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الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني..
معايل مدير جامعة امللك سعود أ.د .بدران بن عبدالرحمن العمر..
سعادة عميد كلية طب األسنان ورئيس املؤتمر أ.د أحمد بن مبارك القحطاني..
سعادة عمداء كليات طب األسنان ورؤساء الجمعيات والنقابات..
سعادة املتحدثني األفاضل رشكاءنا يف النجاح من الرشكات الراعية ..
ضيوفنا الكرام..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
أرحب بكم أجمل ترحيب يف املؤتمر السعودي العاملي لطب األسنان الذي يطل عليكم هذا العام بهوية
جديدة بروح التجديد والتطوير تســعى من خاللها جمعيتكم إىل رفعة طب األسنان يف مملكتنا وتطوير
مهنتنا مما يعود بالنفع عىل صحة مجتمعنا.
كما تهدف الجمعيــة من إقامة هذا املؤتمر إىل التعاون والتعاضــد والتكاتف مع جميع القطاعات
املختصة بطب األسنان التعليمية منها والخدمية.
لقد سعت الجمعية منذ تأسيسها إىل عقد هذا الحدث العلمي الدويل البارز كل عام من خالل رؤسائها
الســابقني ومجالس إداراتهم إىل أن استملنا راية املسؤولية ،سائلني املوىل عز وجل أن نؤدي األمانة عىل
أكمل وجه ،فإن أصبنا فمن الله وحده ،وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان.
معايل مدير الجامعة..
أيها األحبة..
ً
انطالقا من مبدأ التغيري إىل األفضل والتطوير املســتقر إىل األحسن وتزامنًا مع رؤية اململكة ،2030
اتخذ مجلس إدارة الجمعيــة قرا ًرا بإعطاء هذا الحدث هوية جديدة ولدت من رحم الجمعية ُ
وســمي
ً
نرباســا لطب األسنان ،وحدثًا يتجدد كل عام
«املؤتمر الســعودي العاملي لطب األسنان  »SIDCليكون
يجمع بني الجودة والعلم والتقنية ويجتمع فيه ممارسو طب األسنان بكافة رشائحهم وتخصصاتهم،
وليكون مفخرة لوطننا.
ما زالت الجمعية ولله الحمد تتميز بأدائها وعطائها ،وما زال التعاون قويًا بني الجمعية والقطاعات
الحكومية واألهلية والقطاعات املختصة بصناعة طب األســنان وذلك من خالل مشــاركة الجمعية يف
األحــداث املختلفة مع هذه القطاعات وتقديم االستشــارات العلمية وعقد الــدورات العملية وتنفيذ
املشاريع املتعددة للخدمة والتثقيف بصحة الفم واألسنان.
ومن منطلق التعاون مع الرشكات املصنعة وبما يعود بالفائدة املحضة عىل املجتمع قامت الجمعية
بمرشوع التوصية املبني عىل الرباهني العلمية لبعض منتجات الرشكات الرائدة يف طب األسنان.
وتفاعــاً مع الحملة الوطنية «وطن بال مخالف» قامت الجمعيــة بتجديد طاقمها اإلداري وتعيني
طاقم يتبع للجمعية وبتأمني بيئة عملية مثالية لهم لتحافظ الجمعية عىل استمرارية نجاحها وتميزها.
معايل مدير الجامعة..
أيها الحفل الكريم..
من ال يشــكر الناس ال يشــكر الله ،لذا أتقدم أوال ً بالشــكر الجزيل ملعاليكم عىل ترشيفكم حفلنا،
وافتتاحكم ملؤتمرنا يف حلته الجديدة.
كما أشــكر سعادة أ.د .أحمد العامري وكيل الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمي عىل إرشافه
املستمر ودعمه املتواصل ملسرية الجمعية.
ووافر الشــكر والتقدير للدكتور /أحمد القحطاني رئيس املؤتمر واللجنة العلمية بقيادة أ.د .خليل
العيىس ولجنة املعرض بقيادة د .محمد الشهري عىل جهودهم يف إنجاح هذا الحدث.
كما أشكر جميع املشاركني يف هذا املؤتمر والقائمني عليه.
ختامًا أيها األحبة..
نحن هنا نلتقي لنرتقي ،نلتقي سنويًا يف هذا الحدث العلمي لنرتقي بمهنتنا ورفعة وطننا.
آملني من املوىل أن نراكم يف .SIDC 2019
ً
خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا
أسأل الله بأسمائه الحســنى وصفاته العىل أن يجعل عملنا كله
لتحقيق آمالنا وأن يديم علينا عزنا وأمننا.
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افتتح معايل مدير جامعة امللك سعود األستاذ

لطب األســنان وكلية طب األســنان بجامعة

الدكتور /بدران بن عبدالرحمن العمر فعاليات

امللك ســعود برشاكة اسرتاتيجية مع إدارة طب

املؤتمر الســعودي العاملي لطب األسنان SIDC

األســنان بوزارة الصحة وذلك يوم الثالثاء 22

 2018تحت عنوان «االتجاهات الحديثة يف طب

ربيع الثاني 1439هـــ املوافق  9يناير 2018م

األســنان» والذي نظمته الجمعية الســعودية

يف مركز الرياض الــدويل للمؤتمرات واملعارض،
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صور وأخبار

الصحة وعمداء كليات طب األســنان يف اململكة

أطباء وطبيبات األسنان والعاملني يف قطاع طب

ورؤســاء النقابات وجمعيات طب األســنان

األسنان عىل امتداد وطننا الحبيب.

الخليجية والعربية وحشــد من أساتذة كليات

حيث اســتهل حفل االفتتاح بآيات بيّنات من
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بحضور الســادة وكالء الجامعة ووكالء وزارة

طب األسنان والسادة الضيوف واملشاركني من
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القرآن الكريم ،ثم ألقى سعادة األستاذ الدكتور/

يشــ ّكل نقلة نوعية لطلبة طب األسنان إضافة

أحمد بــن مبارك القحطانــي عميد كلية طب

للخدمات الصحية املقدمــة ألبناء الوطن ،كما

األســنان بجامعة امللك ســعود كلمة ترحيبية

تحدث عن املؤتمر الكبري الذي تطور نتيجة 29

استعرض خاللها التطور العلمي والتقني الذي

سنة من الخربات يف املؤتمرات العلمية السابقة

ً
خصوصا مع
تشهده كلية طب األســنان اليوم

وأنه األضخم عىل مستوى العالم العربي.

افتتاح مستشــفى األســنان الجامعي والذي

وكانت كلمة سعادة الدكتور /فهد بن عيل الشهري
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رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان

العلمية املقدّمة للمؤتمر حيث تم اختيار أفضل

شاملة لكافة جوانب املؤتمر من حيث عدد املتحدثني
والذي تجاوز  46متحدثًا مــن مختلف أنحاء العالم

 9أبحاث مميّزة لتفــوز بجوائز التميّز البحثي
لهذا العام.

أهداف الجمعية الســعودية لطب األســنان يف نرش

واملســاندة والداعمة للمؤتمر ورؤساء وأعضاء

التطور العلمي تجاه املجتمع الطبي ..ونوّه باألبحاث

اللجان املنظمة واملشــاركة يف املؤتمر واملعرض
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ويف تخصصات طب األســنان املختلفــة بما يعزز

ويف ختام كلمته شــكر كافة الجهات الراعية
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صور وأخبار
عــى جهودهم الكبــرة إلخراج هــذا العرس

سعت الجامعة لتطوير املسرية العلمية وتطوير

الجماهريي ألطباء األسنان بالصورة املميزة.

الحركة البحثية ملنسوبي الجامعة واملهن العلمية
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ومن ثــم ألقى راعي املؤتمر معايل األســتاذ

ّ
يمس حياة املواطن يف هذا
ذات العالقة بــكل ما

الدكتور /بدران بــن عبدالرحمن العمر كلمته

البلد املبارك وتماشيًا مع سياسة واسرتاتيجية

أعلن فيها افتتاح املؤتمر وقــال :أود أن أعرب

الدولة حفظها الله ببذل كل ما من شأنه خدمة

لكم عن مدى ســعادتي يف الحضور واملشاركة

البحث العلمي ونقل املعرفــة بما يخدم الرقي

يف افتتاح فعاليات هذا املؤتمر الذي يشارك فيه

بهذا الوطن ويدعم استمرار التنمية.

األطباء والطبيبــات والعاملون يف مجال مهنة

وقال :تعد الجمعية السعودية لطب األسنان

طب األســنان من مختلف القطاعات الصحية

من الجمعيات العلميــة املميزة يف جامعة امللك

والحكومية من داخل اململكة وخارجها.

سعود ألنشطتها العلمية املتعدّدة داخل اململكة

وأضــاف :إن الجامعات كما هو معلوم يف كل

وخارجها ،كمــا أن لديها حــرص دؤوب عىل

دول العالم هي مصادر النهضة والتطوير لدولها

مشــاركة القطاعات العلمية املختلفة إلقامة

وعليها االعتماد يف تشييد رصوح التقدم وتنوير

املؤتمرات والنشــاطات العلميــة ودعم البحث

الفكر ومحاربة الجهل والتخلف ،وكم من مدينة

العلمي واملبادرات املجتمعية املتعددة ،وها نحن

يف عدد من دول العالم إنما تأسســت عىل قواعد

نرى هــذا اليوم كلية طب األســنان والجمعية

جامعة أنشئت فيها ،فنمت وتوسعت حتى غدت

السعودية لطب األســنان تتحدان لتنظيم هذا

مدينة كربى ببذرة جامعة غرست عىل أرضها.
وإيمانا ً من جامعة امللك ســعود بهذا الدور

الحدث العلمي املتميــز ليواكب أحدث ما وصل
إليه العلم يف مجال طب األسنان.
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األســتاذ الدكتور /خالد بن عيل الوزان الرئيس

جوائز األبحاث املتميّــزة للفائزين عن الفئات

الفخــري لهيئة تحرير املجلة الســعودية لطب

الثالث املتنافســة :أفضل بحث ألطباء األسنان

األسنان «حاليًا» وعميد كلية طب األسنان جامعة
ً
«سابقا» ورئيس هيئة تحرير املجلة
امللك سعود

الخريجني وأفضل ملصــق علمي وأفضل بحث
ألطباء األسنان حديثي التخرج.

ً
«سابقا» وذلك ملسرية
السعودية لطب األســنان

ومن ثم قام وصحبه الكــرام بافتتاح املعرض

عطائه العلمي واإلداري املميزة وجهوده امللموسة

املصاحب للمؤتمر وجال داخل أرجاء املعرض والذي

يف تطوير املجلة السعودية لطب األسنان.

أقيم عىل مساحة تزيد عن 7000م 2حيث شاركت
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ومن ثم قام معايل مدير الجامعة بتكريم سعادة

ويف نهاية الحفل ســ ّلم معايل مدير الجامعة
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ختام املؤتمر العلمي
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أكثر من  50رشكة طبية و 10جهات حكومية من

وأجهزة طب األسنان والتعريف بالجهود الطبية

املؤسسات املختصة يف طب الفم واألسنان لعرض

السعودية يف كافة القطاعات الصحية وإنجازاتها

أحدث ما توصل إليه العلم يف صناعة معدات ومواد

املتعددة عىل املستوى الوطني.

من أروقة املؤتمر واملعرض

13

للمؤتمر حيث تميز هــذا العام بتواجد قاعتني

للتخصصات الصحية بـ 24ســاعة تعليم طبي

منفصلتني لعــرض الربنامــج العلمي املتميز

مستمر وذلك استمرا ًرا يف تحقيق الفائدة العلمية

من خالل محارضين عامليــن ومحليني أبدعوا

املرجوة لكافة املشاركني واملشاركات من داخل

يف إضافة املعلومات الطبيــة املتطورة يف كافة

اململكة وخارجها

من املعرض
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عىل املحــارضات العلمية خــال األيام الثالثة

العلمي للمؤتمــر من قبل الهيئة الســعودية

صور وأخبار

داخل قاعة املحارضات
ً
إقبال كبريا ً خاصة تخصصات طب األسنان ،وتم اعتماد الربنامج
وشــهد املؤتمر واملعرض
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ندوة حقوق المريض والطبيب
في عيادات طب األسنان
18
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أقامت الجمعية الســعودية لطب األسنان عىل

سعادة الدكتور /حســان بن سليمان حلواني:

هامش أعمــال املؤتمر الســعودي العاملي لطب

أستاذ مشارك بقســم األنسجة املحيطة باألسنان

األسنان ( )2018 SIDCندوة حول حقوق املريض

وطب أسنان املجتمع يف كلية طب األسنان – جامعة

والطبيب يف عيادات طب األسنان وذلك يوم األربعاء

امللك سعود.

املوافق 2018/1/10م بمشاركة وحضور كل من:

ســعادة الدكتور /محمد بن حســن الحارثي:

سعادة األســتاذ الدكتور /خالد بن عيل الوزان:

أســتاذ طب الفم املساعد واستشــاري عالج آالم

عميد كلية طب األســنان يف جامعة امللك سعود –
ً
ســابقا ،عضو مشــارك يف لجنة أخالقيات املهن

الوجه واضطرابــات املفصل الصدغي – كلية طب

الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ســعادة الدكتور /ســعيد بن بخيت الزهراني:
مســاعد املدير العام إلدارة طب األسنان – وزارة
الصحة.

األسنان جامعة أم القرى.
ســعادة الفنية /هند بنــت عبدالله الدورسي:

فنّية األسنان يف قسم الشؤون الوقائية بإدارة طب
األسنان بصحة الرياض.
وقد أدار الندوة باإلنابة بتكليف من سعادة الدكتور/

سعادة األستاذ الدكتور /وليد بن محمود صادق:

فهد بن عيل الشــهري رئيس مجلــس إدارة الجمعية

أســتاذ التعويضات الســنية وتعويضات الوجه

الســعودية لطب األســنان مدير تحرير مجلة «آفاق

والفكني بكلية طب األسنان – جامعة امللك سعود.

طب األسنان» ســعادة الدكتور /قيرص كباش ..حيث
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بدأ بالتعريف بحقوق املريــض والطبيب وواجبات
ً
خصوصا مع انتشــار الوعي اإلعالمي يف
كل منهما
الوقت الحايل.

ّ
ملخ ً
صا
ثم تحدث األستاذ الدكتور /خالد الو ّزان

حقوق املريض بستة محاور تشمل :حسن املعاملة
وحفظ أرساره وطمأنته حول مشــكلته الصحية
وحقه يف رفض املعالجة ..ونوّه بكتيب (أخالقيات
املمارس الصحي) الذي وضعته الهيئة الســعودية
للتخصصات الصحية ،وكتيب (نظام مزاولة املهن
الصحية) الصادر عن الجمعيــة الوطنية لحقوق
اإلنسان ،ورضورة اطالع السادة األطباء عليها ..كما
تحدث عن مشكلة انتهاك استقاللية القرار الطبي
من قبــل إدارة املشــايف أو رشكات التأمني بحيث
يحــوّل الطبيب قراره العالجــي لتحصيل حقوقه
املالية من رشكات التأمني وضمان رضاهم!!

د .سعيد الزهراني:
من حق المريض الحصول على
ثان حول حالته الصحية
رأي ٍ

واألصــل يف ذلك هو اســتقاللية القرار للطبيب
يف مصلحــة املريض دون قيود وهــذا ما أكد عليه
إعالن ســيؤول للجمعية الطبية العاملية ..وتط ّرق

د .الوزان لعدم وجود قانون خاص يحمي األطباء
يف حــال االعتداء عليهم ســوى القانون واألنظمة
العامة ،ولذلــك فعلينا أن نطالــب بوضع أنظمة
خاصة لحماية املمارسني الصحيني وخاصة أطباء
األسنان.
أما بالنســبة لحاالت التصويــر يف عيادات طب
األسنان فيجب أن تتم بموافقة خ ّ
طية من املريض
قبل نرشها لغاية علميــة تثقيفية وليس للدعاية
اإلعالمية برشط أن يتم طمس العينني وعدم ظهور
ما يدل عىل شــخصية املريــض ،علمً ا أنه من حق
املريض سحب موافقته عىل املعالجة أو نرش الصور
يف أي وقت.
وحول تدريس طلبة طب األســنان مادة حقوق
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وتحقيق مصلحة املريض واســتئذانه يف كل عمل

أ.د .خالد الوزان:
نطالب بأنظمة خاصة لحماية
الممارسين الصحيين وخاصة
أطباء األسنان
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املــرىض وواجبات الطبيب قــال :إنها متواجدة يف
كافة الكليات داخل اململكــة ولكن هناك رضورة
ملحة للتطرق ملوضــوع حقوق الطبيب وواجبات
املريض وكيفيــة التعامل مع املرىض ،وعىل الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية أن تتبنى مرشوع
حقوق الطبيب واملريض عىل حد سواء.
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وأكد الدكتور /ســعيد الزهراني خالل مداخلته
عىل حرص وزارة الصحة ملعرفة املريض بحقوقه
كاملة من خــال (اإلدارة العامة لحقوق املرىض)
والتــي وضعت وثيقة مــروع حقوق املرىض يف
طب األســنان ،ومنها حق املريض يف الحصول عىل
ثــان حول حالته الصحية وذلــك ليس طعنًا
رأي
ٍ
ً
إنقاصا من الطبيــب األول ولكن ليطمنئ قلب
أو
املريض ،كما ّ
بي أن مــن واجبات املريض احرتام
املواعيد والحضور بلباس محتشــم وعدم إفشاء
أرسار العيادات واحرتام خصوصيتها وعدم اإلساءة
لطاقم العمل الطبي.
كما تحدث عن دور الجمعية الســعودية لطب
األسنان وقال :إنها جمعية علمية ليس من أهدافها
حل املشاكل والشكاوى بني األطباء واملرىض ولكن
عليها أن تتبنى اجتماعً ا موســعً ا تحرضه الجهات
ً
ممثل بالغرفة
املختصــة ومنها القطاع الخــاص
التجارية والجهات ذات العالقة بالشكاوى كالنيابة

د .قيصر كباش:
مع انتشار رسائل التواصل
االجتماعي نحتاج لموافقة
المريض والطبيب على
التصوير داخل عيادات طب
األسنان
العامة والخروج بتوصيــات لوضع نظام حماية
املمارس الصحي ،وعىل الجمعية ً
أيضا إجراء ورش
عمل ضمن املؤتمرات العلمية حول كيفية التعامل
مع املرىض يف عيادات طب األســنان وتضمني ذلك
ضمن مناهج كليات طب األسنان.
وبالنســبة لحقوق الطبيب فلألســف األطباء
مقرصون يف معرفة حقوقهم كالبدالت واإلجازات
وال بد مــن وضع كتيــب عن (حقــوق الطبيب
الوظيفية) ،وعىل الهيئة الســعودية للتخصصات
الصحية وضمن اختبارات التصنيف املهني التأكد
مــن اطالع املمــارس الصحي عىل تلــك الحقوق
والواجبات.
ونبّه يف معرض حديثه بأن وزارة الصحة تسعى

أ.د .وليد صادق:
هدفنا اليوم قرع الجرس
لوضع المزيد من المعايير
حول حقوق الطبيب
لتحديث الســجالت الطبية حســب التخصصات
املختلفــة بما يتــاءم مع التخصــص املناط به
املعالجة.
ثم تحدث األســتاذ الدكتور /وليد صادق عن ما
يعانيه أطباء األسنان عامليًا ومحليًا وارتفاع نسبة
االكتئــاب واالنتحار بني أطباء األســنان يف العالم
نتيجة معاناتهم مع مرضاهم من خالل التجريح
اللفظي أو التهديد السلوكي أو الدعاوى القضائية
الكاذبة وقال :إن مهنة طب األسنان تسبب الكثري
من التوتر ملمارسيها ،ونحن نفتقد ملهارات التواصل
ً
خصوصا يف حــال تهجّ م
والتعامــل مع املــرىض
وأن هدفنــا اليوم قرع الجــرس لوضع املزيد من
املعايري حول حقوق الطبيب وليتعرف املمارسون
ً
خصوصا حديثي التخرج عىل كيفية الترصف تجاه
املرىض ومرافقيهم وبشــكل خاص بعض املرىض
ذوي الحاالت النفسية املعقدة والتي تشكل  ٪ 5من

التحضري لدراســات وأبحاث متأنية حول حقوق
الكادر الطبي املغفلــة دون إهمال حقوق املريض
وجمعها يف نــدوة أو مؤتمر بمشــاركة أطباء يف
الصحة النفســية لــرح طريقــة التعامل مع
االضطرابات الشخصية واالعتداءات اللفظية عىل
األطبــاء ،وإدراج توصية بتضمــن نتائج الندوة
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ضمن مناهج كليات طب األسنان.
وأكد د .صادق بأنه اليوم وبعد تعميم التأمني يف
القطاع الصحي ســوف تتفاقم املشكلة يف املراكز
ً
فمثل :قد يكون التأمني لشخص ما مُ نتَ ٍه
الصحية
ولكن املريض ال يقتنع بذلك مما يؤدي ملالسنة مع
الطبيب أو موظفي االستقبال ..لذلك فنحن بحاجة
ماسة لتوعية املجتمع بطريقة التعامل وهنا يكمن
دور الجمعية السعودية لطب األسنان يف ممارسة
دورهــا التوعوي بحقوق املريــض والطبيب معً ا
داخل املجتمع.

د .حسان حلواني:
على الجمعيات العلمية
وضع بروتوكول خاص محدد
للمعالجات في طب األسنان
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املريض عىل الطبيب داخل عيادات القطاع الخاص،

وطالــب الجمعية الســعودية لطب األســنان

صور وأخبار

وعىل املريض إمالء الســجالت والتوقيع عليها قبل

مرىض عيادات طب األسنان.

وقد شدد الدكتور /حسان حلواني يف مشاركته
عىل حق املريض يف معرفة خيــارات العالج حتى
ولو كانت خارج إمكانية الطبيب أو العيادة ،وعىل
املريــض أن يعرف قدرات الطبيب وإمكاناته يف كل
خيار من خطــة املعالجة ،واطالعــه عىل الخطة
العالجيــة الصحيحة لحالته حتــى وإن كانت يف
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عيــادة أخرى ،وحق املريــض يف التثقيف الصحي
والحصول عىل املعلومات الكاملة حول مشــكلته
الصحية وبالتــايل رضورة إعطــاء الوقت الكايف

صور وأخبار

املخصص لكل مريض خاصــة يف القطاع الخاص
مع تحول السوق السعودية للخصخصة الصحية
وحاجتنا ملرجعية قانونية لحماية الطبيب واملريض
معً ا .وقال :إن الرعاية الصحية يف القطاع الخاص
ال ترقى بجودتها إىل القطاع العام لذلك نريد طرح
مهني قبل استقاللية القرار الطبي وعلينا أن نتأكد
أن مســتوى الخدمة الصحيــة العالجية املقدمة
للمريض تتناســب مع أقل املعايري العاملية يف طب
األسنان.
وطالــب د .حلواني الجمعيــات العلمية بوضع
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بروتوكول خاص كمحــددات للمعالجات يف طب
األســنان لكي ال تصبح املعالجــة ضمن املصلحة
الشخصية املادية للطبيب.
كما ناقش رضورة تحديد املســؤولية يف امللف
الطبي خاصة عند معالجة أسنان األطفال كاألب أو
األم النتشــار ظاهرة إرسال الطفل مع الخادمة أو
األخ لعيادة طبيب األسنان وبالتايل فقدان املرجعية
يف حالة املسؤولية القانونية.
وكانت مشاركة الدكتور /محمد الحارثي حول
التقصري يف الجانب التوعــوي بحقوق املرىض من
حيث رشح املشــكلة املرضية وما الحلول وخطة
املعالجة وتكاليفها ،وهل هناك خطط عالجية بديلة
بكلفة مادية أقل؟؟ فمن الواجب اطالع املريض عىل
كافة العالجات املمكنة لحالته ،وملاذا يفضل الطبيب
طريقة معينــة يف العالج دون أخرى؟ .وأكد أن من
حق املريض االطالع عمــا نتوقعه ما بعد املعالجة

د.محمد الحارثي:
الجمعية السعودية لطب
األسنان هي الجهة الوحيدة
التي تجمع كافة أطباء
األسنان تحت مظلتها
كالوزمة أو النزف إىل جانب مراعاة الطبيب للجانب
النفيس للمريض خــال معالجته ،ألن الطبيب قد
يقع يف أخطاء نتيجة جهلــه بطريقة التعامل مع
نوعيات من املرىض لهم حالة نفسية خاصة وعلينا
توعية األطباء يف ذلك .ونوه إىل تواجد مطبوعات عن
حقوق املريض والزوار داخل مشايف وزارة الصحة.
وتحدث عن الجمعية الســعودية لطب األسنان
وقال :إنها الجهة العلمية الرســمية الوحيدة التي
تجمع أطباء األســنان كافة تحــت مظلتها ومن
مختلف القطاعات يف اململكــة كاألطباء العاملني
يف وزارة الصحــة أو وزارة التعليــم أو القطاعات
الحكومية األخرى والقطــاع الخاص وبالتايل عىل
الجمعية دور كبري يف نرش الوعي الحقوقي لألطباء
واملرىض ليتمكن الجميــع من معرفتها وإدراكها،
كما تحدث عن الحقوق الخاصة للزميالت الطبيبات
بما يتناسب مع التطور العلمي واملجتمعي اليوم.
وتحدثت فنية األســنان /هنــد الدورسي عن
واجبات مساعدي طبيب األســنان يف العيادة وأن
من أهم حقوق املريض يف العيادات (التعقيم) وذلك
منعً ا من انتقال األمــراض الوبائية نتيجة تقصري
الطاقــم املســاعد وواجبهم التأكد مــن التعقيم
الصحيــح لألدوات وحق املريــض يف عدم إصابته
بأي نوع مــن العدوى املرضية خــال مراجعته
لعيادات طب األسنان .وحول التصوير يف العيادات
أكدت عىل وجوب وضع وثيقــة بموافقة املريض
عىل تصوير حالته قبل وأثناء وبعد املعالجة ،دون
اســتغالله ماديًا كما يحدث لدى بعض األطباء مع
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األسف الشديد بحســم جزء من التكلفة املالية يف
حالة موافقة املريض عىل التصوير.
وناقشت جوانب من واجبات املريض يف اإلفصاح
عن أمراضه العامة وخاصة املعدية قبل معالجته
وبالنسبة للنساء لرضورة اإلفصاح عن الحمل قبل
التصوير الشــعاعي واملعالجــة ،ورضورة حرص
املرىض وذويهــم عىل ممتلكات العيــادات وعدم
االستهتار بها داخل املشايف واملراكز الصحية ألنها
ممتلكات عامــة تعود بالنفع عىل الجميع ،وأكدت
عىل عدم تصوير الطاقم الطبي من قبل املريض أو
ً
خصوصا مع انتشار
مرافقيه إال بموافقة رسمية
وسائل التواصل االجتماعي.

التوصيات التي تم املوافقة عليها باإلجماع وهي:
* دعــوة الجمعية الســعودية لطب األســنان
لتبني إقامة ندوة موســعة أو مؤتمر حول حقوق
املريض والطبيب يف عيادات طب األسنان بمشاركة
الجهات الرســمية املعنية مثــل :وزارة الصحة،
الهيئة الســعودية للتخصصــات الصحية ،وزارة
العدل ممثلة بالقضاة الرشعيني أو اللجنة الطبية
الرشعيــة ،النيابة العامة ،ديــوان املظالم ،وزارة
التعليم ،ممثللــن عن القطاع الخــاص ،الغرفة
التجارية ومجموعة من القانونيني ومجموعة من
االستشاريني النفسيني.
* املساهمة يف وضع بروتوكول أو أنظمة لحماية
أطباء وطبيبات األسنان واملمارسني الصحيني.
* وضع توصيــة لوزارة التعليــم وللجامعات
وكليات طب األســنان بإدراج تدريس مادة حقوق
الطبيب واملريض وواجباتهم ومهارات التواصل بني
الطبيب واملريض.
* حث وسائل اإلعالم لنرش كافة املعلومات حول
املوضوع لتعم الفائدة
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الفنية /هند الدوسري :من
أهم حقوق المريض التأكد
من التعقيم في عيادات
طب األسنان خشية انتقال
األمراض الوبائية

ويف نهايــة الندوة ّ
لخص الدكتور /قيرص كباش

«الصحة» تشدد على أهمية العناية بأسنان
الطفل ومتابعته في سنواته األولى
24
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شــددت الصحة عــى أهمية
العناية بأسنان الطفل ومتابعته
يف سنواته األوىل وحذرت عرب إنفو
جرافيك نرشته عىل موقع الوزارة
عىل موقــع التواصل االجتماعي
تويرت عنونته بـ «طفلك الصغري
مســتقبل أســنانه بيدك» من
تسوس أســنان األطفال والتي
تؤدي إىل فقدان األســنان اللبنية
مبكــ ًرا ،وتغري مكان األســنان
الدائمــة ،وضعف النمو والتغذية
والصحــة النفســية ،ووجــود
البكرتيا التي تضعف األســنان
الدائمة.
وبينت الصحة كيفية حماية أســنان الطفل من
التســوس وذلك من خالل اســتخدام قطعة قماش
مبللة بعد كل رضعة ،وتنظيف أسنان الطفل مع أول
سن عند عمر ستة أشــهر مرتني يوميًا ،مؤكدة أن
تنظيف أسنان الطفل يعد سلو ًكا وتربية.
الجدير بالذكر أن «الصحة» أطلقت ً
أيضا عددًا من
التغريدات التوعوية بخصوص صحة الفم واألسنان،
باإلضافــة إىل اســتطالع «صحة الفم واألســنان»
حول متى يفرتض أن تبدأ يف تنظيف أســنان طفلك
بالفرشاة واملعجون.
وتأتي هذه األنشــطة التوعوية استمرا ًرا للجهود
التي تقــوم بها وزارة الصحــة للحفاظ عىل صحة
وسالمة املجتمع ،وتعزيز الوعي الصحي ،والحث عىل
اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.
مــن جانب آخر أطلقت مؤخــ ًرا تطبيق «صحة»
اإللكرتوني لتمكــن املواطنني مــن الحصول عىل
االستشــارة الطبيــة املرئية عرب الهواتــف الذكية
حيث تســعى الصحة من هذه الخطوة إىل استثمار
التقنيات الحديثة يف تعزيز التواصل مع املستفيدين

من خدماتهــا وإتاحة الفرصة لهم
للحصول عىل االستشــارات الطبية
من املختصني.
وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق
ســيتم العمل به كمرحلــة أوىل يف
مناطق (الحدود الشــمالية وعسري
وتبوك وجــازان ونجران والجوف)
وبعدها سيتم تعميمه ليشمل كافة
مناطق اململكة بإذن الله.
وتتلخص فكرة التطبيق يف توفري
خدمة التواصل املرئي والسمعي يف
الفرتة من «الساعة  9صباحً ا وحتى
منتصف الليل طوال أيام األســبوع
ومن  4عرصًا إىل  12مســا ًء خالل
إجازة نهاية األســبوع» بحيــث يمكن الدخول عىل
التطبيق والتواصل مبارشة مع املختص وتعرض عليه
حالة املصاب أو املريض والتي بإمكانه مشــاهدتها
عرب هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد عىل استفسارات
املتصل وتقديم االستشارة الطبية بخصوص الحالة
واإلجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها

ارتفاع نسب اجتياز رخصة ممارسة الطب
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،ارتفاع
نسب اجتياز اختبارات الرخصة السعودية ملمارسة مهنة
الطب البــري وطب األســنان والتمريض التي عقدت
خالل الفرتة من يونيو وحتى ديسمرب من العام املايض.
وأوضحت الهيئة أن نسب اجتياز االختبار لتخصص
الطب البرشي بلغــت  72يف املئة ،فيما بلغت نســبة
اجتياز اختبارات طب األسنان  64يف املئة ،أما التمريض
فبلغت نســبة اجتياز االختبار  75يف املئة ،معتربة هذه
املؤرشات إيجابية وتعكس ما بذل من جهد يف منشآت
التعليم ومســتوى تحصيل الطالب وأن االختبار عادل
ومناسب.
ونوهت الهيئــة إىل مــا تبذله مختلــف الجامعات
والكليات الصحية يف اململكة من جهود يف العمل مع هيئة

التخصصات الصحية يف سبيل رفع كفاءة القطاع الصحي
والعمل عىل تجويد املخرجات لتحقيق رسالة الهيئة وهي
حمايــة وتعزيز الصحة يف اململكة مــن خالل الكفاءات
الصحية املؤهلة عىل أعىل املعايري وأفضل املمارسات.
الجدير بالذكر أن اختبارات رخصة املمارسة الصحية
التي تعقدها الهيئة عىل مدار العام تهدف إىل تقييم قدرة
املمارس الصحي عىل مزاولة املهنة بشكل آمن من خالل
التأكد من توفر الكفاءات األساســية لديه للممارســة
الســليمة اآلمنة ،وأن االختبار يرشف عليه لجان علمية
من عمداء كليات ومستشــارون وخــراء تعليم طبي
واستشاريون يف هذه التخصصات ويخضع لنظام تدقيق
وجودة عالية وفق أعىل املعايري العاملية وأن بنك األسئلة
يراجع باستمرار ويحدث وفق معايري واضحة

الغذاء والدواء» تسحب تشغيلتي
( )0518 - 0541من دواء جوسبرين  81ملغ
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ألزمت الهيئة العامــة للغذاء والدواء رشكة
جلفار بسحب تشغيلتي ( )0518 - 0541من
دواء جوسربين (أسربين)  81ملغ (JUSPRIN
)MG ENTERIC COATED TABLETS 81
الذي يحمل رقم تســجيل  ،95-186-99وذلك
لعدم اجتياز التشــغيلتني اختبــار الذوبانية
حسب مواصفات الرشكة الصانعة.
وأوضح املدير التنفيــذي للتوعية واإلعالم
يف الهيئة الصيديل عبدالرحمن الســلطان ،أن
ً
بالغــا ورد من مجلس الصحــة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،بخصوص وجود
خلل يف جودة تشــغيلتي ( )0518 - 0541من
دواء جوســرين (أسربين)  81ملغ ،مشريًا إىل
أن الهيئة أجرت اختبــارات وفحوصات بيّنت
عدم مطابقة التشــغيلتني ملواصفات الرشكة
الصانعــة .وأضــاف أن الهيئــة عممت عىل
املؤسســات الصحية كافة بإيقاف استخدام
التشــغيلتني يف حال وجودهمــا لديها ،مؤكدًا
إلزام الرشكة بسحب التشــغيلتني من جميع
الجهات املســتفيدة ،حاثًّا عىل أهمية مراجعة
مستخدم الدواء للطبيب املختص

عاما
«التخصصات الصحية» تحتفل بمرور ً 25
على إنشائها وتدشن هويتها الجديدة
26
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احتفلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
األحد  31ديســمرب2017م بمــرور  25عامً ا عىل
إنشــائها ،كما أطلقت هويتها الجديدة ،ودشنت
نظــام التقديــم اإللكرتوني من الخــارج ،وذلك
برعاية معايل وزير الصحــة رئيس مجلس أمناء
الهيئة الدكتور /توفيق بن فوزان الربيعة يف مقر
الهيئة يف الرياض.
وألقى معايل وزير الصحة رئيس مجلس أمناء
الهيئة الدكتور /توفيق الربيعة كلمة ،قال فيها:
«ســعيد بأن نكرم من كان خلف هــذا اإلنجاز
وهذه الهيئة التي ساهمت يف تطوير مهنة الطب
بشــكل هائل يف اململكة ،ونفتخــر بإنجازاتها».
ً
مضيفا« :وجدت يف هيئــة التخصصات الصحية
عمال ً ضخمً ا ،ال يوجــد يف أي هيئة مهنية أخرى؛
ألنهــا تقوم بدور كبري يف إعطاء الشــهادات ويف
التصنيف ،ســاهم يف تطوير قدرات املمارســن
بشــكل هائل ،وأخرجت كفاءات نفتخر بهم عىل
مستوى العالم».
وقال األمني العام للهيئة األستاذ الدكتور /أيمن
ابن أســعد عبده يف كلمة خــال الحفل :إن هيئة
التخصصات الصحية أحــد أهم منجزات الصحة
يف اململكة ،وال تعتــر منج ًزا وطنيًّا فقط ،بل عىل
مستوى الرشق األوســط؛ إذ ال يوجد يف املنطقة
زمالة أو بورد أو شــهادة اختصاص مثل «البورد
الســعودي» ،وال توجد مؤسســة تقوم برعاية
املمارسني الصحيني مثل الهيئة.
وأضاف« :نشعر باألمانة واملسؤولية الكبرية كل
يوم تجاه هذا الرصح الكبري الذي بناه أشــخاص
عظماء عــى مدى  25عامً ا حتــى وصل إىل هذه
اللحظة التي نفخر فيها بهذا املنجز».
وقال األمني العــام« :الهيئة تضم  100مجلس
علمي ولجنة علمية ،و 100برنامج عام وتخصيص،
وتعقد آالف االختبارات ســنويًّا ،ولديها عدد كبري
من املراكز التدريبية ،ينضم لها  42جمعية صحية،
وهي صمام األمان للقطاع الصحي؛ إذ ال يستطيع

أحد ممارســة املهنة يف اململكة إال بعد التأكد من
جدارته وكفاءته يف الهيئة».
من جهته ،أكــد نائب األمني العام للشــؤون
التنفيذية الدكتور محمد بن عبد الله الســلطان
أن احتفال مرور  25عامً ا عىل إنشــاء الهيئة هو
احتفال لجميع من ينتمــي للهيئة؛ إذ عملت عىل
مدى ربع قرن عىل رفــع كفاءة القطاع الصحي،
واملحافظــة عىل مأمونيته .مشــرًا إىل أن الهيئة
تحتل مكانة مهمــة يف القطاع الصحي ،وتحظى
باهتمام كبري لدورها الفعال يف خدمة املمارسني
الصحيني وتأهيلهم عىل أعىل املستويات.
وكرم معايل وزيــر الصحة رئيس مجلس أمناء
الهيئــة أمناء الهيئة الســابقني ومســاعديهم،
ورؤساء أول املجالس العلمية يف الهيئة ،واملوظفني
الذين أمضوا أكثر من  20عامً ا يف الهيئة ،معربًا عن
شــكره وتقديره لجهودهم التي بذلوها يف خدمة
هيئة التخصصات الصحية

الذكاء االصطناعي لتقييم الممارسين الصحيين
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تتجه الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية
نحو استخدام نظام إلكرتوني متطور يعتمد عىل
الذكاء االصطناعي يف تقييم املمارسني الصحيني
بدءًا من العام املقبل.
وقــال املديــر التنفيــذي للتقييــم يف هيئة
التخصصات الصحية د .فــادي منيش :إن اإلدارة
التنفيذية للتقييــم يف الهيئة تنفذ مرشوعً ا نوعيًا
يمكن من تقييــم ومتابعة نمو كفاءة املمارس يف
مختلف املعارف واملهارات خــال فرتات تدريبه
وبعد رشوعه يف املمارسة ،والتنبؤ بمكامن القوة
لتعزيزهــا ،ومواطــن الضعف لتنبيــه املمارس
لتداركها ،وذلك من خالل إيجاد روابط بني تقاييم

األداء املتنوعة وغريها من املعلومات يتم تحليلها
من خالل نظام إلكرتوني متطور جدًا.
وأضــاف أن الهيئــة من خــال رشيك عاملي
متخصص تبحث عن حلول تقوم عىل اســتخدام
الــذكاء االصطناعي لتحويــل معلومات التقييم
املتوافرة لديها إىل معلومات قيمة يمكن استخدامها
يف اقرتاح مصادر تعلم للممارس بناء عىل «بصمة
الكفاءة» التي ســتتوفر عن كل ممارس صحي
مسجل لديها.
وأكد د .منيش أن هذا املرشوع الطموح سيحدث
نقلة نوعية حقيقية يف مجــال التقييم والتدريب
تعود بالنفع عىل القطاع الصحي يف اململكة

«

» طب األسنان تستضيف:

األستاذ الدكتور /عبدالغني إبراهيم ميره عميد
كلية طب األسنان في جامعة الملك عبدالعزيز  -جدة
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يسر مجلة «آفاق طب األسنان» أن تستضيف سعادة األستاذ الدكتور /عبدالغني إبراهيم ميره
عميد كلية طب األسنان بجامعة الملك عبدالعزيز من خالل هذا اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر

ضيف العدد

السعودي العالمي لطب األسنان  SIDC 2018حيث كان لنا معه الحوار التالي:
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نرحــب بكم أجمل ترحيب ونود من ســعادتكم
التعريف ببطاقتكم الشخصية أوالً.

خ ّرجت أكثر من  2000طبيب وطبيبة أسنان عىل

مدى الثالثني عامً ا من مسريتها ،تضم الكلية حاليا ً

األستاذ الدكتور /عبدالغني إبراهيم مريه أستاذ

أكثر مــن 1000طالب وطالبة موزعني عىل املراحل

واستشاري إصالح وتجميل األســنان والرتكيبات

والربامج املختلفة والتي تضم برنامج بكالوريوس

الثابتــة – عميد كلية طب األســنان بجامعة امللك

طب وجراحة الفم واألســنان وبرامج الدراســات

عبدالعزيز – رئيس لجنة عمداء كليات طب األسنان

العليا بما فيها املاجستري والدكتوراة يف التخصصات

السعودية.

املختلفة وكذلك الربامج املساندة وبرامج التجسري

ملحة مخترصة عن كليتكم املوقرة.

يف تخصص مساعد طبيب األسنان وأخصائي صحة

أنشــئت كليــة طب األســنان بجامعــة امللك

الفم واألسنان ،إضافة إىل ذلك فالكلية مركز معتمد

عبدالعزيز يف جدة ســنة 1405هـ املوافق 1985م

للتدريب لربامج البورد املقدمة من الهيئة السعودية

وتعترب ثاني كلية يف اململكة من حيث اإلنشــاء وقد

للتخصصات الصحيــة يف جميع التخصصات ،كما

قامت الكلية بتحويــل عياداتهــا اإلكلينيكية إىل
مستشفى بمسمى (مستشفى األسنان الجامعي)
والذي يضم حاليًــا أكثر من  340عيادة أســنان
وستزيد طاقته االستيعابية إىل أكثر من  450عيادة
وغــرف عمليات وغــرف تنويم بعــد االنتهاء من
التوسعة والتي ستنتهي مع نهاية العام الحايل.
وأخريًا وليس آخ ًرا فالكليــة لديها مركز متقدم
يف أبحاث طب األســنان يحتوي عىل أجهزة حديثة
االعتمــادات األكاديمية فقد حصلــت الكلية عىل
اعرتاف من املنظمة األوروبية لتعليم طب األسنان
يف عــام 2005م وحصلــت عىل االعتمــاد الكامل
من الهيئة الوطنية لالعتمــاد األكاديمي NCAAA
كاعتماد برامجي وملدة ســبع ســنوات ابتداء من
2017م.
ما انطباعاتكم عن املؤتمــر اليوم؟ وبماذا تميز
عن سابقيه؟
أهم املؤتمرات يف املنطقــة وتحرص عىل حضوره
مجموعة من أطباء وطبيبات األســنان سواء من
داخــل اململكة أو خارجها وتميز هــذا العام بقوة

ومكانة عالية.
ما رؤيتكم اليوم لصناعــة مؤتمرات ومعارض
طب األســنان يف اململكــة؟ عددهــا ..أماكنها..
ً
خصوصا مع تذمر بعض
إيجابياتها ..ســلبياتها؟
الرشكات املشاركة من كثرةهذه املعارض يف اآلونة
األخرية.
ال شــك أن املؤتمرات واملعارض من أهم القنوات
التي يعتمد عليها طبيب األســنان لتطوير املهارات
والتعرف عــى كل ما هو جديد يف طب األســنان،
إضافة إىل ذلك فهي فرصة كبرية لتبادل الخربات بني
الزمالء يف املهنة ..ويفضل أن يكون هناك تنســيق
بني القطاعــات املختلفة لعقد هذه املؤتمرات حتى
تكون االســتفادة منها محققة وال تسبب إرهاق
للــركات وذلك بوضع جدول زمنــي محدد لهذه
املؤتمرات بحيث ال تكــون متقاربة من حيث وقت
االنعقاد واملادة العلمية املقدمة فيها.
تســعى مجلة «آفاق طب األسنان» إلقامة ندوة
حول (حقــوق املريض والطبيــب يف عيادات طب
األسنان) ..ما توصياتكم لذلك؟

الربنامــج العلمي والنخبة املتميــزة من املتحدثني

أهم محــور يف موضوع الحقوق هــو التوعية

العمل املصاحبة يف مختلف التخصصات ،كما تميز

ثم التوعية ثم التوعيــة ..فال بد من توعية املريض
بحقوقه وتوعية الطبيب ً
أيضــا بحقوق املريض،

مــن داخل اململكة وخارجهــا وكذلك بتنوع ورش
باملعــرض املصاحب والذي نرى فيــه اليوم تطور
كبري وتميز من حيث املســاحة الكبرية التي أعطت
الفرصة الســتيعاب الكثري من الرشكات العارضة
باإلضافة إىل الكليات والجمعيات.
هل لديكم اقرتاحات لتطويــر املؤتمر واملعرض
املصاحب؟ ..وهل لديكم مالحظات تودون تالفيها
مستقبالً؟
نتطلــع أن يعقد املؤتمــر واملعرض املصاحب يف
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وقد تبنت الكثري من الكليات تضمني هذا املوضوع
يف مناهجها وهو توجه ممتاز جدًا لتدريب الطالب
والطالبات وتعريفهم بهذه الحقــوق منذ بدايات
تدريبهم وحياتهم العملية.
كلمة أخرية عرب مجلة «آفاق طب األسنان».
نشكر الجمعية السعودية لطب األسنان ومجلتها
آفاق طب األســنان عىل هذه االســتضافة وأتمنى
مزيدًا من التقدم والنجاح
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يعترب املؤتمر السعودي العاملي لطب األسنان من

املؤتمــرات التي تعقد يف اململكة ويحظى بســمعة

ضيف العدد

تساهم يف تسهيل عملية البحث العلمي ،وعىل صعيد

املناطق املختلفة داخل اململكة ،خاصة وأنه من أكرب

«

» طب األسنان تستضيف:

مدير مبيعات شركة جونسون أندجونسون في المملكة
يسر مجلة «آفاق طب األسنان» أن تستضيف سعادة الدكتور /أحمد سعد مدير مبيعات المملكة
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لشركة جونسون أندجونسون «من الشركات الراعية األساسية للمؤتمر» من خالل هذا اللقاء على
هامش فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان  SIDC 2018حيث كان لنا معه الحوار التالي:

ضيف العدد
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نرحب بكم أجمــل ترحيب ونود من ســعادتكم التعريف بلمحة
مخترصة عن رشكتكم املوقرة.
رشكة جونسون أندجونسون هي رشكة أمريكية مساهمة متعددة
الجنســيات تأسســت عام 1886م تنتج وتضع وتعبيء األجهزة
الطبية واألدوية والسلع االستهالكية وهي ذات أسهم عادية.
املؤسس روبرت وود جونسون.
عدد املوظفني 117.900 :موظف.
املقر الرئيس يف السعودية :جدة.
ما أهم املنتجات الحديثة يف رشكتكم والتي تودون تسليط الضوء
عليها اليوم من خالل املعرض املصاحب للمؤتمر؟
أهــم املنتجات الحديثة هي :ليسرتين/مســواك وهــو عبارة عن
مجموعة من الزيوت الطبيعية بخالصة ونكهة املسواك وهي تقدم 6
مزايا :يحمي من التسوس ،يمنع التهاب اللثة ،يقتل البكترييا ،يقلل
من الرتسبات الكلسية ،يحافظ عىل األسنان بيضاء ،ينعش النفس.
من وجهة نظركم ملــن تكون املعارض العلميــة والتجارية أكثر
أهمية :للعارض أو للزائر؟
للعارض ..فهي فرصة طيبة لعــرض املنتجات الخاصة بالرشكة

وكذلك التسويق لها مع الزائرين والدعاية للمنتجات الجديدة ،أما
للزائر فهي فرصة للتعلم والتعرف عىل الجديد من ناحية األبحاث
الطبية وكذلك زيارته لقســم املعارض فهي فرصة طيبة للتعرف
عــى املنتجات الجديدة يف الســوق والتفريق بــن املنتج القديم
والحديث.
هل لديكم اقرتاحات حول املعرض للسنوات القادمة؟
نقرتح تغيري املدينة يف كل مؤتمر مثالً يف الرياض أو جدة أو الدمام
وذلك إلتاحــة الفرصة لألطباء باملدن األخــرى لحضور مثل هذه
الفعاليات املهمة.
حبذا لو تعرفون القراء الكــرام بأكثر املنتجات مبيعً ا يف رشكتكم
والتي تختصون بها دون غريك.
غسول الفم (الليسرتين) ودواء  AVEENOلعالج جفاف الجلد.
كلمة أخرية عرب مجلة «آفاق طب األسنان».
نشكر أوال ً منظمي املؤتمر وعىل رأسهم الجمعية السعودية لطب
األسنان وكافة العاملني عليها ملساهمتهم يف الرقي بمستوى األداء
الطبي واملهني وكذلك نشــكر آفاق طب األســنان عىل اهتمامهم
بتغطية هذا الحدث الطبي الكبري

من ذاكرة
المجلة
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من ذاكرة المجلة
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من ذاكرة المجلة
مجلة (آفاق طب األسنان)
العدد الخامس
فبراير -مارس ١٩٩9م
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من ذاكرة المجلة
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قرأت في صحيفة الوطن السعودية
مقا ًلا لألستاذ  /فهد األحمري جاء فيه:

34

مقال

يف إحدى املحارضات تحدث الربوفسور األمريكي عن حضارات العالم وتطور الشعوب عرب
التاريخ الطويل من املد الحضاري .عقِ ب املحارضةُ ،فتح املجال أمام الحضور للمشاركة.
تداخل أحدهم فقال لن أذهب بعيدًا ،وســأحدثكم عــن نفيس .يف طفولتي ،رعيت الغنم يف
إحدى املناطق الرعوية يف بالدي الســعودية ،وعملت مــع والدي ووالدتي يف حرث األرض،
بالطبع ليس باآلالت الزراعية الحديثة ،بل عىل أخشــاب بدائيــة تجرها الثريان .حصدت
الــزرع بيدي ،وجلبت املاء مع أمي راكبًا حما ًرا أعرج ،كنت أحبه ألنه بطيء ،ولشــعوري
كطفل أنني أتمرجح فوقه ،حيث لم تكن مفردات ماله وترفيه ورياضة قد دخلت قاموس
قريتي.
انتقلت وأرستي إىل قرية أخرى عرب ســيارة صالون من خشب «األبلكاش» كأول تجربة

طب األسنان مارس  - 2018العدد 36

لركوب السيارة .التحقت حينها باالبتدائية ،وبدأت حينئذ مرحلة التطور ،حيث تعرفت عىل
الجبن واملريندا واألرز وخبز ليس من تنور أمي .وألول وهلة أشاهد السيكل الذي لم أستطع
امتالكه إال يف الصف الســادس .يف الصفوف االبتدائية املتقدمة ،بدأت أكوي ثوبي بمكوى
جمر ،حيث ال توجد كهرباء تساعد حينئذ…إلخ حديثه.
قال الربوفسور بعد أن ترك كرسيه ووقف يستمع للحديث امللهم :وماذا عنك اآلن؟ أجاب:
ّ
وأحض املاجســتري ،وأمامي
اليوم أنا رئيس قســم يف رشكة من كربيات رشكات العالم،
أهداف عظمى .وأردف الشــاب السعودي؛ هذه النقلة الرسيعة ليست يل وحدي ،بل عاشها
غالبية السعوديني من جييل ،والتي تمت يف غضون فرتة وجيزة جدًّا من حسابات األوطان
التي ال يمكنها النهوض بمواطنيها إال عرب عرشات العقود من التنمية البرشية.
صفق املحارض طويال ،وتقدم إىل املتحدث وصافحه بحرارة ،وفعل الحضور كذلك.
أقدم هذه الفقرة إلى كل سعودي يعتز بوطنه ومواطنيه

مع تحيات :خالد الفيصل
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مقال
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الجمعية السعودية
والخريج الجديد
الدكتور /صالح الشمراني
كلية طب األسنان  -جامعة رياض العلم

نلتقي
مقال
حتى
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املتتبع لألهداف التي تســعى الجمعية
السعودية لطب األسنان يف تحقيقها يجد
أنها تنطلق من أهــداف توعوية وعلمية
تشــتمل عىل إقامة املؤتمــرات والندوات
وتشــجيع البحث العلمي ونرشه وتقديم
االستشــارات املهنية للجهات التي تطلب
االســتعانة بالجمعية وأهداف اجتماعية
تنطلق مــن توثيق العالقــة والرتابط بني
أعضائهــا  ...الخ  ،وركزت الجمعية خالل
مســرتها التي قاربت األربعني عامً ا عىل
هذه األهداف وباألخص األهداف التوعوية
والعلميــة وحققت الريادة عىل مســتوى
الجمعيات املهنية باململكــة والحمد لله
وذلك بعد توفيق الله وجهود القائمني عليها
منذ تأسيسها وحتى اآلن .
ومع الوقت خرج مــن عباءة الجمعية
 األم -الكثري مــن الجمعيات التخصصيةوالتــي كانــت مطلبًــا رضوريًــا لكثرة
املتخصصــن يف مجــاالت طب األســنان
املختلفة والحمد لله هذه الجمعيات تقوم
بدورها الذي أنشئت من أجله
وخدمة أعضائها من
ا ملتخصصـــني
يف التخصصات
املخـتلــفـة يف
طـب األسنان.

ويف هــذه املرحلة التي نعيشــها ومع
زيادة أعداد الخريجني من الجنسني والذي
أنعكس عىل زيادة عدد املنتسبني للجمعية،
وهؤالء الخريجــون يحلمون ببداية مهنية
صحيحة ولكنهــم يصدمون بواقع محبط
مع األســف فتتكرر عىل مســامعهم كل
يوم عبــارات مثل البطالــة يف مهنة طب
األسنان والشح يف الدراسات العليا وغري ذلك
من املثبطات اليومية التي يسمعها الخريج
الجديد او من هم عىل مقاعد الدراسة والتي
يف أغلبها تخالف الواقع الذي نعيشــه  .لذا
أطرح يف هذه املقالة املقرتح التايل وهو أن
تتبنى الجمعية السعودية لطب األسنان من
ضمــن أهدافهــا تقديــم االستشــارات
للخريجــن الجــدد وإقامــة ورش عمل
لهم حيث يمكن من خاللها توجيه الخريج
ودعمه باالستشارات التي تساعده لتخطي
العثــرات التي قد تقابله يف بداية مشــوار
حياته العملية وتستطيع الجمعية لتحقيق
هذا الهــدف اإلســتعانة بأعضائها من
ذوي الخــرات الذين يســتطيعون تقديم
املشورة للخريج الجديد وهذا سيضيف إن
شــاء الله نجاحً ا آخر لنجاحات الجمعية
املتعــددة و يعتــر من ضمن املســئولية
االجتماعية للجمعيــة وبارك الله يف جهود
الجميع .

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

طب األسنان مارس  - 2018العدد 36

ّ
رشّ فتني األخت املحرتمة واألســتاذة الدكتورةّ /
الســقاف
خيية إبراهيم
ً
ســابقا وعميدة مركز الدراسات الجامعية
(مديرة تحرير جريدة الرياض/
ً
سابقا) بدعوة كريمة شخصية لحضور الندوة
للبنات يف جامعة امللك سعود/
الخاصة بتكريمها ضمن املهرجان الوطني للرتاث والثقاقة (الجنادرية )32
وذلــك يوم الخميس املوافق  8فرباير 2018م يف قاعة امللك فيصل للمؤتمرات
بعــد أن ك ّرمها خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز خالل
افتتاح املهرجان بمنحها وتسليمها وسام امللك عبدالعزيز من الدرجة األوىل.
وقد لبّيت الدعوة مرسو ًرا كطبيب معالج إلحدى الشــخصيات األدبية املميزة
وعىل مدى السنوات الســابقة ..وخالل الندوة استمتعت بأدب اإللقاء وجمال
ّ
الســقاف
املعانــي وروح التف ّرد يف اختيار أجمل الصور للحديث عن الدكتورة
من قبل رئيس الجلسة واملحاورين األفاضل وقلت خالل مداخلتي :مستحقة..
مســتحقة ..ملا ملســته خالل تعاملها معي من تواضع جم وأخالق رفيعة وملا
معان ســامية تنم عن أدب
وجدتــه يف كتاباتها اليومية يف جريدة الجزيرة من
ٍ
ّ
لتحفز املشاعر والوجدان
أصيل ..فهي تكتب لروح اإلنســان وتهمس يف داخله
بجزالة لفظية منتقاة وبخربة أدبية متميزة ..تقدّس األمومة والصداقة وتعشق
اإلبداع واألدب ..فالوسام اليوم هو تتويج ملسرية حافلة بالعلم والقلم استطاعت
من خاللهما أن تتبوأ مكانة يف هذا الوطن.
ويف نهاية الندوة خرجت فرحً ا شاك ًرا لكل من ساهم يف إنجاز هذا التكريم وق ّررت
الكتابة ملعرش أطباء األسنان :إننا بحاجة لتكريم مبدعينا من األطباء األفاضل
ممن قدّموا للمهنة خالصة عمر ومسرية حياة ..ملن رفدوا الوطن بعصارة قلب
ً
ً
وإرشافا أو عالجً ا وترميمً ا ..ليبق الوفاء حارضً ا..
تدريسا
وجهد عني ..سواء
ألف شكر ملن يبذل جهدًا لرسم ابتسامة وفاء عىل الوجوه..
دام الوفاء ..ودام اإلخالص ودام التكريم ملن يستحقه..

كلمة التحرير

لنكرم مبدعينا من أطباء األسنان

37

قفشات في طب األسنان

38

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

 #يســعد الطبيب باملريض صاحب الذوق اللطيــف يف تعامله وحضوره كما
يسعد املريض بأخالق الطبيب وحسن تعامله .زوارنا املهذبون جمال وعون لنا
يشحن طاقتنا املعنوية ليوم طويل .
د .هبة فادن

قفشات تويتر

 #يجب أن ال يكون التقويم أحد وسائل عالج مشاكل الفك الصدغي.
د .محمد الحارثي
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 #الننكر أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت يف زيادة الوعي ونرش املعلومات
الطبية ،لكن يجب الحرص عىل الحصول عىل املعلومات املوثوقة من املختصني
ً
وخصوصا الطبية منها.
د .ميادة المزيني

 #النجاح يف طب األسنان يحتاج إىل إعمال العقل وإتقان الحرفة باإلضافة إىل
الشغف وحب املهنة.
د .أروى الموسى

 #انتشار بيع املنتجات املختصة باألسنان يف املواقع اإللكرتونية والطلب عليها
بأسعار رمزية منها (منتجات تبيض األسنان ،قوالب أسنان جاهزة ،مصحح
االبتســامة) دون إرشاف طبي ويتداولها املشــري ويستخدمها دون معرفة
الرضر ،نتمنى أن يكون هناك قوانني لهذه التجارة.
ف/هند الدوسري

َس ْل َعنَ ة الطب!

39

الدكتور  /علي عبدالعزيز السويد
طبيب امتياز  -جامعة القصيم

هذه الصورة املشــوّهة ،إذا ما اســتمر اللهيب
بحرق ماتبقى منها من حُ ْ
ســن ،ستأخذ بنظرة
املجتمع لطبيب األسنان إىل مراحل متدنية ،حتى
تُستبدل كلمة طبيب مع مرور الوقت بـ «بائع»
ينشد الريال قبل السالم.

حافظوا عــى كرامــة مهنتكــم ،واحتضنوا
قداســتها ،وأحيطوا برشفها واجعلــوه عاليًا
التمسسه األيادي الجشعة ،لتبقى صورتكم أمام
الله ومخلوقاته نقيّة عنوانها اإلنسانيّة ومبدؤها
مكارم األخالق!

مقال

ال تقف تشــوهات الصورة عىل قضية الجشــع
فحسب ،بل إن عبارات التســويق التي تُقدَّم عىل
شــاكلة  « :اعمل ابتســامة هوليود وتحصل عىل
تنظيف مجاني ،اعمل حشــوة تحصل عىل أخرى
مجانًا « تزيد مــن اللهيب الذي يحــرق الصورة
الحَ َ
سنَة ملهنة طب األسنان ،ليتساءَل العوام :أطب
األسنان مهنة إنسانية تُقدّم سالمة وصحة املريض
فوق كل اعتبار ،أم هي مهنة تتصدّر قائمتها فكرة
البيع والرشاء ،وتقبع إنسانيتها يف املراكز األخرية؟!

ال يجــب أن يكــون الطبيب مطيّــة ألصحاب
العيادات الصحية ،ويرىض يف تسويق اسمه عىل
أنه صانع املستحيالت وترياق لجميع املشكالت
وســ ّد منيع أمامها ،مج ّرد شــعوره بامتهان
كرامته كطبيب وتحميلهــا ماال تحتمل ،تكون
ال ُ
كرة يف ملعبه لريكلها خارجً ا بعد أن يرفض هذا
االمتهان القبيح.
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تســببت كثري من دعايات عالج األسنان األخرية
يف تشويه الصورة النقية ملهنة طب األسنان ،ذلك
بعد أن تنافست العيادات الصحية الخاصة عىل
التهافت نحو مســتوى متدنيًا يف تسويق عالج
األسنان كسلعة للبيع.
هذه الصورة التي تقدمها تلك الدعايات مؤسفة،
بشكل غري مبارش للجشع املادي
ذلك أنها توحي
ٍ
الذي يحيــط بمقدّمي هذه الخدمــات ،لريفع
املجتمع أصابع االتهام نحو صدور األطباء.

أتفهّ م أننا نعيش يف عرص رأســمايل بحت ،عرص
ينظر للخليقة عىل أنها عُ مالت ناطقة ،ألسنتها
التنطق إال بحروف املال ،مشــاعرها ال تتح ّرك
سوى أمام إغراءات املال ،إيمانها عميق يف حرضة
املال ،وكفرها شديد يف غيابه ،إال أن هذه الفكرة
مهما اشتد تغلغلها ،يجب أن تقف خارج السور
اإلنســاني العظيم الذي يُحيــط بمهنة رشيفة
اسمها الطب.

تسوس األسنان..
وعالقته بأمراض القولون
40

األستاذ الدكتور /أحمد الزبيدي
استاذ واستشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم
«صحيفة الرياض  21فبراير  2018م»

مقال علمي

قد يصاب العديد من األشــخاص بتســوس األسنان ،وذلك
لعــدم االهتمــام بنظافــة الفــم واألســنان ،ممــا يؤثر ذلك
على حالتها وعلى صحة الجســم بشــكل عــام .فال يخلو
بيت أو أســرة من مشــاكل األســنان أو اللثة في أحد أفراد األســرة
الواحــدة .أكثــر األمراض التي تصيب اإلنســان هــي التهابات اللثة
وتســوس األسنان البسيط والعادي ،نتيجة لعدم االهتمام بصحة
الفم واألســنان وعدم غســل األسنان ،واإلصابة بمرض السكر .فثمانون بالمئة (  ) % 80من الناس
يعانون من تســوس األســنان ،وذلك لعدم وجود الوعي والثقافة ،خاصة أن الكثيرين ال يذهبون
للمتابعة مع طبيب األســنان إال في حالة اإلصابة بتســوس األسنان أو التهابات اللثة .ولكن مه ً
ال
ما عالقة تلوث األسنان باضطرابات وأمراض القولون؟!.
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دعني أفاجئك أخــي القــارىء وأقول لك:
أخربنــي ما صحة فمك؟ وسأســتطيع التنبؤ

تشير التقارير إلى ارتفاع

بنوع املــرض الذي قد يصيبك والعكس صحيح

نسبة التسوس في

وســأعطيك النصائح املهمــة للمحافظة عىل

المرضى الذين يعانون من

أخربني عن مرض القولون الذي أنت به مصاب
أسنانك من تأثري املرض عليها .تعترب العالقة ما
بني األسنان والجهاز الهضمي واملعدة من أوثق
العالقة بوجود األسنان يف الفكني اللذين يقومان
بطحن الطعام لتســهيل عملية البلع وتهيئة
املعدة الســتقبالها بشكل طري ومناسب ،لكي
تقوم املعدة بدورها يف االســتقبال مما يساعد
عىل اإلفرازات التي تقوم بها املعدة من أحماض
وإنزيمــات خاصة حامــض الهيدروكلوريك.
ففي حالة فقدان رضس أو سن نتيجة أي من

اضطرابات عدة نتيجة استقبالها للطعام غري
املهضــوم جيدًا مما يؤدي إىل حدوث مشــاكل
منها :قرحة املعدة ولحموضتها نتيجة ســوء
الهضم ،تلبك املعــدة واألمعاء ،قرحة يف االثني
عرش ،قرحة يف القولون ،وكثرة وجود غازات يف
األمعاء والقولون مما يؤدي إىل انتفاخ واعتالل
يف األمعاء .وهذا يســتدعي تعويض الســن أو
الرضس املفقودة بعدة طرق علمية ومنها :زرع
األسنان ،وتركيب سن أو جرس ثابت ،وتركيب
أسنان جزئية متحركة علوية أو سفلية.

التقرحي) .يعزو العلماء الســبب للتشــابه
املناعي املسبب لكل من إلتهاب القولون واللثة
وتسوس األسنان .ففي دراسة أملانية قديمة
Grössner-Schreiber B at al, J Clin Per .84-478:)7(33;Jul 2006 .iodontolتمت
عىل البالغني وتبعتها دراسة يونانية حديثة
�Koutsochristou V et al, Inflamm Bow
 .46-1839:)8(21;Aug 2015 .el Disكانــت
عينتها من األطفال ،تم يف دراسة البالغني فحص
ً
مريضــا مصابًا بإلتهــاب القولون املزمن
62

ً
رسيريًــا بناء عىل  59ضاب ً
مطابقا
طــا صحيًا
ملمارسة طب األسنان .فأظهرت النتائج أن عدد
مرىض االلتهابــات القولونية املزمنة املصابني
بتســوس األســنان أعىل بكثري من املصابني
بتســوس األسنان من الســليماء ،حيث كانت
النســبة تصل إىل  2.08مريض كرون أو قولون
تقرحي مصاب بالتسوس مقابل مريض واحد
به تســوس أســنان وغري مصاب بااللتهابات
القولونية .وقد أثبتت الدراســة التشــابه بني

أما تأثري القولون فيكمن يف بعض التقارير

البالغني واألطفال يف عالقــة أمراض القولون

يف املرىض الذيــن يعانون من مرض التهابات

االلتهابية بتسوس األسنان .فقد تم تقييم 55
طفال ً من زوار عيادات أمراض الجهاز الهضمي

التي تشــر إىل ارتفاع نسبة تسوس األسنان
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األسباب هنا تتأثر العملية الهضمية ،فيتعرض
ً
ً
خصيصا إىل
مجمــا واملعدة
الجهاز الهضمي

األمعــاء املزمنة (مرض الكــرون والقولون

مقال علمي

وأهم العالقات بني أعضاء الجسم وتتمثل هذه

التهابات األمعاء المزمنة

41

الخارجية ،الذين ترتاوح أعمارهم بني  4إىل 18
سنة ومقارنتهم بخمسة وخمسني طفال ً آخر

الجلد والفم والكبد .ويف بعض األحيان قد تسبق

من زوار عيادات األســنان .أظهرت نتائج هذه

هذه األعــراض الخارجية ،أو قــد تتزامن ،أو
يتبع مبــارش ًة بداية أعراض القولون واألمعاء.

الهضمي املصابــن بالتهابات القولون املزمنة

كمــا يمكن أن تحدث يف أي وقــت أثناء عملية

بنســب أعىل من األطفال اآلخرين بتســوس

املرض ويف أشــكال مختلفة يف نفس املريض.

األسنان ،مع وجود املزيد من العالمات الرسيرية

تكمن هذه اآلفات الفموية الشائعة عند هؤالء

اللتهاب اللثة ،وزيادة الحاجة لعالج لثة هؤالء

املرىض يف صورة تضخم وتورم عام يف الغشــاء

األطفال واملراهقني املبتلني بالكرونز والقولون

املخاطي للفم والحنك والشفتني ،وتورم أنسجة

التقرحي بالرغم من تماثل حالة نظافة الفم لدى

اللثة الرخوة ،مع ظهور قرح بيضاء غائرة عىل

الفئتــن .كان أكثر من نصف ( )٪ 54مصابني

شكل متعرج يشــبه أثر سري األفعى يف الرمال.

بالتهاب اللثة مع نزيف اللثة وانحســارها .يف

كانت هذه التقرحات األكثر التي تم رصدها يف

حني أن  ٪ 36لديهم فقط نزيف اللثة ( كان ٪ 9

مرىض الكرونــز والقولون التقرحي يف جامعة

عىل األقل ينزف من موقع واحد ،ولم يتم العثور

كاليفورنيا .معظم هــذه االلتهابات الفموية

عىل أي منهم لديه ميناء أســنان بحالة صحية

ناعمة وقابلة للتفتيت ويتم فصلها بســهولة

جيدة .بينمــا  % 45من األطفال األصحاء الذين

عن أنســجة الفم ،وترتك منطقة ملتهبة جدًا

يعانون مــن نزيف اللثة ،يف حني أن  ٪ 40منهم

ومتقرحة حولها ،عادة مــا تكون هذه اآلفات

كانت ميناء أسنانهم بحالة صحية جيدة.

مؤملة ،تنزف بشكل تلقائي.

الدراســة إصابة أغلب أطفال عيادات الجهاز

42

عادة ما تظهر عــى املفاصل ويف العينني وعىل

مقال علمي
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تتميز أمــراض القولــون االلتهابية بدورة

يف معظم الدراسات املذكورة أعاله ،تم افرتاض

زمنية تتأرجــح بني التهابات حادة تتبعها مدة

ارتفاع خطر تســوس األســنان يحدث بسبب

من خمول املرض ثم االنتــكاس وعودة الحدة

نقص التغذية والتغــرات يف الظروف اللعابية

من جديد .مســببات هذه االضطرابات املعوية

وامليكروبيولوجية يف تجويــف الفم .فاملرىض

املزمنة غري معروفة وليست مفهومة بالشكل

الذين يعانون مــن التهاب القولون املزمن كان

الجيد ،ولكن من املعروف أن تشــوهات املناعة

أكثر عرضة لنمو البكترييا العصوية والعنقودية

ً
رئيسا يف بدء وإدامة املرض،
املتميزة تلعب دو ًرا

اللبنية يف كثري من األحيــان من معدل التدفق

ووجــود جينات محددة مثل جــن رقم واحد

اللعابي العادي والقدرة العازلة لديهم .قد يكون

وأربعة وخمســة وثمانيــة حاملة املرض من

ً
أساسا
ارتفاع عدد البكترييا الحمضية مرتبط

املعتقد أنها من املســاعدة عىل تشكل املرض.

إىل العادات الغذائية للمرىض الذين يعانون من

فهناك حــوايل  ٪ 25إىل  ٪ 35من املرىض الذين

التهاب القولون املزمن بسبب االستهالك املتكرر

يعانون من الكرونز أو القولون التقرحي يظهر

من الكربوهيدرات املكررة .وهناك مقالة حديثة

لديهم عرض أو أكثر خــارج الجهاز الهضمي

تشــر إىل أن اختالل النمو البكتــري يف الفم

يرتبط ً
أيضا باستجابة جهاز املريض املناعي.
ومــع ذلك ،نحن ال نعرف حتى اآلن إذا كان هذا
االختالل النموي البكتريي يف اللعاب له أي تأثري
عىل حدوث تسوس األسنان.
وأخريًا ،تجدر اإلشــارة إىل أن املرىض الذين
يعانون مــن التهــاب القولــون املزمن تتم

43

معالجتهــم بأدوية مثبطــة للمناعة تزيد من

مقال علمي

حاجتهم للعناية بلثتهم وعالجها .فاالستخدام
املزمن للسيكلوسبورين أو اآلزوثيوبرين
(أدوية هذه األمــراض الدارجة) قد
تغري الوضع اللثــوي مما يؤدي إىل
فرط نمو اللثة بنســبة  % 8يف أكثر
من  ٪ 97من هــؤالء املرىض .هناك
جدل مســتمر حــول العوامل التي
تعدل درجــة النمو الزائــد ،بما يف
ذلك الحساســية الفردية ،والعمر،
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أو جرعة ومدة العالج بهــذه العقاقري .اآللية
الدقيقة للفرط اللثوي ليســت محددة بشكل
جيد ولكن يبدو أن ســببها مزيج من انتشار
الخاليا الليفية داخل األنسجة اللثوية ،والزيادة
يف ترســب الكوالجني خارج الخلية .يمكن أن
نفرتض أن املرض نفســه ،واألدوية ،والعادات
الغذائية املختلفــة ،وربما االختالل البكتريي يف
الفم يمكن أن تسهم يف أمراض األسنان واللثة
يف املرىض الذين يعانون من الكرونز والقولون
التقرحي (التهابات القولــون املزمنة) .واآلن

في حال فقدان ضرس أو

بعض جوانــب العالقة الزمنية بني مرض اللثة

سن نتيجة أي من األسباب

ويف نهاية هذا املقال أرجو أن أكون قد وضحت
وتسوس األسنان وبني أمراض الجهاز الهضمي
عامة والقولون خاصة

تتأثر العملية الهضمية

نظرة على مدى فعالية البرامج الوقائية
المدرسية لصحة الفم واألسنان
44

الدكتور  /محمد بن سعيد الدوسري
اخصائي اسنان اطفال  -وزارة الصحة

مقال علمي

شــيوعا لدى
يعتبر تســوس األســنان هــو المــرض األكثر
ً
األطفــال في جميــع أنحاء العالــم ومشــكلة صحية عامة
رئيســة .إن انتشــار تســوس األســنان يفرض أعبــاء مالية
واجتماعيــة وشــخصية كبيــرة ،ولذلــك تكمن أهميــة الوقاية من
تســوس األســنان ومن خــال االكتشــاف المبكر والعــاج .ويعتبر
فحص أسنان االطفال والكشف المنتظم مهم لمساعدة األطفال
والوالدين على معرفة مشاكل األسنان فى وقت مبكر ،وقد أوصت منظمة الصحة العالمية فى
عام ٢٠٠٣م بضرورة وجود كشف روتيني لطالب وطالبات المدارس.
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ومنذ ذلك الحني والتشــكيك يف فعاليته يف تحسني صحة
الفم لدى األطفــال كان موجودًا ،عــى الرغم من أن هذه
الربامج لفحص أســنان االطفال يف املــدارس ال تزال لديها
ثقة مخططي الرعاية الصحية وصناع القرار يف العديد من
البلدان.
يف عــام ٢٠٠٦م الحظت لجنــة الفحــص الوطني يف
بريطانيا أنه اليوجد دليل يدعم فعالية الفحص الســنوي
لألسنان يف املدارس من ناحية زيادة معدالت زيارة األطفال
لطبيب األســنان أو من ناحية خفض مستويات التسوس

لدى األطفــال ،وال ســيما أولئك الذين ينتمــون إىل فئات
اجتماعية واقتصادية منخفضة املستوى .ويف عام ٢٠١٤م
تم اســتعراض ومراجعة هذه املالحظة وإقرارها من قبل
اللجنة .ومع ذلك ،فإن فحص األسنان يف املدارس مستمر يف
كثري من البلدان كجزء من الخدمات الصحية املدرسية مع
اختالف األهداف واإلجراءات من بلد إىل آخر.
لذلك قامت بريطانيا مؤخرا ً باســتحداث برامج وقائية
تستهدف األطفال يف الحضانات الحكومية والخاصة ،حيث
تشــمل التثقيف لألطفال مع ذويهــم ،وكذلك وضع مادة
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مقال علمي
للفحص ،ولكن تم اعتبار تقييمها (أدلة منخفضة اليقني).
ويف الدراسة السادســة واالخرية لم یکن ھناك أي دلیل
علی وجود فرق عندما تمــت مقارنة الفحص القائم علی
املعاییر بالفحص التقلیــدي (to 0.94 CI %95 ،1.01 RR
 )1.08وهو ماتم اعتباره (دلیل منخفض جدا للیقین).
من الرضوري مالحظة أنه لم یکن ألي من الدراســات
املشــمولة متابعة طویلة األجل للتأکد من الفوائد الدائمة
لفحص األسنان يف املدرســة ،ولم تتطرق أي من الدراسات
عن فعالية التكاليف أواآلثار السلبية.
وبذلك ،اســتنتج املؤلفون ان التجارب املشمولة يف هذه
املراجعة جميعها اســتعرضت اآلثار والفوائد قصرية األجل
للفحص ،حيث ان فرتات املتابعة تراوحت من ثالثة إىل ثمانية
أشهر فقط .ووجدوا أدلة اليقني منخفضة جدًا و غري كافية
للسماح لهم باستخالص استنتاجات حول ما إذا كان هناك
دور فعال لفحص األســنان يف املدارس لتحسني صحة الفم
واألسنان لدى األطفال أو زيادة املراجعة والحضور لعيادات
األسنان.
وجــدت مراجعة كوكرين هذه بعــض األدلة املنخفضة
الجودة عىل أن الفحص يجــب ان يكون مدعومً ا بالفحص
الرسيري وإبالغ اآلباء بحالة صحة الفم للطفل عىل أن يتم
تعزيز عملية املعلومات التثقيفية مع اإلحاالت إىل العيادات
أو عن طريق التذكري الدوري.
هــذه النتائج تلفــت االنتباه محليًّــا إىل رضورة إجراء
دراسات عالية الجودة ومصممة لبحث مدى فعالية الربامج
الوقائية القائمة عىل املدى الطويل وفعالية التكاليف كذلك،
وهو مايســتدعي تكاتف الجهود عىل جميع املســتويات
وتوحيد العمل للحصول عىل افضل النتائج املرجوة
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الفلورايد .الهدف من هذه الربامج هو التدخل يف وقت مبكر
قبل حدوث التســوس حتى يكون تدخالً وقائيًا فعليًا ،قبل
عمر اطفال املدارس الذين ينترش لديهم التســوس بنسب
عالية ،والذي هــو بالتايل يكون تدخال عالجيا حينها وليس
وقائيا.
وعىل سبيل املثال ،يف دولة السويد تكون الربامج الوقائية
والتثقيفيــة إجبارية لذوي الطفل منــذ والدته ،حيث يتم
إيقاف الخدمات الحكومية عنهم يف حال تخلفهم عن الربامج
املجدولة للطفل وذلك بالتعاون مع الحكومة واملستشفيات
العامة والجامعية.
وقد قامت منظمة الصحة العاملية بعقد مشاورة عاملية
مع خرباء صحــة الفم حول «تدخل الصحــة العامة ضد
تسوس الطفولة املبكر» يف يناير ٢٠١٦م يف بانكوك (تايلند)
لتحديد الحلول املالئمة .وبعد مشــاورات استغرقت ثالثة
أيام ،اتفق املشاركون عىل توصيات محددة التخاذ مزيد من
اإلجراءات ،حيث ينبغي للســلطات الصحية الوطنية وضع
اســراتيجيات وتنفيذ التدخالت الراميــة إىل منع ومراقبة
تسوس الطفولة املبكر يف وقت مبكر.
وينبغي أن تتماىش هــذه املبادرات مع املبادرات الدولية
القائمة بشــأن تعزيز صحة الفم ،وبشــأن الســكريات،
وبشــأن الرضاعة الطبيعيةً .
أيضا ،ينبغي دمج التدخالت
الوقائية والوقاية من تســوس الطفولــة املبكر يف أنظمة
الرعاية الصحية األولية القائمة ،وينبغي أن يتم الرتكيز عىل
املبادرات الرامية إىل تعديل الســلوك لدى األرس واملجتمعات
املحلية.
يف عــام ٢٠١٧م تم نــر مراجعة كوكريــن املنهجية
( )Cochrane Systematic Reviewوكان الهــدف من هذه
املراجعة هو تقييم فعالية برامج فحص األسنان يف املدارس
عىل مستوى صحة الفم واألسنان واستخدام خدمات طب
األســنان .هذه املراجعة املنهجية شملت عمليات البحث يف
قواعد البيانات العاملية املشــهورة ولم تكن هناك قيود عىل
اللغة أو تاريخ النرش.
وشـ�مل البحث التجارب والدراسـ�ات من نوع( (�Rand
 )omized Controlled Trialsلتقييم فعالية فحص األسنان
يف املــدارس مقارنة مع عدم التدخــل أو مع نوع واحد من
الفحص مقارنة مع آخر .ثم تم استخراج البيانات ،وتقييم
الجودة وتحليلها حسب الطرق املتبعة لدى كوكرين.
املحصلة النهائية شملت  ٦دراسات بما مجموعه ١٩٤٩٨
ً
طفل ترتاوح أعمارهم بني  ١٥-٤ســنة .اعتربت دراستان
يف خطر تحيز منخفض ،و  ٣يف خطر غري واضح ودراســة
واحدة يف خطر تحيز كبري.
قامت أربع دراســات بتقييم الفحص التقليدي مقابل
عدم الفحص .ونظــ ًرا لوجود تناقض يف النتائج ،لم يتمكن
املؤلفون من اســتخالص أي اســتنتاجات .وقامت دراسة
واحدة من الدراســات بتقييم الفحص القائم عىل املعايري
مقابل عــدم الفحص ،وأظهر تقديــر التأثري املجمع (RR
 ،)1.16 to 0.99 CI %95 ،1.07مما يشري إىل فائدة محتملة

حالة سريرية:
معالجة االنحسار اللثوي
الدكتور  /زياد سيجري
اخصائي في جراحة وامراض اللثة
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مقال علمي

يعــرض هذا المقال حالة ســريرية مصــورة تعاني من انحســار لثوي
وحساســية ســنية شــديدة وقد تمــت المعالجــة بالجراحــة اللثوية
باستخدام التطعيم اللثوي الذاتي من منطقة قبة الحنك للوصول
للنتيجة المرجوة
التشــخيص :راجعتنا مريضة شابة عمرها  25عامً ا
غري مدخنة وتتمتع بصحة جيدة ،ال يوجد مشاكل صحية
ســابقة .املريضة تشكو من حساسية مفرطة ونزف يف
أسنان الفك السفيل وبشكل خاص األسنان األمامية وذلك
نتيجــة تراجع اللثة .بالفحص الرسيري ّ
تبي أن املريضة
لديها التهاب لثة وتراجع لثوي بدرجات مختلفة حســب

طب األسنان مارس  - 2018العدد 36

الطرف األيمن السفيل
الخطــة والعالج :املرحلة األوىل من العالج تشمل إعطاء
التعليمات الصحيحــة لطرق التفريــش والعناية بالفم،
إزالة الرواســب الجريية واتباع بروتوكــول عالج التهاب
اللثة للوصول إىل لثة صحية .املرحلة الثانية وتشمل تقييم
الحالة ومدى استعداد املريض للدخول إىل املرحلة الجراحية
من أجل تغطية االنحســارات (الرتاجــع) اللثوي وزيادة
سماكة اللثة امللتصقة.
خطة العالج الجراحي :بعد دراســة معطيات الحالة
قررنا عمل جراحة تجميلية دقيقــة ()micro surgery
وذلك باســتخدام طريقة التنفيق ()Tunnel Technique
مع استخدام طعم نســيجي ضام (Connective Tissue
 )Graftمأخوذ من قبة الحنك.
خطــوات الجراحة :بعد عمل شــق حول األسنان

تصنيف (ميلر) الدرجة الثانيــة والثالثة .وهناك فقد يف
اللثة امللتصقة ورقة يف سماكة اللثة.
التشــخيص النهائي :التهاب لثــة ()Girngivitlis
حســب تصنيف الجمعية األمريكية لعلم اللثة ،مما أدى
إىل حدوث تراجع (انحسار) لثوي يف األسنان وبالتايل أدى
لحدوث حساسية مفرطة.

الطرف األيرس السفيل
يف املنطقة التي حدث بهــا الرتاجع اللثوي وذلك
باستخدام املرشط الدقيق ،قمنا باستخدام أدوات
التنفيق لفصل اللثة وعمل نفق تحتها مع الحفاظ
عىل الحليمات اللثوية وتم مــد النفق إىل امللتقى
املخاطي اللثوي حتى نستطيع تحريك الرشيحة
بشكل جيد يف االتجاه التاجي لتغطية الرتاجع.
أخــذ الطعم النســيجي الضام مــن قبة الحنك
وإدخاله يف النفق الــذي قمنا بعمله ،وترك الجزء
ً
مكشوفا حتى يتم اندماجه مع اللثة
التاجي منه
يف املستقبل.
الخياطة باستخدام خيوط ذاتية االمتصاص 0-6
( )vicrylواستخدام تقنية الخياطة املع ّلقة.
إعطاء التعليمات للمريض بعدم تعريض املنطقة
ألي رض واســتخدام املضامــض الفموية ملدة
أسبوعني وتم إزالة الخياطة بعد أسبوعني.

47
عمل الشق حول األسنان

الخياطة
باستخدام
تقنية الخياطة
املعلقة ويرتك
جزءًا من الطعم
مكشوف
النتائج:
لقد حصلنا عــى تغطية
كاملــة للرتاجــع اللثوي
وزيــادة ســماكة اللثة
امللتصقة وبالتايل تخلصت
املريضــة من مشــكلة
الحساســية املفرطــة.
والنتائج ثابتة حتى يومنا
هذا (بعد  18شهر)

طب األسنان مارس  - 2018العدد 36

عملية أخذ الطعم اللثوي من قبة الحنك ومن ثم إزالة الطبقة البرشوية
ليصبح طعمً ا ضامً ا

إدخال الطعم يف النفق

مقال علمي

عملية تحضري النفق مع الحفاظ عىل الحليمات اللثوية

مقارنة بين الصحة الفموية المرتبطة بنوعية حياة المرضى
الذين يتم عالجهم بالموسعات و بالتقويم الثابت
الدكتورة  /مريانا عبداهلل الغامدي

48

طبيبة أسنان

مقال علمي

إن مفهــوم صحــة الفم المرتبط بنوعية حياة المريــض اليومية ليس مقصو ًرا
أيضا مرتبط بحالة الفم العامة و إطباق
فقط على عدم وجود المرض و لكنه ً
األسنان مع بعضها ،وعدم وجود عادة سيئة يمارسها المريض كقضم
األظافر و غيرها ،مما يؤثر على ثقة المريض بنفسه و على حياته االجتماعية.
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و قد أشارت الدراسات إىل أن التقويم الثابت له تأثريًا سلبيًا
عىل املــرىض خالل فرتة عالجهم عىل املســتوى النفيس،
الصحي ،و االجتماعي .و يف الوقت ذاته ،فإن أبحاثًا قليلة
أوضحت تأثري استخدام املوسعات عىل املريض و ذلك عىل
الرغم من استخدامه بشــكل كبري يف حاالت توسيع الفك
العلوي ( الحنك) الضيق .ونظ ًرا لشكل الجهاز و موضعه
فإن احتمالية أن يؤثر سلبًا عىل املريض أثناء فرتة العالج
يدفع إىل تسليط الضوء عىل أهمية البحث يف هذا املوضوع.

إن الهدف من هذه الدراسة هو قياس مدى تأثري استخدام
املوسعات عىل صحة الفم املرتبطة بنوعية حياة املريض
و مقارنة تأثــره بالتقويم الثابت خالل فرتة العالج .مما
يساعد الطبيب عىل معرفة أهمية اختيار العالج املناسب
للمريض و مدى تأثريه عليه.
منهجية البحث:
أجريــت هذه الدراســة عىل جميع املرىض املســتخدمني

( )P=0.048مقارنة بمرىض التقويم الثابت.

التوصيات
إن املوسعات لها أنواع مختلفة; لذلك فمن الرضوري عمل
دراسة مماثلة تشــمل جميع أنواعها لدراسة احتمالية
االختالف يف تأثري تلــك األنواع عىل صحة الفم و الجوانب
الحياتيــة لكل مريض مع األخذ بعــن االعتبار أن تكون
العينة اكرب و اشــمل ملناطق اململكة العربية الســعودية
املختلفة
أجرى الدراسة:
الدكتورة  /مريانا الغامدي
الدكتورة  /ندى فاريس
ارشاف الربوفيسور  /عيل حبيب الله حسن
كلية طب األسنان جامعة امللك عبدالعزيز

مقال علمي

النتائج:
قد حصلنا عىل  399إجابة; حيث كان عدد مســتخدمي
املوسع  179و عدد مستخدمي الثابت  220و هذه الدراسة
توضح أن متوســط العمر ألغلب املجيبني عن األســئلة
كان  19ســنة و  % 61كانوا نساء .و قد تبني أن معظم
املشاركني بنســبة  % 69كانوا يف مرحلة الثانوي أو أقل،
بينما  % 31قد أنهوا دراستهم الجامعية .و أن مستخدمي
التقويم الثابت أكرب ســنا من الذين يستخدمون املوسع.
وان  % 60من مستخدمي التقويم الثابت كانوا نساء.
كشــفت هذه الدراســة أن أكثر ما يؤثر سلبا ً عىل
مستخدمي التقويم الثابت كونهم يعانون من أأللم
بنسبة ( )P=0.003و صعوبة االسرتخاء()P=0.01
و الشــعور بالحــرج أمام اآلخريــن ()P=0.001
مقارنــة بأمثالهم مــن مرىض املوســع .بينما
املرىض املستخدمني للموســع يعانون من صعوبة
املضغ ( )P<0.01النطــق و الحديث مع اآلخرين

خالصة البحث
أن تقويم األســنان يؤثــر عىل صحة الفــم و عىل عدة
جوانب حياتية للمرىض ; لذلك يجب اختيار نوعية الجهاز
املستخدم يف العالج بدقة و معرفة احتمالية تأثريه إيجابًا
أو سلبًا عىل املريض و مراعاة ذلك.

49

طب األسنان مارس  - 2018العدد 36

للموسعات و التقويم الثابت خالل فرتة عالجهم يف عيادات
البورد الســعودي لتقويم األســنان  ،مستشفى األسنان
الجامعي،جامعة امللك عبدالعزيــز ،جدة ،.و يف هذا البحث
تم استخدام استبيان ( )OHIP-14 questionnaireباللغة
العربية  .يتكون االســتبيان من أســئلة شملت معلومات
ً
ســؤال تتعلق بمدى تأثري العالج باملوسع
شــخصية و14
والتقويم الثابت عىل أنشــطة املريض اليومية .بعد ذلك تم
إدخال البيانات املسجلة إىل الكمبيوتر و تحليلها باستخدام
برنامج تحليل البيانات ( )passومقارنة النتائج باستخدام
(.)Chi-square and Fisher’s exact tests

المناقشة
أثبتت هذه الدراســة أن العالج باملوســعات و التقويم
بعض من جوانب
الثابت يؤثر سلبًا عىل صحة الفم و عىل ٍ
األنشطة اليومية للمرىض خالل فرتة العالج .و قد وافقت
نتائجهــا العديد من األبحاث األجنبيــة فيما عدا أن هذه
الدراسة أوضحت أن مستخدمي التقويم الثابت من الرجال
يعانون األلم أكثر من أقرانهم مســتخدمي املوسعات ،و
يعود السبب يف ذلك أن مســتخدمي التقويم الثابت كانوا
أكرب عمــ ًرا من املجموعة األخرى و قد أوضحت دراســة
أجنبية أن الصغار من مرىض تقويم األســنان يتأقلمون
رسيعً ا مقارنة بمن يكربونهــم يف العمر .و قد اختلفت
هذه الدراسة ً
أيضا مع نتائج بحث آخر كونها أظهرت أن
النساء كانوا أكثر شعو ًرا باأللم من الرجال  .ومن الواضح
أن هذه الدراسة هي أول دراسة أجريت لقياس مدى تأثري
املوســعات عىل صحة الفم املرتبطة بنوعية حياة املريض
اليومية.

اإلعالنات المضللة في طب األسنان
الدكتورة  /إلهام خالد الشلوه
طبيبة أسنان  -جامعة رياض العلم
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إن التطــور الســريع في مواقــع التواصــل اإلجتماعي بــات فضاء يحتاج
إلشــراف يحد من مخاطره ،ولعل من المهم هو الكشــف عن المشاكل
التي تحدث في المجتمع والتي تعد من مخاطر االستخدام الغير صحيح
لإلعالم الرقمي.

تهاون البعض (مشاهري وســائل التواصل اإلجتماعي) بإطالق بعض اإلعالنات املضللة يف (طب
األسنان) ،بال إحساس باملسؤولية ومراعاة الخطر الذي أوقع متابعيهم الذين يتأثرون من طرحهم
ومنها:
أوالً :إعالن وبيع املنتجات املختصة باألسنان كـ (منتجات التبيض ،قوالب أسنان جاهزة ،تقويم
أسنان جاهز) دون إرشاف طبي ويســتخدمها املعلن واملتابع دون معرفة املضاعفات واألرضار
الناتجة من هذه اإلعالنات.
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عىل سبيل املثال إعالنات إحدى مشاهري سناب شات التي لديها ما يقارب مليون متابع عن (قوالب
التبيض الجاهزة) دون العلم بأرضارها عىل األســنان ،باإلضافة إىل عدم وجود دراسات تثبت أو
ترصح بأن هذه القوالب صالحه لالســتخدام ،إن اســتعمال مثل هذه القوالب تسبب حساسية
مفرطة باألسنان بسبب خروج بعض من مادة التبييض عىل اللثة وتسبب حرق وألم شديد فيها،
لذلك عند تبييض األسنان بالقوالب ينصح وبشدة بزيارة الطبيب وفحص األسنان وأخذ املقاسات
الصحيحة لكل حالة حتى ال يكون هناك زيادة بمادة التبييض ،وعادة نســبة تبييض هذه املواد
ضئيل جدًا ويعرض األسنان ملشاكل أكرب محتملة.
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مقال علمي

هذه إحدى الحســابات املنتــرة يف برامج
التواصل اإلجتماعي ،لبيع أدوات تقويم أسنان

وهي ال تمت لطب التقويم بصلة وال يوجد ما
يسمى بتقويم الزينة ،عادة مثل هذه املنتجات
تكون منترشة بكثرة بني املراهقني ،ألنهم غالبًا
ما يفتقرون للحكمة والخــرة ملعرفة حدود
ترصفاتهــم ،فهم يقعــون يف أخطاء فادحة
أحيانًا.
أطباء تقويم األســنان ينصحون من يرتدون
التقويم بزيادة ومضاعفة املحافظة عىل نظافة
الفم واألسنان ،بسبب التهابات اللثة املصاحبة
للتقويم لسهولة تجمع بقايا الطعام ،ويجب
تنظيف األســنان كل ثالثة أشهر عىل عكس
من ال يرتدونه ،فتنظيف األســنان يكون كل
ستة أشهر يف الغالب ،ومايسمى تقويم الزينة
يعرض األســنان واللثــة إىل التهابات ونزيف
مســتمر ،مع العلم يتم استخدام مواد ضارة
لتثبيت هذا النوع من التقويم.
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يف الصورة األوىل يظهر تعليق أن تقويم الزينة ودون تدخل أخصائي تقويم األسنان ،النتيجة كانت
ترتيب األسنان األمامية ،ولكن أبسط تدقيق يكشف أن الصورة لشخصني مختلفني تمامً ا .
يف الصورة الثانية ملراهق اليعلم بما قد ينتج له من مضاعفات يف املستقبل القريب.
إن إقبال املتابعني عىل مثل هذه املنتجات ظنًا منهم أنهم يسريون باالتجاه الصحيح ولألسف هذا
بســبب الجهل وعدم وجود رقابة ملثل هذه الحسابات يف برامج التواصل االجتماعي سواء كانت
(تويرت أو أنستجرام أو سناب شات).

ثانيا :هناك من يقوم بإعالن لعيادات أســنان تفتقر للرشوط واملعايري الصحية ،ولهذا الســبب
يتعرض املتابع أو املريض ملشكالت ومضاعفات صحية ،بسبب قلة جودة نظافة عيادة األسنان
وعدم تعقيم أدوات األســنان ،فطبيب األسنان يتعامل مع الفم وأنسجته املغطاة بأغشية رقيقة
ً
نزيفا مما يجعلها سببًا يف نقل
وســهلة االخرتاق ،كما أن معظم أدوات األسنان حادة وقد تسبب
األمراض إذا لم يتم تعقيمها بشكل صحيح.
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(التأكد من أن جميع األدوات مغلقة
وفتحها أمامك)

مقال علمي
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ً
أيضا تخصص الطبيب املعالج مهم بالنســبة للمريض ،فعالج الرتكيبــات التجميلية بأنواعها
املختلفة (تلبيسات وعدســات) مثل هذه األنواع من العالجات الطبيب املخول نظاميًا لعملها هو
الطبيب االستشــاري أو األخصائي وليس الطبيب العام وكثريًا ما نرى مثل هذا النوع من العالج
الكارثي عند غري املتخصصني.
ثالثا:إعالنات لطبيب أسنان يفتقر لقيم وأخالقيات املهنة الطبية وغريها.
حســابات أولئك الذين ينســبون
أنفسهم إىل طب األســنان ،إنهم
يعملــون يف التجارة وليس الطب،
يلبون رغبات متابعيهم ،ويراهنون
عىل تقديم أسنان ناصعة البياض
مثل أحــد املشــاهري ،ليس من
الصواب إزالة وبرد السن الطبيعي
وعمل عدســات ،كان من املمكن
معالجــة األمر بنتيجــة تريض
ضمــري كطبيــب أوال ً وتريض
املريض.

ونالحظ هنا التهاب اللثة وقياسات غري دقيقة
ً
أيضا ،وهذه تعترب جريمة بحق املريضة.
قس عىل هذا الكثري من األمثلة ،هذه فقط بعض
الحاالت املنترشة ويوجد ماهو أدهى وأمر ويف
ازدياد لألسف.
هذا أمر خطري يستحق الطرح يف كل مؤسسات
املجتمع بداية من املــدارس والجامعات والبد
االنسياق خلف إعالنات املشاهري (فالطب ليس
يف هذه الصورة :كان من املمكن أن نعالج هذه
الحالة بالتقويم ،لو كانت العضة الحقيقة مثل
الصوره لتصحيح العضة ،وبعد ذلك عمل تبييض
دون الحاجة لربد األســنان وعمل العدســات،

تجارة).
البد من تفعيل جهات رقابية ملتابعة مثل هذه
الحاالت ،وللتطوير والتنظيــم وبناء اآلليات

مقال علمي

من رفع مستوى اإلحساس باملسؤولية ،وعدم
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واختيار الكوادر املناسبة.
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لعل التوعية هي البداية الصحيحة القتالع أي ظاهرة ســلبية يف املجتمــع ،لذلك دورنا كأطباء
أســنان تكثيف الجهود وتوعية املجتمع بالطرق الصحيحة لعالج األســنان ،فالوقاية خري من
العالج ،وأخريًا خذ العلم من أهل العلم

قدمنا لكم؟
أطفالنا ذوو اإلعاقة ،،ماذا ّ
الدكتورة  /البندري بنت حسن الجميل
أستاذ مساعد طب أسنان المجتمع  -جامعة الملك سعود
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مقال علمي

منــذ ســنوات وكانت الرغبة الجامحــة لخدمة هذه الفئة تطغــى على تفكيرنا
أذن لنا المولى ســبحانه
وحاولنــا جل ًّيا تنفيذها على أكمل وجه حتى ِ
وتعالــى في البــدء بمبادرة توعوية ٌتعد األولى من نوعها وتســتهدف
بصفة خاصة أطفال ذوي االحتياجات وذويهم.
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ما احتياجات ذوي اإلعاقة ،وكذلك ماهي احتياجات ذويهم!
ســؤال يصعب اإلجابة عنه لتعدد احتمــاالت الرد ولتنوّ ع
االحتياجات من شــخص آلخر وكذلك تنــوّ ع االحتياجات
لنفس الشخص باختالف الزمان واملكان ،،لكن حسب هرم
ماسلو لالحتياجات ( )Maslow’s hierarchy of needsتبقى
االحتياجات الفســيولوجية بما يف ذلــك الصحة واحدة من
االحتياجات األساسية التي يتطلبها أي شخص لكي يتمكن
من العيش .فما حال ذوي اإلعاقة من هذا االحتياج؟ تشــر
أحدث الدراســات بأن األشــخاص ذوي اإلعاقة هم األكثر
حاجة للرعاية الصحيــة ويف الوقت ذاته هم من أقل الناس
حصوال ً عليها ولذلك أسباب عدة ال يسعنا نقاشها هنا .لكن
ما أود التنويه إليه أنــه وبغض النظر عن وجود إعاقة أو ال
 ..يبقــى الحفاظ عىل الصحة و الوقايــة من األمراض قدر

اإلمكان هو الخيار األمثل .سوف نتناول يف هذا املقال بعض
األنشــطة التوعوية للوقاية من أمراض الفم واألسنان لدى
أطفالنا من ذوي اإلعاقة.
ذوو اإلعاقة
قبل الحديث عــن ما قمنا به يف هذه املبــادرة نود أن نقوم
بتعريــف مفهوم اإلعاقــة .يف اململكة العربية الســعودية
واستنادًا عىل نظام رعاية املعوقني الصادر بموجب املرسوم
امللكي رقم (/37م) وتاريخ ١٤٢١/٩/١٤هـ فإن الشخص
املعاق هو كل شــخص مصاب بقصور كيل أو جزئي بشكل
مســتقر يف قدراته الجســمية أو الحســية أو العقلية أو
التواصلية أوالتعليمية أو النفســية إىل املدى الذي يقلل من
إمكانية تلبية متطلباته العاديــة يف ظروف أمثاله من غري

مقر الفعالية
أقيمت الفعاليات يف كل من مقــر جمعية األطفال املعاقني
بمدينة الريــاض و جامعة دار العلوم .يف ما يخص الفعالية
التي أقيمت بمناسبة اليوم العاملي لإلعاقة ،تم تجهيز مرسح
الجامعة الســتقبال األطفال وذويهم والذي بلغ عددهم ما
يزيد عن ال  ٥٠٠طفــل للعامني املتتاليني .أما الفعالية التي
أقيمت تزامنًا مع األســبوع الخليجي املوحد لتعزيز صحة
الفم واألسنان فقد تم توزيع أســبوع الفعالية مابني مقر
الجمعية وبهو كلية طب األسنان يف جامعة دار العلوم، ،قد
بلغ عدد الحضور فيها إىل  ٤٠٠شخص.
الفئة المستهدفة
استهدف املرشوع األطفال من ذوي اإلعاقة بشكل رئيس،
كما شمل ذويهم ومقدمي الرعاية .حرصنا خالل الفعالية
بدمــج األطفــال ذوي اإلعاقة مع غريهم مــن األطفال
األصحّ اء وذلك بدعــوة عائلة الطفــل ذي اإلعاقة بما يف
ذلك إخوتــه باإلضافة إىل تقديم دعــوات لبعض مدارس
الدمج الســتقطاب أطفالهم يف الفعاليــة وحرصنا عىل
اختيار مــدارس الدمج اعتقادًا بــأن أطفالهم أكثر تقبالً
وأرسع اندماجً ا بأطفال االحتياجات الخاصة الختالطهم
ا ُملســبق بأصدقائهم ذوي اإلعاقة يف املــدارس .كما تمت
دعوة مدارس خاصة بأطفال متعددي العوق لزيادة أعداد
املستفيدين من هذه األنشطة.
لم يكن لهــذه املبادرة أن تكتمل لوال توفيق الله ســبحانه
وتعاىل ثم الجهود التي قام بها فريق العمل من أطباء وطالب
جامعــة دار العلوم بإرشاف الربوفيســورة رنــدا العابية،
الدكتور /ألطاف شاه ،والدكتورة /البندري الجميل (جامعة
امللك ســعود) وبدعم من عميد كلية طب األسنان يف جامعة
دار العلوم الربوفيسور هشام املعلم
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وحيثياتها
طبيعة المبادرة التوعوية
ّ
فكرة إقامة مرشوع توعوي مُخصص بشــكل رئيس لذوي
اإلعاقة تم تطبيقها تزامنًا مــع اليوم العاملي لذوي اإلعاقة
بتاريخ الثالث من ديســمرب للعام  ٢٠١٦تَ َلتها فعالية أخرى
أٌقيمــت يف األســبوع الخليجي املوحد لتعزيــز صحة الفم
واألسنان واستمرت ملدة أسبوع من شهر مارس  .٢٠١٧ثم
قمنا باالحتفال مجددًا وللسنة الثانية باليوم العاملي لإلعاقة
بتاريخ  ٣ديسمرب  ٢٠١٧وتٌعترب هذة املبادرة فريدة من نوعها
ألن الهدف الرئيس كان تعزيــز مفهوم الوقاية من أمراض
الفم واألســنان لذوي اإلعاقة باإلضافة إىل بعض اإلرشادات
والتوجيهات الالزمة والتي ُقدمت لهم مبارشة ولذويهم.
تم تقديم محــارضات توعوية باإلضافــة إىل أركان قدمت
االستشــارات وأجابت عن جميع تساؤالت مقدمي الرعاية
لذوي اإلعاقة باإلضافة إىل الكشــف املجاني وتوجيه أولياء
األمــور ملا يلزم فعلــه .كما كان هناك العديــد من األركان
الرتفيهية وأركان الهدايا التي شــملت عىل فرشــاة أسنان
كهربائية ومعاجني األســنان وغريها من املواد األساســية
للحفاظ عىل صحة وسالمة الفم واألسنان.
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املعوقني .من خالل هذا التعريف تتضح شمولية النص حيث
ً
شيخا ،أنثى أم
يمكن أن يشمل أي شــخص صغريًا كان أم
ذكر حامالً ألي من مسببات اإلعاقة.
وحســب آخر إحصائيات وزارة الصحــة يف اململكة العربية
السعودية فإن عدد األشــخاص حاميل اإلعاقة بأنواعها قد
بلغ قرابة املليون والنصف أو ما يزيد ،وهذا عدد ال يُستهان
به وله آثاره االجتماعية ،االقتصادية ،النفسية وغريها ،لكن
ما نود اإلشارة إليه أنه وبالرغم من يقيننا ،حسب الدراسات
العلمية ،بــأن تكاليف الوقاية من جميــع األمراض بما يف
ذلك أمراض الفم واألسنان أقل بكثري و ال تقارن بالتكاليف
الباهظة للعالج فإن هذا املفهوم ولألسف يغيب عن البعض.
أمراض الفم واألسنان قد تُثقل كاهل األشخاص ذوي اإلعاقة
والقائمني عليهم ليس فقط ملا تســببه من آالم وآثار سلبية
عىل جــودة حياتهم بل ملا يرتتب عليها مــن التكاليف التي
يصعُ ب عــى الغالبية العظمى تغطيتها إضافة إىل محدودية
الخدمات العالجية الخاصة باألســنان املتوفرة لألشخاص
ذوي اإلعاقــة وال يغيب عن الذهن ً
أيضا التســاؤالت حول
جودة ما هو متوفر ،لذلك دعت الحاجة إىل االلتفات ألطفالنا
وإخواننا من ذوي اإلعاقــة والقيام بالجهود الالزمة لزيادة
الوعي بصحة الفم واألسنان وكيفية الحفاظ عىل سالمتها
راجني من املوىل سبحانه أن تكون سببًا يف الوقاية من أمراض
الفم واألسنان وآثارها السلبية عىل الفرد واملجتمع.

«القـرفــة» مقاوم
عنيف للفيروسات
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تتفرد «القرفة» بفاعلية القضاء عىل الفريوسات
التي تهدد حياة اإلنســان ،بحسب ما أكدته دراسة
أمريكية يف جامعة تورو ،التــي بيّنت أن خصائص
القرفة تتفوق عىل عصارات البصل والثوم والفلفل
والليمون ،وكذلك الكاكاو والزعفران اإلسباني.
واخترب العلماء خاصية القرفة عىل فريوس  PHI Xوهو
من الفريوسات الخطرية عىل حياة اإلنسان والحيوان.
وقد نجح سائل يحوي  5ملغ من القرفة يف القضاء
عىل الفريوس خالل  10دقائق فقط وبشــكل تام.
كما أتلف محلول القرفة غالف الفريوس الربوتيني،
األمر الذي يمنع تكاثره ونشاطه.
وبناء عــى تلك النتائج ،ينصــح العلماء بتناول
ملعقة طعام أو اثنتني من القرفة يوميًا للوقاية من
األمراض التي تسببها الفريوسات

الوجبات العائلية
ّ
تعزز الصحة البدنية
والنفسية لألطفال
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خلصت دراسة جديدة ،أجراها باحثون من جامعة
مونرتيال يف كندا ،إىل أن الوجبات العائلية تعزز الصحة
البدنية والنفسية لألطفال .ووجد معدو الدراسة التي
نُرشت بمجلة طب األطفال أن األطفال الذين يتناولون
وجبات الطعام يف كثري من األحيان مع أرسهم يف عمر
 6سنوات لديهم مهارات اجتماعية ولياقة عامة أفضل
قبل ســن العارشة مقارنة مع أولئــك الذين ناد ًرا ما
يتناولون وجبات الطعام مع أرسهم

تحذير من تناول «القهوة»
أثناء المذاكرة!
أثبتت دراسة طبية حديثة أن التناول املفرط للقهوة
قد يؤدي إىل نتائج غري مرغوبــة ،ففي حني يتناولها
الكثــرون للرتكيز أثناء املذاكــرة إال أنها قد تضعف
ً
وفقا ملا نرشه موقع «دييل ميل» .ويقول
الذاكرة ،وذلك
دكتور «برين تورتون»« :تناول الكثري من املرشوبات
التي تحتوي عىل الكافيني قد يخفض األداء األكاديمي
للطالب ،ويسبب له الشعور بالقلق واإلعياء»

نصائح للحفاظ على دفء
القدمين في فصل الشتاء
57
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ّ
نتجنب اإلصابة
كيف
بإنفلونزا الطيور؟
قدم استشاري مساعد طب األرسة د .عاصم
القريش عددًا مــن النصائح التوعوية التي يجب
التنبه لها للوقايــة من اإلصابة بمرض إنفلونزا
الطيور ،وقال :إنــه ال بد من معرفة أن إنفلونزا
الطيور ال تعدي اإلنسان بسهولة وال تنتقل بني
البرش عادة «ولكن مع تفيش املرض بني الطيور
يجب أخذ الحيطة والحــذر للوقاية من انتقاله
لإلنسان» .وذكر القريش أن من أهم االحتياطات
الواجــب اتباعها ملنع اإلصابة بهــذه اإلنفلونزا
تتمثل يف االهتمام بالنظافة الشــخصية وغسل
اليدين جيدًا ،إضافة لتجنب الذهاب إىل أســواق
الطيور والحيوانات األليفة ومــزارع الدواجن
وعدم مالمســة الطيور واالبتعاد عن حظائرها
وعن األماكن التي تحوي بقايــا آثارها ،وعدم
مالمسة لحوم الطيور والدواجن غري املطبوخة
جيدًا ،والبعد عن أماكن ذبــح الدواجن أو نتف
ريشــها أو تحضريها ،وعدم مالمســة بيض
الدواجن املصابة أو املشكوك بإصابتها باملرض.
كما نبه القريش إىل عدم حضور املسابقات املعدة
للطيور ألنها بيئة خصبة النتشــار املرض حيث
تجتمع الطيور من مناطق مختلفة
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مع حلول فصل الشــتاء يواجه الكثري من األشخاص
مشــكلة برودة القدمني ،التي رسعــان ما تؤول بهم إىل
الشعور بالتجمد يف الجسم بأكمله إذا ما خرجوا يف الخالء.
وملواجهة هذه املشــكلة يف الشتاء أوصت كلوديا شولتس
الخبرية باملعهد األملاني الختيار األحذية املناســبة بمدينة
أوفنباخ باستخدام نوعية بطانة داخلية دافئة باألحذية،
الفتــة إىل أنه من األفضل أن تتمتع هــذه البطانة بتأثري
حراري أو أن تكون مصنوعة من صوف األغنام.
وكي تتناســب هذه النوعية من النعــال التي تكون
ســميكة عىل األغلب مع الحذاء ،أكدت الخبرية األملانية
رضورة مراعاة اختيار حذاء فصل الشــتاء بحيث يكون
أوســع قليال ً من األحذية األخــرى ،وأوضحت فائدة ذلك
بقولها« :يمكــن بذلك تحريك أصابــع القدم مع وجود
البطانة الدافئة».
وأشــارت شــولتس إىل أن هناك ً
أيضا جوارب تتمتع
بوظيفة حرارية ،وأوضحت أن هذه النوعية من الجوارب
تعمل عــى الحفاظ عىل الشــعور بالــدفء يف األماكن
املفتوحة وال تتعرق األقــدام بداخلها .وأضافت الخبرية
األملانيــة أنه يفضل ً
أيضا عند اختيار األحذية الشــتوية
بشــكل عام االنتباه إىل أن تحتوي عىل ما يسمى ببطانة
حرارية من األلياف الدقيقة مثال ً أو صوف األغنام ً
أيضا

لآلباء ..تعامل بهدوء
مع استخدام طفلك
ً
ألفاظا بذيئة
58
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يرى أغلب األطفال اســتخدام األلفــاظ البذيئة
ً
وشــيقا يمكنهم من خالله
والشــتائم أم ًرا مثريًا
التعبري عن أنفسهم واختبار رد فعل البيئة املحيطة
بهم.
وأوىص عالم الرتبية األملانية أولريك ريترس -زاكس
اآلباء بالتعامل بهدوء مع اســتخدام األطفال لهذه
ً
عنيفا
األلفاظ ،موضحً ا أنه كلما كان رد فعل اآلباء
عىل كلمة معينة ،سوف يتحمس الطفل الستخدامها
بشكل أكرب.
وأشار ريترس -زاكس إىل أن األطفال يكونون مرآة
عاكسة لأللفاظ التي يستخدمها آباؤهم واملحيطون
بهم ،السيما يف بداية اكتســاب اللغة ،وأوضح ذلك
بقوله« :الكلمات التي اســتخدمها بصورة دورية،
سوف يستخدمها طفيل ً
أيضا».
ً
ً
مثــا يف منع
مثــال عىل ذلك بــأن اآلباء
وذكر
ابنتهم أو ابنهم من التعــود عىل قول الكلمات التي
يستخدمونها هم أنفسهم إذا انفجر كيس القمامة
ً
مثل وخرج كل ما به.
وأشــار العالم الرتبوي األملاني إىل أن لكل شخص
تقريبًــا حدوده الخاصة يف إحساســه بمدى بذاءة
األلفاظ والســماح بها ،وأوضح أنه يتعني عىل من
يشعر باســتياء شــديد من مصطلحات معينة أن
يبعدها تمامً ا عن منزله ،وأوضح كيفية القيام بذلك
ً
فعال أن يتم كتابة هذه املصطلحات
بقوله« :سيكون
يف قائمة وتعليقها أمام الجميع عىل الثالجة ً
مثل»

السبانخ تحمي الدماغ
من األمراض العقلية
تبني من دراســة طبية حديثة أن تناول الســبانخ
مرة واحدة يوميًا يؤدي إىل حماية الدماغ من األمراض
العقلية ويبقي العقل يف شبابه لسنوات طويلة.
وبحســب الدراســة التي نرشت نتائجها جريدة
«التايمــز» الربيطانية ،فإن تناول وجبــة يوميًا من
الســبانخ أو غريها من أوراق الخضار املشابهة مثل
«اللفت» يســاعد بشكل خاص عىل زيادة قدرة الدماغ
لدى اإلنســان يف وقت الحق من العمر ،وهو ما يعني
الحماية من األمراض العقلية التي تصيب اإلنســان يف
الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.
ووجدت الدراسة أن مهارات التفكري والذاكرة تزداد
بشــكل ملحوظ لدى أولئك الذين يتناولون الســبانخ
بشــكل دائم ،كما يؤدي ذلك إىل حمايتهم من األمراض
العقلية.
وتقول الدراســة إن بعض العنــارص الغذائية التي
تحتويهــا هذه الخرضوات مثــل فيتامني ك وحمض
الفوليك هي التي تقف وراء حماية العقل وتنشيطه.
وعىل الرغم من النتائج التي خلــص إليها العلماء
فإنهم يقولون إن الدراسة التي أجروها والنتائج التي
ً
دليل كافيًا عىل أن تناول الخضار
خلصوا إليها ليست
يمكن أن يُبقي العقــل يف صحة جيدة ملدة أطول ،كما
أنهــم يعتزمون مواصلة البحوث مــن أجل التأكد إن
كان التحول يف النظام الغذائي لدى الشخص يف مرحلة
متقدمة من العمر يمكن أن يحمي عقله من األمراض
أم ال

اختارها لكم :الدكتور قيصر كباش

اللوحة واإلصالح
60
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رس ــم لوحت ــه وظ ــن أنه ــا األجم ــل ع ــى اإلط ــاق..
أراد أن يتحـــدى بهـــا الجميـــع فوضعهـــا يف مـــكان
ـا ول ــو بس ــي ً
ع ــام وكت ــب فوقه ــا« :م ــن رأى خل ـ ً
طا
فليضـــع عليـــه إشـــارة حمـــراء».
عـــاد يف املســـاء ليجدهـــا مغطـــاة بإشـــارات حمـــراء
تـــدل عـــى خلـــل هنـــا وهنـــاك لدرجـــة أن اللوحـــة
األصليـــة طمســـت تمامً ـــا!!
ذه ــب إىل معلم ــه يش ــتكي وق ــرر أن يعت ــزل الرس ــم
لس ــوء عمل ــه ..فأخ ــره املعل ــم بأن ــه س ــيغري العب ــارة
التـــي وضعهـــا فـــوق اللوحـــة فقـــط وطلـــب منـــه
رســـم ذات اللوحـــة ووضعهـــا بـــذات املـــكان ولكنـــه
وضـــع ألوانًـــا وريشـــة وكتـــب تحتهـــا« :مـــن رأى
خلــ ً
ـا فليمســـك الريشـــة ويصلحـــه».
فلـــم يقـــرب أحـــد مـــن اللوحـــة حتـــى املســـاء..
تركهـــا أيامً ـــا ولـــم يقـــرب منهـــا أحـــد ..فقـــال
املعلـــم :كثـــرون الذيـــن يـــرون الخلـــل يف كل يشء
ولكـــن املصلحـــون نـــادرون
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 أن تكرب بالعمر هو يشء إجباري ..أما أن تكرب بالعقل فهو يشء اختياري. إرضاء الناس غاية ال تدرك وإرضاء الله غاية ال ترتك ..فاترك ما ال يدرك لتحصل عىل ما ال يرتك. أول العلم الصمت والثاني حسن االستماع والثالث حفظه والرابع العمل به والخامس نرشه.ً
شخصا يمكن أن يعيش يف سالم مع اآلخرين.
 عندما تجد السالم داخل نفسك تصبح إذا نمت عىل الورد يف شبابك فسوف تنام عىل الشوك يف شيخوختك. من أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن يسمع ،واملعارضة قبل أن يفهم والحكم بما ال يعلم. ال تبحث عن شخص تتمناه فيجعلك عبدًا بل ابحث عن شخص يتمناك فيجعلك سلطانًا. ال يمكن للمرء أن يحصل عىل املعرفة إال بعد أن يتعلم كيف يفكر. طيبة األب أعىل من القمم وطيبة األم أعمق من املحيطات. فقد األم يعني فقد العطف والحنان وفقد األب يعني فقد العز والرشف. -النفس الطيبة ال يملكها إال شخص طيب والسرية الطيبة هي أجمل ما يرتكه اإلنسان يف قلوب اآلخرين

األب يعبر بابنه للمستقبل

61

من دوحة الشعر
موقعك من اإلعراب:
ْ
ٍ
جملـــة
بـــأول
إن لـــ ْم تكـــن (صـــد ًرا)
ِ

إســـهاب
أو (فاعـــاً) للمجـــدِ يف
ِ

َ
إيـــاك أن تبقـــى (ضمـــرًا غائبًـــا)

َ
اإلعـــراب
ـــن
أو ال مَ حَ ـــل لـــ ُه ِم
ِ
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الحكيم والعقرب
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بأطباعهم ،مهما كانوا ومهما تعدّدت
عامل الناس بطبعِ ك ال
ِ
ترصّ فاتهم التي تجرحك وتُؤملك يف بعض األحيان ،وال تَأبَه لتلك
جلس عجوز حكيم عــى ضفة نهر ..وراح يتأمل يف الجمال األصوَات التي تعتيل طالبة منك أن ترتك صفاتك الحســنة ألن
املحيط به ويتمتم بكلمات ..ملح عقربًا وقد وقع يف املاء ..وأخذ الطرف اآلخر ال يستحق ترصفاتك النَبيلة.
ً
محاول أن ينقذ نفسه من الغرق؟!
يتخبط
يف كثري من األحيان نندم عــى معاملتنا لناس نظن أنهم ال
ق ّرر الرجل أن ينقذه ..م ّد له يده فلســعه العقرب ..ســحب يستحقون معاملة طيبة ،ولكن هذا الندم غري صحيح ،فنحن
ً
الرجل يده
صارخا من شــدّة األلم ..ولكن لم تمض ســوى ينبغي أن نعامل الناس بأخالقنا ال بأخالقهم
دقيقة واحدة حتى م ّد يده ثانية لينقذه ..فلســعه العقرب..
ً
صارخا من شدة األلم ..وبعد دقيقة راح
سحب يده مرة أخرى
يحاول للمرة الثالثة.
عىل مقربة منه كان يجلس رجــل آخر ويراقب ما يحدث..
فرصخ الرجل :أيها الحكيــم ،لم تتّعظ من امل ّرة األوىل وال من
امل ّرة الثانية ..وها أنت تحاول إنقاذه للمرة الثالثة!.
لم يأبه الحكيم لتوبيخ الرجــل ..وظ ّل يحاول حتى نجح يف
إنقاذ العقرب ..ثم مىش باتجــاه ذلك الرجل و َرب ََت عىل كتفه
قائالً :يا بني ..من طبع العقرب أن «يلســع» ومن طبعي أن
«أُحب وأعطف» ،فلماذا تريدني أن أســمح لطبعه أن يتغلب
عىل طبعي.
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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

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة
محافظة العاصمة المقدسة
د /مشاري بن فرج العتيبي
m_alotaibi@hotmail.com
جوال0506526293 :
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محافظة جدة
د /سميرة مصطفى عسيالن
sds.jeddah2016@gmail.com
جوال0555027107 :
منطقة الجوف
د /بدر بن كريم الزارع
bkalzarea@ju.edu.sa
جوال0505391642 :
منطقة نجران
د /أحمد بن محمد العسيري
ahmedassiry@hotmail.com
جوال0504135127 :
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محافظة بيشة
د /محمد بن عايض العمري
alamri2031@hotmail.com
جوال0534492296:
منطقة القصيم
د /خالد بن علي الطريفي
dr-traifi@hotmail.com
جوال0504179997:
منطقة عسير
د /ناصر بن محمد القحطاني
dr.nasser.m.alqahtani@gmail.com
جوال0508598021:
منطقة جازان
د /عبداهلل بن أحمد مشني
ameshni@jazanu.edu.sa
جوال0535551090 :
محافظة الطائف
د /فؤاد بن حسن الثبيتي
althobaitifouad@gmail.com
جوال0563000021:

منطقة المدينة المنورة
د /مجدي بن محمد بلقرون
mbalquroun@moh.gov.sa
جوال0569957595:
محافظة الخبر
أ /سامي بن محمد الفزع
samialfazae@yahoo.com
جوال0505931791 :
منطقة الباحة
د /محمد بن مسفر الغامدي
dr.mohammed1986@hotmail.com
جوال0540773388 :
منطقة تبوك
د /إبراهيم عبداهلل الحويطي
dr.alhawiti@hotmail.com
جوال0543335620:
محافظة ينبع
د /وسيم بن عبدالحميد الزمعي
wh-alzemei@moh.gov.sa
0504592862
منطقة حائل
د /محمد بن صعفق الشمري
dentistalshammari@hotmail.com
جوال0502350523 :
محافظة القريات
د /طالل بن عويد العنزي
talalenazi@yahoo.com
جوال0504869601:
محافظة االحساء
د /أحمد بن عبداللطيف الدوغان
dr_doughan@yahoo.com
جوال0504811448 :

March 2-3،2018
2018 California Dental Expo
LOS ANGELES CONVENTION CENTER

March 21-22،2018
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 م2018 ملتقى الرياض لطب األسنان
التوجه العالمي لتعزيز صحة الفم
 السعودية- الرياض

March 22-23،2018
29th Annual American Dentistry Congress
NEWYORK ، USA
March 30-31،2018
مؤتمر حياة طبيب األسنان
. البحرين- المنامة

April 9-10, 2018
22nd International Conference on Dental Education
Amsterdam, Netherlands
April13-14 ،2018
3rd International Conference on
Prosthodontics & Restorative Dentistry
HAWAII ، USA
June 11-12, 2018
24th Global Dentists and Pediatric Dentistry Annual Meeting
London, UK
June 21-22, 2018
Euro Congress on Dental Health and Thechnology
Oslo, Norway
July 09-10, 2018
25th World Congress on Dentistry and Oral Health
Berlin, Germany
July 19-20, 2018
23rd International Conference on Dentistry and Dental Materials
Rome, Italy
September 10-11, 2018
4th International Conference on Dental and Clinical Dentistry
Copenhagen, Denmark

بقلم :د .فواز بن سعيد القحطاني
رئيس التحرير

مقال

مسك الختام
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مؤتمرات طب األسنان
بين الواقع واالحتياج
املؤتمــرات الطبية الهادفة املفيدة خاصة يف مجال طب األســنان الذي يعد من العلوم الحيوية
واملتغرية تنبع أهميتها من خالل الحرص عىل تحديث ثقافة طب األســنان  ,واكتساب الجديد
من العلوم  ,كمــا تكمن أهميتها يف التبادل الفكري بني جميع العاملني يف هذا املجال  ,والتعرف
عىل طرق جديدة ومهارات وخربات اآلخرين من كافة الدول املشــاركة يف املؤتمرات  ،باإلضافة
لسماع آراء أســاتذة محليني ودوليني لهم باع يف مجال طب األسنان  ،واالستفادة من أقوالهم
وخرباتهم ،ومن ثمرات املؤتمرات عالوة عــى اعتبارها أحد روافد بناء املعرفة و متابعة كل ما
هو جديد بطب األسنان ،ووسيلة لتبادل املعارف و الخربات بني املختصني  ،و بناء شبكه علمية
متينة تراعي كل ما من شــأنه تقديم خدمات صحية مميزة للمرىض  ،فإنها تزيد التعاون بني
أبناء املهنة الواحدة  ،ويتحقق بناء عىل ذلك ما قصده شاعرنا حني قال :

بفضـــل التعـــاون أرســـت أمـــم
رصوحً ـــا مـــن املجـــد فـــوق القمـــم
معً ـــا للمعـــايل يـــدًا باليـــد
نشـــيد البنــــاء بـــكل الهمـــم
فهـــذا املعلـــم جيـــا يربـــي
وهـــذا طبيـــب يزيـــل األلـــم
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ومع ازدياد عدد كليات طب األســنان والجمعيات املتخصصة باإلضافة للمؤسسات الحكومية
و الخاصة و التي تقدم الخدمات الصحية  ،فقد لوحظ يف الســنوات الخمس األخرية ازدياد غري
مســبوق يف عدد املؤتمرات و الندوات الخاصة بطب األسنان  ،حتى أصبحت ال تخلو مدينة من
إقامة مثل هذه املؤتمرات أو الندوات  ،والتي يســتضاف فيهــا العديد من الباحثني و املهتمني
بعلوم طب األســنان  ،فهذه املؤتمرات و مع تعدد الجهــات املنظمة لها و مع كثرتها ،فإنها ال
تخلو من أمرين  :إما التكرار اململ للعديد من أنشطتها  ،أو عدم مالءمتها ملا تتطلبه املهنة  ،وقد
ً
مسوغا لهدر
أثقلت هذه املؤتمرات والندوات ميزانية الجامعات و الجمعيات العلمية و أصبحت
املال  ،وأثرت سلبًا وبشــكل عال عىل أعداد الحضور ملثل هذه املؤتمرات و الندوات  ،ففي كثري
من هذه املؤتمرات و التي يتم استقطاب علماء متخصصني بمبالغ طائلة إللقاء محارضات ال
يتجاوز الحضور فيها عدد أصابع اليد الواحدة مما يوضح هذا الهدر العايل للجهد و املال .
و ً
أيضا مع ازدياد أعداد خريجي كليات طب األســنان و احتياجاتهم العالية لتطوير مهاراتهم
العالجية ،فإن الحاجة تدعو إىل توحيد الجهود باســتهداف هــذه الرشيحة املهمة و البحث عن
كافة السبل لتأهيلهم التأهيل الصحيح و الذي يتالءم مع التطورات املبهرة لطب األسنان  ،مما
ينعكس إيجابًا عىل جودة الخدمات العالجية املقدمة  ،وإقامة العديد من ورش العمل و الندوات
الصحية التي تستهدف طالب طب األسنان و حديثي التخرج واألطباء الغري متخصصني و الذين
يمثلون الرشيحة األكرب من أطباء األسنان باململكة ،و الرتكيز عىل اختيار املوضوعات التي تلبي
احتياجاتهم و احتياجات سوق العمل  ،كما تدعو الحاجة إىل تكاتف الجمعيات العلمية  ،وتوحيد
جهودها إلقامة مؤتمرات تتالءم مع مكانة مهنة طب األسنان يف اململكة ؛ للمحافظة عىل بريق
هذه املؤتمرات ولالستفادة التامة من مواردها املالية  ،و امليض قدمًا للنهوض بمهنتنا الغالية .
والله املوفق والهادي إىل سواء السبيل

.xplore the future of
composite technology
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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

