يف ذلك
من رفع ملســتوى الخدمة الصحية املقدمة ملنسوبي
وزارة الدفاع .
وبفضل من الله ســبحانه و تعاىل ثــم توجيهات
سعادتكم تمت املوافقة عىل تحويل قسم طب األسنان
إىل مركــز طب األســنان حيث يعترب مركــزا ً متقدمً ا
ومتكامــاً لجميع تخصصات طب األســنان و يقدم
جميع الخدمات العالجية ويعد مــن أكرب مراكز طب
األسنان املرجعية يف املنطقة.
كما ســاهم املركز واملعهد يف تأسيس والتدريب يف
الربامج التدريبية ملختلف التخصصات أحدثها برنامج
شــهادة االختصــاص الســعودي يف تخصص طب و
أمراض الفم و الذي بدا التدريب فيه قبل عدة اسابيع،
وايضا ً برنامج طب أســنان األرسة والذي سريى النور
قريبًا بمشيئة الله.
و الجدير بالذكر تم اعتماد معهد األمري عبدالرحمن
للدراســات العليــا كمركز تدريبــي مكتمل للربامج

بمشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان:

المؤتمر السعودي لتعليم طب
األسنان األول في جامعة األميرة نورة
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انتهــت فعاليات املؤتمر الســعودي لتعليم
طب األسنان األول يف جامعة األمرية نورة بنت
عبدالرحمن بتعاون الجمعية السعودية لتعليم
طب األســنان وكلية طب األسنان ،بدأ املؤتمر
يوم الخميس  16نوفمرب 2017م واستمر ثالثة
أيام متتالية بمركز املؤتمرات يف الجامعة .ويأتي
هذا املؤتمر ضمــن تحقيق رؤية  2030ملواكبة
كل ما هو حديث يف وســائل التعليم الطبي يف
مجال التعليم املستمر يف طب األسنان.
وقــد شــاركت الجمعية الســعودية لطب
األســنان ممثلة بسعادة الدكتور /فهد بن عيل
الشهري رئيس مجلس اإلدارة يف حفل االفتتاح

وكان لها ركن خاص يف املعرض.
وقد اســتهل املؤتمر أوىل جلساته بكلمة من
العميد املؤســس لكلية طب األســنان ورئيس
مجلس ادارة الجمعية الســعودية لتعليم طب
األســنان الدكتورة /ابتسام بنت محمد املايض
رحبت فيها بالحضور الكرام من عمداء كليات
طب األسنان ورؤســاء أقسام طب األسنان يف
املستشــفيات التدريبية وو كيــات وعميدات
جامعة االمرية نورة واملتحدثني واملتحدثات.
كما رصحت املايض بأن املؤتمر هو اللبنة األوىل
للجمعية لتطوير تعليم طب األسنان من خالل
استقطاب خربات عاملية ومحلية وبناء عالقات
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بحضور ممثلــن من القطاعات الخاصـــة
،وعمداء كليات طب األســنان مــن اململكة؛
ملناقشة املحاور الخاصة بتأهيل خريجني طب
األسنان للعمل يف القطاعات الخاصة لتحقيق
رؤية . 2030
اختتم املؤتمر بتكريم ( شــخصية 2017م)
لخدمة طب األســنان وهي تعد الجائزة األوىل
التي تمنح ألول سنة يف املؤتمر السعودي لتعليم
طب األســنان والتي أستحقها سعادة الدكتور
عبدالله الشــمري الذي عرب برأيــه يف املؤتمر
السعودي لتعليم طب األسنان بأنه مؤتمر فخم
وجديد بطرحه وشكر الدكتورة ابتسام املايض
عىل هــذه املبادرة ال قامــة مؤتمر متخصص
بالتعليم ممي ًزا جدًا.
وقامت عميدة الكليــة ورئيس مجلس ادارة
الجمعيــة الســعودية لتعليم طب األســنان
الدكتورة ابتســام املايض بجولة تعريفية عىل
مرافق الجامعة للمتحدثني واملتحدثات الدوليني
املشــاركني باملؤتمــر وقد خصــت كلية طب
األسنان واملكتبة املركزية واملرتو

صور وأخبار

ركن الجمعية يف املؤتمر السعودي لتعليم طب
األسنان األول يف جامعة األمرية نورة
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بني جميع املهتمني بطب األســنان وتعليمه يف
منطقة العالم العربي والخليج خاصة ،كما أن
املؤتمر يقدم فرص تعليمية مستمرة.
بدأ املؤتمر بأول محارضاته القيمة لألستاذ
الدكتور /عبدالله الشــمري املرشف العام عىل
كليات الرياض لطب األســنان ورئيس مجلس
إدارة الجمعية السعودية إلصالح األسنان والتي
كانت بعنوان «تعليم طب األســنان يف اململكة
ومواجهة التحديات ورؤية .»2030
تالها محارضة للزائرة األســتاذة الدكتورة
كارن ويست التي ألقت محارضة بعنوان عوملة
طب األسنان ،ثم محارضة الدكتورة /ابتسام
املايض بعنــوان املناهج املبتكــرة ،وقد توالت
مجموعة من املحارضات باقي أيام املؤتمر.
والجدير بالذكر أن املؤتمر ضم  18ورشــة
عمــل متخصصة يف تطوير أســاليب ومعايري
التعليم يف طب األســنان أكاديميًا واكلينيكيًا،
ً
ملصقــا علميًا تقدم ألول
كما تم عرض 115
مرة بطريقة إلكرتونية حديثة ومواكبة للعرص
ومصنفة عىل أســاس تعليمي اكلينيكي  ،وقد
تم االعالن عن امللصقــات الفائزة يف آخر يوم
للمؤتمر وكان نصيب كلية طب األسنان الحظ
األوفر :
فقد فازت امللصقــات العلمية ( التخصص
الرسيري ) كال ً من  :الدكتــورة /نورة العويد
والدكتورة /سلمى سعد الدين والدكتورة رجاء
البقمي والدكتورة ريم املدني.
أما الفائزات بامللصقات العلمية ( تعليم طب
االسنان ) كال ً من  :الدكتورة /سمية باسودان
والدكتــورة /مريم الســلمي والدكتور /عيل
الرشيف من جامعة املدينة املنورة.
أقيم ً
ايضــا باملؤتمر حلقــة نقاش بعنوان
(خريجي طب األســنان يف القطاعات الخاصة
برؤية  )2030حول التوجيهات العلمية للعمل
يف القطــاع الخاص لخريجي طب األســنان

الصحة تشدد على كتابة االسم
العلمي في الوصفة الطبية
10

أصدرت وزارة الصحة قــرا ًرا ينص بأنه

عىل الطبيب االكتفاء بكتابة االســم العلمي
يف الوصفة الطبية ،واســتثنى القرار الذي

صور وأخبار

اعتمده معايل وزير الصحة د.توفيق الربيعة
قائمــة األدوية التي تصدرهــا هيئة الغذاء
والدواء ويســتلزم رصفها االلتزام باالسم
التجاري.
ويأتي هذا القرار استمرا ًرا لجهود الصحة
ً
وانطالقا مــن سياســتها لضمان خفض
التكلفــة العالجية للمريض وتماشــيًا مع
سياسات منظمة الصحة العاملية يف تشجيع
وصف األدوية بأسمائها العلمية.
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وتعتــزم الصحة إطالق حملــة تعريفية
عىل مواقع التواصل االجتماعي لتفعيل هذا
القرار بهدف توعية املريض بحقه يف معرفة
البدائل املتاحة بالجودة ذاتها ومناســبتها
مليزانيته وكذلــك توعية املجتمع بالفرق بني
االسم العلمي والتجاري واآلثار املرتتبة عىل
االكتفاء باالســم التجاري فقط مع التأكيد
عىل حــق املريض يف الحصــول عىل وصفة
ورقية وتوضيح العقوبات املرتتبة عىل عدم
التزام املنشأة الصحية.
وأهابت الصحة بالجميــع التعاون معها
واإلبالغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من
خالل االتصال عىل الرقم .937
وأعادت الصحة التأكيد عىل كافة األطباء
يف القطاعني الخــاص والعام بالحرص عىل

وزير الصحة /د.توفيق الربيعة
صحة املرىض وتحقيق ســامتهم وجعلها
محــور اهتمامهم مع االلتــزام بأخالقيات
املهنة ونظام مزاولة املهن الصحية.
وكانــت وزارة الصحة قد أنشــأت وكالة
جديدة لتعزيز االلتزام تتوىل متابعة االلتزام
باألنظمــة وأخالقيات املهنــة يف القطاعني
الصحي العام والخاص ،حيث يأتي هذا القرار
تواصال ً للخطــوات التطويريــة والحمالت
املجدولة التــي تقوم بها الصحــة لتفعيل
الرقابــة والتحقق من مــدى التزام القطاع
الصحي وبمــا ينعكس إيجابًــا عىل جودة
الخدمات الصحية ويحقق رضا املرىض

«التخصصات الصحية» تعتمد العمل بالبطاقة اإللكترونية
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صور وأخبار

د .أيمن عبده

«الهيئــة» بجميــع فئاتهم من
أهمية لدى الجهات املوظفة ،حيث
ستتمكن هذه الجهات من االطالع
عىل صالحية البطاقة ومعلوماتها
عرب الرابط اإللكرتوني http://
 webapi.scfhs.org.sa/cardsيف
حني يســتطيع املمارس الصحي
من إنهــاء إجراءاتــه وطباعة
البطاقــة إلكرتونيًــا عرب نظام
«ممارس» .ونوه األمني العام بما
تبذله مختلف اإلدارات الحكومية
التي تعمل مع الهيئة من جهود يف
سبيل رفع كفاءة القطاع الصحي

والعمــل عىل تســهيل إجراءات
وتعامالت املمارســن الصحيني،
والرشاكة مــع «الهيئة» إلنجاح
خطتها اإلســراتيجية التي تركز
عىل رفع كفاءة القطاع الصحي
عــر حماية وتعزيــز الصحة يف
اململكة مــن خــال الكفاءات
الصحية املؤهلة عىل أعىل املعايري
وأفضل املمارســات ،وتعتمد عىل
عدد من املحاور يف سبيل تحقيق
طموحات املمارســن الصحيني
ومواكبة حاجاتهم املهنية وتعزيز
قدرات الكفاءات الوطنية
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اعتمــدت الهيئة الســعودية
للتخصصــات الصحيــة العمل
بالبطاقة اإللكرتونية للممارسني
الصحيني بحيــث يمكن للجهات
ذات العالقــة التــي ترتبط مع
«الهيئــة» التأكد مــن ترخيص
مزاولــة املهنــة إلكرتونيًا دون
الحاجة إىل البطاقــة التقليدية،
التي توقفــت طباعتها والتعامل
بهــا .وأكد األمني العــام للهيئة
السعودية للتخصصات الصحية
الدكتور /أيمن بن أسعد عبده أن
العمل بالبطاقة اإللكرتونية يأتي
يف إطار جهــود الهيئة الرامية إىل
تسهيل عملية الربط اإللكرتوني
ً
تحقيقا
مع الجهات ذات العالقة
ألهداف «رؤيــة اململكة »2030
التي تهــدف إىل تحقيق التكامل
بني عمــل الجهــات الحكومية.
وأشار إىل أن هذا اإلجراء نظ ًرا ملا
يمثله التأكد من رسيان تسجيل
املمارســن الصحيني يف سجالت

الجمعية السعودية لطب األسنان
تشارك في مؤتمر بيروت الدولي
12

صور وأخبار
برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد
ميشال عون وحضور رئيسة االتحاد العاملي
ألطباء األســنان ( )FDIالدكتــورة كاترين
طب األسنان يناير  - 2018العدد 35

كيل ،افتتح املؤتمر الدويل الســنوي السابع
والعرشون لطب األسنان يف العاصمة اللبنانية
بريوت وذلك يف الفرتة من  7-6أكتوبر 2017م.
وقد شــاركت الجمعية الســعودية لطب
األســنان يف أعمال هذا املؤتمر الدويل ممثلة
بسعادة الدكتور /فواز بن سعيد القحطاني
عضو مجلس اإلدارة والذي حرض اســتقبال
الرئيس عون لوفود مــن نقابات وجمعيات
أطباء األسنان العربية واألجنبية املشاركني
يف املؤتمر برئاســة الدكتور /كارلوس خري
الله نقيب أطباء األسنان يف لبنان.
وأكد الرئيس عون خالل اللقاء عىل أهمية
العمل الذي يقوم به أطباء األسنان لتحسني
حياة اإلنسان.

مهام االتحاد وأهدافه ،الفتة إىل أنه يمثل نحو
مليون طبيب أســنان يف حوايل  200جمعية

كما تحدثت الدكتورة /كاترين كيل رئيسة ونقابة موزعة يف أكثر من  130دولة يف كافة
االتحاد العاملي ألطباء األســنان ( )FDIحول أرجاء العالم
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صور وأخبار
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حت

ى
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نلت

ق

ي

بطالة
أطباء االسنان
الدكتور /صالح الشمراني
كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة

مقال
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التخلو أي وسيلة إعالمية أو مجلس يضم
أطباء االســنان من إثارة قضية بطالة أطباء
األســنان هذه القضية التــي ظهرت خالل
ً
سابقا نتحدث
السنتني االخريتني بعد أن كنا
عن النقص الحاد يف أطباء األسنان والكل يعلم
بانه يف العرش سنوات االخرية تم فتح العديد من
كليات طب األسنان لحل العجز الحاصل ،فمن
ثالث كليات حكومية وكلية واحدة أهلية قبل
ثالث عرشة سنة اىل تسع عرشة كلية حكومية
وثمان كليــات أهلية وكان الســبب يف هذا
التوســع الغري مدروس -يف اعتقادي -غياب
االحصائيات الدقيقــة التي تحدد الحاجة من
أطباء األسنان بناء عىل معايري كثرية الداعي
لرسدهــا اآلن ولكن الســؤال املطروح هل
هناك بطالة حقيقية بني أطباء األســنان؟ إذا
عرفنا أن نسبة السعودة يف القطاع الخاص ال
تتجاوز  ٪٥ويف القطــاع الحكومي التتجاوز
 ٪٦٠وموخ ًرا قرأنا جميعً ا قرار وزارة الصحه
والتي تســتقطب أكرب نســبة من الخريجني
بعدم تجديد عقود املمارســن العاملني فيها
وإحاللها بســعوديني وكنت أتمنى أن يكون
هذا القرار منذ فرتة وهذا يوضح ببســاطة
أن هناك نســبة كبرية من األخوة املتعاقدين
الزالــوا يشــغلون وظائــف
ممارس عــام بوزارة
الصـحة قدموا
يف
الكثــر
مجال الرعاية
لصحيــة
ا
للمــــو ا طنني

الفــرات
طـــوال
واملقـــــيمني
املاضية يشكرون عليها ناهيك عن القطاعات
الحكومية األخرى ونحن طوال الفرتة املاضية
نتحدث عن البطالة وكماهو معلوم بأن الوزارة
حينما بــدأت يف إنهاء العقود دون تنســيق
وخطة واضحة مع االسف لالحالل مع وزارة
الخدمة املدنية  -مع أن النظام يعترب وظيفة
املتعاقد شاغرة يف حال وجود السعودي املؤهل
 ظهرت مشــكلة أخرى أال وهي عدم وجودالسعودي الذي يحل محل املتعاقد ويف األخري
كان املترضر هو املريض فهل يعقل أن يحصل
هذا ؟ ولكن هذا حصل بسبب غياب التنسيق
وتوفر املعلومــة الصحيحة .هنــاك الكثري
من الجهد الذي يبذل للمســاهمة يف الحصول
عىل اإلحصائيــات الصحيحة واملســاهمة
يف الحل مــن خــال لجان مــن قطاعات
عدة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية
وكذلك من قبــل لجنة عمــداء كليات طب
ً
إنطالقا من دورها الرئيس
األسنان باململكة
يف محاولة املشــاركة يف وضع الحلول فعملت
اإلحصائيات التي يمكن أن يعتد بها للحصول
عىل املعلومات الصحيحة للخريجني وللطلبة
املقيديــن يف املراحل املختلفــة يف كليات طب
األسنان الذين سيتخرجون يف الخمس سنوات
القادمة ،حتى يتدارك مايمكن تداركه ولكن يف
ظل غياب معلومات وطنية محدثة يستطيع
أن يبني عليها صاحب القرار ستظل الحلول
وقتية ولن تكــون هي الحلول الناجحة لحل
هذه املشــكلة ونظل نردد دومً ا أطباء أسنان
عاطلني .

َّ
جنته!!...

ق
ر
أ
ت
ل
ك..
مختا
رات من

م
قاالت منشورة

عند عتبة بيته وهو يدلف خارجً ا عن الباب ،كان آخر ما سمعه دعاءها
ألقى جسده خلف مقود عربته ،وبدأ الطريق
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تنهّ د مع حديث نفس« :وحدها تمسح جروحي»..
بقيت هي الوحيدة التي ترقبه بحنو
رشفة من فنجال قهوتها كفيلة بإطفاء لهيب جوفه
وحني يؤوب ملرقده تحوم يف مدى ناظريه دموعها

مقال

حني يعود بعرقه وهمِّ ه ،تمسح بباطن كفها جبهته فيما ينكفئ يقبِّل قدميها

يقفز عىل حني لهفة  ،عىل أطراف أصابع قدميه يتسلل لحجرتها
وحني يمرر كفـــه عىل وجهها وال تتكلم
يعود لفراشه ،يق ِبَل َّ
كفه املعبَّـقة بأنفاسها ،يحتضنها وينام

التي بجواره تشعل ليلــه ونهـــاره نكدًا..

ذلك الصباح رددت عليه :أريد حضور زفاف صديقتي «دبِّر يل نقودًا»
ً
حيلة بقيت له ،وال مرجعً ا..
وكان يعلم أن ال

تشعل زوجه البيت نكدًا..

َّ
وكفيها ،استنشق رائحة حنَّائها وعطرها،
احتىس قهوتها  ،قبَّـل ما بني عينيها،
مأل صدره منهما ،وعينيه ،وأذنيه ،ونهض راجعً ا لجحيمه خارج حجرة جنَّته..
وهو يه ُّم بالخروج قالت له :خذ معك يا بني ذلك املنديل فوق الطاولة عند باب الحجرة..
ً
ملتفا بملمس ورق يعرفه جيدًا،
أخذ املنديل يف يده فإذا به
بلمسة املنديل أدرك ما يلتف عليه نسيجه،
نظر ملعصمها ،خاليًا من أساوره..
أمي :هذه آخر بقايا أبي عندك ،كيف تفرطني بها؟
احتضنته وهي تقول:
أنت سواري ،ال يشء البتة يطوِّقني غريك ،حني تخرج أنت من إسار جحيمك!!..

د .خيرية السقاف
صحيفة الجزيرة  2017/8/9م
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عاد يف الظهرية الحارقة ليأوي إىل حنوِّ َّ
كفــيها القابعة وحيدة يف حجرتها قبل أن

قفشات في طب األسنان
 #تدرس هيئة التخصصات حاليًا طرح برنامج مســاعد طب أســنان ضمن
برامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم بالتعاون مع صندوق «هدف «.
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أ.د.سليمان العمران

قفشات تويتر

 #طريقة جديدة من جامعة  UCSDيف تشخيص أمراض اللثة باستخدام
مضمضة تحتوي عىل حرب الحبار وتسليط ضوء خاص وموجات فوق
صوتية.
د .محمد الشهري
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 #داء السكري الغري معالج يبطئ االندماج العظمي ويسبب التهاب األنسجة
املحيطة ويزيد نسب الفشل أربعة أضعاف عىل املدى البعيد.
د .وليد صادق

 #تقويم األســنان ال يعالج واليسبب  %99,9من مشاكل متالزمة مفصل الفك
الصدغي بحسب األبحاث املبنية عىل أقوى الرباهني العلمية.
د .محمد الحارثي

 #مكافحة العدوى يف عيادات األسنان مسؤولية مشرتكة بني جميع من يعمل
يف العيادة .
ف/هند الدوسري

إعداد  /هند عبد اهلل الدوسري
فنية أسنان ،قسم الشؤون الوقائية بإدارة طب األسنان بصحة الرياض

 #نحتاج إىل دعم الخريجني الجدد من أطباء األسنان عن طريق صناديق دعم
املستثمرين للتمكني من فتح عياداتهم الخاصة.
أ .د .أحمد القحطاني

قفشات تويتر

 #الكثري يســأل عن التعرض لألشــعة يف عيادات األسنان  20أشعة سنية
تعادل  10أيــام من الحياة اليومية والتي نتعرض فيها لألشــعة املحيطة
بشكل روتيني.
د .عماد الشويمي
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 #التأهيل بعد اإلصابات يف حوادث الســيارات يستغرق جهد بدني ونفيس من
املريض وعائلته حسب نوع اإلصابة لذلك « الوقاية خري من العالج».

#موضوع وإشــكالية أطباء األســنان املتخرجني وصعوبــة حصولهم عىل
وظائف ،أتمنى أن تقودنا لنعيد النظر بباقــي التخصصات ونحدد احتياجنا
الحايل واملستقبيل.
د .محمد بياري

 #تم االعرتاف رسميًا بمدينة األمري ســلطان الطبية العسكرية كمركز عالج
معتمد من الجمعية األمريكية لجراحة الشفة األرنبية.
د.ناصر عسيري
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د .نادية العنقري

الدكتور /أيمن بن أسعد عبده لـ «

»:

* على أطباء األسنان واجب كبير تجاه دينهم ووطنهم.
* نحن مسؤولون عن مأمونية الخدمة الصحية في المجتمع.
18

تتشرف أسرة تحرير مجلة (آفاق طب األسنان) أن يكون ضيفها في عددها الخامس والثالثين شخصية
علمية وإدارية مميزة وناجحة على كافة األصعدة إنه:

ضيف العدد

سعادة األستاذ الدكتور :أيمن بن أسعد عبده
األمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية والذي أجاب مشكو ًرا عن تساؤالتنا حول عمل
الهيئة وتطورها من خالل الحوار التالي:
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أرسة مجلــة (أفاق طــب األســنان) ترحب بكم

أمراض الكبد وحاصل عــى الزمالة الطبية الكندية

أجمل ترحيب ونأمل أن تعرفــوا القراء ببطاقتكم

واألمريكية .عملــت يف مجاالت تعليميــة وقيادية

الشخصية.

مختلفة يف جامعة امللك ســعود منها ســنوات عدة

 -أيمن بن أســعد عبده بروفسور واستشاري يف

وكيال لكلية الطب فيها ،كمــا عملت مدي ًرا تنفيذيًا

بالشهادات العلمية ،ما مرئياتكم حول ذلك؟

األســنان ،أبرزها شــهادة االختصاص السعودية
لطب األسنان ،فضال ً عن عدد من الربامج التدريبية

سعود ،ويل نشــاطات طبية عدة يف جمعيات محلية
وعاملية وعضو يف العديد منها ،ونرشت يل العديد من
األبحاث محليًا وعامليًا ،وألفت كتبًا يف مجاالت الطب
والتعليم الصحي وتطوير املهارات والقدرات.
تعترب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدرع
الذي يحمي املهن الطبيــة من املتطفلني واملتالعبني
 القطاع الصحي من القطاعات املهمة وذات الدورالحيوي يف املجتمع ،وبشــكل عام فإن “الهيئة” سعت

املتعلقة بالتخصص كتخصــص عام وتخصصات
فرعية أخرى إىل جانب ما يتعلق بتسجيل وتصنيف

التسجيل والتصنيف والتدريب ،ومؤخ ًرا انتقلت “الهيئة”

املمارسني يف التخصص .والهيئة تهتم كثريًا بكل ما

“حماية وتعزيز الصحة يف اململكة العربية الســعودية

يتعلق بتدريب وتطوير املمارســن الصحيني يف هذا
التخصص املهم ،واملهم جداً،وســيكون هناك بإذن

إىل خطة اسرتاتيجية جديدة تشدد عىل هدف رئيس وهو
من خالل الكفاءات الصحيــة املؤهلة عىل أعىل معايري
وأفضل املمارســات” ،ونحن يف “الهيئة” ننظر إىل هذا
األمر ونستشعره ونعيشه يف تفاصيل عملنا ،فال يمكن
القبول بــأي دخيل عىل املهنة ال يملك املهارة واملأمونية
للممارسة املهنية  ،أو متالعب بشهادته وبالتايل فنحن
مسؤولون عن مأمونية الخدمة الصحية ألنها تمس كل
فرد يف املجتمع وتؤثر يف حياته.
ماذا تقدم الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية
ألطباء األسنان؟ وما الربامج التدريبية املعتمدة لدى
الهيئة بخصوص مهنة طب األسنان؟
لدى الهيئة عــدد من الربامــج تقدمها لكليات

الله الكثري مــن برامج التطوير يف هذا التخصص يف
قادم األيام..
انترشت يف اآلونة األخــرة الكليات األهلية الطبية
بشكل واســع ،ما مســتوى رضاكم عن خريجي
تلك الكليات ،خاصــة وأن البعض منها أصبح بيئة
استثمارية ربحية تجارية؟
ال شك أن الكليات األهلية الطبية لها دور ال يمكن
إغفاله يف القطاع الصحي ،متى ما التزمت بالرشوط
والضوابط وستكون ذات فائدة كبرية عرب تخريجها
كفاءات وطنية تســد الحاجة يف هذا القطاع الصحي
املهم،ومن املهم أن يســتوعب رجال األعمال الفائدة
الوطنية لهذه الكليات قبل الفائدة املادية ،ألن االهتمام
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منذ إنشــائها إىل رفع كفاءة القطاع الصحي عرب آليات

ضيف العدد

للشــؤون األكاديمية يف املدينة الطبية لجامعة امللك

القطاع الصحي
في المملكة يحتاج
لكفاءات وطنية
باستمرار
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ضيف العدد
فقط بالجانب املــادي الذي ال يمكن إغفاله حيث إنه

تعترب شــهادة البورد السعودي من أرفع الشهادات

عنرص مهم بالنســبة لرجل االعمال،سيفقد الكليات

عىل املستوى املحيل ،ما األسس لتقييم املتقدمني لتلك

جودتها ،ولذلــك يجب االهتمام باملخــرج النهائي

الشهادات؟
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ومراعاة الضوابط املتعلقة بتطويره ومجال كفاءته

شــهادة االختصاص الســعودية او البورد

املهنية ليتحقق لــه الفوائد املادية واملعنوية وتحقيق

السعودي شهادة تعترب من أعىل الشهادات يف

الفائدة األسمى املتعلقة بتخريج كفاءة مهنية خدمة

مجال التخصص والتــي تمنحها الهيئة ،وبال

للوطن واملواطن ،ونحــن يف الهيئة نحرص عىل مثل

شــك فإن الخريج الحاصل عىل هذه الشهادة

هذه الكليات ونقدم لها أي دعم تحتاجه.

يحق له االعتزاز بحصوله عىل هذه الشــهادة
التي نعتقد بأنها ولله الحمد تسري وفق مثيالتها

يف ضوء حــرص الدولة عىل الربط بــن املخرجات

العاملية،نظ ًرا إىل ما توليــه الهيئة من اهتمام

التعليمية وسوق العمل ،هل تتوافر لديكم معطيات

وعناية لها ،أمــا ما يتعلق بمعايــر القبول

لتخصصات صحية جديدة تخــدم القطاع الصحي

للراغبني االلتحاق بربامج التدريب يف شــهادة

وسوق العمل الداخيل؟

االختصــاص الســعودية،هي حصول املتقدم

القطاع الصحي يف اململكة من القطاعات املهمة

عىل درجة معينة يف امتحان القبول الشــامل

التي تحتاج إىل كفاءات وطنية باســتمرار ،والدولة

وكذلك اختبار  SLEواختبار  SLMEواختبار

–حفظها الله -حريصــة كل الحرص عىل دعم هذا

القبول الشــامل كما يؤخذ يف الحسبان معدل

القطاع ومن ينتمون له من أفراد أو جهات ،والسعي

الطالب يف كلية الطب ،باإلضافة إىل ما حققه

حثيث نحــو تلبية متطلبــات أي تخصص صحي

من اإلنجازات العلمية وهي األبحاث املنشورة

عرب التسجيل والتصنيف والتدريب وما يتعلق بدور

واملؤتمــرات الطبية .التي تؤخذ يف الحســبان
ً
أيضا ولها درجة معينة.

“الهيئة” يف ذلك.
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ضيف العدد

من املعلوم أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الصحيني إيجابيا ً ومتطورا ً بشــكل كبري ،والهيئة
تحرص دائما ً عــى التطوير يف هــذا املجال بما

التطورات العملية التصنيفية اليوم؟

يتماىش مع املعايري العاملية،وتسعى بكل جهدها

تعمل عىل التصنيف املهني حسب املعايري العاملية ،ما

ً
وخصوصا يف مجال التســجيل
عىل تطويــر أدائها

به ينعكس عىل القطاع بشكل كامل ويصل تأثريه

والتصنيف ،ولذلك يف الخطة االســراتيجية للهيئة

للمجتمع.

وجدت رئاســة تنفيذية لشــؤون املمارسة املهنية
يندرج تحت مظلتهــا إدارة تنفيذية للتصنيف تضم

هل من نصيحة ألطباء األسنان حديثي التخرج؟
عليهــم أوال ً واجب كبري تجاه دينهم وأنفســهم

سينعكس إيجابًا عىل التسجيل والتصنيف يف الهيئة.

ووطنهم ،وأؤكــد عليهم مراقبة اللــه عز وجل يف

التســجيل والتصنيف والوثائــق ،وهو تطور نوعي

أداء مهنتهم والحرص عــى تطوير أدواتهم املهنية
ما مســتوى رضاكم عن تقييــم وتصنيف األطباء

ومتابعة مســتجدات التخصص والتطوير واالبداع

واملمارسني الصحيني بشكل عام يف اململكة؟

فيه ،وواجبهم تجاه وطنهم أن يبذلوا كل ما بوسعهم

يعترب تصنيــف وتقييم األطباء واملمارســن

على أطباء األسنان:
تطوير أدواتهم المهنية
ومتابعة مستجدات التخصص

لخدمة الوطن يف مجال تخصصهم عرب خدمة الناس
واملشاركة املجتمعية واملبادرات الوطنية.
كلمة أخرية عرب مجلة «آفاق طب األسنان».
أتمنى للمجلة كل التوفيق والنجاح ،وأن تكون
منــرًا إعالميًــا ممي ًزا يف خدمــة تخصص “طب
األسنان”
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حرصت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

نحو ذلك ،ألن تطوير املمــارس الصحي والعناية

من صحافتنا المحلية
بعضا من المقاالت أو الصور
يسرنا في مجلة (آفاق طب األسنان) أن نقتبس من الصحف المحلية الرائدة
ً
الهادفــة والتــي تصــب فــي بوتقة رؤيتنــا وتحقيق أهدافنا لرفــع الســوية الثقافية والعلميــة والتوعوية
لقرائنا الكرام.
فــي هــذا العــدد نقتبــس من جريدة الريــاض الغراء مقال األســتاذ /علي العطاس مع رســم كاريكاتيري
معبر للفنان /سليمان المسيهيج فكل الشكر لهما
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من صحافتنا المحلية
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جريدة الرياض العدد  17665تاريخ  4نوفمبر 2016م

يوم جديد
الجار ولو جار
علي العطاس
كثرية هــي األمثلة والحكــم والقصص التي
تتحدث عن حق الجار عىل الجار والوفاء املتبادل
بينهما ،وقد قيل اسأل عن الجار قبل الدار ..ومن
الوصايا املتداولة (الجار ولو جار)؛ أي اصرب عىل
جارك ولو أصابك منه أذى وســامحه وســامح
ً
خصوصا
أبناءه؛ إن بدر منهم ما يكــدر الصفو

ذلك الجار الطيب؛ فالجار الطيب ال يســتبدل وال
يعوض ..ويوما ما ســيغادر أحدكــم قبل اآلخر
وسيتذكر مناقبه ومآثره الطيبة ،جاء يف الحديث
أن النبي صىل الله عليه وسلم قال“ :أتَدْرون ما ّ
حق
الجار؟ قال :إذا استعان بك أعنته وإذا ْ
استنْرصَ ك
َ
مرض عُ دْتهُ ،وإن أصاب ُه خريٌ هنَّأتهُ،
نرصْ تهُ ،وإن
ٌ
مصيبة ع َّزيْت ُه وإن مات شــيَّعْ تهُ،
وإن أصابتــ ُه
وال تســتطل عليه بالبناء ،فتحجُ ب عنه ال ّريح إال
بإذنه” ،أو كما يف الحديثَ .
وقا َل َر ُ
ســو ُل ال َّل ِه َ
ص َّل
بي ُل ي ِ
ال َّل ُه عَ َلي ِْه َ
ار
وَســ َّلمَ“ :مَ ا َزا َل ِ
ُوصينِي ِبا ْلجَ ِ
جِْ
حَ تَّى َ
سيُوَ ِّرثُهُ” .ويف الحديث الرشيف أ َ َّ
ظنَن ْ ُ
ت أَن َّ ُه َ
ن
ســو َل ال َّل ِه ،صىل الله عليه وسلمَ -قا َل “ال َ يَد ُ
َر ُ
ْخ ُل
ْ
ا ْلجَ ن َّ َة مَ ْن ال َ يَأمَ ُن جَ ا ُر ُه بَوَائ َِقهُ”

من ذاكرة
المجلة
مجلة (آفاق طب األسنان)
العدد الرابع
يونيو -أغسطس ١٩٩8م

من ذاكرة المجلة

لألستاذ /عبداهلل القرعاوي
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فساد الضمير المهني..
اإلجازات المرضية الوهمية
24

الدكتـور /قيصـــر كبـاش
مدير تحرير مجلة آفاق طب األسنان
المدير الفني لمركز د .عمر العجاجي لطب األسنان

مقال

لكل مهنة في المجتمع اإلنساني معايير أخالقية ومهنية
يتبعها العاملون فيها ..ويرتكز مصطلح أخالقيات العمل
لمؤسســة ما على المبادئ والقيم التي تمثل ســلوك العاملين
فيهــا ،والتــي ينبغــي أن توجه العمــل اليومــي لتحقيق
النتائج المرجوة وذلك في أفق الضمير المهني.
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ويعــ ّرف الضمري بأنه القــدرة عىل التمييز
فيما إذا كانت أعمالنا خطأ أم صوابًا أو معرفة
الحق من الباطل ،وحني غياب الضمري والوازع
األخالقي يحدث كل يشء.
لقد انترشت يف اآلونة األخرية ظاهرة اإلجازات
املرضية الوهمية والتي تعزى لعاملني:
األول :هو طالب اإلجازة ســواء موظف أو
طالب.
الثاني :هو مانح اإلجازة ســواء الطبيب أو

إدارة املستشفى .وكل له أسبابه ومربراته..
فمن ناحية طالب اإلجازة هو أسلوب تهرب
لبعــض املوظفني أو الطلبة من أداء عملهم أو
دراســتهم خاصة حني تكون بيئة العمل غري
مريحة ..فمن خــال بعض اإلحصائيات تبني
أن أغلب املوظفني غري السعداء يف عملهم تزداد
نسبة إجازاتهم املرضية الوهمية ويربرون ذلك
بالقول:
«إن اإلجــازات املرضيــة طريقة رشعية

25

مقال
دون علم األهل بحيث تعفيهم اإلجازة املرضية
من تواصل إدارة املدرســة مع أهل الطالب..
وبالتايل أين يذهب هذا الطالب؟؟ سؤال برسم
الضمري املهني؟؟!!
إن هؤالء األطباء غــر امللتزمني بأخالقيات
املهنة ممــن يتالعبون باإلجــازات املرضية
يشــكلون خط ًرا يف املواقع التي يعملون فيها،
ألن اإلجازات الوهمية هي تالعب بمســتقبل
الوطن وهدم لطاقاته الشابة.
ال ريــب يف أن العوامــل االقتصاديــة ال
تنفرد بالتأثري يف واقــع العمل بل تتداخل مع
الســلوكيات األخالقية والتي قد تؤدي لخرق
القواعد واملعايــر الضمرييــة ،ولكن أمانة
الطبيب املهنية وتقديره للمسؤولية األخالقية
املرتتبة عليــه تجاه املجتمع تشــكل العامل
األســاس للتصدي ملحاوالت التالعب يف منح
اإلجازات املرضية.
وهنا نتذكر أمري الشــعراء (أحمد شوقي)
حني قال:
ُ
ْ
بقيــت
األخــاق مــا
وإنّمــا األمــ ُم
ُ
ْ
ْ
أخالقهــ ْم ذهبــوا
ذهبــت
فــإن هــ ُم
لألخــاق مرجعُ ــ ُه
صــاح أمــر َك
ِ
َ
باألخــاق تســتق ُم
النفــس
فقــ ِّو َم
ِ
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للتالعــب عىل املســؤول
املبارش نتيجة تســلطه
الزائد وحرمانه املوظفني
من إجازاتهم الرسمية!!
مما يدفعهم للتحايل عىل
النظام» ..وغالبا ً ما يستند
املديــرون يف قراراتهم إىل
اإلنتاجية واملردود املادي
دون مراعــاة للحقــوق
اإلنسانية أو األخالقية يف
تعاملهــم مع املوظفني..
حيث مــن املفرتض عدم
استغالل سلطان الوظيفة
عىل حساب اآلخرين.
ولهذا نجد بأن الجنوح
لإلجــازات املرضية دون
وجه حق هــو دليل دامغ
عىل عدم اهتمام املوظف بالعمل وعدم االرتياح
املهني ،لذلك فإن التعاون بني اإلدارة واملوظفني
وبناء الثقــة املتبادلة بني الطرفني تخلق بيئة
عمل مريحة تســاهم بشــكل غري مبارش يف
إخالص املوظــف لعمله وزيــادة اإلنتاجية
املطلوبة وهذا يتبع أخالقيات املوظف وضمريه
املهني.
ً
دروسا تحفظ وال
فالضمائر الحية ليســت
نصائح تسدى وإنما هي مجموعة من املعايري
والقيم األخالقية تكتسب من األرسة أوال ً ومن
ثم املدرســة والجامعة واألصدقاء واملجتمع..
وااللتزام باملبــادئ األخالقية والضمري املهني
ســواء عىل الصعيد الفردي أو الجماعي يعترب
مفتاح العمل الصحيح الناجح.
أما من ناحية مانح اإلجازة فلألسف الشديد
البعض مــن املستشــفيات أو املراكز الطبية
أصبحت مجمعات ربحية رصفة تحاول اإلدارة
الضغط عىل األطباء لتأمني دخل مادي محدد
مما يدفع الطبيب لالحتيال بكافة الوســائل
لتحقيق ذلك!! فنالحظ قلة من األطباء والذين
تســوّل لهم أنفسهم الجشــعة إىل املتاجرة
باإلجــازات املرضيــة بهدف الربــح املادي..
والبعض منهم يوفرون الحجة الرشعية للطلبة
املتغيبني عن دراستهم يف املدارس أو الجامعات

تقويم األسنان المتهم البريء في
حدوث متالزمة المفصل الفكي الصدغي
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منذ أكثر من عقدين من الزمان يدور نقاش بين الكثير من أطباء األســنان
مــن جهــة وبين مرضى أجري لهم عالج تقويم ثــم حدث لهم اضطراب في
مفصل الفك الصدغي أثناء أو بعد انتهاء عالج التقويم.
وفحوى هذا النقاش أن مشاكل المفصل الصدغي حدثت بسبب عالج التقويم فقط.
وحيــث أن هــذا االتهام لعالج التقويــم يحتاج إلثباتات علمية أو نفــي جاء هذا المقال
ليضع النقاط على الحروف من وجهة نظر محايدة وبنفس الوقت من زاوية متخصص
فــي مجال عــاج متالزمــة أو اضطراب مفصــل الفك الصدغــي التخصص
غيــر الجراحي  ٫وفي البدء البد من تعريف مبســط لمــا يعرف باضطراب أو
متالزمة مفصل الفك الصدغي.
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وتع ّرف موسوعة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العربية للمحتوى
ٌ
«حالة مرضية
الصحي اضطرابُ املفصل الف ِّكــي الصدغي بأنه
ِ
العضالت «املاضغة» التي تصل بني الف ِّك الســفيل وقاعدة
تصيب
الجمجمــة» ونضيف أنها تشــمل إضافة للعضــات املاضغة
«مفصيل الفك الصدغي الذي يقــع كل منهما أمام األذن ويربط
الفك السفيل بالجمجمة يف كل ناحية .وتعرف لدى كثريين باسم
«متالزمة املفصل الفكي الصدغي» أو ما يسمى باللغة اإلنجليزي
«تي ام دي .«TMD Temporomandibular Disorders
وتعترب متالزمــة املفصل الفكي الصدغــي إحدى املعضالت
الصحية التي تحدث لكثري من الناس الســيما النســاء و تحدث
بشــكل أكرب خالل الفرتة العمرية من  ٤٠ – ٢٠سنة تقريبا  ،أما
عالجها الناجع يكون عىل أيدي متخصصني يف العالج التحفظي
أوغــر الجراحي حيث يجب أن تبقى التدخــات الجراحية آخر

الحلول وفقط بعد فشل كل املعالجات التحفظية.
ولهذا االضطــراب عدة أعــراض حدوثها كلهــا أو بعضها
يســتلزم مراجعة طبيب متخصص وتشــمل بعض أو كل من
األصوات املفصلية وهي أصوات تنجم عن حركة املفصل بأي من
االتجاهــات وقد تتفاقم إىل أن تحدد الحركة الفكية نتيجة إعاقة
لحركة املفصل  ،وأشــكال اإلعاقة هي :انحراف الفك السفيل عن
مساره املستقيم إىل الجانب عند الفتح  أو صعوبة عند الفتح أو
يف اإلغالق.
وقد يكون من األعراض كذلك األلم حول منطقة مفصل الفك
ومحيطه وبعضالت الفكني وبصورة خاصة عند املضغ أو نتيجة
إلجهــاد الفك وأحيانا ً يرتافق مع الصــداع يف جانبي الرأس وهو
صداع الشــد .إضافة إىل احتمالية وجود األعراض غري املوضعية
أو بعيدة املنشأ وتشمل :آالم منعكسة من املفصل لألذن أو طنني
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األعراض بشكل واضح  ،وكانت ستظهر مستقبال حتى لو لم يتم
تركيب التقويم مادامت األســباب والسلوكيات التي تؤدي إليها
موجودة أصال ولكن استعجل إظهارها تركيب التقويم كما تقدم.
ويف بعــض الحاالت تكون قد بدأت األعــراض وظهرت ولكن
بشكل بســيط وخفيف غري مزعج ولكن لم ينتبه للمريض لقلة
الوعي وكذلك الطبيب املعالج لعدم التخصص والخربة يف معرفة
وتشخيص أعراض متالزمة املفصل الفكي الصدغي.
وبناء عىل ما تقدم فالتوصيات املهمــة التي يجب أن تؤخذ
باالعتبار يف هذا املوضوع كما ييل:
 قبل عالج التقويم يجــب أخذ تاريخ مريض رسيع وفحصللتأكد من عدم وجود أي أعراض ولو بســيطة ملتالزمة مفصل
الفك الصدغي حتى لو كانت هذه األعراض بسيطة وال يصاحبها
آالم مثل صوت طقطقة خفيفة بأحــد املفصلني أو كليهما  ،أو
انحراف بفتحــة الفم وبالتايل يجب عدم البــدء بعالج التقويم
ألي حالــة لديها بعض هذه األعراض حتــى يف حالة كون عالج
التقويم رضوريا ملعالجة مشــكلة باإلطباق أو ترتيب األســنان
ّ
ســيعقد عالج التقويم ويدخل املريض
جماليا ً بينما إهمال ذلك
والطبيب يف مشــاكل تتسبب أحيانا إليقاف العالج فرتات طويلة
تتســبب بمشاكل باللثة واألســنان لعدم املتابعة  ،كما أن عالج
هذه الحاالت عند متخصص عالج مشــاكل مفصل الفك يكون
صعبا وله خيارات ضيقة يف حــال وجود حارصات التقويم عىل
األسنان .لذلك ننصح بشدة بإحالة هذه الحاالت ملتخصص العالج
غري الجراحي بأرسع وقت ممكن لتتعاىف غالبا خالل ستة أشهر
تزيد أو تنقص قليال بحسب كل حالة واهتمامها بمتابعة مواعيد
العالج ومن ثم تعود الحالة لعيادة التقويم ليبدأ العالج بدون أي
مشاكل بإذن الله.
 يجــب أال يتم إجــراء عالج تقويم بهــدف معالجة أي منأعراض متالزمة املفصل الفكي الصدغي  ،واملؤسف أنني عاينت
حاالت كثرية تعاني من هذه املشاكل وتم تركيب حارصات عالج
داع للتقويم  ٫وقد أفاد املرىض بأن
تقويم األسنان دون وجود أي ٍ
التقويم تم فقط لعالج أعراض متالزمة املفصل الفكي.
وبهذا يتضح جليا ً أن تقويم األســنان بريء من التســبب يف
حدوث أعراض متالزمــة املفصل الفكي الصدغــي يف الغالبية
العظمى من الحاالت
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يف األذنــن أو إحداهما  ٫إضافة إلمكانية وجود تشــنج واآلم يف
عضالت الكتف والرقبة ،أو ألم وصداع شــد بجانبي الرأس خلف
العينني وخلف الجيوب األنفية الوجهية.
أما تقويم األســنان فاملقصود به إعادة ترتيب الفكني لتوازن
اإلطباق سواء بتقويم األســنان يف حالة اعوجاج قوس الفك أو
عضة معكوســة آو عند وجود فراغات مؤثرة وظيفيا وجماليا
بني األســنان بالفك الواحد أو مع أسنان الفك املقابل وما يعرف
بالعضة املفتوحة .وقد يشمل أيضا تقويم عظام الفكني يف حال
كان عظم لفك هو املســؤول عن اختالل اإلطباق بتقدم أو تأخر
عن املوضع الطبيعي بالعالقة مع الفك املقابل.
وقد كان االعتقاد الســائد بالســتينات وبداية الســبعينات
امليالدية أن إطباق األسنان ( )occlusionهو املسؤول الرئييس عن
مشاكل واضطرابات متالزمة املفصل الفكي الصدغي حتي بدأت
هذه املفاهيم تتغري بعد ذلك لتكون مرتبطة أكثر بعضالت الرأس
والرقبة والوجه وليس فقط األسنان واإلطباق الذي تقل أهميته
يف هــذا الخصوص  ٫وأصبــح املتعارف عليه بحســب الرباهني
العلميــة أن دور اإلطباق يف غالبية هذه املشــاكل دورا ً ثانويا ً ،
بينما هناك أهمية أكرب لعوامل أخرى قد تسبب متالزمة املفصل
الفكي ومنها عىل ســبيل املثال :اإلصابات وطحن األسنان اللييل
أو النهاري الناجم عن القلق والضغوطات الحياتية والنفســية ،
إضافة إىل أسباب جينية ووراثية.
وألن إثبات وجود أو عدم وجود دور للتقويم يف حدوث مشاكل
متالزمة املفصــل الصدغي يحتاج إيل براهــن علمية فقد قام
الكثــر من الباحثني بإجراء بحوث كثــرة خاصة البحوث التي
تعتــر براهني دامغة مثل ما يســمى & Systematic Reviews
 Meta-Analysisحيث تتناول عرشات الدراســات التي بحثت
عالقة تقويم األســنان بمتالزمة املفصل الصدغي وثبت بما ال
يدع مجاال للشــك عدم وجود ما يثبت أن تقويم األسنان يسبب
أو يعالج مشــاكل متالزمة املفصل الفكي الصدغي  ،والتوصية
بأن إثبات هذه العالقــة غري موجود ويحتاج للمزيد من البحوث
املحكمة وذات املتابعة عىل مدى طويل للتأكد من ذلك.
ومع ذلك فقد توجد عالقة يف حــاالت قليلة جدا عندما يكون
عالج التقويم يستدعي وضع مطاطات أو لساتك شد بني الفكني
أو حني االستعجال بالشد الرسيع يف فرتات متقاربة وهذا قد يؤدي
آلالم موقتة وغري مزمنة بعضالت املضغ تزول بزوال املســبب أو
مرور فرتة طويلة بعد الشد.
وحني نعلم ذلك يتبادر الســؤال املنطقــي :إذن ملاذا لم تبدأ
أعراض مشــاكل متالزمة املفصل الصدغي إال بعد إجراء العالج
بتقويم األسنان؟
والجواب ببساطة يمكن تلخيصه يف أن الشخص الذي أجري
له التقويم كانت لديه مسببات ومحفزات حدوث متالزمة املفصل
الفكي الصدغي ولكن بشــكل غري ظاهر وعنــد إجراء التقويم
أصبح الرتكيز واالهتمام أكثر عىل األسنان والفكني عموما ولتغري
نمــط الحياة عما كان قبل تركيب حارصات التقويم بدأت تظهر

لمحة عن التهاب اللثة
الدكتورة  /رحمة عبداهلل المهدي
(طالبة ماجستير أمراض وجراحة اللثة)
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ال يخفى على الكثيرين من مرتادي تخصص طب وجراحة
الفم واألســنان بأنه بحر من العلــوم وتتفرع منه
عدة تخصصــات ،وتخصص أمــراض وجراحة اللثة
من أبرز وأهم التخصصات في طب األسنان.
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فبصالح اللثة يصلح ما سواها وبفسادها يفسد
ترابط األســنان وتفســد جميع أجزائه ..فهي
بمثابة الجزء الداعم واملثبت للسن.
ً
عوضا عن أن اللثة بمثابة املرآة لصحة الجسد،
فهناك أمراض كثرية يتم اكتشــافها عن طريق
صحة وســامة اللثة ..ومرض السكري كمثال
عىل ذلك ،حيث يتسبب هذا املرض بإضعاف اللثة
بشــكل كبري والذي بدوره يؤثر عىل تراجع اللثة
وانكشــاف الجذر وبالتايل فقدان السن يف نهاية
املطاف.
بناء عىل ذلك فاملحافظة عىل ســامة اللثة من
األساســيات والبديهيات التي ال يجب أن نغفل
عنها أبدً.
هناك عالمات إذا ظهرت عىل اللثة ينبغي االنتباه
لها وعدم تجاهل األمر.
فالتهاب اللثة مرض يصيب األنســجة املحيطة
باألسنان والحالة املزمنة من اللثة امللتهبة تؤدي
إىل ترضر عظم الفك وفقدان األسنان.
ويتحول لون اللثة عند التهابها إىل اللون األحمر
الالمع املحتقن وكلمــا زاد االلتهاب تغري اللون
إىل األحمــر القاني ثم املرشب باألزرق ثم األزرق
الغامق وأحيانًا يتغــر اللون يف بعض األمراض

مثل فقر الــدم حيث يصبــح باهتًا ويف مرض
السكر ً
أيضا ،حيث تصبح أنسجة اللثة منتفخة
وملتهبة وقد يرتافق ذلك مــع رائحة كريهةيف
الفم.
من عالمات التهاب اللثة:
ً
خصوصا عنــد التنظيف
 تورمهــا ونزفهــابالفرشاة.
 وجود رائحة كريهة غري مستحبة عند التنفس(بخر الفم).
 وجود تقيحات وصديد عىل اللثة.قد يتطور التهــاب اللثة من التهــاب الحواف

29

مقال علمي

التهاب اللثة أكثر حدة وخطورة.
ويرتتب نوع العالج عىل املسبب الرئيس..
فعندما يكون االلتهاب نتيجة سن تالفة أو سن
أصيبت بالتسوّس يكون العالج كالتايل:
تجريف النخر الســني أو إزالة عصب الســن
وتتويج السن أو خلع السن وإعادة زرعه.
وهي عملية يتم فيها استخراج السن بلطف ويتم
قص جذوره وإغالق السن من أسفل وإعادة زرع
الســن يف الفم ويتم تثبيت السن بسلك معدني
لفرتة زمنية حتى ينمو العظم حول السن.
أما إذا كان بســبب تراكم الجري أو البالك فعلينا
اتباع التايل:
غسل األسنان  3مرات يوميًا.
استخدام غسول الفم خصوصا ً قبل النوم.
استخدام خيط بني األسنان مرة واحدة يوميًا.
زيارة طبيب األســنان لتنظيف األسنان وإزالة
الجري.
وال بد أن يكــون الحرص عــى أن تكون اللثة
صحية وســليمة من األولويات لحماية األسنان
ألطول فرتة ممكنة.
وللحفاظ عىل صحة الفم والجسد معً ا باكتشاف
أي خلل مبكر يف اللثة
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البســيط إىل التهاب يصيب األنســجة الداعمة
ويؤدي إىل تآكل العظم.
وقد يصل تآكل العظم إىل مرحلة متقدمة تفقد
معها األسنان ثباتها داخل عظام الفك وتتخلخل.
التهاب األنســجة الداعمة قد يــؤدي إىل تراجع
اللثة وتعري الجذور مما يسبب ازدياد حساسية
األسنان.
يعترب الســبب الرئيس اللتهاب اللثة هو البالك
ّ
املرتســبة – البكترييا
– طبقة مــن البكترييا
واملواد الناتجة عن تحلــل املواد الغذائية ترتاكم
عىل األسنان وتكون عليها طبقة لزجة وعديمة
اللــون .يف حالة عدم إزالة هذه الطبقة بشــكل
يومي ،بواسطة فرشاة األسنان بشكل صحيح
وفعال ،فإنها تتكلس وتتصلب.
هناك عوامل أخرى تســاعد يف التهــاب اللثة،
أهمهــا :التدخني ،التغــرات الهرمونية ،بعض
األدوية ،بعض األمراض العامة ،الضغط النفيس
والوراثة.
فالتشخيص الســليم يضمن لنا خطة عالجية
صحيحة ويكتمل ذلك بأخذ التاريخ املريض بدقة
مــن املريض ،فأثناء التشــخيص يرى الطبيب
انحــدار يف اللثة بمعنى تكــون اللثة نازلة عن
مســتواها الطبيعي بحيث يظهر الجزء املخفي
من السن وما يســمى بالجذر ،واألسنان تكون
ً
وأيضا وجود
قابلة للحركة وهناك نزيف يف اللثة،
انتفاخات ،ووجود جيوب يف الفراغات املوجودة
بني اللثة واألسنان.
ً
عمقا كان
كلما كانت الجيوب أكرب حجمً ا وأكثر

ُخ َ
لقت بلس ًما فال تشتكي !!
الدكتور  /فواز بن ظافر بن عبداهلل الشهري
وزارة الصحة
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مقال علمي

مهنة طب األســنان كغيرهــا من المهــن الطبية األخرى
تحتــم علــى الطبيــب االحتــكاك المباشــر مــع
المراجــع أو المريــض منــذ مراحــل دراســته خالل
الجــزء اإلكلينيكي وكذلك بعد تخرجــه ومزاولته المهنة
بشكل رسمي .
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جميعنا كأطباء ابتسامة _كما أحب أن أطلق عىل تخصيص
هذا الوصف اللطيف _ نم ّر بمواقف ولحظات ّ
معبة أرى
من الواجب الوقــوف عندها  ،وهناك أيضا ً بعض األفكار
نسلط عليها الضوء من الرضوري معرفتها .
 -1فجميعنا لسنا مجرد أطباء لتقديم الخدمات العالجية
للمريض فحســب ..نحن مجموعة إنســان  ..متمثلة يف
هيئة طبيب  ،نتعامل نفسيا ً وجسديا ً مع املرىض باختالف

اشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأعمارهم وتفكريهم بدون
كلل وال ملل  ..نسمع لشكواهم وربما ملشاكلهم األخرى ،
نجعل املريض يتخلص من كل شعور سلبي بداخله حتى
يساعدنا يف الوصول لحالة من الرىض عن العالج الذي أتى
من أجله ..
* ال أقــول أنها مهنة مرهقة ولكن هــي مهنة تُعطينا
نمــاذج حياتية يف ّ
فن التعامل مــع اآلخر يف كل أحوالهم
املزاجية املختلفة التي يأتونا بها.

 -2كذلــك طبيعة عملنــا يفرض علينــا ّ
الدقة يف العمل
ّ
بــأدق التفاصيل والطموح يف الوصول ألفضل
واالهتمام
نتيجة ممكنة رغم الصعوبات التي تواجهنا ولها أسبابها
املختلفة..

 -3يف جدول اعمالنا اليومي وخالل قيامنا بواجبنا نتعرض
للكثري من الضغوط النفسية التي تفرضها طبيعة عملنا
ورغــم كل ذلك نُظهر للمراجع التعامــل الطيب والوجه
البشوش فهو ليس مسؤوال ً عن ضغوطاتنا التي نواجهها
*ال أقول أنها مهنة كاتمة للمشاعر واألحاسيس ..ولكن
ٍ
وضبط
هــي تعلمنا الصــر والترصف بحكمة وهــدوء
للنفس.

*وهنا ال أقول أنها مهنة حساسة فحسب ولكنها مهنة
عظيمة بمواقفها ودروســها ،تعطيك فكرة بسيطة عن
مواقف أعظــم قد نتعرض لها يف محيطنــا الخارجي ..
وخليط من املشاعر الذي قد تتعرض له بني الحني واآلخر.
 -5عندما يقوم الطبيب باستقبال املراجع أو املريض ويبدأ
معه بالحديث بعد استقباله والرتحيب به ثم أخذ التاريخ
املريض للشخص ربما يشعر البعض باالنزعاج من كثرة
األسئلة املوجهة له ويراها “ثرثرة” يف غري مكانها ..
فهنا نقول أن أغلب هذه االســئلة لها أهداف معينة يريد
أن يصل لها الطبيب حتى تكتمــل الصورة أمامه لحالة

 -7يف الغالب يرى االخــرون أن نجاح الطبيب او االجراء
الذي قــام به هو عمل فردي بحكم أنه فقط طبيب واحد
يميض وقته داخل عيادة واحــدة وال يعرف مدى الجهد
الجماعي الكبري الذي يقف وراء أي نجاح!!
*مهنتنا ليست أنانية ولكنها تعلمنا روعة العمل الجماعي
وأنه لن يسطر أي طبيب نجاحا ً لوال تكاتف الفريق الذي
حوله  -ولو كان بســيطا ً  -فاملساعد الذي يقف بجانب
الطبيب يف عيادته هو ذراعه األيمن واملكمل له ورشيكه يف
النجاح  ..إداريا ً وفنياً.
ناهيــك عن الفريــق الطبي املكمّ ل للعيــادة من تعقيم
وتمريض وإدارة طبية وغريها..
وبعد كل هــذا فمن الطبيعي أن يتوقــع الطبيب من
نفســه وكذلك ممن حوله املزيد من النجاح واإلتقان
واإلبداع  ..فهو قد ضحى بشبابه يف سبيل العلم كطالب
ثم يف ســبيل العمل كطبيب  ..وغلبت انسانيته عىل كل
يش ،وهذا بال شــك يجعله تحت ضغوط شديدة حتى
يحقق ما يتمناه بإذن الله سواء لنفسه أو للمراجع له
يف عيادته.
هــي مهنة عظيمة بال شــك  ..وافتخــر بكوني طبيب
ابتســامة وبكل سعادة أبعث رسالة لنفيس قبل زمالئي
(لقد خلقت بلسما ً فال تشتكي )
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 -4لن يتخيل شخص ما كمية املشاعر املختلطة لطبيب
ابتسامة عندما يرى حالة مرضية معينة وقد فات اآلوان
يف عالجها وانتقلت ملرحلة أســوأ ويقف حائرا ً بني الحزن
والحرية وعدم القدرة عىل انتشال املريض من حالته التي
وصل إليها  ..وعدم القدرة عىل ايصال تلك الحقيقة املؤملة
له بشــفافية حتى يؤدي األمانة العلمية عىل أكمل وجه
 ..فعالً مثل تلك املواقف هي من أصعب ما يمر به طبيب
االبتسامة .

 -6كما ال أنىس أن الكثري يرى هذه املهنة مريحة فالطبيب
يقوم بعالج املراجعني له واملرىض وهو عىل كرسيه بدون
جه ٍد يذكر !!
ّ
ولم يعلموا أنها تحتاج للكثري من الرتكيز والدقة ،فمساحة
املنطقة التي يركز بها الطبيب أثناء العالج ال تتعدى امل ّليل
مرتات !! وأي خطأ يحصل يكون له مضاعفات  ..ناهيك
عن فرتة الجلوس الطويلة التي ربما تسبب بعض املشاكل
الصحيــة للطبيب يف الظهر واالكتاف والرقبة  ..بســبب
أداءه واجبه..
*وهنا ال ننظر بعني الشــفقة عىل طبيب االبتسامة ألنه
يعي ما يفعله ومؤمن به وواجــب عليه ومحبٌّ له بدون
أي تردد  ..ولكن فقط ما أريــد الوصول إليه هو الوصول
ملزيد من التقدير والوعي الذي نقوم به كأطبياء ابتســامة
للجميع.

مقال علمي

* فال أقول أنها مهنة تصنع بنا الهوس للكمال والتدقيق
املبالغ به ،ولكن هي مهنة تعطينا الدقة يف العمل واالهتمام
بكل ما يتعلق بالحالة التي بني أيدينا  ..لينعكس ذلك عىل
اهتمامنا الدقيق بــكل يش يخصنا ويجعلنا نتوقع املزيد
من أنفسنا وكذلك من األشخاص حولنا ..
تجعلنا أكثر جديّة والتزاما ً يف كل يشء ..تعلمنا استشعار
الضمري الحي يف كل وقت وحني.

الشخص الصحية والنفسية والعقلية كذلك.
*هي ليست مهنة بســيطة كما يظن البعض أنها مجرد
حفر وإزالة للتسوســات ووضع حشوة فقط  ،إنما هي
مجال واســع يجمع بني الطب والهندسة والفن وغريها
من العلوم واملعارف.

نبذة عن زراعة األسنان
الدكتور  /سمير بن عبداهلل الثميري
طبيب أسنان عام
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مقال علمي

يتعــ ّرض اإلنســان للكثيــر من األمراض وما شــابه ذلك
وك ّلما كبر اإلنســان بدأت أســنانه بالتعرض للتسوس
أوالكســرأوالفقدان بشــكل كامــل يجــب تعويــض
المفقود من االســنان ضروري للحفاظ علــي الوظيفة الفعلية
لألســنان فقــد أصبح مجــال طب األســنان متطو ًرا فبــدل اتباع
الطرق التقليدية الستبدال األسنان المفقودة بعمل التركيبات
الثابتة أوالمتحركة حســب الحالة ظهرت عملية جديدة تسمي
زراعة أوغرس األسنان هي عبارة عن استخدام لجذور اصطناعية من معدن التيتانيوم الخالص
حد كبير حيث يتمكن
وتعتبر هذه العملية األكثر تشــابه من األســنان الطبيعية إلى ٍ
الشخص من األكل والتحدث بكل سهولة باإلضافة إلى شكلها الطبيعي.
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تســاؤالت كثرية تدور يف ذهنك عن زراعة األســنان قبل أن
تذهب للطبيب فتعرف معنا من خــال هذا املقال عن الكثري
من املعلومات الخاصة بزراعة األسنان من فوائد وكيفية عمل
الزراعة واالستفادة منها وغري ذلك.
فوائد زراعة األسنان
كون الرتكيبات املتحركة القديمــة أكثر عرضة للحركة أثناء

الكالم واألكل مما يزعج ويحرج الشــخص عالوة عىل تأثريه
الســلبي يف ضمور عظم الفك كل هذا جعل مــن العلم أكثر
بحثا ً وتطورا ً عن األفضل لإلنسان فتم استبدال تلك الرتكيبات
املتحركة برتكيبات ثابتة ومن فوائد زراعة األسنان:
تمنع ضمور العظم يف مكان السن املفقودة واملحافظة عليه.
املحافظة عىل األسنان الطبيعية املتبقية وتبقي عىل سالمتها.
حصولك عىل أسنان ثابتة كاألسنان الطبيعية.
استعادتك لثقتك بنفسك والتي تمنحك حياة طبيعية.
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تعويــض األســنان المفقودة عــن طريــق الزراعة
يأخذ وقتا طوي ً
ال:
قد يتساءل الشــخص الذي بحاجة لتغيري أســنانه عن املدة
املســتغرقة للعملية فترتاوح فرتة الزراعة من ثالثة إىل ستة
أشهر وقد تطول حســب الشخص ويرجع ذلك ملدى استجابة
عظم الفك للزراعة وحتى يحني موعد الرتكيب النهائي لألسنان
تعوض ببدائل سنية مؤقتة.
نجاح عملية زراعة األسنان
من ضمن التســاؤالت التي تخطر يف بالك قبل أن تقدم عليها
هل هذه العملية ناجحة؟ وما مدى نسبة نجاحها من عدمها؟
فنظرا ً للتطور املتقدم واملســتمر يف املواد املستخدمة فتكون
نســبة النجاح عالية جدا ً تصل إىل  %95الفك السفيل و %90يف
الفك العلوي.
عمر عملية زراعة األسنان
يف حقيقة األمر إن املتوســط العمري لألسنان املزروعة حسب
ما يقــرره األطباء -يمتد لـ  30عامــاً ،أومن املمكن أن تدوم
طوال العمر بأذن الله مع االهتمام بها والعناية و املتابعة مع
طبيب االسنان كل ست اشهر ولكن نضع يف عني االعتبار مدي
اهتمام املريض بصحته ،واهتمامه بنظافة أسنانه ،واألعتناء
بها بشكل جيد

مقال علمي

كيف تستعد لزراعة األسنان
للتأكــد مــن أن عملية زراعة األســنان هي الحل األنســب
واألمثل ،يطلب منك طبيبك بالقيام بفحص شــامل ألسنانك،
فمن هذا املنطلق يتقرر اذا ســيتم زرع األســنان أم ال وبنا ًء
عىل تلــك الخلفية الطبيــة للفحص َ
ســيُطلب منكم إجراء
فحــص التصوير باألشــعة الســينية لألســنان ويف بعض

هل عملية زراعة األسنان مؤلمة؟
كل عملية تكــون متعبة للمريض ويشــعر من خاللها بآالم
فيما بعد ولكن كمــا أن العمليات جميعــا ً تقوم عىل تخدير
للمريض قبــل البدء فيها كذلك عملية زراعة األســنان تقوم
تحت التخدير املوضعي ومن الطبيعي أن يشعر املريض باآلالم
بعد العملية من انتفاخ يف الفم وعدم الراحة فال تقلق سيرصف
لك الطبيب األدوية املخففة لــآالم وااللتهابات بعد العملية.
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تساعدك عىل ثبات الرتكيبات املتحركة لألسنان بشكل فعال.
كيف تتم زراعة األسنان تتم زراعة األسنان عىل مراحل ،وهي:
المرحلة األولى:
يتم إعداد املكان املناســب للزراعة بوضع الغرسات املصنوعة
من معدن التيتانيوم الخالص يف عظم الفك مكان السن املفقود.
المرحلة الثانية:
التئام عظم الفك والغرسة وهذا ما يسمي بااللتحام العظمي
وتستغرق تلك العملية أربع أشهر.
المرحلة الثالثة:
الرتكيبة النهائية لزراعة األسنان فتشمل تلك املرحلة عدد من
الجلســات لعمل الرتكيبة النهائية من طبعات للفم وتجربته
للتثبيت النهائي.
الحاالت المناسبة لزراعة األسنان
تصلح زراعة األسنان لكبار السن ومتوسطي األعمار.
ينصح بتأخري تلك العملية لألطفال حتي بلوغ ســن الثامنة
عرش من العمر.
موانع إجراء عملية زراعة األسنان
دائما ً يتساءل الشخص هل هذه العملية تناسبني؟ وهل هناك
ما يمنعني من اجراءها؟ فلذلك تعرف معنا ماهي املوانع التي
تحول بينك وبني هذه العملية؟
وجود أمراض خطــرة تؤثر عىل التئام العظــم واللثة مثل:
الحاالت املتطورة ألمراض نقص املناعة واالضطرابات العظمية
أوالدموية.
التذبذب الشــديد ملســتوى الســكر بالدم أوتعرض املريض
لجرعات عالية من األشعة العالجية.
بعض الحاالت التي تتأثر بشــكل نســبي يف نجــاح العملية
كالتدخني وإهمال العناية بصحة الفم من قبل املريض ويبقى
الطبيب الشــخص الوحيد الذي يقرر مدى صالحيتها لك من
عدمها.

األحيــان يُطلب منكم حتــى إجراء فحص الـــ ( )CTواخذ
اشــعة ثالثية االبعاد  ))3Dللفك واالســنان وبعد ذلك يأخذ
الطبيب قياسات األســنان والفك للبدء يف عملية الزرع وماذا
يجــب عليكم فعله يف ذلــك اليوم؟ وبإمكانكم االســتيضاح
إن كانت الزراعة ســتتم من خالل تخديــر عام أو موضعي.

معجون األسنان  ..أنواع ومكونات
الدكتور /مازن سعيد العتيبي
طبيب أسنان
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مقال علمي

«يعتبر معجون األســنان من المســتحضرات الكيميائية
التي تهتم بتنظيف وتحسين مظهر األسنان والمحافظة
عليهــا ..وكان المصريون القدامى هم أول من اســتخدم
معجون األســنان في القــرن الرابع الميالدي ..وتطــورت المحاوالت
إلــى أن وصلــت لما نراه حاليًا من أشــكال وأنواع مختلفة
لمعاجين األسنان».
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وقبل أن نعرف ما هو معجون األسنان ومكوناته يجب أن
نعرف ما هي تركيبة السن :أوالً:
حيث يتكون أي سن من» طبقة امليناء وطبقة العاج ولب
السن..
طبقة الميناء:
ويغطي الجزء الســطحي للسن ويعترب املينا الجزء األكثر
قوة وصالبة واألكثر تمعدن يف جسم اإلنسان ،ويشكل غطاء
قوي ومهم لحماية أجزاء الســن الداخلية من التسوس أو
البالك أو من أي مادة قد تؤذي الخاليا واألغشية الداخلية،

باإلضافة لحمايتها من حــرارة الطعام الزائدة أو الربودة
الزائدة والتي تؤثر عىل لب السن.
تلف مينا الســن يعني خســارة جزء مهم ال يمكنتعويضه ألنه ال يحتوي عىل أي خاليا حية تســتطيع
زراعتهــا وتعويضها مثــل عملية تعويــض العظم،
فاملحافظــة عليه مهمة جــدا ابتــداء بابتعادك عن
الســكريات قدر اإلمكان من أطعمــة أو مرشوبات،
مثل املرشوبات الغازيــة والحلويات والتي تعترب مليئة
بالســكر ورضرها كبري ،وهناك بعض العادات السيئة

مثل وضع مكعبات الثلج عىل األســنان حتى تذوب أو
املضمضة باملرشوبات الغازية والتي تؤثر بشــكل كبري
عىل طبقة امليناء وتفقدك أحد أهم خطوط الدفاع أمام
البكترييا والتسوس.

ماذا يحتوي معجون األسنان؟
 -1مواد كاحتة أو كاشــطة بكمية قليلــة إلزالة بقايا
الطعام العالقة و التصبغات وتتضمن:
Calcium carbonate, dehydrated silica gels, aluminum oxide, magnesium carbonate, phosphate salts,
silicates
 -2مادة الفلورايد لتقوية مينا الســن  Enamelوإيقاف
التسوس.
 -3مرطبات لجعل املعجون يف حالة سائلة وتتضمن:
Glycerol, propylene, glycol, sorbitol
 -4منكهات إلعطاء املعجون طعم مميز وتتضمن:
Saccharine sodium
 -5مواد تساعد عىل تماسك املعجون وتتضمن:
Mineral colloids, natural gums, seaweed colloids,
synthetic cellulose
 -6مواد تساعد عىل تكوين الرغوة وتتضمن:
Sodium lauryl sulfate, sodium N-lauryl sarcosinate

ما أنواع معاجين األسنان؟
 -1معاجني إلذابة وإزالة الجري والكلس وتحتوي عىل نوع
من املضــادات الحيوية أو عىل مواد أخرى فعالة وظيفتها
هي إيقاف تكون البالك عىل األســنان ،وقتل البكترييا يف
الفم وإزالة الروائح الكريهة وهو فعال جدا ألمراض اللثة
ويســاعد عىل إيقاف النزيف واملحافظة عىل صحة اللثة
وتتضمن:
Pyrophosphates, zinc citrate
واملضاد الحيوي؟ triclosan
 -2معاجني لعالج حساســية األســنان وهو مناســب
للذين يعانون من تهيج األســنان مع الجو الحار أو البارد
وتســتطيع إزالة التهيج يف فرتة زمنية حتى  4أســابيع
وتعمل عن طريق إغالق املســامات املوجودة عىل سطح
السن التي تكشف العصب وتسبب تهيج وتتضمن:
Potassium nitrate, strontium chloride
 -3املعاجني املبيضة لألسنان وهي تعمل عن طريق إزالة
التصبغات وكحت مقدمة السن التي تسمى طبقة امليناء
بطريقة بســيطة ال تؤثر عىل الســن وال ترضه ولكن ال
ينصح به إن كان املريض يعاني من أســنان حساسة أو
فقدان لطبقة املينا وتتضمن:
Modified silica abrasives, enzymes
*هنــاك العديد من العالمات التجاريــة املختلفة والعديد
من املكونات املتنوعة ،لديــك العديد من الخيارات ،انصح
املريض يف الرتكيبة التي يحتاجها والتي تناسبه سواء كان
ألمراض اللثة أو لألسنان الحساسة أو غريها ودع له حرية
اختيار املنتج.
*يجب تنبيه املريض أن املعجون ليس العالج ،إنما هو جزء
من العالج إن لم تكتمل أركان العالج لن يحرز أي تقدم.
*زيارة طبيب األســنان رضورية كل  6-3أشهر للكشف
والفحص املبكر ومالحظة أي ســلوك خاطئ وتفاديه من
البداية
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لب السن:
وهي أنســجة رقيقة دقيقة تحتوي عــى أوعية دموية
باإلضافة لعصب الســن ،عندما تصل إليــه البكترييا يبدأ
بإرسال إشــارات عصبية ترتجم باآلم يحس فيها اإلنسان
حتــى يبدأ يف محاولــة إنقاذ ما يمكن إنقــاذه ومحاولة
الحفاظ عىل عصب السن قدر اإلمكان.
*ما هو معجون األسنان؟
هو مستحرض مكون من عدة مكونات كيميائية تستعمل
بالفرشاة لتنظيف الفم واألســنان واملحافظة عىل صحة
اللثة والتغلب عىل الروائح الكريهة ،وينقســم إىل  3أنواع،
معجون -جل  -بودرة.
يتكون املعجون من مواد فعالة وأساســية تساهم بشكل
مبارش يف محاربــة البكترييا والتهابات اللثة ومواد ثانوية
تساهم يف املحافظة عىل تركيبة معجون األسنان وتحافظ
عىل شكله ولونه.
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طبقة العاج:
وهو الجزء الذي ييل املينا مبارشة ،ويحتوي عىل خاليا حية
ويعترب اقل قوة مقارنة مع املينا ويحتوي مسامات تصل
للب الســن يحميها وجود املينا  ،هذي املســامات تسمح
لألعصــاب والخاليا الحية بإعــادة تكوين طبقة العاج يف
حال مهاجمة البكترييا لها ،وأيضا لتسمح لألعصاب بنقل
األلم من خاللها ،ويف حال انكشاف طبقة العاج وخسارة
املينا الذي يحميها تبدأ بالشــعور باآلم يف هذه املنطقة من
أي يشء حتى من الهواء واملاء ،محافظتك عليها بحفاظك
عىل امليناء ومراجعتك للطبيب قبل الوصول ملرحلة الشعور
باآلم وقبل أي رضر.

تصبغ الميناء الفلوري
دكتورة  /ابتسام أحمد خالد
طبيبة أسنان  -مجمع الجاذبية الطبي
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تبقــع المينــاء الفلوري هو أحــد األمراض الســنية الوبائية التي تصيب األشــخاص
الذين يتناولون كميات زئدة من مادة الفلور و ذلك في فترة تشكل األسنان.
تكمن الخطورة عندما تتجاوز كمية الفلور في مياه الشرب عن واحد جزء بالمليون
حيث أن هذه الكمية الزائدة تؤثر على الخاليا المشكلة للميناء أثناء فترة تشكل
السن و تعطي األعراض المرضية.
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يتظاهــر تبقع املينــاء الفلوري عىل شــكل بقع
طبشــورية بيضاء تتحول إىل بنية فيما بعد و ترتاوح
شدتها بني الشفوفية البسيطة اىل اإلهرتاء السطحي
البســيط أو الشــديد و أغلب األســنان املتأثرة هي
الرباعيات و الثنايا العلوية و السفلية.
يلعب الفلور بنسبته الطبيعية دورا هاما يف وقاية
االسنان من النخر حيث أن تركيب املادة املتمعدنة يف
األسنان بشكل رئييس هي بلورات الهيدروكيس أباتيت
و عند وجود الفلور بنسبته الطبيعية يف مياه الرشب

فإنه يلعب دورا يف استبدال جزيء الهيدروكسيلOH-
يف هيدروكيس األباتيــت بجزيء الفلور F -مما يحول
الرتكيب البلوري إىل جزيء فلور األباتيت و الذي يتميز
بقرصالرابطة البلورية و صعوبة تحطمها مما يعطي
البنية البلورية لألســنان مقاومة أكرب،و لكن عندما
تكون كمية الفلور زائدة فــإن تأثريها ال يتوقف عند
الهيدروكــي أباتيت بل يصل ملصورات امليناء و يلعب
دورا ســلبيا يف عملها مما ينتج عنه ميناء ناقص أو
يسء التصنع بدرجات مختلفة.
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• الحاالت الطبيعية:
امليناء الطبيعي يبدي شــفافية طبيعية و سطح
أملس زجاجي و لون أبيض كريمي طبيعي.
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• الحاالت المشكوك بها:
يتلون امليناء بشــكل بســيط بعيدا عن الشفافية
الطبيعية و يــراوح بني نقاط بيضاء بســيطة إىل
واضحة.
• الحاالت الخفيفة جدا:
ظاللية بســيطة أو طبقة ميناء مسطحة بسيطة
بشــكل غري طبيعي يغطي جزء من سطح السن و ال
يشمل أكثر من  %25من سطحه.
• الحاالت الخفيفة:
تمتد املنطقة الظليلة املينائية لتشمل أكثر من %50
من سطح السن.
• الحاالت المتوسطة:
سطح السن يكون متأثرا بشكل اكرب و يظهر عليه
يشء من الخشــونة أو التلف يف البنية كما تبدو البقع
البنية عىل السطح الدهليزي عىل األغلب.

• الحاالت الشديدة:
سطح امليناء يكون متأثرا بنقص التصنع و تظهر
بقع بنية عديدة بشكل متصل أو منفصل عن بعضها
مما يعطي السن املظهر الصديء أو املتآكل.
عالج التبقــع الفلوري  :إذا كانــت درجة اإلصابة
بالتبقع بســيطة فيمكن عالجها بوســائل تبييض
األسنان أما إذا كانت التصبغات شديدة فالحل يكون
بتلبيس هذه األسنان املتبقعة بشدة

تخصص مساعد طب األسنان
هند عبد اهلل الدوسري
فنية أسنان ،قسم الشؤون الوقائية بإدارة طب األسنان بصحة الرياض
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تخصـــص مســـاعد طـــب األسنان ال يقل أهميـــة عـن طـــب األسنان فهو تخصص
مساند ،حيـث أنه يدعـم مهنـة طـب األسنان ليكمـل المهنة العمليـة علـى أكمـل
صـــورة فـــي عيـــادات األسنان ،مساعدو طب األسنان لهم دور مهـم وفعال فهـو
عضـــو فـي فريـــق طـب األسنان وهـــو الموظف الـذي يقـــوم بمساعدة طبيـــب األسنان،
فطبيـــب األسنان الجيد يعنـــي مســاعد طبيب أســنان جيد .فظهور تخصص مساعدي
طب األســنان لم يأتي من فراغ فقد وجد إلتمام العمل السني للمريض بكل يسر
وسهولة للطرفين للمريض والطبيب.
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ومــن جانــب آخــر نــرى أهميــة مســاعدي طــب األســنان
يف الــدول األجنبيــة يفــوق الــدول العربيــة فالجمعيــة
األمريكيــة والكنديــة لطــب األســنان والجمعيــة األمريكيــة
والكنديــة ملســاعدي طــب األســنان يحتفلــون ســنويا ً
باألســبوع الخــاص بمســاعدي طــب األســنان يكــون

األســبوع األول مــن شــهر مــارس حيــث يُكــرم فيــه
مســاعدي طــب األســنان تحفيــزا لجهودهــم واعرتافــا
بهــم ومــن هــذا املنطلــق ادعــو جمعيــات طــب األســنان
بالعالــم العربــي االهتمــام بهــذا التخصــص والتحفيــز
لهــم ألن نهضــة وتطــور طــب األســنان بهــم ،كمــا أدعــو

دبلــوم تمريــض عــام يف حالــة عــدم توفــر التخصــص عــى
أن يتــم تدريبهــا ألداء هــذه املهمــة تالفيــا للنقــص.
الموقع التنظيمي:
ترتبــط تنظيمــا برئيســة تمريــض مســاعدات طــب
األســنان وتقــوم باملهــام التــي تكلــف بهــا يف العيــادة يف
مجــال تخصصهــا حســب التخصــص الــذي تســاعد فيــه.
المهام الوظيفية:
-1العمـــل الفنـــي مـــن تحضري ومـــزج املواد والتعقيـم
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لــأدوات واآلالت ومـــا يرتتـــب عـــن ذلـــك مـــن معرفة
-2مســاعدة طبيــب األســنان أثنــاء قيامــه بعــاج
املريــض.
_3تحضــر العيــادة للعمــل واالهتمــام بنظافــة وحــدة
األســنان واألجهــزة وتـــــنظيف وتعقيــــم األدوات
وتـــــنظيم محتويـات العيـــادة بالدواليـب وخارجهـا

مقال علمي

املســميات الفنيـــة لـــأدوات واملــواد.

مـــن املواد وأدوات حســـب األصول الفنيـــة وحســـب
توجيهــات الطبيــب الــذي تعمــل معــه وعمــل
الصيانة الوقائيـــة للقبضــــات وتشــــحيمها حسب
اإلرشــادات الفنيــــة.
-4تحضــر ملفــات املــرىض حســب املواعيــد أو جلبهــا مــن
الســجالت الطبيــة للحــاالت الطارئــة.
-5تنظيــم وإعطــاء املواعيــد للمــرىض حســب توجيهــات
الطبيــب.
-6دعــــوة املرىض مــــن غرفـــة االنتظار وطلــــب منهــم
الجلوس فــــي كرســــي األســنان وتحضريهــــم لتلقــــي
العــاج مـــن إلبـــاس املريلــة ،تحضيــــر ماصــــة اللعــاب
والـــكأس لالســتخدام مــــرة واحــــدة (حضوريــــا أمــام
املريض) وكذلــــك تحضيــر أدوات الكشـــف والعالج حسب
متطلبــات العمــل.
_7تحضــر طلبيــات العيــادة مــن املــواد واألدوات وذلــك
تـــنسيقا مــع طبيــب العيــادة.
_8تحميــض أفـــام األشــعة أو توصيـــل املريــض لقســم
األشــعة للتصويـــر ومـــن ثـــم إحضـــار الصـــور بعــد
تحميضهــا وتســجيلها.
_9تســجيل بعــض بيانــات املــرىض املعالجــن يف امللــف
الطبــي مثــل تاريــخ املراجعــة ،رقــم العيــادة والتأكــد مــن
أن الطبيــب قــد كتــب البيانــات العالجيــة للزيــارة.
_10تســجيل املــرىض املعالجــن يف النمــاذج اإلحصائيــة
املعتمــدة لذلــك
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إىل تطويــر برنامــج مســاعدي طــب األســنان وتحســن
أوضــاع الحاصلــن عــى الدبلومــات إىل البكالوريــوس عــن
طريــق التجســر يف الجامعــات.
المهــام الوظيفيــة لمســاعدي طب اســنان حســب
الالئحــة التنظيميــة فــي وزاره الصحة الســعودية:
رئيسة تمريض مساعدات طب األسنان:
يجـــوز أن يعــــن مديـر مركــــز طــب أســــنان /رئيس
قســم أســنان باملستشــفى احــدى العامــات كرئيســة
للتمريـــض بالنسبة لعيــــادات طــــب اســــنان باإلضافة
إلــــى العمــل الفنــــي كمســاعده.
المؤهل العلمي:
بكالوريـــوس مـــن كليــة العلــوم الطبيـــة التطبــــيقية
شـــهادة جامعيـة مـا أمكـن ذلـــك أو دبلـوم معيـد تمريض
تخصـــص مســـاعدات طبــــيب أســـنان مـع خبـــرة عمل
كافيــة.
الموقع التنظيمــي:
ترتبــــط تـــــنظيميا تحت كبيــــر األطباء بمركــز طــب
األســنان أو رئيــــس قســــم أســــنان بأقســــام األسنان
باملستشــفيات.
المهام الوظيفية:
-1تـــنظيم عمــل املمرضــات بالعيــادات ومتابعــة التزامهــم
بمواعيــد العمــل وتأديتهــم.
-2متابعــة التــزام املمرضــات باملظهــر الفنــي املطلــوب
وإتباعهــم األصــول الفنيــة العلميــة.
-3إعـــداد إجازات الســـنوية للممرضـــات تــــنسيقا مـــع
إجـــازات األطبــاء بحيـــث ال يتعـــارض ذلــك مــع مصلحــة
العمـل.
-4متابعــة تجميــع النمــاذج اإلحصائيــة مــن العيــادات
ورصدهــا وتقديمهــا ملديــر املركــز.
-5إعـــداد برنامـج للتدريـــب والتعميـم املستمر للمساعدات
يشـــرك فيـه املساعدات بأنفسـهم كنشـاط علمـي.
أســبوعي أو شـــهري وتنســـيقه مـــع األطبـــاء إذا دعــت
الحاجــة.
-6عقــــد اجتمــاع دوري للتمريــــض حســب التوقيــت
الــــذي يــــراه الرئيس املبــارش ملتابعــة األعمــال واملتطلبات
ورفعــه بمحــر لكل مـــن مديـــر املركــز وكبيــــر األطباء
أو رئيــس القســم.
-7املشاركة يف لجان مكافحة العدوى.
مساعد/مساعده فني طبيب /طبيبة أسنان:
المؤهل العلمي:
بكالوريــوس مســاعد طبيــب أســنان مــن الكليــة أو دبلــوم

معهــد التمريــض تخصــص مســاعدي طــب األســنان أو

خيط األسنان و عالقته بتفريق األسنان
عبد المجيد سعد الرشيدي
طالب في كليات بريدة لطب األسنان و الصيدلة  ،المستوى التاسع
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مقال علمي

الكثيــر من األشــخاص ال يجــدون أهمية الســتخدام خيط
األسنان باإلضافة إلى فرشاة األسنان أو لعدم توفر الوقت
الســتخدامه ولكن األغرب هو خوفهم من اســتخدامه ألنه
يترك فراغات بين أســنانهم !! هل فعال ًخيط األســنان يترك فراغ
بين األسنان ؟ هل هنالك أهمية الستخدام خيط األسنان
كما نستخدم الفرشاة و المعجون ؟
ماهو خيط األسنان ؟

طب األسنان يناير  - 2018العدد 35

يعود الفضل يف اخرتاع أول شكل من خيط األسنان لـ  /ليفي
سبري بارميل طبيب أسنان من نيو أورليانز يف عام  ١٨١٩أوىص
باستخدام خيط حرير مشمع بني األسنان إلزالة بعض املواد
املزعجة التي اليمكن ازالتها بالفرشاة ولم يكن خيط األسنان
متاحا ً حتى عام  ١٨٨٢عندما بدأت رشكة كودمان و شــورت
ليفــت يف أنتاج خيط الحرير الغري مرن  ،يف عام ١٨٩٨حصلت
جونســون اند جونســون كوريوراتني عىل اول براءة اخرتاع
لخيوط االسنان والتي كانت مصنوعه من نفس مادة الحرير
املستخدمة من قبل األطباء لغرز الحرير  ،ولكن اعتماد الخيط
كان منخفضــا ً قبل الحــرب العاملية الثانيــة  .١٩٣٩حينها
الطبيب تشــارلز  Cوضع خيط النايلون خالل الحرب العاملية
الثانية تم العثور عىل خيــط نايلون ليكون افضل من الحرير
بسبب قدرته عىل مقاومة اكرب للتأكل وألنة يمكن ان ينتج يف
أطوال كبرية و احجام مختلفة

أنواع خيط األسنان:
١ـ خيط غري مشــمع ( -: )UN WAXED FLOSSخيط رقيق
مصنوع من النايلون من حوايل  ٣٥فرع ملتوية معا ً تناســب
يف االماكن الضيقة إذا كانت االسنان قريبة من بعضها البعض
ولكن قد يكون عرضة للتمزق.
٢ـ الخيط املشمع ( )WAXED FLOSSهو خيط نايلون عادي
مع طالء شمع خفيف أقل أحتمالية للكرس ولكن طالء الشمع
قد تجعل من الصعب استخدامها يف املناطق الضيقة.
٣ـ رشيط االســنان ( ) DENTAL TAPEهو أوســع و اكثر
تملق مــن الخيط القيايس ويأتي يف اصدارات مشــمع وغري
مشمع االشخاص الذين لديهم فراغ كبري بني اسنانهم غالبا ً
مايجدون رشيط االســنان اكثر راحة لالستخدام من الخيط
العادي.
٤ـ بوليتريا افلورو ايثيلني ( )PTFEهو نفس املادة املستخدمة

يف التكنلوجيا الفائقة  GORE-TEX FABRICسهل االستخدام
بني االسنان و أقل عرضة للقطع مقارنة بالخيط العادي.
٥ـ ( ) SUPER FLOSSمصنوعة من الغزل مثل هذة املواد التي
لديها أقسام أكثر صالبة عىل كل نهاية التي يمكن استخدامها
لتنظيف حول االقواس و جسور االسنان.

هل خيط االسنان يسبب فراغ بين االسنان ؟
ال خيط االسنان اليسبب فراغ بني االسنان ! ولكن من املمكن
ان يكون هنالك فراغ بسبب سوء االستخدام لخيط االسنان و
بسبب هذا االســتخدام الخاطيء قد يكون هنالك فراغ بسبب
اصابه بعض االنســجة املحيطة بالســن مثل قطع اللثة و
انحسارها لذلك يعتقد انه فراغ بسبب استخدام الخيط.

أكثر االخطاء شيوعا ً خالل استخدام خيط
االسنان :
١ـ اســتخدام القوة اثناء تنظيف االسنان بالخيط و الضغط
عىل اللثة بواسطة الخيط يؤدي اىل جرح اللثة و انحسارها.
٢ـ استخدام نفس القســم من الخيط لجميع االسنان عندما
يتم تنظيف االســنان بالخيط تقوم بإزالــة بقايا الطعام و
البكترييا من بني االسنان و تحت خط اللثة لذلك فأن استخدام
نفس القسم من الخيط لجميع األسنان يساعد عىل نرش الكثري
من البكترييا لباقي األســنان املجاورة  ،من املهم اســتخدام
قسم جديد من الخيط اثناء التحرك حول الفم لتجنب انتشار
البكترييا بني األسنان.
٣ـ زيادة أو قلة استخدام خيط االسنان االتزان وعدم املبالغة
يف استخدام االشياء مطلوب ومنها خيط االسنان ان استخدام
خيط االسنان هو مره واحدة يوميا ً للمساعدة عىل منع تراكم
البالك و الجري ولكن اذا تم اســتخدام خيط االسنان اكثر من
مره يوميا يمكن ان تسبب بإصابة اللثة.
٤ـ تجاهل الســطوح الخلفية االرحاء االخرية عىل الرغم من

2

ادخل الخيط بين األسنان ببطء
وحرك الخيط على سطح السن
يمينًا ويسارًا

كيفية استخدم خيط االسنان
بالشكل الصحيح ؟
يكون إســتخدام خيط االسنان قبل استخدام فرشاة االسنان
و ذلك للســماح ملادة الفلورايد املوجودة بمعجون االســنان
بالوصول بني االسنان يتم تزويد خيط االسنان عادة بموزعات
بالســتيكية و التي تحتوي عــى  ١٠ـ  ١٠٠مرت من الخيط و
عند سحب حوايل  30ســم من الخيط يتم سحبها ضد شفرة
صغرية محميه يف موزع القطعــة بعد ذلك يعقد بني االصابع
مع حوايل ١ـ ٢ســم من الخيــط يف كال من االصبعني ومن ثم
يوجة خيط االســنان بني كل سن ثم يتم بلطف عمل انحناءة
بهذا الخيط بعكس اتجاه االســنان عىل شكل حرف  Cو تحت
خط اللثة بلطف.
يجب املضمضة باملاء بعد االنتهاء من تنظيف االسنان بالخيط.
* اســتخدام خيط االســنان مرة واحدة عىل األقل كل يوم و
تقرتح جمعية طب االســنان االمريكية ( )ADAاســتخدام
الخيط ملدة  ٣-٢دقائق ولكن حتى  ٦٠ثانية من الخيط يوميا ً
يمكن ان تحسن بشكل ملحوظ صحة اللثة.
مع تمنياتي للجميع بالصحة والسالمة

3

استخدم الخيط لألسنان السفلية
بنفس الطريقة حرك الخيط يمينًا
ويسارًا على سطح السن

4

استخدام الخيط لألسنان الخلفية
بنفس الطريقة حرك الخيط بين
أسطح األسنان يمينًا ويسارًا

مقال علمي

1

لف حوالي  30سم من خيط
األسنان حول إصبعيك
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عدم وجود اســنان مجاورة لها فانه اليزال من املهم تنظيف
وراء االســنان االربعة االخرية من الفــم ،البكترييا تنمو عىل
سطح االسنان الخلفية ومع استخدام الخيط يساعد عىل ازالة
هذة البكترييا التي تكونت بني االسنان و اللثة.
٥ـ نزيف اللثة اليجب ان يمنع من استخدام خيط االسنان
من االمور الشائعة اثناء استخدام الخيط للمرات االوىل النزيف
و قد يكون لهذا النزيف عدة اسباب منها -:
قد ترتاكم البكترييا حول الحشوات او الرتكيبات مما يؤدي ايل
تهيج اللثة
يكون بسبب ازالة طبقات الجري املرتاكمة حول اللثة
يكون عالمة عىل و جود التهاب اللثة
لو تركت استخدام خيط االسنان ؟
١ـ ترتاكم الرتسبات بني االسنان أليام مع تراكم الرتسبات و
الجري تكون الفرصة اكرب لإلصابة بأمراض الفم مثل تسوس
االسنان و التهاب اللثة .
٢ـ التهاب اللثة البالك عندما يتكون عىل سطح السن و جيب
اللثة يســبب بإلتهاب للثة و هو تورم مؤلــم من اللثة و من
املمكن يسبب ايضا ً بعض التقرحات بالفم .
٣ـ رائحة الفم الكريهة املعروفة طبيا ً ب اســم ( ).Halitosis
يمكن ان يكون لها أكثر من سبب واحد ولكن أحد اهم االسباب
الرئيسية هو ضعف نظافة الفم ولذلك ينصح بتنظيف االسنان
ب استخدام الفرشاة و املعجون باالضافة لخيط االسنان الن
خيط االســنان يساعد عىل التخلص من جزيئات الطعام التي
تكون بني االسنان و تولد البكترييا.
٤ـ االصابة باأللتهاب الرئوي ( ! )Pneumoniaالفم هو البوابة
للرئتني فمــن املنطقي أن ينتقل اي يشء ضار للجســم عن
طريق الفم عندما تندلع مسببات االمراض يف الفم تستنشقهم
الرئتني مبارشة.

خطوات استخدام الخيط السني

أدلة جديدة على ارتباط
المشروبات المحالة
بالسكر بقلة النوم
42
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خلصت دراســة أمريكية إىل أن البالغني الذين ال
ينامون سوى خمس ساعات يف الليلة يكونون عىل
األرجح ممن يرشبون كميات كبرية من املرشوبات
املحالة بالســكر مقارنة مع من يحصلون عىل قدر
أكرب من الراحة.
وقــال الباحثــون يف دورية (ســليب هيلث) إن
املرشوبات املحالة بالســكر وقلة النوم عىل عالقة
بالبدانة ،كمــا أن املرشوبات املحالة بالســكر لها
صلة أيضا بارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض القلب
والسكري.
وفحــص الباحثون بيانات قرابــة  19ألف بالغ
ووجدوا أن نحــو  13باملئة من املشــاركني كانوا
ينامون خمس ساعات أو أقل يف الليلة .وما كان يميز
من ينامون عددا قليال من الساعات هو أنهم رشبوا
كميات أكرب من املرشوبات املحالة بالســكر بمقدار
 21باملئة باملقارنة مع البالغني الذين كانوا يحصلون
عىل القدر الصحي من النوم يف كل ليلة وهو سبع إىل
ثمان ساعات.
وأشــارت فحوص أخرى عىل نوع املرشوب إىل أن
العامل األسايس كان مرشوبات الصودا التي تحتوي
عىل السكر والكافيني.
وقال أريك براثر من جامعة كاليفورنيا يف ســان
فرانسيسكو «الســبب األرجح الذي يمكن أن يجعل
استهالك الصودا يؤثر ســلبيا عىل النوم هو تناول
الكافيني الذي يوجد عــادة يف الصودا ألن الكافيني
يوقف تكون مادة كيميائية يف الدماغ مســؤولة عن
شعورنا بالتعب».

ارتفاع ضغط الدم ال
يصاحبه أعراض ولذلك
يسمى (القاتل الصامت)
أوضحــت وزارة الصحة أن ارتفــاع ضغط الدم ال
يصاحبــه يف الغالب أعراض ،ولذلك يســمى بالقاتل
الصامت ،لكــن األعراض إن وجدت فهــي تتمثل يف
الصداع الشــديد ،وتســارع نبضات القلب ،والشعور
بالدوار.
وعرضت «الصحــة» عرب إنفــو جرافيك توعوي
نرشته عرب حسابها يف تويرت طريقة تشخيص ضغط
الدم ،التي تتم من خالل أخــذ قراءة (قياس) لضغط
الدم بانتظام ،التي تبني مستوى ضغط الدم ،وضغط
الدم االنقبايض ،وضغط الدم االنبســاطي ،مشرية إىل
أن الوقايــة من ارتفاع ضغط الــدم يتم عرب عدد من
الوسائل ،منها ،متابعة قياس الضغط بانتظام ،وتناول
الطعام الصحي الغني بالفواكه الطا َزجة والخرضاوات
والحبوب الكاملة والربوتينات ،إضافة إىل التقليل من
تناول ملح الطعام ،بحيث ال يتجاوز  5غرامات يوميًا
(ملعقة شــاي صغرية) ،والتقليــل ً
أيضا من الطعام
الغني بالدهون املشبعة ،إىل جانب املحافظة عىل الوزن
الصحي ،وتجنب التدخني ،وممارسة الرياضة بمعدل
 150دقيقة يف األسبوع

إدمان المسكنات القوية
يقضي على حياتك
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قال باحثون مقرهم بريطانيا إن اســتخدام
النظارة مهــم لتحقيــق حدة إبصــار جيدة
يف األطفال املصابــن بالحول ولكــن االلتزام
باســتخدام النظارة «أقل من املســتوى األمثل
ومتغري للغاية».
ووجدت أيضا دراســتهم الصغرية أن املراقبة
املوضوعيــة ملثل هــذا االلتزام كانــت عملية
وموثوقا بها باســتخدام جهــاز مراقبة صغري
يتم تثبيته عىل إطار نظارة املريض ،ويقوم هذا
الجهاز الصغــر بعد ذلك بمراقبة التزام املريض
بارتداء النظارة من خالل قياس الفرق بني درجة
الحرارة املحيطة ودرجة حرارة برشة املريض.
وقال الباحثون إنه يعتقد أن هذه أول دراسة
تظهر أن «االلتزام بارتداء النظارة يمكن تسجيله
بشكل موثوق به خالل العالج».
وعالوة عىل ذلك وجد التقرير أيضا أن االلتزام
باســتخدام النظارة خالل أول ستة أسابيع من
العالج مرتبط بحدة اإلبصار النهائية وأن االلتزام
الجيد باستخدام النظارة يؤدي إىل تحسن أفضل
يف حدة اإلبصار والســيما عندما يصف الطبيب
للمريض اســتخدام النظــارة فقط دون وجود
انسداد يف رشايني الشبكية.
وخلُص الباحثون إىل أن « 12أسبوعا بدال من
 18أسبوعا ربما تكون فرتة زمنية مالئمة بشكل
أكرب للتكيف مع اســتخدام النظارة بالنســبة
ملعظم املرىض»

محطات من العالم

االلتزام باستخدام
النظارة مرتبط
بسالمة البصر
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قالت وزيرة الصحة الكندية جاين فيلبوت إن الحكومة
تنوي اتخاذ إجراءات غري مســبوقة للحد من استخدام
املســكنات القوية بعد تزايد الوفيات جرائها بما يشمل
وضع تحذيرات عىل العبوات تشــبه تلك التي توضع عىل
علب السجائر.
وتنوي وزارة الصحة الكندية يف الشــهر املقبل طرح
اقرتاح مفصــل للتحذيرات التي أوضحــت فيلبوت أنها
ســتحذر من أن املســكنات األفيونية يمكن أن تســبب
اإلدمان والوفاة جراء الجرعات املفرطة.
وأفاد مسؤولون أن لجنة استشارية ستبحث يف مارس
إجرا ًء ثانيا ً يتمثــل يف إعادة تعريف املســكنات القوية
واستخداماتها وموانع استخدامها.
وتُعد امللصقات اإلجراء األول من نوعه بالنســبة لهذا
النوع من األدوية وقد تشكل نموذجا ً يحتذى به يف بلدان
أخرى .وتزايدت حاالت الجرعات املفرطة القاتلة يف كندا
يف انعكاس النتشــارها بشــكل أكرب يف الواليات املتحدة.
ففي أونتاريــو وهو اإلقليم األكثر اكتظاظا ً بالســكان
ارتفعت الوفيات بنســبة  %40خالل ســت سنوات ،ويف
إقليم ساسكاتشوان يف غرب البالد تضاعف العدد منذ عام
 .2010كما أدى تدفق تركيبات غري قانونية من الفنتانيل
الرتفاع نســبة الوفيات  %80يف العام املايض يف كولومبيا
الربيطانية لتصل إىل رقم قيايس بلغ 914

استخدام اآلباء
للهواتف يؤثر على
نطق األبناء
44
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ذكر خــراء أن اآلباء الذين يميلون إىل الرتكيز
يف هواتفهم الذكية بدال ً من االنخراط مع غريهم
مــن البالغني أو أطفالهم يؤثــرون عىل قدرات
أبنائهــم يف النطق ،وتتطور املهــارات اللغوية
باملالحظة واملشــاركة يف الحــوار مع اآلخرين،
بحســب ديتلينده رشي-درن ،رئيسة الرابطة
األملانية ملعالجي مشاكل النطق ،وقالت« :يمكن
أن تساهم الوســائل الرقمية الجديدة يف عرقلة
هذه العملية بخفض أو وقف التواصل املطلوب»،
وتضيــف رشي-درن« :عندما ينشــغل اآلباء
بهواتفهم الذكية ،فإن الحوارات تختفي ..وهذا
له أثر يسء عىل مفردات الطفل والتطور اللغوي
بشكل عام»

المبالغة بتحميص
الخبز ..خطيرة
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يحب الكثريون تناول الخبــز املقرمش يف اإلفطار
ولكن املبالغة يف تحميصــه بانتظام ليصبح لونه بني
داكن وليس ذهبيا قد يكون سببا يف اإلصابة بالرسطان.
ويوضح خبري الســموم الغذائية برند شــايفر من
املعهــد األملاني لتقييم املخاطــر« :كلما أصبح الخبز
داكنا ازداد محتواه من مادة األكريالميد».
ويعتقد األطبــاء أن األكريالميد مــادة مرسطنة،
وأشار شايفر إىل أن األبحاث التي أجريت عىل الحيوان
أثبتت هذا غري أنه لم يتم إجراء دراســات علمية عىل
البرش.
ويوضح شايفر أن األكريالميد يطلق عندما تسخن
األطعمة النشــوية التي تحتوي أيضا ً عىل األحماض
األمينية الهليونية عند درجات عالية ،يزداد األكريالميد
يف األطعمة التي تتجاوز درجتها نحو  120درجة عند
التسخني وهي ســامة للجينات ما يعني أنها تسبب
رضرا للحمض النووي.
ويقر شايفر بأن الخرباء ال يعرفون بالضبط مدى
الخطورة الذي تلحقه هذه املادة.
إذا تناولت الخبز الداكن بــن حني وآخر ،ويوضح
شــايفر« :ولكن إذا كنت تتناول كمية كبرية بانتظام
من األكريالميد فقد ينطوي ذلك عىل مخاطر».
قد تحتوي القهوة أيضا عــى كميات متباينة من
األكريالميد وهذا يتوقــف إىل أي مدى جرى تحميص
حبوبها ،غري أن الخرباء يعتقدون أن مواد أخرى ربما
تكافح هذا األثر

الخضار والفاكهة تمنع
انسداد رئة المدخن
45

أفادت دراســة طبية جديــدة بحثت عن
مسببات وعوامل املعاناة من كثرة النسيان
بأن القراءة بشكل عام مفيدة جدا ً يف معالجة
مشــاكل الذاكرة ولها أثــر إيجابي فعال يف
تحسني قدرات التذكر واالسرتجاع.
وبحسب الدراســة التي اختصت بدراسة
ســلوك النســيان ونقص القدرة الزائد عىل
التذكر وأجريت بإرشاف الجمعية األسبانية
لعلم األعصاب فإن القراءة تســاعد الدماغ
عىل تحفيز آلية التنشيط اإلدراكي للتذكر.
ويعني هذا كما يقول املرشفون عىل هذه
الدراســة أن أجزاء االســتيعاب واإلدراك يف
الدماغ ســتعمل عىل درجة عالية من القدرة
وســيؤدي ذلك تباعا ً وبالرضورة لتنشــيط
عمل الذاكرة الرتباطها القوي بذلك.
ويكون ذلك بســبب البحــث عن معاني
وتفسريات الكلمات املقروءة ومن ثم فرزها
لقديمة واســتعادتها أو جديــدة وتخزينها
ويحــدث ذلك برسعة إعجازيــة فائقة جدا ً
ينتج عنها باســتمرار تكرارها أثر إيجابي
متطور.
وينبه املرشفون عىل الدراســة إىل الخطأ
الشــائع باعتبار أن مشكلة النسيان ترتبط
حتما ً بالتقدم يف العمر وتعترب من مقدمات
الزهايمــر إذا زادت عن حدهــا وهنا يجب
التفريق بني النسيان االعتيادي والخرف

محطات من العالم

القراءة خير عالج
للنسيان
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كشفت دراسة سويدية ّ
أن تناول املدخنني الحاليني
والســابقني للمزيد من الخضار والفاكهة قد يقلل
خطر اإلصابة بمرض االنســداد الرئوي املزمن ،الذي
يصعب عملية التنفس ويمكن أن يسبب السعال.
ويعترب النوع األكثر شــيوعا ً مــن هذا املرض هو
انتفاخ الرئة ،وااللتهاب الشــعبي املزمن ،وعادة ما
يصيبان املدخنني أو املدخنني السابقني.
وكتب الباحثون يف دورية «ثوراكس» ّ
إن مضادات
األكسدة املوجودة يف الخضار والفاكهة قد تساعد يف
حماية الرئتني من أرضار التدخني.
وذكر أستاذ الجهاز التنفيس يف جامعة كوين ماري
يف لندن ســيف شــاهني« :إننا نعتمد عىل مضادات
األكسدة مثل املوجودة يف الفاكهة والخضار لحماية
الرئة من املواد الضارة املوجودة يف دخان الســجائر،
ومن تلوث الهواء ،لكن أهم شــئ يمكنك فعله للحد
من احتماالت إصابتك باالنســداد الرئوي املزمن هو
التوقف عن التدخني»

كيف تحمي مفاصلك
أثناء الركض؟
46
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أكد الربوفيســور األملاني «كابتاين» بخصوص املبتدئني
يف الركض أو األشــخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أنه
يجب يف البداية الركض الخفيف وعىل أرضية مستوية ،وذلك
من أجل حمايةاملفاصل ،وبعد ذلك يمكن الســر أو الركض
عىل أرضية غري مستوية؛ ألنهاتعمل عىل تدريب املجموعات
العضلية الصغرية والعميقة.
وقال الربوفيســور كابتاين :إنه كلمــا كان الحذاء أكثر
مالءمة ،كان ذلك أفضل،ولذلك يجب أن يكون الحذاء مناسبا
لبنية القدم ،ومن األفضل أن يقوم املــرء بتجربة الحذاء يف
املتجر قبل الرشاء ،ومع ارتداء الحذاءاملناسب يتعني مراعاة
عدم وجود آالم أو شــد يف القدم معمواءمة شــدة وكثافة
التمرين.
وأشار كابتاين إىل أن هناك قاعدة أساسية يجب االلتزام
بها ،وهــي أناألولوية لتكرار الحصص التدريبية يف البداية،
ثم بعد ذلك تتم زيادة مدة التمرين ،ثم زيادة رسعة الركض
ومواءمة مسافة الركض.
وأوضح أن الوضعيــة املثالية للعمود الفقري هي عندما
يكون الجزء العلوي من الجسم مستقيما ،وأن يكون منحنيا
قليال إىل األمامأثناء امليش أو الركض

شركة بريطانية تثير
المخاوف من أقراص
فيتامين سي الفوارة
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أثارت رشكة بريطانية املخاوف من أقراص فيتامني يس
الفوارة ،وقالت إن القرص منها يحتوي عىل كمية من امللح
تعادل تلك املوجودة يف علبتي رقائق البطاطس.
وقالت الرشكة إن أقراص فيتامني يس الفوارة تحتوي
عىل بيكربونات الصوديوم ،ممــا يجعلها تفور وتذوب يف
املاء ..وهذا الصوديوم عنرص أســايس يف امللح الذي يعترب
مصدر قلق صحي ويتســبب يف ارتفــاع ضغط الدم الذي
يسبب بدوره السكتات الدماغية والوفاة املبكرة.
ومن املعلوم أن كلوريد الصوديوم ،وهو االســم العلمي
للملح ،يتسبب يف زيادة ضغط الدم .ويعتقد أن الصوديوم،
عندما يقرتن بالبيكربونات يسبب نفس اليشء بالرغم من
تضارب اآلراء العلمية حول هذه املسألة.
وقد أثارت املخاوف رشكة هيلثســبان ()Healthspan
املتخصصــة يف املكمالت الغذائية ،بعــد أن كلفت مختربا ً
مســتقالً بفحص وتحليل منتجات تسع عالمات تجارية
من أقراص فيتامني يس الفوارة.
وقالت خبرية التغذية الصحية الدكتورة ســارة بروير:
«يف حني أن أقراص فيتامني يس الفوارة وســيلة شــعبية
الستهالك جرعات عالية من هذا الفيتامني لتعزيز املناعة،
إال أن مستوى الصوديوم يف هذه األقراص يفوق الفوائد..
الكثــر من امللح يرفع ضغط الدم ،الــذي يمكن أن يؤدي
إىل اإلصابة بأمراض القلب والســكتة الدماغية والنوبات
القلبية»

فوائد صحية مذهلة لـ»التين المجفف»
 1يحسن الهضم
يعترب التني املجفف ملني طبيعي ملنع اإلمساك
وغريها من املشــاكل يف الجهاز الهضمي مثل
متالزمة القولون العصبي.
 2فقدان الوزن

 3يمنع ارتفع ضغط الدم
حبة واحدة من التني املجفف تمنحك  129ميل
جرام من البوتاسيوم والصوديوم ،وهذا يساعد
عىل منع ارتفاع ضغط الدم.
 4غني بالمواد المضادة لألكسدة
يتمتع بجودة فائقة من مضادات األكســدة
تسمى الفينوالت ،مقارنة بالفواكه األخرى التي
تعزوها مضادات األكسدة.
 5يقي من أمراض القلب
يساعد عىل تقليل مستويات الدهون الثالثية
التي تساهم بشكل كبري يف أمراض القلب.

يســاعد يف منع تلف الحمض النووي الخلوي
بسبب الجذور الحرة التي يمكن أن تجعل الخاليا
رسطانية.
 7يقوي عظامك
يمنحك  %3من متطلبات الكالسيوم اليومية
فإنه ما يساعد عىل تحسني كثافة العظام.

 8مفيد لمرضى السكري
األليــاف العاليــة يف التني تجعلهــا مفيدة
لألشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

 9عالج فقر الدم
التني املجفف مصدر غني بالحديد ،واحدة من
التني يمكــن أن تعطيك  %3كم متطلبات الحديد
اليومية.
 10يحسن الصحة اإلنجابية
تحسن الخصوبة ألنها محملة باملعادن مثل
الزنك واملنغنيز واملغنيســيوم التــي تلعب دورا ً
هاما ً يف تعزيز الصحة اإلنجابية.
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يحتوي عــى األلياف .منخفض الســعرات
الحرارية حيث الحبة الواحدة تمنح الجسم 47
سعرة حرارية فقط.

 6يقي من السرطان

محطات من العالم

10

47

غسل لحوم الدواجن
يساعد في نشر
البكتريا والجراثيم
48
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يغسل بعض األشــخاص لحوم الدواجن باملياه
الجاريــة قبل إعدادها وطهيها ،عىل افرتاض أن هذا
ســوف يجعلها صحية أكثر .ولكن هل هذا سليما
حقا؟
وتجيب هيلجا شــروبه من الجمعيــة األملانية
للتغذية“ :هذا ســؤال نابع من اعتقادك .وال يوجد
بحث راسخ بشأنها”.
غري أن هناك شيئا يجب أن تضعه يف الذهن.
إذ تقول الخبرية“ :حتى إذا غسلت الدجاج سوف
تلتصق الجراثيم باللحم” .ويعني هذا يف الواقع أنه ال
يوجد ثمة ســبب حقيقي لغسل لحوم الدواجن قبل
طهيها ،ولكن قد يكون هناك ما هو أكثر من هذا.
وتشري شــروبه“ :حتى خرباء الصحة يعتقدون
أن غسل (لحوم الدواجن) قد يساعد يف نرش البكرتيا
والجراثيم يف محيط غسل هذه اللحوم”.
وبدال من غســل لحوم الدواجن ،يمكن التحري
عن طرق صحية أخــرى مثل وضع اللحوم مبارشة
يف القدر بعد إخراجها من الفريزر بدال من تركها يف
درجة حرارة الغرفة.
وتقول شرتوبه إنه خالل الطهي“ :يجب الحفاظ
عىل درجة حــرارة  70درجة مئوية عىل األقل لعرش
دقائق للقضاء عىل مسببات األمراض”.
وبعــد التعامل مــع اللحم النيــيء يجب دائما
غســل األيدي وتنظيف أي أواني وأسطح قد تكون
استُخدمت

يتغير طعم الماء
لماذا
ّ
في اإلناء المكشوف
يالحظ البعض ّ
تغي طعم املــاء الذي يكون يف
كأس مكشوف قليال ً بعد تركه لفرتة زمنية طويلة
نسبيا ً بحيث يميل إىل الحموضة نوعا ً ما وخصوصا ً
إذا كانت درجة حرارة الغرفة التي تُرك فيها معتدلة
بني الحرارة والربودة.
وقد يكون ذلك واضحا ً جدا ً ملن اعتاد وضع كأس
ماء بجانبه قبل النــوم وتركه إىل الصباح ومن ثم
رشبه بعد االســتيقاظ مبــارشة وإدراك اختالف
الطعم بعض اليشء عن املعتاد.
وفــر علماء بحثــوا هذا األمر حــدوث هذه
الظاهرة بأنها أمر طبيعــي وغري مرض بالصحة
نهائيا ً وال يــؤدي هذا التغري يف الطعم إىل أي نتائج
ســلبية بعد رشب املاء حتى لو استمر األمر لفرتة
طويلة .والسبب يف حصول ذلك هو أن املاء املكشوف
بالرغم من عدم احتوائه عىل أي مركبات تفاعلية
يمتص القليل من أجزاء ثاني أكســيد الكربون يف
الهواء مما يجعل طعمه يتغري بنسبة بسيطة جدا ً
حيث يميل إىل الحموضة ولكنها ال تفســده مثلما
يحدث مع بقية األطعمة لو حصل لها نفس اليشء.
ويقول املرشفون عىل الدراسة أن املركب الناتج
عن امتصاص املــاء لثاني أكســيد الكربون هو
حمض الكربونيك العادي غري الســام أو الضار أو
املؤذي.
وأضاف الخرباء بقولهم أنه ال فرق إذا كان املاء
يف محتوى زجاجي أو بالستيكي أو غريه بمستوى
ّ
وتغــر الطعم كما بيّنت
التأثر أو زيادة الحمض
التجارب التي أجريت لذلك إال بنسبة طفيفة جدا ً

اسأل الطبيب قبل
التخلص من شمع األذن

ابتكر فريق مــن الباحثني يف الواليــات املتحدة
جهازا إلكرتونيا صغري الحجم وقابل لالرتداء لقياس
الذبذبات التي تصدر من جسم االنسان ،مما يسمح
له بمراقبة أداء القلب والتعرف عىل الكلمات املنطوقة.
ويستطيع الجهاز الذي ابتكره باحثون بجامعتي
كولــوردو بولدر ونورث ويســرن يونيفرســتي
األمريكيتني قياس اإلشارات الصوتية الفسيولوجية
الصادرة من جسم االنســان ،وهو عىل شكل إطار
مطاطي بحيث يمكن تثبيته عىل أي جزء من الجسم.
وذكر الباحث جاي ونج جيونج بجامعة كولورادو
بولدر يف ترصيحات أوردها املوقع اإللكرتوني ساينس
دييل املعني باألبحاث العلمية أن الجهاز الجديد يزن
أقل من واحد عىل مئة مــن األونصة ويمكنه جمع
البيانات الفسيولوجية بشكل مستمر.
وأضــاف جيونــج الــذي يعمل بقســم أبحاث
اإللكرتونيات والكمبيوتر وهندسة الطاقة أن الجهاز
“يتميز بكثافة منخفضة للغاية ويمكن استخدامه
يف قياس أداء القلب والتعرف عىل الكلمات املنطوقة
ويتناسب مع االستخدام اليومية للبرش” ،مؤكدا أن
الجهاز الجديد “مريح للغاية وسهل االستخدام”.
وقال الباحــث جون روجرز مــن جامعة نورث
ويسرتن يونيفرســتي إن الجهاز يتسم بإمكانيات
متقدمة “لالستماع” إىل األصوات الداخلية لألعضاء
الحيوية بالجسم ،بما يف ذلك القلب والرئتني ،وسوف
يحقق نتائج مهمة يف مجال املراقبة املستمرة للصحة
الفسيولوجية” .ويقول الباحثون إن الجهاز الجديد
يمكنه التقاط املوجــات امليكانيكية التي تصدر عن
األعضاء والسوائل يف جسم االنسان بسبب طبيعتها
الفســيولوجية مثل حركة فتــح وانغالق صمامات
القلب والذبذبات يف األحبــال الصوتية بل وتحركات
األمعاء الداخلية .وأوضح جيونج أنه “باســتخدام
البيانات الصــادرة من الجهاز ،يســتطيع األطباء
التوصل إىل تشــخيص دقيق ورسيــع للمرض دون
الحاجة لفحص املريض فعليا”

محطات من العالم

جهاز إلكتروني صغير
لقياس وظائف الجسم
الفسيولوجية
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ربمــا يكون تنظيف األذن بالعيدان القطنية أو تســليك القناة
السمعية باستخدام شمعة مغريا لكن األطباء ينصحون باستشارة
مختص قبل أن تترصف من تلقاء نفسك.
وقال الدكتور ســيث شوارتز وهو رئيس لجنة وضعت مسودة
إرشــادات جديدة للتعامل مع شــمع األذن لصالــح األكاديمية
األمريكية لألنف واألذن والحنجــرة  -جراحة الرأس والرقبة “قد
يحاول املرىض التعامل مع آذانهم بشــكل عشــوائي باستخدام
العيدان القطنية أو مشابك الشعر أو أدوات أخرى ”.وأضاف شوارتز
وهو مدير مركز (ليسن فور اليف) يف مدينة سياتل األمريكية عرب
الربيد اإللكرتوني “هذه الوســائل كلها بشكل عام غري فعالة وقد
تكون خطرية”.
وأضاف “خدش جلد قناة األذن قد يسبب أملا وعدوى ..ويف بعض
األحيان يدفعون الشــمع إىل الداخل أكثر وقــد يؤذون أيضا طبلة
األذن”.
ويفرز الجسم شمع األذن أو ما يعرف بالصمالخ للحفاظ عىل
نظافة األذن وســد الطريق أمام مواد كالغبــار والقاذورات حتى
ال تتوغــل يف األذن عىل نحو يؤذيها .ومع نمــو جلد جديد يف قناة
األذن يتم الدفع بشمع األذن القديم من الداخل إىل الخارج ليصبح
أقرب من فتحة األذن حيث يتساقط بشكل طبيعي أو يسقط أثناء
االســتحمام .ويؤكد األطباء يف اإلرشادات التي نرشتها األكاديمية
عىل أنه ال بأس من وجود قدر يســر من شــمع األذن قرب فتحة
األذن .لكن عندما ال تسري عملية التنظيف الذاتي لألذن كما ينبغي
فإن الشمع قد يرتاكم بكميات كبرية وقد تسد قناة األذن جزئيا أو
كليا ،وقد يســبب هذا األمر مشاكل من بينها األلم والحكة وتدفق
الشمع من األذن والطنني أو فقدان السمع .وتضيف اإلرشادات أن
التنظيف املبالغ فيه يمكن أن يهيج قناة األذن ويسبب العدوى بل
ويزيد فرص الرتاكم املتزايد لشــمع األذن .وتقول اإلرشادات أيضا
إن الناس يجب أن يلجأوا للطبيب إذا شعروا بفقدان السمع أو بألم
أو برتاكم كبري للشــمع يف آذانهم أو إذا لم يكونوا متأكدين مما إذا
كانت كمية الشمع داخل األذن طبيعية

اختارها لكم :الدكتور قيصر كباش

روائع الفكر
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إذا كان ــت بصم ــة إصبع ــك تثب ــت هويت ــك
«الشـــخصية» فبصمـــة لســـانك تثبـــت
حصـــاد تربيتـــك و ُرقـــي أخالقـــك...
فاجع ــل م ــن نفس ــك أث ــرا ً جميــا ً يُطب ــع
يف نف ــوس الب ــر

أحد األباء الفرنسيني يهدي ابنته يوم زواجها
خاتما ً نقش عليه عبارة رائعة:

(أنا أحببتها أوالً)

ولقد قالوا يف األب:

هــو ذاك الذي تطلب منــه نجمتني فيعود
حامالً السماء

من دوحة الشعر
لقد سمعنا البيت الشعري المعروف:
ُدر ُ
مـــا ُ
كـــ ُه
كل مـــا يتمنّـــى املـــر ُء ي ِ

الســ ُ
تجـــري الريـــاحُ بمـــا ال تشـــتهي ُ
ـفن

لكننا لم نسمع بقية األبيات التالية:
تجـــري الريـــاحُ كمـــا تجـــري ســـفينتنا

والســ ُ
ُ
ـفن
نحـــن الريـــاحُ ونحـــن البحـــر

ِ
ِـــه
إن الـــذي يرتجـــي شـــيئا ً ِب ِهمَّ ت

والج ُ
ـــن
يَلقـــا ُه لـــو حا َربتـــ ُه اإلنـــس
ِ

فاقصـــ ْد إىل قِ مَ ـــ ِم األشـــيا ِء تُدر ُ
كهـــا

الســ ُ
تجـــري الريـــاحُ كمـــا رادت لهـــا ُّ
ـف ُن

المعلمة ِ
وعطر األم
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تتخذ بعض اإلجراءات.
بينما كتــب معلم الصف الرابع :تيــدي تلميذ منطوي عىل
نفســه ال يبدي الرغبة يف الدراسة وليس لديه أصدقاء وينام
أثناء الدرس.
هنا أدركت املعلمة تومســون املشكلة وشعرت بالخجل من
نفسها!
وقد تأزم موقفها عندما أحرض التالميذ هدايا عيد امليالد لها
ملفوفة بأرشطة جميلة ،ما عــدا الطالب تيدي كانت هديته
ملفوفة بكيس مأخوذ من أكياس البقالة...
تأملت الســيدة تومســون وهي تفتح هدية تيدي وضحك
التالميذ عــى هديته وهي عقد مؤلف من ماســات ناقصة
األحجار وقارورة عطر ليس فيها إال الربع.
ولكن كــف التالميذ عن الضحك عندما عــرت املعلمة عن
إعجابها بجمال العقد والعطر وشكرته بحرارة ،وارتدت العقد
ووضعت شيئا من ذلك العطر عىل مالبسها.
ويومها لم يذهب تيدي بعد الدراســة إىل منزله مبارشة ،بل
انتظر ليقابلها وقال :إن رائحتك اليوم مثل رائحة أمي!
عندها انفجرت املعلمة بالبكاء ألن تيدي أحرض لها زجاجة
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وقفت معلمة الصــف الخامس ذات يوم وألقت عىل التالميذ
جملة :إنني أحبكم جميعً ا ..وهي تســتثني يف نفسها تلميذ
يدعى تيدي!!
فمالبسه دائما ً شديدة االتساخ
مستواه الدرايس متدني جدًااا ومنطوي عىل نفسه....
وهذا الحكم منها كان بناء عىل ما الحظته خالل العام
فهو ال يلعب مع األطفال ومالبســه متسخة ودائما يحتاج
إىل الحمام وإنه كئيب لدرجة إنها كانت تجد متعة يف تصحيح
أوراقه بقلم أحمر لتضع عليها عالمات  xبخط عريض وتكتب
عبارة رااااسب يف األعىل.
ذات يوم ُ
طلب منها مراجعة الســجالت الدراسية السابقة
لكل تلميذ وبينما كانت تراجع ملف تيدي فوجئت بيشء ما!
لقد كتــب عنه معلم الصف األول :تيدي طفل ذكي موهوب،
يؤدي عمله بعناية وبطريقة منظمة.
ومعلم الصف الثاني :تيدي تلميذ نجيب ومحبوب لدى زمالئه
ولكنه منزعج بسبب إصابة والدته بمرض الرسطان.
أما معلم الصف الثالث كتب :لقد كان لوفاة أمه وقع صعب
عليه لقــد بذل أقىص ما يملك من جهــود لكن والده لم يكن
مهتمً ا به وإن الحياة يف منزله رسعان ما ســتؤثر عليه إن لم

العطر التي كانت والدته تســتعملها ووجد يف معلمته رائحة
أمه الراحلة.
منذ ذلك اليوم أولت اهتماما ً خاصا ً به وبدأ عقله يســتعيد
نشــاطه وبنهاية الســنة أصبح تيدي أكثر التالميذ تميزا ً يف
الفصل ،ثم وجدت السيدة مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي كتب
بها أنها أفضل معلمة قابلهــا يف حياته فردت عليه :أنت من
علمني كيف أكون معلمة جيدة.
بعد عدة سنوات فوجئت هذه املعلمة بتلقيها دعوة من كلية
الطب لحضور حفل تخرج الدفعة يف ذلك العام موقعة باسم
ابنك تيدي.
فحرضت وهي ترتدي ذات العقــد وتفوح منها رائحة ذات
العطر ....
هل تعلم من هو تيدي اآلن؟؟؟!!!
تيدي ســتودارد هو أشــهر طبيب بالعالــم ومالك مركز
(ستودارد) لعالج الرسطان.
دائما ً أعلم أن لكل منا جوهــرة مختبئة بالداخل فال تحكم
بالظاهر وأبحث يف العمق
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عندما يتع ّلق األمر باإلنتاجية ،فجميعنا نواجه نفس التحدي
 هناك  24ساعة فقط يف اليوم .وبما أن أفضل األفكار ال قيمةلها حتى يتم تنفيذها ،فإن اســتغاللك الوقت عىل نحو فاعل
ال يقــل أهمية عن أي يشء آخر يف قطاع األعمال .وليس هناك
طريقة للوصول إىل أهدافك أفضل من إيجاد طرق لالســتفادة
من الوقت الثمني املتاح لك عىل النحو األمثل .إنه شعور جميل
جدا ً أن تغادر مكتبك بعد يوم فائــق اإلنتاجية .إنك ال تحتاج
إىل العمل لفرتة أطول أو إرهاق نفســك  -فقط تحتاج للعمل
بذكاء أكرب.
وإليك فيما ييل  5أمور سهلة تجعلك أكثر إنتاجية:
 - 1ال تؤجل تنفيذ املهام أبــداً :ال تعلق عمالً إىل وقت الحق،
ألن الرجوع إليه من جديد هو هدر كبري للوقت .ال تقم بحفظ
رســالة بريد إلكرتوني أو مكاملة هاتفية للتعامل معها فيما
بعــد .بمجرد أن يلفت أمر ما انتباهك فعليك أن تتمه أو تك ّلف
به شخصا ً آخر أو تحذفه.
 - 2ابدأ باملهام التي ال تفضلها :عليك دائما ً البدء باملهام التي
تخشاها أو ال تملك أي حافز إىل القيام بها .إذا ابقيتها مع ّلقة،
ســوف تهدر وقتك وأنت تفكر فيها .إذا قمت بهذه املهام عىل
الفور فإنك ســتتفرغ للقيام باملهمــات األخرى التي تحفزك
وتلهمك.
 - 3تحرر من املهام املســتعجلة :فعادة ما يجد املرء نفسه
مضطرا ً إىل إعطاء األولوية للمهام املســتعجلة البسيطة عىل
حساب املهام الكربى املؤثّرة؛ وهذا بدوره يخلق مشكلة كبرية
ألن املهام العاجلة غالبا ً ما يكون تأثريها ضئيالً .الحل هنا أما
إلغاؤها أو تفويضها إىل شخص ما .إذا لم تفعل ذلك ،فقد تجد
أنك بعد مرور أيام أو أسابيع لم تقم بأي مهمة ذات شأن.
 -4قل ال :ال هي كلمة قوية يجب عليك اســتخدامها .عندما

يقول املثل األفريقــي :يف الغابة تتخاصم
األشــجار بأغصانها وتتعانــق بجذورها
وهكذا هي العائلة.

يحــن الوقت لقــول ال ،تجنب عبارات مثــل “ال أعتقد أنني
أســتطيع” أو «لســت متأكداً» .قول ال اللتــزام جديد يظهر
احرتامك اللتزاماتك الحالية ويتيح لك فرصة تحقيقها بنجاح
وكفاءة .وتبني البحــوث التي أجريت يف جامعة كاليفورنيا يف
سان فرانسيســكو أنه كلما كان قولك ال أكثر صعوبة ،كان
تعرضك للضغط واإلجهاد واإلرهاق أكرب .تعلم استخدام كلمة
ال ،وسوف تحسن من مزاجك ،وكذلك إنتاجيتك.
 -5تجنــب تعدد املهــام :فهو يق ّلل اإلنتاجيــة ،حيث تؤكد
األبحاث التي أجريت يف جامعة ســتانفورد أن تعدد املهام أقل
إنتاجية من القيام بيشء واحد يف كل مرة .ووجد الباحثون أن
األشخاص الذين يتلقون معلومات اإللكرتونية من عدة طرق
ال يمكن أن يكونوا متنبهني أو يتذكروا املعلومات أو ينتقلوا من
مهمة إىل أخرى.
ّ
إن تعدد املهام يقلل مــن الكفاءة واألداء ألن عقلك يمكن أن
يركز فقط عىل يشء واحد يف نفــس الوقت .عندما تحاول أن
تفعل شــيئني يف آن واحد ،يفتقد دماغك القدرة عىل أداء كال
املهمتني بنجاح

المتحدث المتمكن

الحاجات الفزيولوجية
الغذاء  -المسكن  -النوم  -التوازن

هرم ماسلو ..ونظرية الحافز اإلنسان
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 -2مما اتفق عليــه علماء النفس أن الســلوك ينطلق من
معتقد وبداية التغيري يبدأ مــن تغيري معتقداتك ،والبداية هي
أن تثق بنفســك وبعدها سيطرأ تغري عىل سلوكك ،ومن الحيل
الظريفة :أن تبدأ بثقة متخيالً أن كل واحد من الحضور مدين
لك بمبلغ من املال!
وكان روزفلت يمارس حيلة عجيبة حيث يقول :كنت أتخيل
من أمامي وقد ارتدوا جوارب مشققة أو ثيابًا متسخة!
وستكتشف مثل آالف األشــخاص قبلك أنه يمكن
 -3من الخطوات الفعالة اســتخدام تقنية (استنزاف
تحويل الحديث أمام اآلخريــن إىل متعة بدال ً من
الخوف) وهي تعني تفتيت الخوف والتصدي له وجهً ا
الحاجة
لتحقيق الذات
كونها محنة ،بمجــرد تكوينك لحصيلة من
لوجه عن طريق الخيال ،كأن تتحدث متخيالً أنك
التجارب الخطابيــة الناجحة ،يقول أحد
أمام جمع وعندها ستكون نجحت يف استنزاف
الحاجة للتقدير
الثقة  -االنجازات
الخطباء :وددت أن أجلد سبعة سياط
قدر من الخوف باملمارسة الخيالية.
تقدير الذات  -االحترام
عىل أال أقــف ،ثــم وددت أن أجلد
 -4اســتخدم إســراتيجية (خطوة
سبعني ســو ً
طا عىل أال أتوقف!!
الطفل) وهي البدء بخطوات صغرية
الحاجة االجتماعية
وأخريًا أقدم وال تخف وتشجع
نحو التغيري ..ابدأ بالحديث مع
العالقات األسرية  -الصداقة
وال تهب ،فمــا فاز باللذة
الصغار ومع أهلك واملقربني
إال الجسور ،وستعرف
 ..تواصــل معهم برصيًا
األمان
حاجات
حينهــا كــم أنت
(إذا تكلمــت فانظر
الممتلكات
أمن
األسري
األمن
الجسدية
السالمة
متميز
إليهــم بنظــرة
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حديقة آفاق

بعض القواعد املهمة والقوانني املفيدة التي ستجعل منك
بإذن الله متح ّدثًا متميّ ًزا:
 -1تذكر أنك لســت وحدك من يخىش الحديث أمام الناس
ولست بدعً ا من اآلخرين ،وقديما ً أكد تلك الحقيقة الخليفة
عبد امللك بن مروان عندما اســتطار الشيب يف رأسه وهو لم
يبلغ األربعني! ّ
فبي أن صعوده املنابر هو من أشعل البياض
يف رأسه! والكثري من الخطباء املتمرسني لم يفقدوا مشاعر
الخوف من الحديث كلية ،فهو شعور يزورهم قبل البدء وقد
يستمر أثناء البدايات لكنه يزول بالكلية بعد االسرتسال يف
الحديــث .وتلك هي الفاتورة التــي يدفعها هؤالء العظماء
ألنهم فرس سبق ال فرس جر.

هادئة تشــع ً
ثقة وثباتًا) ،اسرتســل بالحديث معهم ولتكن
لك هذه بمثابة الخطوة األوىل ،وال شــك أنها ســتعطيك قوة
وجرعات من الثقة.
 -5تذكــر أن من أهم حقوقك هو (أن تخطئ) وهل هناك
من البرش من ال يخطئ؟ يقــول أحد املفكرين :إذا أردت أن
تنجح فعليك بمضاعفة معدالت الفشل! لذا ج ِّرب ثم ج ِّرب
ثم ج ِّرب وال تقنط وال تيأس وعندها ستتغري أحوالك .فماذا
يعني لو نســيت شــاهدا ً أو رفعت منصوبا ً أو ذهلت عن
فكرة؟! ال يشء تأكد!
 -6خذ األمر ببســاطة ،وال تجعل من فكرة الحديث يف أي
موضوع قضية (أكون أو ال أكون) ،فأحيانًا يجعل الصمت
من اإلنسان أعظم متحدث! واعلم أن الحديث ليس مطلوبًا
ُّ
ٌ
وتعق ٌل.
حكمة
أحيان كثرية
لذاته والصمت يف
ٍ
 -7تو َّكل عىل الله واســتع َّد جيدًا وعليك بالتحضري املسبق
واعلم أن رســم (خريطة ذهنية) مناسبة ملحاور الحديث
سيسهل عليك األمر ،وتبقى الخطوة األوىل هي األهم ومتى
ما خطوتها فذلك يعني أنك وصلت!
 -8عليك باملران ثم املران ثم املران.
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د .فهد بن عيل الشهري

د .مشاري بن فرج العتيبي

د .عبد الله بن عوض العمري

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

يتقدم

وأسرة تحرير مجلة آفاق طب األسنان

تعزية

مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان
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بأحر التعازي و أصدق المواساة

عضو مجلس إدارة الجمعية
في وفاة المغفور له بإذن اهلل والده:

الشيخ /سعيد بن مسفر الحمود القحطاني
الذي وافته المنية يوم الخميس  6صفر 1439هـ
الموافق  26أكتوبر 2017م

سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمده برحمته اإللهية
ويلهم ذويه الصبر والسلوان
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لسعادة الدكتور /فواز بن سعيد القحطاني

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة
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محافظة العاصمة المقدسة
د /مشاري بن فرج العتيبي

منطقة المدينة المنورة
د /مجدي بلقرون

تواصل
علمي
مقال

m_alotaibi@hotmail.com

mbalquroun@moh.gov.sa

محافظة جدة
د /سميرة مصطفى عسيالن

محافظة الخبر

sds.jeddah2016@gmail.com

منطقة الجوف
د /بدر بن كريم الزارع

bkalzarea@ju.edu.sa
منطقة نجران
د /أحمد بن محمد العسيري
طب األسنان يناير  - 2018العدد 35

ahmedassiry@hotmail.com

محافظة بيشة
د /محمد بن عايض العمري

alamri2031@hotmail.com

منطقة القصيم
د /خالد بن علي الطريفي

dr-traifi@hotmail.com

منطقة عسير
د /ناصر بن محمد القحطاني

dr.nasser.m.alqahtani@gmail.com
منطقة جازان
د /عبداهلل بن أحمد مشني

ameshni@jazanu.edu.sa

محافظة الطائف
د /فؤاد بن حسن الثبيتي

althobaitifouad@gmail.com

أ /سامي بن محمد الفزع

samialfazae@yahoo.com
منطقة الباحة
د /محمد بن مسفر الغامدي

dr.mohammed1986@hotmail.com
منطقة تبوك
د /إبراهيم عبداهلل الحويطي

dr.alhawiti@hotmail.com
محافظة ينبع
د /وسيم بن عبدالحميد الزمعي

wh-alzemei@moh.gov.sa
منطقة حائل
د /معزي بن إبراهيم المنصور

mmoazzy@hotmail.com
محافظة القريات
د /طالل بن عويد العنزي

talalenazi@yahoo.com
محافظة االحساء
د /أحمد بن عبداللطيف الدوغان

dr_doughan@yahoo.com

مؤتمرات عالمية
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9th – 11th JANUARY 2018
RIYADH INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTER
RIYADH , SAUDI ARABIA
SIDC 2018
المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان
THE SAUDI INTERNATIONAL
DENTAL CONFERENCE
6-8 February 2018
Dubai International Convention & Exhibition Centre
« Education & Innovation Transfer »
AEEDC DUBAI إيـدك
22nd مؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان و معرض طب األسنان العربي
UAE INTERNATIONAL DENTAL CONFERENCE & ARAB DENTAL EXHIBITION
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February 26-28,2018
21st Annual World Dental Summit
PARIS , France
dentalworld@conferenceseries.net
March 2-3,2018
2018 California Dental Expo
LOS ANGELES CONVENTION CENTER

March 22-23,2018
29th Annual American Dentistry Congress
NEWYORK , USA
April 10-11 2018
International Conference on
Dental Education
Amsterdam , Netherlands
April13-14 ,2018
3rd International Conference on
Prosthodontics & Restorative Dentistry
HAWAII , USA

بقلم :د .فواز بن سعيد القحطاني
رئيس التحرير

مقال

مسك الختام
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مراكز أبحاث طب
األسنان بين الواقع
و المأمول
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البحــث العلمي هو علم قائم بحد ذاته  ،والبد لكل مــن يود أن يعمل أو يجري
دراسة علمية أن يتعلم ويتقن أسس البحث العلمي التي أصبحت اليوم شيئًا أساسيًا
إلجراء الدراســات وتقديم البحوث ونرش األوراق العلمية  ،ويعترب املجال البحثي
ً
مقياسا حقيقيًّا ملعرفة مدى التقدم يف مختلف العلوم  ،وتسعى املؤسسات العلمية
للتطــور والرقي من خالل دعم هذا املجال ماديًّا ومعنويًّا  ،وتذليل الصعوبات التي
تواجه الباحثني يف عملهم الدؤوب للخــروج بنتائج حديثة تعزز ذلك العلم وترفع
مستوى تلك املؤسسات .
ويقاس تقدم األمــم و نهضتها عىل قدر مواكبتها للتطــور الرسيع يف العلوم
الحديثة  ،وتتميــز الدول املتقدمة بمراكز البحوث املتطــورة التي تواكب التطور
الرسيع يف كافة علــوم الحياة  ،وقد حرصت حكومة اململكة العربية الســعودية
ممثلة يف وزارة التعليم عىل إنشاء مراكز أبحاث مجهزة بأحدث التقنيات العاملية
 ،و التي تساعد رواد هذه املراكز بإعداد الدراسات و البحوث العلمية بدقة متناهية
ومتوائمة مع متطلبات العرص الحديــث و التطور الرسيع يف تقنيات بحوث مواد
طب األســنان  ،وتشكل هذه املراكز مصد ًرا مهمًّ ا لإلنتاج العلمي ،و من خالله يتم
نرش العديد من األبحاث املتقدمة يف مجالت علميــة محلية و عاملية  ،ومع تعدد
كليات طب األســنان باململكة و التي بلغت  ٢٩كلية  ،تفتقر بعض هذه الكليات إىل
وجــود مراكز أبحاث مجهزة تتيح ألعضاء هيئة التدريس و طالبها إجراء األبحاث
بناء عىل املواصفات العاملية و مواكبة آلخر التطورات يف مجال طب األســنان  ،و
مع زيادة الحاجة لتعلم مهــارات البحث العلمي و إجراء التجارب العلمية ملواكبة
التطورات الرسيعة جدًّا يف مجال طب األســنان  ،فان هناك حاجة ماسة لتوحيد
الجهود العلمية و توفري الهدر العام الذي يصاحب إنشــاء مراكز أبحاث قد تكون
مماثلة لبعضها اآلخر و تحتوي عىل بعض األجهزة واألدوات باهظة الثمن  ،والتي
ال تستخدم بكافة كفاءتها اإلنتاجية ،
فان الحاجة تدعو إلنشاء منصة إلكرتونية بحثية تكون حلقة الوصل بني كافة
الباحثني و املهتمني بالبحث العلمي بمجال طب األســنان  ،والتي يتم من خاللها
الربــط بني الباحث و مراكز البحث  ،وتوفري كافة التســهيالت البحثية من خالل
وجود ممثلني لتلك املراكز البحثية ومستشــارين من العلماء و الباحثني ممن يتم
ترشيحهم من كليات طب األســنان  ،أو مراكز طب األسنان  .هذا االتحاد البحثي
ســيتكون من خالله مجموعات بحثية من كافة مناطــق وطننا الغايل وبقدرات
مميزة مما ينعكس إيجابًا عىل جودة املخرجات البحثية  ،ويوفر رافدًا ماليًّا ملراكز
البحوث تستطيع من خالله االستمرار يف التطور و مواكبة العرص .
مما ســبق نســتطيع أن نتبني أهمية هذا املوضوع  ،وينبغي أن نبذل فيه كل
الجهود املمكنة  ،وأن يحظى بكل العناية املتوفرة وكل االهتمام املستطاع تقديمه .
والله من وراء القصد وهو الهادي إىل سواء السبيل

.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

