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المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان
ثالثون عامًا.. ويستمر العطاء

طب األسنان



بقلم: د. فهد بن علي الشهري
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رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان
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يف البدء كانت الكلمة...  والكلمة اليوم وداع...

يتزامن صدور هذا العدد الجديد من مجلتكم املحبوبة »آفاق طب األســنان« مع 

نهاية مسرية مجلس اإلدارة الحايل 2016 – 2019م.

وها أنذا أخط رســالتي األخرية كرئيس ملجلس إدارة الجمعية الســعودية لطب 

األســنان وكمرشف عام عىل »مجلة آفاق طب األســنان«.. تعجز الكلمات وتغص 

العربات يف وداع الزمالء والزميالت أعضاء الجمعية األفاضل.

هكذا وبلمح البرص مّرت السنوات الثالث مذ تسلمنا مهام الجمعية، بذلُت خاللها 

مع السادة أعضاء مجلس اإلدارة املوّقرين ُجلَّ ما نستطيع:

خططنا.. اجتهدنا.. نفذنا.. فكانت مسريٌة حافلٌة بالعمل واستمرارية يف العطاء 

والتضحية لفرسان مجالس اإلدارة السابقني.

وها نحن اليوم كمن ســبقونا نرتّجل ملنح الفرصة لآلخرين، والجمعية –بفضل 

الله– ســائرة إىل قمم املجد.. طموحنا ما أكد عليه أمرينا الشاب ويل العهد صاحب 

الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يف مقولته الشهرية “طموحنا 

عنان السماء”.

وهكذا هي جمعيتكم تطمح للمزيد من الرفعة واالزدهار لتســمو بنا كمماريس 

مهنة طب األسنان نقدم خدماتنا الصحية )التوعوية والعالجية( ملجتمٍع غاٍل عىل 

قلوبنا جميعاً تحت راية التوحيد ويف ظل ملك الحزم والعزم خادم الحرمني الرشيفني 

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله ورعاه-.

كّل أمــل وثقة أن يواصل إخواني رئيس وأعضــاء مجلس اإلدارة الجديد إكمال 

الطريق ومتابعة مســرية جمعيتنا األم )الجمعية السعودية لطب األسنان(، راجياً 

من الله العل القدير أن يوفقهم ملا فيه خريها وتعزيز مكانتها يف وطن يستحق منا 

بذل الغايل والنفيس لتقدمه ورفعة شأنه بني األمم.

دمتم.. ودامت الجمعية السعودية لطب األسنان منارة ملهنة طب األسنان عربياً 

وعاملياً.

ودامت مملكتنا مملكة الخري رمزاً للعروبة واإلسالم والسالم 

مسيرة العطاء
2019 -2016
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مسك الختام
الدكتور فواز بن سعيد القحطاني

طب األسنان بين التقصير والتغيير
األستاذ الدكتور مروان أبوراس 

مهاًل عيادات األسنان
الدكتور سعد الشهراني 

االفتتاحية
الدكتور فهد بن علي الشهري

مستوى الرعاية األمثل
األستاذ الدكتور وليد صادق 

التدخل المجهري لمعالجة 
التسّوس

الدكتور الحسن الشهري 

حتى نلتقي 
الدكتور  صالح الشمراني

تطوير سبل التواصل 
الدكتور  فيصل الشمري

كلمة التحرير
الدكتور قيصر كباش 

الوقاية خير من العالج
الدكتورة البندري الجميل 

اب العدد من ُكتَّ
العدد 38 - يناير  2019  

المشرف العام
د. فهد بن علي الشهري 

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير
د. فواز بن سعيد القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

مدير التحرير
د. قيصـــر كـــباش

التصميم واإلخراج
أ.طلعت عيد

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

البريد االلكتروني
afaq@ksu.edu.sa 

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

طب األسنان

برعاية
أمير الرياض

عادة مص 
اإلصبع وأثرها 

على الفكين

مشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان 
في مؤتمر الكويت

المحتويات
العدد 38 - يناير  2019  

طب األسنانضيوف

الدكتور/ عمار بن صالح الشمراني
 عميد كلية طب األسنان- جامعة الطائف

الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم النزاوي 
 عميد كلية طب األسنان - جامعة طيبة

انطالق
SIDC-2019

2524



 تنّظم الجمعية الســعودية لطب األســنان 

بجامعة امللك ســعود مؤتمرها الدويل السنوي 

الـ30 لطب األسنان الذي يعقد خالل الفرتة من 

2019 بفنــدق الريتزكارلتون  14 يناير  12 إىل 

الرياض، ويعد املؤتمر معلمــاً وحدثاً مهماً  يف 

ينتظره املختصون يف طب األســنان يف اململكة 

ودول الخليــج العربي، وهو مناســبة علمية 

تعكس تطــور هــذا التخصــص يف اململكة، 

واهتمام الجمعية بتنمية معارف منســوبيها، 

وترقية املهنة مــع األخذ بجديد الطب والعلم يف 

هذا املجال.

ويشــارك يف املؤتمر الذي يعقد برعاية أمري 

منطقة الرياض صاحب الســمو امللكي األمري 

فيصــل بن بندر بن عبدالعزيز آل ســعود ، 62 

متحدثاً دولياً متخصصني يف مجال طب األسنان 

األكاديميني  من  29 متحدثاً سعودياً  إىل  إضافة 

واالستشاريني واملشهود لهم بالكفاءة والخربة 

املؤتمر  الدقيقة، كما سيحظى  يف تخصصاتهم 

52 رشكة دولية ومحلية  أكثر من  بمشــاركة 

جميع  تعــرض  وتعليمية  حكوميــة  وجهات 

منتجاتها وخدماتها خالل املؤتمر.

ويعقد هذا املؤتمر بالتعاون العلمي مع أربع 

جمعيات علمية تخصصية يف طب األسنان وهي: 

الجمعية السعودية لتقويم األسنان، والجمعية 

والجمعية  األطفال  أســنان  الســعودية لطب 

الســعودية لجراحة الوجه والفكني والجمعية 

السعودية لتعليم طب األسنان. كما يضم املؤتمر 

عىل هامشه 6 ندوات تخصصية تستهدف طب 

األسنان  تقنية  وأخصائي  واألسنان  الفم  أشعة 

برعاية سمو أمير الرياض وتنظيم الجمعية السعودية
لطب األسنان بجامعة الملك سعود

90 متحدثًا دوليًا وسعوديًا يناقشون 
القضايا المستجدة وأحدث الطرق العالجية 

في المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان 
SIDC - 2019

رئيس املؤتمر الدكتور/فهد بن عل الشهري
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شعب 
المواقف

واألفعال املواقــف  َشــْعب  يــا  ِحيّيت 

أصبحــت يف دنيا العــرب َمْضب أمثال

ثباتــك بقــّوة  العالــم  مذِهــل  يــا 

ماهتَــْز لك طرٍف وال شــان لــك بال

شــعب الوفا والّطيب وأهل الّشــجاعة

مــا هّمهــم حاِقــد وكاِذب ودّجــال

من نْســل فرســان الوغــى والحرايب

ألْجيال جيــل  ومــن  لجــٍد  جــٍد  من 

شــعب وملك يف ســاحة العــز صنْوان

الــكْل منهــم يف َرَحــى املجــل خيّال

وابنــه عضيده ِشــبْل اســدنا ويمناه

األحوال كل  عىل  ثالثهم  والشــعب   

َهنيت بــك ســلمان وســلمان يَْهنَاك

يا ســعودي النّبْته عــىل أرض األبطال

وصحة الفم واألسنان ومساعدي طب األسنان 

وملتقى ألبحاث طالب طب األسنان.

لطب  الســعودية  الجمعية  تنظيــم  ويأتي 

األســنان لهذا املؤتمر امتــداداً لتعزيز دورها 

تجاه املجتمع الطبــي، ويهدف إىل تقديم حلول 

إكلينيكية حديثــة يف مختلف تخصصات طب 

األســنان كزراعة األســنان، جراحــة الوجه 

والفكني، تقويم األسنان، طب أسنان األطفال، 

العالج التحفظي لألسنان وغريها.

ويناقش املؤتمر عرب أكثر من 145 محارضة 

علمية و41 ورشــة عمل عىل مدار أربعة أيام 

أحــدث الطــرق العالجية واألجهــزة الحديثة 

املستخدمة يف طب األســنان، إضافة إىل أحدث 

الدراســات القائمة عىل استخدام املواد الطبية 

وطــرق تطبيقها مما ســينعكس عىل تقديم 

أفضل الطرق العالجية للمرىض.

وأعرب رئيس املؤتمــر ورئيس مجلس إدارة 

الجمعية الســعودية لطب األســنان ســعادة 

الدكتور/ فهد بن عل الشــهري عن شــكره 

لألمــري فيصل بن بنــدر بــن عبدالعزيز أمري 

منطقة الرياض لتفضلــه برعاية املؤتمر كما 

شــكر له دعمه املســتمر للجمعية لتضطلع 

بدورها العلمي يف النهوض بمهنة طب األنسان 

وخدمة أعضاء الجمعية، مؤكدا أن رعايته لهذه 

الفعالية العلمية هــي امتداد الهتمامه بكل ما 

من شأنه اإلسهام يف رفعة العلم يف بالدنا الغالية 

يف ظل النهضة العلمية والتعليمية يف عهد خادم 

الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز 

وويل عهده األمني.

بدوره، قال رئيــس اللجنة العلمية للمؤتمر 

األستاذ الدكتور/ خليل بن إبراهيم العيىس إن 

املؤتمر يعد أضخم مؤتمر طبي يف اململكة ومن 

أكرب مؤتمرات طب األســنان يف العالم العربي 

النشاطات  والرشق األوســط من حيث تعدد 

وعدد املتحدثني والحضور ومشاركة الرشكات 

يف املعرض، موضحا أن املؤتمر يستهدف جميع 

رشائح طب األســنان باململكــة والخليج من 

أطباء ومســاعدين وفنيني وأخصائي تنظيف 

األســنان، وأشــار إىل أن املمارسني املسجلني 

يف هــذا املؤتمر ســيحصلون عىل ســاعات 

للتعليم الطبي املســتمر من الهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية.

 وأن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت منذ أكثر 

من ١٠ أشــهر عىل استقطاب متحدثني دوليني 

ومحليني متميزين إلثراء املؤتمر بآخر ما توصل 

إليه العلم، إضافة إىل مشاركة رؤساء النقابات 

وجمعيات طب األسنان يف العالم العربي واملنطقة 

ورؤساء االتحادات الدولية لطب األسنان، مبينا 

وبشكل  االســتفادة  للمشاركني  سيتسنى  أنه 

كامل من األبحــاث واملحارضات وورش العمل 

بكافــة تفاصيلها عــىل أيدي خــرباء دوليني 

ومحليني.

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

أ.د. خليل بن إبراهيم العيىس
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المؤتمر العلمي العشرون 
لجمعية أطباء األسنان الكويتية

بمشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان:

شاركت الجمعية السعودية لطب األسنان 

ممثلة بسعادة رئيس مجلس إدارتها الدكتور 

فهد بن عل الشــهري وأعضاء من مجلس 

اإلدارة املوقريــن إىل جانب أعضاء من هيئة 

التدريس يف كليات طب األســنان السعودية 

وذلك يف املؤتمر العلمــي العرشين لجمعية 

أطباء األسنان الكويتية الشقيقة املنعقد يف 

الكويت بني 15-17 نوفمرب 2018م.

وكان للجمعية الســعودية لطب األسنان 

مشــاركة فعالة ضمن املعــرض املصاحب 

للمؤتمر بجناح خاص متميز بشعار الجمعية 

أوالً وشــعار املؤتمر السعودي العاملي لطب 

األســنان SIDC- 2019 ثانياً، ولقي إقباالً 

كبرياً من السادة املشاركني والحضور. 

وقد رحب رئيس جمعية أطباء األســنان 

الكويتية الدكتور/ ســامي املانع بالوفود 

العربية املشــاركة وتبــادل معهم الدروع 

د/محمد دشتي رئيس املؤتمر ود/ فهد الشهري رئيس الجمعية ود/ سامي املانع
رئيس الجمعية الكويتية  ود/ إياد املقيط أمني مال الجمعية الكويتية

تبادل الدروع التذكارية بني رؤساء الجمعيتني الشقيقتني

مشاركة د/ محمد الشهري ود/ فهد القحطاني ود/ فواز القحطاني ود/ عبدالله العمري

املؤتمر  رئيس  ســعادة  وكذلك  التذكارية، 

أمني عام جمعية أطباء األســنان الكويتية 

الدكتور/ محمد دشتي. وكان اللقاء ودياً يف 

الجناح املخصص للجمعية السعودية لطب 

األسنان ضمن املعرض املصاحب للمؤتمر 
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برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد 

ميشــال عون ممثالً بنائب رئيــس مجلس الوزراء 

وزير الصحة األســتاذ/ غسان حاصباني وبحضور 

رســمي من الجمعيات والنقابات ألطباء األســنان 

العرب افتتح مؤتمر بريوت الدويل الثامن والعرشين 

لنقابة أطباء األسنان يف لبنان يف الفرتة 4-6 أكتوبر 

2٠١8 تحت عنوان “الريــادة التكنولوجية يف علوم 

طب األسنان”.

وقد شاركت الجمعية السعودية لطب األسنان يف 

املؤتمر ممثلة بســعادة الدكتور/ مشاري بن فرج 

العتيبي نائب رئيس مجلس اإلدارة والذي شــارك يف 

مراســم حفل االفتتاح الرسمي والفعاليات العلمية 

للمؤتمر وتبادل الدروع التذكارية مع سعادة الدكتور 

كارلوس خري الله نقيب أطباء األسنان يف لبنان.

الجمعية  أهــداف  ضمن  املشــاركة  هذه  وتأتي 

السعودية لطب األسنان يف تبادل الخربات مع كافة 

نقابات وجمعيات أطباء األسنان عىل امتداد الوطن 

العربي 

الجمعية السعودية لطب األسنان تشارك
في مؤتمر بيروت الدولي لطب األسنان

الدكتور/ مشاري العتيبي ممثل الجمعية

شعار املؤتمر

الدكتور مشاري العتيبي والدكتور/ كارلوس خري الله

من حفل االفتتاح الرسمي للمؤتمر

محاضرتان علميتان حول »الواقع االفتراضي 
والتجميل في طب األسنان«

أقامت الجمعية الســعودية لطب األســنان 
اللقاء العلمي لشــهر أكتوبر وذلك يوم االثنني 
الكراون بالزا  الواقع 8-١٠-2٠١8م يف فنــدق 
بالرياض حيث تحدثــت الدكتورة/ لولوة بنت 
محمد آل سعود األستاذ املساعد يف طب األسنان 
التحفظي بكلية طب األســنان يف جامعة امللك 
ســعود عن “تقنية الواقع االفرتايض التالميس 
يف طب األســنان” والتي تعتمــد عىل التجارب 
الحاســوبية  للمحاكاة  والســمعية  البرصية 
اليدوية  املهارات  العمل عىل  التدريب  وتتضمن 
التخصصيــة والتشــخيص واملعالجة إضافة 
لألبحاث التطبيقية يف تخصصات طب األسنان 

املختلفة.
ثم ألقت الدكتــورة نورة مقبول الجهني 
استشارية إصالح األســنان يف مدينة امللك 
ســعود الطبية محارضة حــول “خطوات 
تحليل االبتسامة” بدأتها بتحديد رس جمال 
لوحة “املوناليزا” للفنان الشهري “ليوناردو 
الجمال  خطــوط  مراعــاة  يف  دافنــي” 
والتناسق يف رسم الوجه وأكدت أن الخطوات 

األساســية لتجميل األســنان تبدأ بتحليل 
املشكلة ووضع الخطة العالجية الدقيقة يف 
للمريض  النتيجة  لتوضيح  مجسم  تصميم 
وموافقته عليها قبل تطبيق املعالجة داخل 

الفم بشكل نهائي.
ويف ختام اللقاء العلمي قدم األستاذ الدكتور 
خليل العيــىس عضو مجلــس إدارة الجمعية 
للمحارضتني  الشكر  شهادات  الجلسة  ورئيس 
متمنياً لهما مزيداً مــن العطاء العلمي لتقدم 

مهنتنا الغالية 

مدير التحرير د/ قيرص كباش مع رئيس الجلسة
 أ.د. خليل العيىس

تنظيم عملية التسجيل يف اللقاء العلمي  جانب من الحضور
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ضمن أنشــطة الجمعية الســعودية 
لطب األســنان يف الريــاض أقيم اللقاء 
2٠١8م  سبتمرب   ١7 االثنني  يوم  العلمي 
يف فندق كراون بالزا بالرياض حيث ألقى 
األستاذ  وليد رضوان  الدكتور/ وســيم 
املســاعد يف كلية طب األسنان بجامعة 
“مفهوم  بعنوان  محارضة  العلم  رياض 
طب األســنان التحفظي كاتجاه حديث 
الصحية  الرعاية  جــودة  لتعزيز  يهدف 
الوقائيــة والعالجية ضمن أهداف رؤية 
طبيب  واجبات  عن  فيها  تحدث   ”2٠3٠

األســنان يف املحافظة عىل 
لدى  واألسنان  الفم  سالمة 
املرىض طوال حياتهم بأقل 
ممكنة  جراحية  تدخــالت 
مع  يتمــاىش  بما  وذلــك 
لرؤية  الرئيســة  األهداف 
2٠3٠ والتــي تركــز عىل 
الرعاية  خدمات  تحســني 
تطبيق  خالل  من  الصحية 
رعايــة أولية باســتخدام 

النشاط العلمي للجمعية في تبوكمحاضرتان علميتان في كراون بالزا - الرياض

مفاهيم بسيطة للعالج.
ثــم ألقى الدكتور/ أســامة الغامدي 
املبكر عن  محارضة حــول »الكشــف 
اآلفات املرضية الفموية الشائعة وطرق 
معالجتها« مــع عرض صور توضيحية 

لذلك.
ويف نهاية الجلسة العلمية قّدم سعادة 
األســتاذ الدكتور خليــل العيىس عضو 
مجلس إدارة الجمعية ورئيس الجلســة 
شهادات الشــكر والتقدير للمحارضين 

لجهودهما املتميزة 

أ. د/ خليل العيىس يكرم د/أسامة الغامديأ. د/ خليل العيىس يكرم د/وسيم رضوان

من حضور اللقاء العلمي

للجمعية  العلميــة  لألنشــطة  اســتمراراً 

السعودية لطب األســنان أقيم اللقاء العلمي 

الدوري يوم األربعاء املوافق 2١ نوفمرب 2٠١8م 

يف فندق سويس انرتناشيونال – تبوك.

حيــث ألقى الدكتــور أنس أحمد ســمري 

القوني أخصائــي أول جراحة الوجه والفكني 

بمستشــفى امللــك فهد التخصــي بتبوك 

الوجه  عدوى  “معالجــات  بعنوان  محارضة 

والفكني” تحدث فيها عن طرق التشــخيص 

الوجــه والفكني وكيفية  الصحيح اللتهابات 

التعامل معها والتقليل من االســتخدام الغري 

مناســب للمضادات الحيوية عن طريق رفع 

والتخلص  للمريض،  املناعــي  الجهاز  كفاءة 

من املصدر املســبب للعدوى، ومن ثم محاربة 

البكترييا داخل الفم.

ثم ألقى الدكتور عل محمد ســعد أخصائي 

أول جراحة الوجه والفكني بمركز طب األسنان 

التخصي بتبــوك محارضة بعنوان “مقدمة 

عن مشــاكل مفصل وعضالت الفك األسفل” 

وخاللها ناقش آلية التشخيص وكيفية التعامل 

مع مشكالت املفصل الفكي الصدغي.

ويف نهاية اللقاء العلمي قدم سعادة الدكتور 

الجمعية  ممثل  الحويطي  عبدالله  بن  إبراهيم 

الســعودية لطب األســنان يف تبوك شهادات 

الشــكر والتقدير للســادة املحارضين مثمناً 

مجهودهم العلمي يف ســبيل تقدم مهنة طب 

األسنان 

الدكتور إبراهيم الحويطي ممثل الجمعية يكرم د/ عل سعدالدكتور إبراهيم الحويطي ممثل الجمعية يكرم د/ أنس القوني

جانب من الحضور
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ضمن أنشطة الجمعية السعودية لطب األسنان 
يف األحســاء أقيم اللقاء العلمي يوم األربعاء 26 
ســبتمرب 2٠١8م يف فندق غراند األحساء وقدم 
اللقاء سعادة الدكتور/ أحمد الدوغان استشاري 
إصالح األسنان املتقدم واملدير الطبي ملستشفى 
امللك فيصــل العام باألحســاء وممثل الجمعية 

السعودية لطب األسنان يف األحساء.
“التعويض  بعنــوان  األوىل  املحارضة  وكانت 
املتحــرك املدعم بزرعــات األســنان” للدكتور 

استشاري  الخميس  عبداملنعم محمد 
التعويضات السنية يف مستشفى امللك 
فيصل العام باألحساء تحدث فيها عن 
التعويض  لحاالت  العالجي  التخطيط 
املتحــرك داخل الفــم املدعم بزراعة 
األســنان، ومقارنة أنظمة الوصالت 
املســتحدثة لتثبيــت التعويضــات 
الرسيرية  والتوجيهــات  املتحركــة 

إلتمام هذا النوع من التعويضات.
ثم ألقى الدكتور عالء سعيد املرزوق 
استشــاري التعويضات الســنية يف 
مستشفى امللك فيصل العام باألحساء 

للجمعية  العلميــة  النشــاطات  ضمن 

السعودية لطب األســنان يف كافة مناطق 

اململكة، أقامــت الجمعية لقاًء علمياً يوم 

األربعاء 26 سبتمرب 2٠١8م وذلك يف فندق 

مرييديــان – الخرب، حيــث ألقى الدكتور 

املساعد  األستاذ  الشهراني  عبدالله  فارس 

يف كليــة طب األســنان بجامعــة اإلمام 

عبدالرحمن بــن فيصل بالدمام محارضة 

بعنوان “التحميل املبارش لزرعات األسنان” 

بدايتها عن تطور اســتخدام  تحــدث يف 

العوامل  الســنية وتقدمها وعن  الزرعات 

املؤثرة يف نجــاح التحميل املبارش لزرعات 

األسنان وعالقتها بالعمل الجراحي والحالة 

الصحية للمريض.

ثم ألقى الدكتور/ حمد بن صالح الرميح 

األســتاذ املســاعد يف كلية طب األسنان 

بجامعــة اإلمام عبدالرحمــن بن فيصل 

املعارصة  الحلول  بالدمام محارضة عــن 

الفم واألســنان  تأهيل  إعــادة  لتقنيــة 

باستخدام زراعة األسنان استعرض خاللها 

العالجية  والخطــط  األساســية  املبادئ 

لزراعة األسنان بتقنية “الكاد – كام” كما 

تحدث عن الفوائــد واملضاعفات املحتملة 

الستخدام تلك التقنية املتطورة.

الدكتور  قدم ســعادة  اللقاء  نهاية  ويف 

خالــد الضبيــب استشــاري الرتكيبات 

العســكري  الطبي  فهد  امللــك  يف مجمع 

بالظهران، رئيس الجلسة شهادات الشكر 

للســادة املحارضين لجهودهم املتميزة يف 

هذا اللقاء العلمي 

محاضرتان علميتان في النشاط العلمي باألحساء نشاط علمي للجمعية السعودية
لطب األسنان في الخبر

محارضة حول الجماليات يف االستعاضة السنية 
تناول فيها أســس تقييم عالقة األسنان بالوجه 
وبالشفاه واللثة، كما تحدث عن البحوث العلمية 
حول الناحية الجمالية للتعويضات السنية داخل 

الفم.
ويف نهاية اللقاء قدم ســعادة الدكتور/ أحمد 
املحارضين  للسادة  التقدير  شــهادات  الدوغان 
تثميناً لنشــاطهم العلمي يف الجمعية السعودية 

لطب األسنان 

لقطة للحضور الكريم

د/خالد الضبيب رئيس الجلسة يكرم د/حمد الرميح

د/ أحمد الدوغان ممثل الجمعية يكرم د/عبداملنعم الخميس

د/خالد الضبيب رئيس الجلسة يكرم د/فارس الشهراني

د/ أحمد الدوغان ممثل الجمعية يكرم د/عالء مرزوق
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أكد وزير الصحة د. توفيــق بن فوزان الربيعة أن 

مجال التقنيات الصحية الرقمية سيكون محورياً يف 

التحول الذي تقوم عليــه وزارة الصحة يف الخدمات 

الصحية.

وأكد يف كلمته خالل افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة 

الرقمية الدويل والذي تنظمه وزارة الصحة واملجلس 

الصحي الســعودي والهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية أن مجال التقنيــة الصحية الرقمية مجال 

ضخم جداً، وســيكون محورياً يف التحول الذي نقوم 

عليه يف الخدمــات الصحية، وأن رؤية اململكة 2٠3٠ 

يتضمن جــزءا كبريا منها يف مجــال الصحة، وكما 

تعلمــون فــإن وزارة الصحة تتوجــه إىل أن تكون 

منظمة للقطاع، فيما سيتم فصل الخدمات الصحية 

عن الوزارة، حتى يكون لدينا بالفعل منظم مستقل 

فيما يتعلق بالتشغيل ليكون لدينا حكم أفضل.

وأضــاف د. الربيعة أنه ســيتم توفــري التأمني 

الصحي الوطني وهو جــزء كبري من هذه املنظومة 

لالرتقاء بالخدمات الصحية وتقديمها بشكل أفضل 

يف املســتقبل القريب، الفتاً أن الصحة الرقمية سوف 

تكون جزءا أساسيا من هذا التحول، وتدعمه، وسوف 

تسهم بشــكل كبري يف تجويد الخدمات الصحية من 

جهة، وسوف تساعد يف الوصول إىل الخدمات الصحية 

من جهة أخرى.

وأشــار وزير الصحة إىل تطبيق »موعد« الذي تم 

عرضــه خالل حفل االفتتاح، قائــالً »هذا التطبيق 

هو من التطبيقات الرئيســة الذي يسهل للمواطن 

اســتخدام التقنيــة الرقمية للوصــول للخدمات 

الصحية من خالل الهوية الوطنية عن طريق تطبيق 

أبرش بحيث يحصل عىل موعد يف أقرب مركز صحي 

ومتابعة املوعد أو تغيريه أو التحويل إىل املستشفى 

إذا لزم األمر، وكذلك تقييــم الخدمة املقدمة، وهذا 

سيساهم يف مساعدتنا يف تجويد وتطوير الخدمات 

الصحية، وقد ســجل يف تطبيق »موعد« حتى اآلن 

نحــو مليونني ونصف املليون شــخص، إضافة إىل 

تسجيل أكثر من ثالثة ماليني وتسع مئة ألف موعد 

خالل التجارب التي عملت خارج اململكة فإن محرك 

الذكاء االصطناعــي يعطي نتائج أفضل من الحاجة 

إىل زيارة الطبيب، ونحن نقدر الدور املحوري للطبيب 

الــذي ال يمكن االســتغناء عنه لكن هــذه التقنية 

سوف تخفف الضغط عىل الطبيب، ويسهل الوصول 

للخدمات الصحية يف األمراض الشائعة.

كما استعرض وزير الصحة تطبيق قراءة األشعة 

عن بعد، حيث تــم تطبيقها يف أربع مستشــفيات 

وسوف تتوسع الوزارة يف هذه التقنية، والتي تساهم 

يف رسعة قراءة األشــعة، وتقديم الخدمة، وســوف 

يستخدم الذكاء االصطناعي يف هذه التقنية وستكون 

قراءتها أعمق وأدق.

وشــدد د. الربيعة عــىل رضورة تدريب وتأهيل 

املمارسني الصحيني عىل استخدام التقنيات يف املجال 

الصحي، مقدماً شكره إىل هيئة التخصصات الصحية 

باشــرتاط التدريب عىل التقنية كجزء من متطلبات 

الحصول عىل رخصة املمارسة الصحية. 

واختتم وزيــر الصحة كلمته قائال: »املســتقبل 

مرشق يف توظيــف التقنية يف الخدمــات الصحية، 

وستكون اململكة رائدة يف هذا املجال إن شاء الله«.

من جهته قال أمني عام املجلس الصحي السعودي 

د. أحمد العامري إن اللجنة املنظمة للمؤتمر حرصت 

عىل تنظيــم 7 دورات وورش تدريبية يف األيام الثالثة 

املاضية، حيث شــارك مدربون عامليــون، وقد بلغ 

إجمايل الساعات التعليمية 44 ساعة تعليمية.

خالل أربعة أشــهر فقط،  فالنمــو والتطور هائل 

ونحن مازلنا يف البداية، وســوف يتــم تطوير هذا 

التطبيق يف املستقبل بإذن الله وسيحدث نقلة نوعية 

يف الخدمات الصحية.

كمــا أوضح د. الربيعة أن تطبيــق »صحة« الذي 

أطلقته وزارة الصحة ســوف يضع املريض يف لقاء 

مبارش مع الطبيب عن بعد، وهو يحقق أيضا تواصل 

مع الطبيب إما وجها لوجه أو عن طريق الرسائل عرب 

التطبيق، إضافة إىل الخدمة املوجودة سابقا من خالل 

مركــز االتصال عىل الرقــم 937 والذي يقدم خدمة 

كبرية وفاعلة، حيث يسجل يف العام الواحد أكثر من 

مليون ونصف املليون استشارة طبية عن طريق هذا 

املركز.

وأبان وزير الصحة أن الــوزارة تعمل عىل تطوير 

الوصفة الطبية اإللكرتونية يف املستقبل، بهدف وصف 

األدوية إلكرتونياً ومتابعتها، ولن يكون هناك حاجة 

للذهاب إىل املستشفى أو املركز الصحي.

وقال أعتقد أن الذكاء االصطناعي ســيلعب دورا 

هائــالً يف تطويــر الخدمات الصحية يف الســنوات 

القادمــة، ونحــن يف وزارة الصحة ســوف نضيف 

خدمات الذكاء االصطناعي يف تطبيق »صحة« بحيث 

يستطيع الشــخص املســتفيد التواصل مع محرك 

الذكاء االصطناعي، ويرشح له املشكلة الطبية، ومن 

وأوضح أن املؤتمر اســتقبل 6٠ ورقة عمل، حيث 

تم قبول 27 ورقة، وســيتم عــرض 6 ورقات منها 

يف الربنامــج الرئيس و2١ ورقة عىل شــكل عروض 

بوسرتات.

كما اســتعرض العامري املحارضيــن يف املؤتمر 

حيث بلغ عددهــم 67 محارضاً من ١5 دولة لتقديم 

36 محارضة، و7 جلسات حوارية و ١٠ ورش عمل 

يف عدد من املوضوعات، مذكراً الحضور بأن مخرجات 

املؤتمر تمحورت حول االلتزام بامللف الصحي املوحد 

بحلول العام 2٠2٠.

  وكان وزير الصحة قد دشن خالل املؤتمر املعرض 

املصاحب والذي شــاركت فيه عديد من الجهات ذات 

العالقــة والرشكات املتخصصة يف مجــال التقنيات 

الرقمية 

وزير الصحة : التقنيات الرقمية محور 
التحول في الخدمات الصحية
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أعلنت الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية، إنشــاء 
أربعة مجالس علميــة لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية 
العلوم اإلشعاعية والتقنية الطبية، وصحة املجتمع،  تشمل: 
والتأهيل الصحــي، وعلوم املختربات، وذلــك خالل اجتماع 
املجلس التنفيــذي للتعليم والتدريب الذي عقد مؤخراً يف مقر 
الهيئة يف الرياض برئاسة األمني العام للهيئة الدكتور أيمن بن 
أسعد عبده. وأكد االجتماع حرص هيئة التخصصات الصحية 
عىل تطوير تخصصــات العلوم الطبيــة التطبيقية والعمل 
عىل ما من شأنه أن يســهم يف رفع جودة مخرجات العملية 
التدريبية وزيادة الطاقة االستيعابية، وتحسني معايري املهن 
الصحية. واعتربت »الهيئة« أن إنشــاء املجلس العلمي لعلوم 
املختربات يعترب نقلة نوعية يف التخصص، إذ للمرة األوىل يتم 
إنشــاء مجلس علمي مستقل يهتم بمجال املختربات ويعمل 

عىل تطويره واالرتقاء به من جميع الجوانب.

يذكر أن املجالس العلمية تقوم بإعــداد الربامج العلمية 
يف التخصص واإلرشاف عىل الربامج التدريبية وتبني املعايري 
املعتمــدة يف التدريب، وتقييم أداء املراكــز التدريبية وإقرار 
متطلبات االعرتاف باملركز التدريبي، باإلضافة إىل العديد من 

املهام يف مجال التدريب 

أربعة مجالس علمية جديدة بالهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية

»هدف« ينظم ملتقيات وظيفية في 9 مدن 
في تخصص طب األسنان

عقد صنــدوق تنمية املوارد البرشيــة »هدف«، ملتقيات 
وظيفيــة يف 9 مدن باململكــة، يف تخصص طب األســنان 
للباحثني والباحثات عن عمل املسجلني واملسجالت يف البوابة 
الوطنية للعمل »طاقات«، بالتعاون مع مجموعة من منشآت 
القطاع الطبي يف ســوق العمل، وذلك بطرح عدٍد من الفرص 
الوظيفية يف عدة تخصصات. وشــهدت ملتقيات التوظيف 
يف مدن: الريــاض، وأبها، ومكة املكرمة، وجــدة، والدمام، 
واألحســاء، واملدينة املنورة، وجــازان، وتبوك، توقيع عقود 
عمل فورية للشباب والشابات للعمل لدى املنشآت، باإلضافة 
إىل إقامة برامــج تدريبية يف مجال اإلرشــاد املهني. وتأتي 
الربامج التدريبية والتأهيلية واإلرشادية التي يقدمها »هدف« 
بالتعاون مــع قطاع األعمال يف اململكة، انطالقا من الرشاكة 
والتكامل، عــىل تزويد القوى الوطنيــة باملهارات واملعارف 
األساسية تلبية الحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وامتداداً 
لربامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع 
الخاص، يف محافظات ومناطق متفرقة من اململكة، وذلك يف 
ســبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة 

ومحفزة ومســتقرة، لضمان مشاركتها يف مختلف مسارات 
التنمية. يذكر أن صنــدوق تنمية املوارد البرشية »هدف« قد 
أطلق مبادرة لتحويل فروعــه يف مختلف مناطق اململكة، إىل 
مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثني والباحثات عن 
عمل، إضافة إىل تحفيز أصحــاب العمل عىل توطني الفرص 
الوظيفية يف بيئات منتجة ومســتقرة، وتمكني أبناء وبنات 
الوطن من الوظائف يف سوق العمل. ورشعت فروع »هدف« 
الـ 22 يف مدن ومحافظات اململكة، تطوير أدائها نحو التحول 
إىل مراكز متخصصة ملساعدة وخدمة الباحثني والباحثات عن 
عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول عىل وظائف مستقرة 
ومستدامة يف القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت 
القطاع الخاص من الكوادر الوطنية املؤهلة واملدربة. ويمكن 
للباحثني والباحثات عن عمل وأصحاب األعمال، االســتفادة 
من خدمات فروع »هدف« يف التأهيــل والتوظيف، ومعرفة 
مواقع الفــروع يف املدن واملحافظات عــرب زيارة الصفحة 

االلكرتونية عىل الرابط: 
  https://www.hrdf.org.sa/Locations 

ن معايل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيىس،  دشَّ
بحضور معايل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مســاًرا 
ا لالبتعــاث يف مجال التخصصات الصحية، وذلك  جديًدا خاصًّ
ضمن املســارات الجديدة املقــررة يف برنامج خادم الحرمني 

الرشيفني لالبتعاث الخارجي، وذلك بمقر وزارة التعليم. 
وجاءت موافقة معاليه عىل إضافة مســار التخصصات 
الحرمني الرشيفني  الصحية ضمن مســارات برنامج خادم 
لالبتعاث الخارجي تفعيالً لدور وزارة التعليم ضمن التوصيات 
التي خرج بها مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية 
خالل الســنوات العرش املقبلة الذي نظمته الهيئة السعودية 
القطــاع الصحي يف  الصحية، ولســد احتياج  للتخصصات 
اململكة بالكــوادر الوطنية املؤهلة، وضمن إطار مســاعي 
وكالة الوزارة لشؤون البعثات لتطوير برنامج خادم الحرمني 
الرشيفني لالبتعاث الخارجي الرامية لتنويع مسارات االبتعاث 
وفق التخصصات التي يحتاج إليها القطاعان العام والخاص 

يف اململكة.
وكشف وكيل الوزارة لشؤون البعثات د. جارس بن سليمان 
الحربش أن أهداف إطالق هذا املســار هي سد فجوة احتياج 
القطاع الصحي العــام والخــاص يف التخصصات الصحية 
النوعية، وتســهيل إجراءات االبتعاث بشكل فوري ملن حقق 
الرشوط عىل مدار العام. مشــريًا إىل أن اعتماد وزير التعليم 

فتح مســار االبتعاث املبارش سيكون من خالل بوابة القبول، 
وأن التسجيل سيكون متاًحا طوال العام رشيطة الحصول عىل 
قبول غري مرشوط )مبــارش( من جامعة موىص بها للدرجة 
والتخصص يف إحدى دول االبتعــاث الخارجي ضمن املراحل 
والتخصصات الصحية يف الطب البرشي ملراحل )البكالوريوس، 
اإلقامة الطبية والتخصص الدقيق(، وطب األســنان ملراحل 
)اإلقامة الطبية والتخصص الدقيق(، وتخصص العلوم الطبية 
التطبيقية ملرحلتَْي )البكالوريوس واملاجستري(.  وأضاف بأنه 
مــن ضمن التخصصات النوعية يف هــذا املجال )طب القدم، 
التنفيس،  العالج  التعويضيــة،  واألجهزة  الصناعية  األطراف 
العالج الوظيفي، الرتوية القلبية، تقنية قلب والطب النووي(، 
إضافــة إىل تخصص التمريــض ملرحلتَــْي )البكالوريوس 
واملاجســتري(. مؤكًدا أن برنامج خــادم الحرمني الرشيفني 
لالبتعاث الخارجي يمر بمرحلة تطويرية مهمة، له عالقة بما 
تشهده أنظمة الدولة من تحديثات تطويرية، تسهم يف تحقيق 
رؤية اململكة 2٠3٠. مشيًدا يف الوقت ذاته بالدعم الكبري الذي 
تحظى به وزارة التعليم من القيادة الحكيمة للقيام بدورها، 
وتوفري الســبل الكفيلة بتأهيل الكــوادر الوطنية يف مختلف 
التخصصات النوعية للمشاركة يف التنمية، وتحقيق االستفادة 
من التطورات الكبرية التي يعيشها العالم يف مختلف املجاالت 

العلمية والطبية 

بحضور وزير الصحة.. ولسد احتياج القطاع الصحي:

وزير التعليم يدشن مسار االبتعاث 
في التخصصات الصحية
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ــن مدير جامعة امللك ســعود الدكتور/ بدران بن   دشَّ
عبدالرحمن العمر ملتقى )شــبابنا واألمن الفكري( الذي 
تنظمه عمادة شــؤون الطالب - ممثلــة بمركز التوجيه 
واإلرشاد الطالبي بالجامعة بعمادة السنة األوىل املشرتكة 
- بحضور نائب األمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار 
الوطني األستاذ/ إبراهيم بن زايد العسريي ووكيل الجامعة 

للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور/ محمد النمي.
 وبدأ الحفــل بالقرآن الكريم، ثم ألقــى معايل مدير 
الجامعــة الدكتور بدران بن عبدالرحمــن العمر كلمة، 
رحــب فيها بالحضور، وذكر أن هذا املوضوع املهم الذي 
نجتمع بشــأنه اليوم يتعلق بأحد أهم الجوانب األمنية 
يف حياتنا املعارصة، وهو األمن الفكري الذي يســهم يف 
املدمرة  الرصاعات  عن  ويبعدها  املجتمعات،  اســتقرار 

التي تفت يف نسيجها، وتجعلها نهبًا لألعداء.
وملا كانت جميع مكونات املجتمع، حكومية أو خاصة، 
معنيــة باألمن الفكري فإن قطــاع التعليم والجامعات 
معني به بشكل خاص؛ ملا له من دور يف تكوين شخصية 
الطلبــة، وتوجيههم التوجيه الســليم، وحمايتهم من 
االنحرافــات الفكرية التي تهدد املجتمع. وال شــك أن 
التعليم يعترب الرافد املهــم لتحقيق األمن الفكري؛ إذ ال 
ـا وحضاريًّا ما لم يكن  يمكــن ألي أمة أن تنهض فكريًـّ
لديها سياســة تعليميــة واضحة مرنة مســتمدة من 
ثقافتها، ومنســجمة معها؛ لتكون حصنًا لها، وحاجًزا 
يمنع أبناءها من االعتقاد بمبادئ هشة ضعيفة، تشكك 
يف مكتسباتهم، وتمنعهم من التطور والتقدم. فالتعليم 

واألمن هما جناحا التقدم والحضارة.
وانطالًقا من هذا األساس فقد أولت حكومتنا الرشيدة 
بتوجيهات مــن خادم الحرمني الرشيفــني وويل عهده 
األمني هذا الجانب املهم من جوانب األمن الذي يســاعد 
يف حفظ املكتســبات، واالرتقاء والتقدم بهذا الوطن يف 
شتى املجاالت )العلمية والعملية(، عناية فائقة تليق بما 
يمثله من قيمة عىل مستوى األفراد واملجتمعات والدول؛ 
فقد أصبح تعزيز األمن الفكــري يف نفوس الطالب من 
خالل عنارصه املختلفــة، خاصة عن طريق الجامعات، 
مســؤولية مناطة بعنارص التعليم وبيئة املتعلم كافة، 

الذي يأتي يف مقدمتها عضو هيئــة التدريس الذي يعد 
حلقة مهمة يف تعزيــز األمن الفكري لدى الطالب، وذلك 
من خالل مساعدتهم عىل اســتيعاب املفاهيم واألفكار 
البعيدة عن االنحراف والتطرف، وتمثيل القدوة الحسنة 
فيهم، وكذلك ترســيخ مبدأ الحوار الهادف، واالستماع 

واحرتام اآلخرين وصوالً إىل الحق.
وقد حرصت جامعة امللك سعود عىل تحصني طالبها 
وطالباتها فكريًّا من خالل العديد من الربامج والفعاليات 
وورش العمل.. وما هذا امللتقى »شبابنا واألمن الفكري« 
الذي تقيمه عمادة شؤون الطالب - ممثلة بمركز اإلرشاد 
والتوجيه الطالبي - إالّ جزٌء مــن الربامج التي تقدمها 

الجامعة، وتوليها اهتمامها ورعايتها.
ثم قام مدير الجامعة بتكريم الجهات املشــاركة يف 
املعرض املصاحب والجهات املتعاونة يف التنظيم بعمادة 

السنة األوىل املشرتكة 

مدير جامعة الملك سعود يدشن 
ملتقى شبابنا واألمن الفكري

بــدأت وزارة الصحــة تنفيــذ حملــة توعوية عن 
املمارســات املخالفــة يف عيادات األســنان، إذ نرشت 
عرب حســابها يف تويرت إنفوجرافيــك بيّنت من خالله 
أبرز املخالفات التي تقع فيها عيادات األســنان وهي 
العدوى، وعــدم وجود ترخيص  »القصور يف مكافحة 
للعيادة أو أنه منته، وعمل الكوادر دون تسجيل مهني، 
إضافــة إىل عمل الكوادر دون ترخيــص مزاولة مهنة، 

وتجاوز االختصاص«.
وأشــارت الصحــة إىل أن الحملــة الرقابيــة بهذا 
الخصوص ستبدأ بتاريخ 18 نوفمرب 2018م، مبينة أن 
العقوبات التي ســيتم تطبيقها بحق العيادات املخالفة 
تتضمن ســجن املمارس ملدة 6 أشهر، وغرامة تصل لـ 
10.000 ريال للممارس و 150.000 ريال للمؤسســة 
الصحية، وكذلك ســحب ترخيص املمارس واملؤسسة، 
ومنع املؤسســة من الرتخيص ملدة سنتني، إضافًة إىل 

»الصحة« تبدأ حملة توعوية عن الممارسات 
المخالفة في عيادات األسنان

عقوبة إغالق املؤسسة.
يُذكــر أن الصحة تــويل جانب املراقبــة والتفتيش 
أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام األنظمة واللوائح 
للمحافظــة عىل ســالمة ومأمونية الخدمــة املقدمة 
للمريض، وذلك من خالل املتابعــة الدورية عن طريق 
لجــان التفتيش يف مديريات الشــؤون الصحية أو عن 
طريق الجوالت املفاجئــة أو التواصل مع خدمة 937، 
وتتخذ العقوبات الالزمة لجميع املخالفات، ملعالجة أي 
قصور يف الخدمة الصحيــة املقدمة يف القطاع الصحي 
الخاص. وكانت الصحة قد أنشأت وكالة االلتزام تتوىل 
متابعة االلتزام باألنظمة وأخالقيات املهنة يف القطاعني 
الصحي العــام والخاص، حيث تأتي هــذه اإلجراءات 
تواصالً للخطــوات التطويرية والحمالت املجدولة التي 
تقــوم بها الصحة لتفعيل الرقابــة والتحقق من مدى 

التزام القطاع الصحي 
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عميد  النزاوي  الكريم  عبد  بن  أحمد  الدكتور/  سعادة  تستضيف  أن  األسنان«  طب  »آفاق  مجلة  يسر 
كلية طب األسنان في جامعة طيبة بالمدينة المنورة من خالل هذا اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر 

السعودي العالمي لطب األسنان SIDC 2018 حيث كان لنا معه الحوار التالي:

أوصي بالتأكيد على الجهات التعليمية بأن تكون الحقوق والواجبات 
للمريض والطبيب من ضمن خططهم وبرامجهم األكاديمية

الجهات والقطاعات املختلفة بحيث أن ال يكون هنالك 
تعارض بني أوقات هذه املؤتمرات وكذلك توزيعها عىل 
مدار العام وكذلك التوزيع الجغرايف عىل مناطق ومدن 
املنظمــة وازدياد  الجهات  اململكة خاصة مع كثــرة 
الجهات التعليمية يف طب األســنان، ويفضل أن يكون 
هنالك دمجاً بني هــذه املؤتمرات خاصة إذا كان مكان 
انعقــاد املؤتمر يف نفس املدينة وذلــك توحيداً للجهود 

وإعطاء زخماً أكرب ملثل هذه الفعاليات العلمية.
كلمة أخرية عرب مجلة »آفاق طب األسنان«؟

أتوجه بجزيل الشــكر ألخي سعادة رئيس الجمعية 
السعودية لطب االســنان الدكتور فهد الشهري ولكل 
فريــق العمــل يف الجمعية عىل جهودهــم الواضحة 
وحرصهــم  لكل مامن شــأنه االرتقــاء بمهنة طب 
األسنان. وكذلك جزيل الشكر لهذه املجلة الرائعة مجلة 
»آفاق طب األســنان« ومدير تحريرها سعادة الدكتور 
قيرص كباش إلتاحة هذه الفرصة يل إللقاء الضوء عىل 

بعض الجوانب املتعلقة بمهنة طب األسنان 

لحضور أعداد كبرية حريصة عىل التواجد يف هذا املحفل الدويل. 
ا لفت انتباهي تفعيل ثقافة التطوع واالستفادة من  َوِممَّ
العنارص التي ترغب بالتعــاون والعمل تحت إرشاف اللجان 
املنظمة للمؤتمر مما ينعكس عىل املهنة وخدماتها املجتمعية.

ما رؤيتكم اليوم لصناعة مؤتمرات ومعارض طب األســنان 
يف اململكة؟ .

أضحى هذا املؤتمر هو الفعاليــة األوىل بوطننا الحبيب 
وأرى أن تتاح الفرصة لتضافر الجهود من كل املؤسســات 
الحكوميــة ذات العالقة بمــا فيها الجامعــات باململكة 
للمشــاركة يف تنظيم هذا املؤتمر ومحاولــة إقامته بمدن 
مختلفة باململكة.. مع مراعاة التوقيت املناســب بحيث ال 
يتعارض مــع امتحانات الطالب والتي قد تكون عائقاً أمام 

حضور البعض.  
كلمة أخرية عرب مجلة »آفاق طب األسنان«؟

خطت مجلة »آفاق« خطوات متسارعة نحو التميز واإلبداع 
خالل السنوات املاضية حتى أصبحت مقصداً للقارئ حرصاً 
لالســتفادة من املادة املتميزة التي تقدمها يف التخصص من 
كتّاب يبذلون الكثري مــن العناية الفائقة يف انتقاء مقاالتهم 
املعتمدة عىل مراجع قيّمة وكذلك ما يقدمونه يف األدب والشعر 
أو من اللقاءات مع الشــخصيات االعتبارية إلثراء النقاشات 
املهمة فيما يمس جوانب املهنة واملجاالت األخرى.. فصارت 
مورداً علمياً ومتنفساً لألطباء وبقية رشائح املجتمع والذين 
يحرصون عىل معرفة الجزئيات املهمة يف مهنة طب األسنان 
وذلك ِبَما تقدمه من مــادة تثقيفية أو مرجعية يف مواضيع 

مختلفة تمس صحة الفم واألسنان 

نرحب بكم أجمل ترحيب ونود من سعادتكم التعريف 
ببطاقتكم الشخصية أوالً.

- د. أحمد بن عبدالكريم النــزاوي عميد كلية طب 
األسنان بجامعة طيبة يف املدينة املنورة.

البكالوريوس من جامعة امللك عبدالعزيز.
املاجستري يف علوم طب األســنان االستعاضية من 

جامعة امللك سعود.
الدكتوراة يف علوم طب األســنان االســتعاضية من 

جامعة مانشسرت يف اململكة املتحدة.
ملحة مخترصة عن كليتكم املوقرة.

تأسست كلية طب األســنان بجامعة طيبة يف العام 
١426هـ وتم قبول أول دفعــة يف عام ١429هـ. وقد 
تم تخريج عد 4 دفعات من شطر الطالب ودفعتني من 

شطر الطالبات.
تسعى مجلة »آفاق طب األســنان« إلقامة ندوة حول 
)حقوق املريض والطبيب يف عيادات طب األسنان(.. ما 

توصياتكم لذلك؟
موضوع حقوق املريض والطبيب يف عيادات األسنان، 
موضــوع حيوي ومهم جداً، خاصــة إذا أخذنا يف عني 
االعتبار غياب مثل هــذه املعلومات عن املرىض وحتى 
عن بعض املمارسني. وهنالك حقوق للجميع سواء كان 
مريضاً أم طبيباً.. هذه الحقوق كفلتها أنظمة وقوانني 
اململكة العربية السعودية، أويص بالتأكيد عىل الجهات 
التعليمية بأن تكون هذه الحقوق والواجبات من ضمن 
خططهم وبرامجهم األكاديمية.  وال يخفى علينا دور 
اإلعالم يف توعية املجتمع بما لهم من حقوق وما عليهم 

من واجبات.
هــل لديكــم اقرتاحات لتطويــر املؤتمــر واملعرض 

املصاحب؟
أرى أن يتم تقنني املؤتمرات بحيث يتم التنسيق بني 

نرحــب بكم أجمل ترحيــب ونود من ســعادتكم التعريف 
ببطاقتكم الشخصية أوالً.

الدكتور/ عمار بــن صالح الشــمراني عميد كلية طب 
األســنان بجامعة الطائف أستاذ مشارك واستشاري إصالح 

األسنان التجميل.
ملحة مخترصة عن كليتكم املوّقرة.

كليــة طب األســنان بجامعة الطائف تعد كلية ناشــئة 
تأسست عام 2٠١2 م وحاولت إدارة الجامعة والكلية بناءها 

عىل أسس حديثة تركز عىل خطة اسرتاتيجية تشمل:
١- توفري مســتوى عال من التدريب ِبَما يضمن تأهيل أطباء 

بمعايري عالية. 
2- تطوير املناهج واملقررات بمــا يضمن إرشاك الطالب يف 
عمليــة التعليم الذاتي واملتكامــل واملبني عىل حل املعضالت 

وتنميته بما يلبي معايري الجودة واالعتماد.
3 - تقديم خدمة صحة الفم واألســنان للفرد واملجتمع من 

خالل عيادات األسنان  بالكلية.
4 - تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ملواكبة التطورات 

يف وسائل وطرق التعليم والتعلم.
5 - تأســيس بنية تحتيــة متكاملة من أجــل توفري البيئة 

املناسبة للعملية التعليمية والتدريبية.
6 - االهتمام بمجــاالت البحث العلمي وتحفيز أعضاء هيئة 
التدريس وإرشاك الطالب إلجــراء البحوث العلمية ونرشها 

وربطها باحتياجات املجتمع. 
7 - توثيق التعاون وتطوير العالقات  مع كليات طب األسنان  
ومؤسســات البحث العلمي محلياً وإقليمياً ودولياً وتنظيم 

املؤتمرات والندوات العلمية.
8 - التواصل املستمر مع الخريجني وربطهم بالكلية من أجل 

تطوير خرباتهم.
مــا هي انطباعاتكم عــن املؤتمر اليوم؟ وبمــاذا تميز عن 

سابقيه؟
املؤتمر تحت رعاية معايل مدير الجامعة والزمالء يف كلية 
طب األسنان بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب األسنان 
 SIDC ظهر بحلة جديدة هذا العام من خالل املسمى الجديد
والذي يعكس مكانته محلياً وإقليميــاً ودولياً وكانت هناك 
جهود طيبة يف اســتقطاب عدد كبري من املتحدثني العامليني 
البارزين يف تخصصاتهم وهذا كان له األثر الطيب الذي دفع 

 الدكتور/ أحمد النزاوي لـ »                       « طب األسنان:

يسر مجلة »آفاق طب األسنان« أن تستضيف سعادة الدكتور/ عمار بن صالح الشمراني عميد كلية 
طب األسنان في جامعة الطائف  من خالل هذا اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر السعودي العالمي 

لطب األسنان SIDC 2018 حيث كان لنا معه الحوار التالي:

الدكتور/ قيرص كباش مدير التحرير مع الدكتور/ أحمد النزاوي

الدكتور/ قيرص كباش مدير التحرير مستضيفاً الدكتور/ عمار الشمراني

أقترح تضافر الجهود من كل المؤسسات الحكومية والجامعات 
بالمملكة للمشاركة في تنظيم المؤتمر العالمي لطب األسنان

 الدكتور/ عمار الشمراني لـ »                       « طب األسنان:
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متمثلة  سعود  امللك  جامعة  أحسنت 
يف كلية الطــب حينما أقامت موخراً  
احتفاالً بمناسبة مرور خمسني عاماً 
عىل إنشاء  كلية الطب ، وتزامن ذلك 
مع أفتتاح املباني الجديدة والتوسعة 
باملدينــة الطبية . هــذه االحتفالية 
الجميلة كجمــال املكرمني ، كان يل 
معهــا وقفتان أولهمــا هو التطور 
والحمد  الصحية  الخدمات  يف  الكبري 
لله  كماً وكيفاً عىل مستوى اململكة  
فمن كلية واحدة بدأت يف اســتقبال 
الدفعــة األوىل من طالبهــا يف عهد 
امللك فيصل رحمه  له جاللة  املغفور 
الله ،  تالها قبــول الدفعة االوىل من 
الطالبات  واســتمرت هذه الكلية يف 
تخريج أفواجاً من االطباء والطبيبات  
كان لهــم دور كبري  يف بناء النهضة 
الطبية  التي نعيشها االن عىل امتداد 
، حتى وصلنــا لهذه األعداد   الوطن 
من كليــات الطب التي تصل 
ألكثر من ثالثني كلية 
حكومية  بني 
تزف  وأهلية 
من  املئــات 
الخريجــني 

كل عام . والوقفة الثانية هو الوفاء 
من خالل التكريم ملن تسلموا عمادة 
الخمســني سنة  الكلية  طوال  هذه 
املاضية  ، رحــم الله من توىف وأطال 
اللــه يف عمر األحيــاء منهم وكذلك 
تكريــم خريجي الدفعــة األوىل من 
االطباء والطبيبات .  هذه املناســبة 
الشخصيات   لهذه  الوفاء  قمة  كانت 
الذين بنوا وقادوا مسريتنا األكاديمية 
والصحية  خالل نصف قرن ، وحتى 
يتذكر  الجيــل الجديد هؤالء النخبة  
وأعمالهم التي كانت ومازالت شاهداً 
عىل جهودهم التــي بذلوها هو أقل 
يشء يقدم لهم فلجامعة امللك سعود 
وكلية الطب  الشــكر والتقدير عىل 
هــذه اللفتة الطيبــة  ،  وأتمنى ان 
تكون هذه املبادرة  بداية يف جامعات 
وكليات وقطاعــات صحية مختلفة 
لتكريــم أجيال غابوا  عن املشــهد 
الطبي ألســباب عدة ، رحم الله من 
توىف منهم وأطال الله يف عمر االحياء، 
ولكــن أعمالهم حفرت  وســتظل 
شــاهدا للعيان ، نظري  ماقدموه يف 
املجاالت الصحيــة املختلفة،  وبارك 

الله يف جهود الجميع 

الدكتور/ صالح الشمراني
 جامعة رياض العلم 

نلتقي
حتى 

تهنئة خاصة
األستاذ الدكتور/ محمد بن قاسم الرفاعي

عميدًا لكلية طب األسنان في جامعة الملك سعود بالرياض

يرس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الســعودية لطب األسنان 
وكافة منســوبي الجمعية أن يرفعوا عبارات التهنئة والتربيك لسعادة 
األستاذ الدكتور/ محمد بن قاسم الرفاعي بمناسبة تعيينه عميداً لكلية 

طب األسنان يف جامعة امللك سعود.
والدكتور/ محمد الرفاعي أســتاذ يف قسم التعويضات السنية يف كلية 
طب األسنان بجامعة امللك سعود، وقد شغل منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان خالل الدورات السابقة، كما أنه 

شارك يف تأسيس النادي السعودي للتعويضات السنية.
أرسة تحرير »مجلة آفاق طب األســنان« تهنئ سعادة العميد األستاذ 
الدكتور محمد بن قاسم الرفاعي وتتمنى له التوفيق يف منصبه الجديد 

وإىل مزيد من التقدم والعطاء والنجاح 
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أوراقنا، أقالمنا ال غير!!..
قرأت لك..

يحدث أن ترقم حروف مقالتك عىل متصفح جهازك املتحرك معك، أو الثابت فوق مكتبك، وقبل 

أن تحفظه، أو تظلله وترســله إىل موقع صحيفتك املنتظرة له، يف ملحة برص تجده قد اختفى يف 

ظلمة الشاشــة، وهجوع الحركة، ويسقط يف يدك، ما العمل، ال حركة، وال أي نبض يف جهازك، 

تبحث عن املشكلة، فمصدر الطاقة يضخ يف أرجاء مكتبك كل األنوار، ومؤرش االتصال بالشبكة 

الوسيطة فاعل متفاعل بألوان وهج أضوائه، وال حيلة لك يف ضحى يوم ليس لديك من يسعفك، 

وليــس من وقت قبل صالة الظهر أن يمد لك يف دقائقــه، فقط لتلحق بأي فني، يعينك عىل أن 

ينطق جهازك، يحدثك، يطمئنك عىل أفكارك التي أودعتها يف أحد تطبيقاته، صفحة ال تلمسها، 

وحروفا ليســت تندى بحربك، أنت غريب عن عالم فرض عليك نفســه، بسطوته، وعسكر يف 

حياتك كمحتل قيَّدك به، وســجن أوراقــك، وأغلق دواتك، وجفف حربك، لكنه يســتنزف كل 

اهتمامك، وشغفك، بسبله املختلفة، وتيسريه اآلني، وإمكانات آلته، وغرقنا فيه بكل ما فيه..

هذا يحدث يل كما الذي حصل قبل يومني، لكن الجهاز املبجل كان يحدِّث نفســه، تماماً كاملرء 

ينــزوي يف حجرته الخاصة يجدد هندامه، يرتب مظهره، يضع كل صغرية يف مكانها، ســاعة 

يده يف معصمه، نظارته يف مخبئه الجانبي، رشــة عطره من حوله، حذاءه كمني قدميه، غطاء 

رأسه منظَّم الزوايا، واإلسدال، حتى إذا ما اطمأن عىل استيفائه تفاصيل مظهره، خرج للعيان 

مفتول الحركة، باســم املحيا، عىل قدر من الحيوية للتفاعل، واإلنجاز يف مسار الضوء، والظل، 

والظالم..

أما هناك، فأوراقنا تشــكو الهجر، وأقالمنا تنظر يف أىس، لسان حالها يقول: وحدنا من يلبي 

لحظة بلحظة نداء فكرة تمرق يف أذهانكم، نصيد لكم طيف عبارة تشكلت يف وجدانكم، نحفظ 

لكم همسة مارقة قبل أن تتفلت منكم، وكلمة طائفة ال تغيب عنكم أجنحتها، وجملة نابضة 

ليست عصية وإن هطلنا بها أرسابا فوق أديمنا، وحدنا املستودع اآلمن، والسبيل الذي ال يخادع، 

وال يرشك غريكم فيما لكم، والرفيق الذي ال يجافيكم، وال يخذلكم، والنهر العذب تجري جداوله 

كلما نهلتم من محابركم، وُسقينا..

حني نغيب عنكم قراءنا األعزاء بال موعد، تكون أجهزتنا من يخذلنا دون أن نأتيكم..

يف حني لم تخذلنا أوراقنا، وال أقالمنا يوماً، حتى بعد أن أخذت أصابعنا تشكو رهق الطريق!! 

د. خيرية السقاف
صحيفة الجزيرة 2018/10/13 م

مختارات من مقاالت منشورة

سعادة املكرم الدكتور/ قيرص كباش مدير تحرير مجلة آفاق طب األسنان      حفظكم الله

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

من دواعي رسوري وامتناني أن أتعــرف عليكم، وأن يكون يل العالج يف عيادتكم املميزة، 

إضافة إىل رسوري بحضوركم مناســبة تكريمي يف الندوة التي أقيمت أكرمني بها نخبة 

من رموز الفكر، واألدب، والثقافة يف املجتمع،

وكان ذلك إمتداداً ملا تفضل به عل خادم الحرمــني الرشيفني قائد هذا الوطن الفذ امللك 

ســلمان بن عبدالعزيز حفظه الله  بمنحي وسام امللك عبدالعزيز الدرجة األوىل، وهو  بال 

ريب تقدير لكل امرأة يف وطني، وقد كان يل هذا الوسام امللكي مصدر فخر، واعتزاز..

ولقد ازدادت ســعادتي باالحتفاء الذي شــملني به كل الرمــوز الوطنية املخلصة من 

املسؤولني واألدباء واإلعالميني والقراء واألكاديميني وكنتم أحدهم..

إضافة إىل أنني وجدتكم قد أرشتم يف مجلتكم املختصة )آفاق طب األسنان( لهذه املناسبة، 

يف كلمة عنوانها : » لنكرم مبدعينا من أطباء األسنان«  عدد 36-مارس 2٠١8.

أود إزجاء الشــكر والتقدير لكم، متمنية أن يجــد كل مخلص يف مهنته من يقدر جهده، 

ويكون ذلك دافعاً للمزيد من عطائه.

وألطباء األسنان كل التقدير ولكم. وملسؤويل مجلتكم املوقرين كل التقدير وفقكم الله 

د. خيرية السقاف
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قفشات في طب األسنان

#يحق_لك يف عيادة األسنان التأكد من نظافة جميع األدوات التي يتم استخدامها.

وزاره الصحة 

# انتهاكات تحدث تحت مســمى طب تجميل األســنان يفتقد صاحبها أساسيات 

طب األسنان، ليس الغرض التشــهري فيهم ولكن دعوة إىل عدم االنصياع للدعايات 

والعروض املضللة.

د. وسيم رضوان 

#االستمرار بالنجاح هو ان تتقدم لألمام وال تلتفت للخلف.

د. فواز القحطاني 

#اعتقاد_خاطي_يف_تخصي  »ان الطفل ممكن أن ينظف أسنانه بنفسه  والحقيقة 

أن الطفل يحتــاج أن يمر بمرحلة »تدريب« من ظهور األســنان إىل إكمال الطفل 

8 سنوات وتتدرج من التنظيف املبارش لألســنان مروراً بإكمال النقص يف تنظيف 

الطفل وذلك مع إرصاره التنظيف بنفسه إىل »مجرد« اإلرشاف يف آخر فرتة التدريب.

د. براهيم الماجد

# النجاح يحتاج إىل حسن الظن بالله، العمل بإخالص، الخروج عن منطقة الراحة 

الخاصة بك، التنافس مع الذات وليس مع األشــخاص، القدرة عىل العمل الجماعي 

بروح الفريق الواحد، البعد عن السلبية.

د. ديمه الشمري 

# تــويص منظمة الصحة العاملية )WHO(العاملني يف مجال الرعاية الصحية بتلقي 

تلقيح ســنوي ضد اإلنفلونزا، حيث تشــري الدالئل إىل أن تحصني العاملني يف مجال 

الرعاية الصحية يقلل من املرض والوفيات بني املرىض.

د. ريم الضلعان 

# اتباع األسس العلمية يف الطب رضوري، وإذا اضطر الطبيب ان يحيد عنها بسيطاً 

لظروف حالة معينة، يجب ان يكون بحدود املعقول واليكرسها تماماً.

د. سليمان الرويلي 

# نصيحة لكل خريــج، انتهز الفرصة ونافس عىل القبول الخارجي، اذهب وحارب 

للحصول عىل قبول واسترش.

التخصص سوف يفتح لك مجاالت أوسع يف التوظيف.

#جامعة_امللك_سعود قدمت لنا قبل 20 سنة ابتعاث دون وظيفة وقبلنا بالعرض أنا 

وغريي، ثم فتح خاللها باب التوظيف.

أ.د. ثامر الخضراء 

# للوقاية من أمراض وأورام الفم: ننصح دائماً بالفحص الذاتي للفم والكشف عن 

لون أو شــكل أو ملمس أنسجتها الداخلية، ومراجعة الطبيب عند مالحظة أي تغري 

فيها. ليقوم الطبيب بالفحص الكامل وإجراء ما يلزم إن تتطلب األمر.

د. ناصر العسيري

# طب األسنان الرشعي معتمد يف القضاء الرشعي ويمكن من خالله معرفة الضحية 

من األسنان إذا له سجل طبي او الجاني من عضة أسنانه عىل املجني عليه. 

د. سعد الدهيمي

إعداد / هند عبد اهلل الدوسري  

فنية أسنان، قسم الشؤون الوقائية
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من صحافتنا المحلية
يسرنا في مجلة )آفاق طب األسنان( أن نقتبس من الصحف المحلية الرائدة بعًضا من المقاالت أو الصور الهادفة والتي تصب 

في بوتقة رؤيتنا وتحقيق أهدافنا لرفع السوية الثقافية والعلمية والتوعوية لقرائنا الكرام.

في هذا العدد نقتبس من جريدة الرياض الغراء مقال األستاذ/ فهد بن سعد القثامي مع رسم كاريكاتيري معبر للفنان/سليمان 

المسيهيج فكل الشكر لهما

جريدة الرياض العدد 17696 تاريخ 5 ديسمبر 2016م

من ذاكرة
المجلة 

المجلد األول - العدد الرابع
 أغسطس 1998 م

مجلة )آفاق طب األسنان( 

يوم جديد

لماذا نجازف؟

فهد بن سعد القثامي
الخوف غريزة لدى اإلنسان تشعره بـ»الخطر« 
وتحميــه من إلقاء نفســه إىل التهلكة، وتجاهل 
هذه الغريزة بشــكل تام قد يؤدي إىل املوت، ويف 
تلك اللحظة التي يدخل فيها اإلنسان ذلك الطريق 
يدرك حقيقة أن »شعور الخوف« ليس عبثاً، وهذا 
هو حال من يغامر بنفسه وسط األودية واملناطق 
املتأثرة من السيول واألمطار بال وعي وال إدراك أن 

ذلك خطر عليه ربما ينهي حياته يف لحظات.

علينــا أن نفهم ونفــرق بني »االســتمتاع« 

و»املغامرة« بالنفس، ففي الوقت الذي تقرر التنزه 
ستكون مســؤوالً عن حماية نفسك والنأي بها 
بعيداً عن مناطق الخطر دون أن يؤثر ذلك يف درجة 
اســتمتاعك، فأنت حينما تملك القرار واملسؤولية 
ستنظر إىل أن الخوف جزء من أدواتك خالل رحلة 
التنزه، وال يمكن أن تتجاهله بأي حال من األحوال، 
فذلك ليس جبناً بل مسؤولية وحماية للنفس حث 

عليها ديننا الحنيف.

الدخول يف مناطق الخطــر دون االكرتاث يؤثر 
عليك بشــكل أو بآخر، أقل درجات التأثري هي أن 
تبقى متوتراً حينما يتصاعد املوقف معك، يف حني 
ترص عىل تجاهل الشــعور بالخوف، وهنا تفتقد 
إحســاس املتعة وربما يفيض األمر إىل كارثة، فال 
فائدة أبداً من الدخــول يف دوائر الخطر واملغامرة 
غري املحســوبة خصوصاً وأن السيول ال ترحم... 

لذلك احذر وال تجازف! 

األستاذ الدكتور / محمد الرفاعي
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طب األسنان.. تأرجٌح بين كفتي 
التقصير والتغيير

فشــلت مناهــج تعليــم طب األســنان األمريكيــة في تهيئــة وتزويد 

الخريجين بالمهارات اإلدارية لتشغيل عياداتهم الخاصة، كما قصرت 

في تعليم ســلوكيات التعامل مــع المرضى والتواصل مــع العاملين. 

لقد تراكمت آثار التقصير ونتائجه غير المقصودة بحيث أدت إلى نشــوء شركات 

خدمــات طب األســنان DSO والتــي وضعت اليــوم عيادات وأطباء الممارســة 

الفردية في الواليات المتحدة األمريكية على هاوية االنقراض.

يلجأ العاملون في تعليم طب األسنان في الدول النامية إلى االستعانة بالمعايير 

المعتمدة من قبل هيئة االعتماد األكاديمي CODA  التابعة لجمعية طب األسنان األمريكية، وكثيراً ما تُقتبس المناهج 

األمريكية وتُدرس دون تطبيق المعايير أو تَوفر البنية التحتية أو الكادر التعليمي. ومن الجدير بالذكر أن اقتباس 

المناهــج األجنبية يؤدي أيضاً إلى وراثــة عيوبها ونقائصها مما يعني تخريج أطباء وطبيبات أســنان من ذوي 

الكفاءات المحدودة في المجالين السريري والسلوكي معاً.  

األستاذ الدكتور/ مروان ديب أبوراس

أستاذ فخري بجامعة جنوب كاليفورنيا

رئيس تحرير مجلة اقتصاديات طب األسنان العربية

التقصير 
  مــن املتفق عليه أن املهــارات التي يحتاجها 

طبيب األسنان املعارص ملمارسة املهنة هي:                                                                           

• مهــارات رسيرية متميزة للقيام شــخصياً 

أداء األطباء اآلخرين  أو اإلرشاف عــىل  باألداء 

من حيث تشــخيص حالة املريض، وتخطيط 

الربهان وعرضه  واملســتند عىل  املالئم  العالج 

عىل املريض بحيث يقبل به، إضافة إىل التزامه 

بالتفاصيل وتقيده باملواعيد. 

• إدارة وتقييم أعمال عيادة طب أسنان ناجحة 

ومستديمة اقتصادياً. 

• الترصف اإلنســاني مع املــرىض وموظفي 

العيادة والتواصل الراقي مع زمالء املهنة. 

•  معرفة احتياجات املرىض وتوقعاتهم. 

•  اإلرشاف عــىل أداء فريــق العمل وفق أعىل 

مستويات فاعلية اإلنتاج وجودة األداء.

• االستدامة واملثابرة يف أجواء مراجعات اإلنرتنت 

التي ال تغفر األخطاء، وخاصة مع وجود اإلعالم  

التجاري والتنافس املهني البغيض.

فإذا قمنا  بتفحص محتوى وتوزيع ســاعات 

التعليــم الزمنية ملقررات مناهــج تعليم طب 

األسنان نجد تقصرياً شــديداً يف تعليم املهارات 

آنفــة الذكر، فقــد طغت حصــص املهارات 

االجتماعية،  املهــارات  حصص  عىل  الرسيرية 

والتعامل  املــرىض،  مع  الترصف  مهارات  مثل 

مع املوظفني والتواصل مع الزمالء. وعىل الرغم 

من أن معظم مناهج تعليم طب األسنان عاملياً 

قد حققت أهدافهــا يف تعليم الجانب الرسيري 

إال أنها أهملــت باملرتبة األوىل تقييم مدى صلة 

املناهج باالحتياجات املهنية الضورية لألطباء، 

وباملرتبة الثانية تقييم  املحتوى وتوزيع ساعات 

التعليم بحيث يُذكر بمحتوى املقررات يف املايض، 

ويركز عىل الحارض ويُعد للمستقبل. 

عند فحص صلة املحتوى باحتياجات املنتسبني 

إىل املهنة وتحديد ساعات التعليم الزمنية وفق 

ذلك بالنســبة ملناهج 59 كلية طب أســنان يف 

الواليات املتحدة و10 كليــات يف كندا  نجد أن 

طالب وطالبات طب األسنان يقضون4,909.7  

ســاعة زمنية تعليمية يف الكلية خالل سنوات 

الدراســة األربعة، منها 3743 أو %76 يف تعلم 

60 ساعة زمنية  املهارات الرسيرية مقارنة ب 

أو %1.2 يف تعلــم مهــارات إدارة أعمال طب 

األسنان و49 ســاعة زمنية أو %0.9 يف تعلم 

مهارات علوم السلوك. 

وال يقتــرص التباين عىل املقــررات الرسيرية 

والسلوكية بل نراه أيضاً بني املقررات العالجية 

والوقائيــة، إذ تســتحوذ مناهــج العالجات 

Prost- األسنان   )التقليدية إلصالح وتعويض 

hodontics & Restorative ( عــىل  30.29% 

وتنحرص حصــص املناهج الوقائية مثل علوم 

  periodontics 5.92% يف  األســنان  دعائــم 

وعلــوم معالجات لــب وجذور األســنان يف                                                                                                                               

 .Endodontics 3.1%

تعليم طب  الســنوي لجمعية  التقرير  يوضح 

األســنان األمريكية والذي استطلع آراء4370  

من خريجي كليات طب األسنان األمريكية لعام 

49.5%من الخريجني شعروا بأنهم  أن    2013

مؤهلون بشــكل كاٍف يف مجــال إدارة أعمال 

العيادة أما الباقي وهم %49.9 فلم يشــعروا 

بذلك. هذا يف حني أن االســتعداد يف مجال طب 

األســنان الرتميمي  كان بنسبة              %97.8 

أما يف مجال التعويضات الثابتة فوصل إىل نسبة 

 .%91.6

 

و يف اســتبيان أجرته جمعية طب األســنان 

األمريكيــة ل 4873 من خريجي جميع كليات 

طب األسنان يف الواليات املتحدة األمريكية لعام 

2009  )1(حول األســباب التي دعتهم الختيار 

كية 2010-2011 . المجلد الرابع : المناهج. 2011 . المجلد الرابع : المناهج.إحصائيات جميعة طب ا��سنان ا�م�� كية   . المجلد الرابع : المناهج.إحصائيات جميعة طب ا��سنان ا�م��

العلوم السنية السريرية

4,909.7 
16.6%
ساعة 813.7

7.2%
ساعة 352

العلوم الحيوية الطبية

مهارات سلوكية، معلومات اجتماعية، وعلوم البحث العلمي
إدارة أعمال العيادة ( 60 ساعة) % 1.2  ●
السلوكيات البشرية ( 49 ساعة) % 0.9  ●

76.2%
ساعة 3,743.1

الساعات التدريسية 
لمنهج أربع سنوات 
تعليم طب أسنان
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مهنة طب األسنان أوضح 2622  طبيب و2251   

طبيبة أن  أهم سبب الختيارهم هذه املهنة هو 

التحكم يف جدول العمل، وهؤالء بلغت نسبتهم 

)%75.6 ( يتبعه الرغبة يف خدمة اآلخرين وذلك 

بنســبة )%71.4 ( ثم الرغبة يف مزاولة مهنة 

آراء  حرة بنســبة )%66.4(. وعند استطالع  

4200 من خريجي عــام2013  كانت اإلجابة: 

“التحكم يف جدول العمل” بنســبة ) 59.2% ( 

و”الرغبة يف خدمة اآلخرين” بنسبة 

) %56.1 ( و”مزاولــة مهنة حرة” بنســبة 

.) 53.3%(

النتائج غير المقصودة والتغيير 
 منــذ الســبعينيات وجهود هيئــة االعتماد 

األكاديمي  CODAملناهج تعليم طب األســنان 

التابعة لجمعية طب األســنان األمريكية تنمو 

وتتطــور بحيث أصبحت مناهــج تعليم طب 

األســنان األمريكية قدوة ومصــدراً للمعايري 

األســنان  طب  مجاالت  جميع  يف  التعليميــة 

املعرفة األكاديمية واملهارات  وخاصة يف مجال 

الرسيرية.

 

العيوب الرئيسة يف املناهج األمريكية كانت وما 

زالت هي التقصري املزمن يف تعليم مهارات علوم 

السلوك وإدارة أعمال العيادة، وهي العلوم التي 

تُعد أطباء األسنان لتأسيس وتشغيل واستثمار 

التعامل  الخاصة وتدربهم عىل طرق  عياداتهم 

مع املــرىض والتواصل مــع العاملني معهم. 

نتائج سلبية وعواقب  التقصري  ولقد كان لهذا 

غري مقصــودة أدت إىل التغيري الجذري يف طرق 

ممارسة املهنة والتاليش املســتمر    لعيادات 

      Solo practitioners clinics    املمارسة الفردية

ويف خطــوة متأخرة ولكنها مهمــة من أجل 

إصالح هذا التقصري، يبذل قســم إدارة أعمال 

التابع لجمعية تعليم  ممارسة طب األســنان 

طب األسنان األمريكية ومنذ العقدين املاضيني 

أساليب  لزيادة ساعات وتطوير  جبارة  جهوداً 

التعليــم بالتعاون مع جمعية طب األســنان 

األمريكية. ويعتقــدDunning  et ai 2012  أن 

نصف كليات ومدارس طب األسنان األمريكية 

تقــدم حالياً مناهــج تعليم جانــب األعمال 

ملمارسة طب األسنان.

آثار التقصري املزمن أثرت بشــكل مبارش عىل 

األداء املهني للطبيب من حيث عدم قدرته عىل 

فتح عيادة خاصة أو تعثره إذا حاول. باإلضافة 

إىل هــذا أدى تقصــري املناهــج إىل نتائج غري 

أثرت عىل طب األسنان كمهنة وعىل  مقصودة 

أطباء األسنان بوصفهم مماريس مهنة صحية. 

النتائج غري املقصودة هي: 

•انتشار ظاهرة الوسطية  يف ممارسة وتطبيق 

معايــري األداء الرسيري بحيث نشــأت فروق 

كبرية بني ما يُــدّرس يف الكليات وما يُمارس يف 

العيادات. 

• الرتكيــز عىل الخدمــات العالجية يف عيادات 

الخدمات  بتقديم  والتظاهــر  الخاص  القطاع 

الوقائية.

•  انتشار املمارسات دونية املعايري وخاصة يف 

اختصاصات أمراض دعائم األسنان ومعالجة 

لب وجذور األسنان، وسبب ذلك كان وال يزال 

ترميم وتعويض  املناهج عىل مهارات  تركيز 

األســنان بــدل وقايتها واملحافظــة عليها 

بجراحة اللثــة أو عالج الجذور، فهناك حتى 

اليوم من ال يعتقد باألهميــة الوقائية لهذه 

االختصاصات.

• سوء العالج والترصف مع املريض مما يؤدي 

إىل عدم رضــاه وفقدانه الثقة، وبالتايل تفكريه 

يف البحث عن طبيب بديــل، فالعناية باملريض 

ورعايته تعترب لدى الكثري من املرىض موازية يف 

أهميتها ملهارة الطبيب وخربته. 

•انتشار ظاهرة الحســد والغرية يف مهنة طب 

األسنان وهي الظاهرة التي يمكن أن يعاني من 

أذاها كل ناجح أو ناجحة، فمهنة طب األسنان 

الوحدة والتآلف بني ممارســيها وأكرب  تفتقد 

دليل عىل ذلك أن ســمة التنافس باتت سائدة 

بني أطباء األسنان يف املدينة الواحدة وكثرياً ما 

واملمارسني  االختصاصيني  بني  نزاعات  أحدثت 

العامني، أو بني االختصاصيني أنفسهم، كما أن 

الكثري من املمارسني  هناك مشاعر سلبية بني 

وجمعيات طب األسنان.

 Dental ( ظهور رشكات خدمات طب األسنان •

)Services Organization  DSO

ففي مطلــع التســعينات ازدادت أعداد هذه 

الرشكات وتوسعت نشاطاتها يف طب األسنان 

األمريكي بحيث أن بعضها يملك ويشغل مئات 

عيادات ومعامل تقنية األسنان.

 تقوم هــذه الــرشكات بإغراء أطبــاء جيل 

الســبعينات والثمانينات من أصحاب عيادات 

املمارســة الفردية والذين هم قيد سن التقاعد 

بعروض تعاقد سخية لرشاء عياداتهم والضغط 

عليهم وحضهم عــىل بيع عياداتهم، ويف نفس 

الوقت تعتمــد هذه الرشكات عىل توظيف جيل 

التسعينيات واأللفيات من خريجي كليات طب 

األســنان األمريكية لتقديم خدمات املعالجات 

التقنية والتجميليــة العرصية بعد تدريبهم يف 

مراكزها ومعاهدها.

•  أطباء وطبيبــات جيل األلفيات من خريجي 

كليات طب األسنان األمريكية ُمرهقون بديون 

الرقمية ومؤهلون  التقنية  الدراســة، يتقنون 

جيداً يف املعالجــات الرسيرية، ولكنهم يف نفس 

لتأسيس  الوقت يشــعرون بعدم االســتعداد 

عياداتهم الخاصة بهم. وهذا ما شجع وساعد 

.DSO يف نمو وتوسع وانتشار رشكات  ال

األســنان  • تجتــذب رشكات خدمات طب 

الجدد  األسنان  العمالقة خريجي كليات طب 

املرتفعة  والرواتب  الرمزية  بامللكية  وتغريهم 

األداء  املحفزة  وتحرص جهودهم يف  والنسب 

الرسيري فقــط، يف حني يقــوم موظفوها 

والتسويقية  التشــغيلية  واإلدارة  باإلرشاف 

اقتصادية مجربة  إدارية  املبنية عىل أســس 

وموحــدة يف جميع العيــادات التابعة لهذه 

  DSOال رشكات  نجاح  يؤكد  ومما  الرشكات. 

يف مســاعيها، أن 23% مــن مجموع 2126 

طبيب وطبيبة من خريجي دفعات عام2013  

أعلنوا نيتهم يف العمــل لدى عيادات رشكات 

DSO وذلك وفقاً  خدمات طب األســنان)2( 

لتقرير جمعية تعليم طب األسنان األمريكية 

 .ADEA

بدأت  هذه  التغيري  وظواهــر  التقصري  عواقب 

تظهــر يف عيادات طــب األســنان يف الرشق 

األوسط وخاصة يف الدول النامية التي اقتبست 

جامعات أو كليات طب األســنان فيها املناهج 

األمريكية. إن هذه الجامعات أو الكليات تفتقد 

إىل البنية التحتية والكــوادر التعليمية الالزمة 

التي  الســلوكية  أو  الرسيرية  املهارات  لتعليم 

تفرضها معايري االعتمــاد األمريكية، وهذا ما 

أدى إىل تخريج أطباء وطبيبات أسنان من ذوي 

الرسيري  املجالني  كال  يف  املحــدودة  الكفاءات 

والســلوكي. يف املقالة القادمة  سأقدم نموذج 

لتشــغيل  االقتصــادي كنموذج مثايل  الكيان 

يف  النموذج  املجمعات، كما سأستعمل  عيادات 

تقييم الظواهر  واملشاهدات التي رأيتها يف عدد 

من العيادات واملجمعات املقتبسة  
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يعتقد كثري من أطباء األســنان أنهم يقدمون املستوى 

األمثل يف الرعاية الصحيــة ملرضاهم، وذلك من خالل 

ما تعلمــوه يف املرحلة الجامعيــة، أو ألن زمالء املهنة 

ومشاهريها يقدمون هذا  املســتوى أو الخيارات من 

العالج.

التعريــف األكثر تداوالً ملســتوى الرعايــة األمثل هو 

كالتــايل: الرعاية املعقولة والحــِذرة املقدمة للمريض 

مــن قبل زمالء املهنة لحــاالت متقاربة، تحت ظروف 

الرباهني، مع مراعاة عدم  متشابهة، واملســتندة عىل 

املبالغة يف العالج.

عىل ســبيل املثال: يُراجع املــرىض الطبيب لثقتهم به 

للوصول إىل ابتســامة مثالية، والطبيب الحصيف عليه 

مستوى الرعاية األمثل

تتطلب أخالقيات المهنة تقديم ما يُعرف بمســتوى الرعاية األمثل، 

وإال اعتُبر الطبيب مهمالً في أداء رســالته، فما هو مســتوى الرعاية 

األمثل )Standard of Care(؟ وما مدى استيعاب أطباء األسنان لهذا 

المفهوم؟ وما مدى التزامهم بهذا الشــرط األساسي في الممارسة 

السريرية اليومية؟ هذا ما نحاول تسليط الضوء عليه من خالل هذه 

السطور.

توعية املريض بالخيارات التحفظية للوصول لشــكل 

جمايل مقبــول، ليس له تبعات عىل املــدى البعيد، أو 

استنزاف مرهق لجيب املريض.

وكثري من الحاالت تتطلب تحويــل املريض للمختص 

الخبري الذي يُحقــق املصلحة العامة للمريض، أو عليه 

االعتــذار عن عــالج املريض إن كانــت تطلعاته غري 

منطقية، ولها عواقب ســلبية، مع أهمية عدم إغفال 

تثقيــف املريض وتوعيته وفقاً لرؤيــة الطبيب، فعىل 

سبيل املثال: إن مستوى الرعاية األمثل عند خلع رضس 

العقل يختلف بني طبيب يعمل يف مدينة مركزية وطبيب 

آخر يعمل يف منطقة نائية، فمن الطبيعي أن مســتوى 

األداء يكون أعىل يف املــدن املركزية، إلمكانية التحويل 

للمختصني.

والسؤال الجوهري: هل مستوى الرعاية األمثل مكتوب 

وموثق، أم أن الواقع ليس كذلك إال ما ندر؟ لإلجابة عن 

للعالجات  الرعاية تتفاوت وفقاً  ذلك فإن مســتويات 

املتعارف عليها يف منطقة مــا، وهنالك عوامل مؤثرة، 

كحالة املريض الصحيــة العامة، والوضع االقتصادي، 

وخربة الطبيب، وتأهيله املهني.

إن مستوى الرعاية األمثل ثابت من حيث املبدأ والقيم، 

ومع ذلك يجــب أن يواكب التطــور الحاصل يف املهنة 

مقارنة بالعقــد املايض من الزمن، ســواء من حيث 

التشخيص، أو املواد واألجهزة، أو طرق العالج، إضافة 

إىل الترشيعات الجديدة وتبعاتها القانونية.

مستوى العالج األمثل يعكس ببساطة ما يجب القيام 

به ملعالجة املرىض، والطبيب املاهر يصبو نحو التميز يف 

العالج، وليس نحــو الحد األدنى، كما أن املرشعني لهم 

دور بارز يف هذا املجال بناء عىل الشــكاوى املقدمة من 

حيث  بواجباتهم  وتعريفهم  حقوقهم،  لتأمني  املرىض، 

توجد هيئــات صحية رشعية يف جميــع مدن اململكة 

الرئيســة للنظر يف هذه القضايــا، للتأكد من تطبيق 

مســتوى الرعاية األمثل لكل شــكوى عىل حدة وفقاً 

لظروفها وتعقيداتها .

إن مســتوى الرعاية األمثل هي حالة ديناميكية تتغري 

باستمرار، وعىل جميع األطباء واملرّشعني مواكبة هذه 

التغرّيات، لوضع معايري واضحــة ومحددة لكل خيار 

عالجي، رغم ضبابية اتخاذ القرار، ألن اإلنســان كائٌن 

حي معّقد، خاصة يف منطقة الرأس والعنق.

فاملعادلة هي كالتايل: مريض عىل الكريس، وطبيب عىل 

جانب الكريس، واألخ األكرب هيئة تنفيذية كمراقب ألي 

سوء ترصف يف العالج، حفظاً لحقوق املريض، وحماية 

للطبيب من أي ادعاءات باطلة.

وتصبح األمور أكثر تعقيداً مع العالجات االختيارية، 

أن  الطارئة، خاصة  كالتجميل، مقارنة بالعالجــات 

تطلعات املرىض املهوســني بالتجميــل مبالٌغ فيها، 

وإرضاءهم صعب، وتذمرهم املستمر محبط للطبيب، 

هــذه الفئة من املــرىض يجب الحــذر منها، ألنهم 

يعتقــدون أن إعادة تأهيل الفــم بالخلع، والغرس، 

الجذري ملشاكلهم  الحل  األسنان، هو  وتتويج جميع 

ابتسامة ساحرة، ومن  املرتاكمة والنفسية بحثاً عن 

هنا تبدأ املشــاكل والشــكاوى والصداع املزمن لكال 

الطرفني.

فقبول الطبيب ملثل هذه الحاالت سيؤدي حتماً إىل خلل 

يف تقديم مســتوى الرعاية األمثــل، لذلك يجب تحفيز 

الخيارات العالجية املتحفظة قدر املســتطاع، لتحقيق 

أفضل املخرجات عىل املدى البعيد.

إن التواصل الجيد مع املريض، وتوعيته، وتثقيفه، عامل 

مهم، وااللتزام بأخالقيات املهنة هو الطريق الســهل 

لتحقيق مستوى الرعاية األمثل، حتى إذا أرص املريض 

عىل الحصول عىل ابتســامة هوليودية بمقابل مادي 

كبري فاالتفاق قد يكون قانونياً، ولكنه ليس أخالقياً.

يعترب مســتوى الرعاية األمثل هدف متحرك، وما هو 

مقبول اليوم قد ال يكون كذلــك يف الغد، وعىل الطبيب 

مواكبة املســتجدات، والعمل بحذر، وعدم التجاوز يف 

املعالجــة، والرشح والتوضيح للمريــض، والتأكد من 

يتم  وال  والتكلفة،  واملضاعفات  للخطوات  اســتيعابه 

ذلك بحســن النية فقط، بل يجب توثيقــه باملوافقة 

الخطية عىل الخطة العالجية والتكلفة ومراحل العالج 

الدورية،  املتابعة  التي قد تحدث، وأهمية  واملضاعفات 

واإلخالص يف العمل، والتعامل اإلنســاني مع املريض، 

والتحويل للخبري املختص هو أساس النجاح يف تقديم 

مستوى الرعاية األمثل.

ونختم بحديــث نبينا الهادي األمــني -صىل الله عليه 

ار«  َر، وال رِضَ وسلم- »ال رَضَ

األستاذ الدكتور / وليد بن محمود صادق
استشاري تعويضات سنية وتعويضات الوجه والفكين

كلية طب األسنان بجامعة الملك سعود
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وبصــورة عامة يمكــن القول بــأن كال من طبيب 

اهتمامهما  يركزان  الكالم  بعلم  واألخصائي  األسنان 

عىل التغريات الفموية الناجمة عن استمرار العادات 

أما طبيب األطفــال والطبيب النفيس فانهم يعطون 

أهمية أكرب للمشكالت السلوكية حيث تكون العادات 

الفموية عرضاً لتلك املشكالت فقط.

مص اإلصبع بين الطبيعة والشواذ:
البد وأن يمص الطفل أصابعه – ســبابته أو ابهامه 

أو اصبعني معا – يف وقت من أوقات حياته األوىل وقد 

يكون املص شــديداً فيحدث تشققاً أو تندبات مكان 

املص. وقد يرتافق املص أحيانا بشــد األذن أو الشعر 

ويدعى ذلك بالعادة الثانوية أو املرافقة. 

العادات الفموية السيئة عند الطفل 
واثرها على األسنان والفكين

لقد اســترعت العادات الفموية عند الطفــل اهتمام أطباء 

األســنان لســنوات عديــدة فهم يــرون أن هــذه العادات 

بامكانها أن تحدث ضغوطاً غير متوازنة وضارة على النتوءات 

السنخية واألسنان األمامية.

ويمكن اعتبار العادة مظهراً طبيعياً يف املراحل األوىل 

لتطــور الطفل وتبدأ هذه العادة يف األيام األوىل بل من 

ســاعة الوالدة عند البعض ويف حاالت نادرة عجيبة 

تبدأ قبل الوالدة والطفل ال يزال يف داخل الرحم.

وتمر هذه العادة بأدوار خفة وشــدة حســب العمر 

والظروف فتشــتد رغبة الطفل باملــص عند الجوع 

والتعب والنوم والحيــاء. ومن املحتمل أن تزول هذه 

العادة يف الشــهر الخامس عندما يبدأ الطفل بمسك 

ألعابه ولكن تعود لتشــتد مع بزوغ األسنان إذ يبدأ 

الطفل بحك مكان السن الجديد ثم يأخذ بمص اصبعه. 

ويف عمر الســنة يمص نصف األطفال أصابعهم  عىل 

درجات متفاوتة من الشــدة وتصــل عادة املص إىل 

شدتها بني الشــهر الثامن عرش والواحد والعرشين 

من العمر وتصبح فيما بعد أكثر ترافقاً مع النوم ان 

هذه العــادة يشء طبيعي البد منه حيث االحصائيات 

الطبيــة تثبت باألرقام أنــه إذا كان 8٠% من الرضع 

يمصــون أصابعهم يف األيــام األوىل إلبصارهم النور 

فإن نصفهــم يقلع عن هذه العادة تلقائياً يف غضون 

السنتني األوليتني من حياتهم وأغلب األطفال اآلخرين 

يكفون عنها قبل بلوغ السنة السادسة.

والجميع متفقون عىل أن عادة مص االصبع هي حالة 

طبيعية يف الســنوات األوىل من الحياة واذا ما توقفت 

يف هذه الفرتة فإن اآلثار الفموية الناجمة عنها تزول 

عادة أما إذا اســتمرت فان املظاهر الفموية الشاذة 

ســتزداد حتما مع تقدم العمــر وتصبح معالجتها 

صعبة. 

أسباب مص االصبع:
لقد كتب عن أســباب العادات الفموية اليء الكثري 

ولعل القول الصواب يف هــذه القضية أن هناك عدة 

عوامل وليس بعامل واحد وخاصة مع اختالف عمر 

الطفــل فعند الصغار أو يف مرحلــة الطفولة املبكرة 

تكون غريزة املص هي األســاس بينما يكون القلق 

النفيس واالنزعاج هو األساس. 

بعد الســنة األوىل من العمر تكون املنطقة املحيطة 

بالفــم عند الوليد احدى املناطق األوىل التي وصلت إىل 

مرحلة جيدة  من النمو والتناســق العضل العصبي. 

يولد الطفــل وقد منح الله ســبحانه وتعاىل القدرة 

عىل املص كوســيلة لحفظ الــذات واذا لم تتوفر تلك 

القدرة ملات الطفل جوعاً بســبب عدم تمكنه لتناول 

األطعمة السائلة. يكون حس الذوق نامياً تماماً منذ 

األيام األوىل من الحيــاة وكذلك حس اللمس وخاصة 

يف املنطقة الشفوية فالطفل قادر عىل التذوق واملص 

قبل أن يكون قادراً عىل النظر وادراك األصوات فعندما 

يعطى لعبة ليتســىل بها فإنه ال يرفعها لألعىل لرياها 

ويحركها ليســمع صوتها بل يضعهــا يف فمه ألخذ 

صورة حسية لها ومن ثم يتعرف عليها... وهذا يعني 

أن الطفل يتعرف عىل العالم الخارجي املحيط به من 

خالل فمه وغريزة املص ال تؤمن الغذاء للطفل فقط 

بل وتؤمن له أيضاً الشعور بالنشوة والرفاهية وهذه 

عوامل رضورية للطفل يف هذه املرحلة.

ان مص اصبعه يكون ذلك بســبب عدم اشباع غريزة 

املص بواســطة الرضاعة وان هذا االتهام موجه اىل 

أو  الطبيعية حينما تكون بفرتات متباعدة  الرضاعة 

مدة الرضاعة غــري كافية وكذلك موجه اىل الرضاعة 

الصناعية بنفس الحاالت الســابقة ولكن يضاف اىل 

ذلك اتساع ثقبة الحليمة الصناعية.

ويمكننا القول بأن الطفــل يلجأ اىل وضع اصبعه يف 

فمه للتخلص من الجوع أو عــدم ارتياح فهو بديل 

عن األم يف حــال غيابها. إن الســبب املحتمل لعادة 

مص االصبع يف حــال الرضاعة الطبيعية هو الرغبة 

يف اإلرضــاء الكامل لغريزة املــص ويكون ذلك خالل 

التغذية الرسيعة مــن الثدي التي تعطي كمية كافية 

من الحليب ولكنها ال تشبع غريزة املص لديه فهناك 

طاقة كامنة عند الطفل وهو ال يستطيع القيام لكي 

يمــي ويلعب لرصف تلك الطاقة فإذا لم تســتهلك 

خالل االرضاع فإن يف مص اصبعه الحل املناسب لهذه 

املشكلة.

إن زمن املص عنــد الطفل ذو أهميــة فقد تبني أن 

الطفل بحاجة إىل ســاعتني من املص يومياً وإذا لم 

يتوفر ذلــك من خالل الرضاعة فإنــه يلجأ إىل مص 

اصبعه وهكذا يعترب نقصان زمن املص الغذائي عامل 

الدكتور/ محمود الصباغ
طبيب أسنان في مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض سابقًا

ً عضة مفتوحة أماميا
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أســايس لحدوث مص االبهام باإلضافــة إىل عوامل 

مســاهمة أخرى مثل منع هذه العادة بالقوة وتدفق 

الحليب الرسيع وانهــاء الرضاعة يف وقت مبكر من 

العمر وزيادة الزمن الفاصل بني الرضعات.

إن اســتمرار العادة إىل ما بعد السنة األوىل أو الثانية 

فهذا يعني أن الطفل معرض لقلق نفيس أو اضطراب 

عاطفي.. فعندما يشــعر الطفــل بالخوف أو بعدم 

األمــان ويفقد الرعايــة والحماية بســبب التأنيب 

املستمر أو بســبب اتيان مولود جديد للعائلة كل ذلك 

يدفع الطفل إىل مص اصبعه.

فاالســتمرار بالعادة يعود غالبــاً إىل حاجة عاطفية 

فالطفــل املهمل من قبل والديــه أو ذويه أو املنبوذ لم 

يهيأ اجتماعياً لالنسجام مع غريه من األطفال فان هذا 

الطفل يميل للشــعور بالخيبة فيضجر ويحزن وعند 

ذلك يجعل يف العودة اىل مص االصبــع مالذاً أو مهرباً 

من واقعه فهو يلجأ إىل الهرب من عالم البالغني ليعود 

إىل دنيا الراحــة والدفء التي عرفها يف طفولته املبكرة 

فمص االصبع بالنسبة له صمام أمان يلجأ إليه للتغلب 

عىل متاعبه ومشكالته العاطفية عند تفاقمها وان قهر 

العادة الناجمة عن ســبب عاطفي قد يؤدي إىل نشوء 

عادة أخرى هي أكثر رضراً بالطفل فالعادات الفموية 

يف هــذه املرحلة ما هي إال منفــذ الزالة التوتر النفيس 

الذي يشــعر به األطفال كالبالغني الذين يتبعون طرقاً 

عديدة لتخفيف التوتــر كعادة التدخني مثالً ولألطفال 

أيضاً طرقهم يف هذا املجال وهذه الطرق هي ما يسمى 

بالعادات الفموية السيئة التي نحن بصددها.

نوعية الرضاعة وعالقة ذلك بنشوء 
العادات الفموية عند الطفل:

ال يمكــن فصل هذين املوضوعــني عن بعضهما فال 

شك أن هناك عالقة متبادلة بني اإلرضاع وعادة املص 

فنقــص اإلرضاع يؤدي إىل العــادة وكفايته بصورة 

صحية وجيــدة تمنع حدوث العــادة إىل حد ما. لقد 

وجد أن األطفال الذين أرضعوا بشكل طبيعي تكيفوا 

بشكل أحســن وكانت لديهم عادات سيئة لعضالت 

ما حول الفم بنســبة أقل وتخلصوا من امليكانيكية 

الطفلية للبلع بشكل أرسع من األطفال الذين ارضعوا 

بشكل صناعي.

الوقاية:
نســتطيع أن نقول أن 35% من حاالت سوء االطباق 

يعود سببها يف مجتمعنا إىل عادة مص االصبع وبتعبري 

أصح يعود ســببها إىل اســتمرار عادة مص االصبع 

لفرتة طويلة من العمر أي إىل ما بعد السنة الثالثة أو 

الرابعة وهذه ال شك نســبة عالية لذلك يفضل اتخاذ 

االجراءات الوقائية من هذه العادة قبل أو مع بدايتها:

١. يجب أن يكون حجم ثقبة الحلمة الصناعية صغري 

بقدر االمكان وذلك ليبذل الطفل جهداً يف تحريك فكه 

األسفل أثناء الرضاعة أطول فرتة ممكنة والتي يجب 

أن ال تقل عن 2٠ دقيقة.

2. إذا ما حاول الطفــل مص اصبعه فيجب أن نقدم 

له حلقة التسنني بأســلوب مناسب وبدون أن يدرك 

الطفل أنه أُبعد عن عادة املص.

3. ونظراً لعدم تمكن الطبيب من التنبؤ فيما إذا كانت 

عادة املص ستستمر أم ال فيجب أن ينظر لهذا الطفل 

كحالة محتملة لسوء االطباق. ونعني بسوء االطباق 

عدم انسجام العالقة بني األسنان املتجاورة واملتقابلة 

أو التشــوه الحاصل يف الفكني وبالتــايل يف ارتصاف 

األسنان وسوء عالقتها مع بعضها البعض.

تأثير عادة مص االصبع منذ الوالدة حتى 
السنة الرابعة من العمر:

أبدت الدراسات أن ســوء االطباق املصادف خالل 

السنوات الثالث األوىل من العمر مرتبط عىل األغلب 

باملنطقة األمامية. وسوء االطباق هذا مؤقت غالباً 

وال يؤثر عىل االطباق الدائم الذي يتلوه لدى الطفل. 

ان الشــكل البدئي مهم للغاية وهناك مناقشــات 

كثرية حول سوء االطباق الذي يمكن أن ينجم عن 

عادة مص االصبع أو االبهام ألن بعض نتائج سوء 

االطباق الناجمة عن هذه العادة مشــابهة تماماً 

لحالة الصنف الثاني من سوء االطباق الناجم عن 

حالة وراثية.

ان تراجع الفك السفل وتقدم الفك العلوي والرتاكب 

الشديد يف منطقة االسنان االمامية ومرونة أو نقص 

فعالية الشــفة العليا وارتفاع قبــة الحنك وتضيق 

القوس السنية كل ذلك يمكن اعتباره من نتائج مص 

االصبع.

ومن املحتمل أن يختلف شــكل االسنان والنســـج 

املحيطة يف حالة الصنف نموذج )١( من سوء االطباق 

تبعاً لوجود عــادة مص االصابــع املرافقة أو عدم 

وجودها.

اذا توقف الطفل عن عادة مص االصبع يف نهاية السنة 

الثالثة فمن النادر جداً أن يحصل بروز يف االســنان 

األماميــة العلوية وإذا حدث ذلــك فيمكن أن يكون 

بسبب مخلفات العادة كوضع لساني سني أثناء البلع 

)البلع الطفل(.

ونحن نقبل نظرياً أن عادة مــص االصبع يمكن ان 

تساهم مســاهمة طفيفة للغاية يف احداث تبارز يف 

الفك العلوي ويعود ذلــك للضغط املتزايد الناجم عن 

اآللية املاضغة.

عادة مص االصبع المستمرة لما بعد 
السنة الرابعة:

ان محاوالت االهل يف ســبيل منع هــذه العادة قرساً 

ســوف تؤدي إىل زيادة تمســك الطفل بهذه العادة 

وبالتايل يستمر بها لفرتة أطول فيما لو تركت تنتهي 

بشكل تلقائي.

إن األب بالدرجــة األوىل هو الذي يكون أكثر اضطرابا 

وأقــل تحمالً لهــذه الظاهرة فهو يحــاول بصورة 

مســتمرة نهي طفله عن هذه العادة ويعبس يف وجه 

الطفل او يلجأ اىل العتاب أو العقوبة الحقيقية.

يزداد سوء االطباق بشــكل واضح اذا ما استمرت 

العادة إىل ما بعد ثالث ســنوات ونصف من العمر 

وهــذا ليس ناجمــاً فقط عن هذه العــادة ولكن 

هنــاك عوامل مســاعدة أخرى وهــي العضالت 

املحيطة بالفم. ان تزايد الربوز املرتافق مع معظم 

الطبيعي  للبلع  التحول  عادات مص االصبع يجعل 

صعب جداً. فبدالً من أن تكون الشفتني محتضنة 

السفلية  الشفة  البلع يالحظ توضع  أثناء  االسنان 

إىل اللســاني من القواطع العلوية مسببة دفع تلك 

االسنان إىل األمام.

وان شدة سوء االطباق الناجم عن هذه العادات يختلف 

باختالف العوامل التالية: )املدة – التكرار – الشدة(.

١. املدة: ليست عادة مص االصبع بعد الطفولة املبكرة 

هــي العامل الوحيد الذي يقرر ســوء االطباق ولكن 

هناك اعتباران لهما نفس األهمية )التكرار والشدة(.

2. التكرار: تكرار هذه العادة خالل الليل والنهار حيث 

هناك فرق بني من يمارس عادة املص وبني من يكرر 

هذه العادة عدة مرات يومياً.

3. الشدة: عامل الشدة يف عادة مص االصبع مهم جداً. 

حيث بعض االطفال يمكن أن تســمع مص االصبع 

عندهم من غرفة مجاورة وتشــاهد عندهم الفعالية 

العضلية املحيطة بالفم والتقلصات الوجهية بسهولة 

بينما عند قليل من األطفال اآلخرين ال تتعدى العادة 

عندهم ســوى عملية ادخال لالصبــع يف الفم دون 

مالحظة فعل للعضلة املبوقة.

يمكــن أن يتوقع خطراً أكرب إذا كانت الســبابة هي 

املفضلة لدى الطفل وخاصة عندما يتجه ســطحها 

الظهري  الحنك ويرتكز ســطحها  الراحي نحو قبة 

عىل االسنان االمامية السفلية بينما يكون الخطر أقل 

يف حال وضعها بشــكل معكوس بحيث تكون نهاية 

السبابة يف قاع الفم.

قد تكون هذه العادة عبارة عن ســالح يســتخدمه 

الطفل لجلب االنتباه وهذا الوضع يزيد من اضطراب 

الذي  الدائم  الخطر  يــدركان  الوالدين خاصة عندما 

التشبث  الداعمة من جراء  االسنان والنسج  سينتاب 

بهذه العادة. وباســتطاعة طبيب االســنان هنا أن 

يقوم بدور الوسيط لحل الخالف بني االطفال وآبائهم 

وذلك باقناع اآلباء بأن هذه العادة شئ ممتع للطفل 

ورسخت عنده بالتكرار املتواصل وال يمكن ازالتها أو 

منعه عن ممارستها دفعة واحدة. بل ان هذه العادة 

إذا تركت دون االكرتاث لها وملئ فراغ الطفل بمشاغل 

أخــرى كل ذلك يؤدي إىل اختفاء هذه العادة بالتدريج 

وبشكل بطئ 

سوء إطباقيبروز األسنان األمامية

تشوه نتيجة عادة مص األصبع
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ال بأس! لعله ذهب لعيادة اخرى بعد ســنه كامله عاد ابو محمد 

مرغماً و مفســداً عليه رحلته الســياحية فاذا يتفاجأ 

الدكتور بأن حالته ازدادت سوًء و انتقل التسوس لبقية 

االسنان و اجزاء السن قد تفتت و لم يكمل عالجه االول.

استوقفتني هذه الحاله ليست النها استثنائية بل النها 

تتكرر شــبه يومي . تســائلت بيني و بني نفيس عن 

السبب أهو قلة وعي أم إهمال أم ماذا السبب ؟ 

فعدت مرة اخرى ملقاعد الدراســة مــرة اخرى ليس 

الستكمال دراسة طب االسنان و لكن لدراسة أساليب 

التواصل الناجعة وفهم عقلية املراجع و ايصال خطوات 

العــالج بطرق مبنيه عىل مبادئ علم النفس و يفهمها 

املراجع و يتقبلها و يســتأنس بها و االهم انه يستمر 

بالعالج و يخرج من العيادة و لكنه ســيعود . أنا أكتب 

املقالة بعد خربة ست ســنوات يف هذا املجال يف تدريب 

أطباء االسنان عىل التواصل الفعال مع املراجعني ألتباع 

طرق العالج املثىل و تقريب الفجوة بينهم .

تطوير سبل التواصل بين المراجع والطبيب

اتى ابــو محمد الى العيــادة جراء ألم في االســنان لم يطق 

عليه صبراً و حرمه من النوم و طلب الحل ســريعا ايا كانت 

التكلفــة. تمكــن الطبيب من عمل عالج للعصب و حشــوة 

موقتــه و وضع له موعداً بعد عدة ايــام ليكمل العالج ويضع 

الحشوة النهائية.. و لكن ابو محمد خرج و لم يعد! 

يف البدء سوف اتحدث عن الرتكيبة الفسيولوجية لعقل 

االنســان ومن ثم ســوف اتحدث عن اهم حاسة من 

الحواس الخمس يف تحســني طــرق التواصل وختاماً 

ســوف نضب مثال يف تواصل خري االنام رسول الربية 

عليه افضل الصالة والتسليم 

التركيبة الفيسيولوجية للدماغ:
كم دماغ عند االنسان؟

اغلبنا سوف يقول واحد .. والبعض االخر سوف يقول 

اثنني: فص عىل اليمني وآخر عىل الشمال. 

ولكن يف الحقيقة هناك ثالثة !

طبقــة بدائية )الفــص الخلفي ( وهــذا ينتمي لفئة 

الســحليات وطبقة ثانية تنتمي للثديات وطبقة ثالثة 

وهي الفــص االمامي او )الناصية( وهي موجودة عند 

البرش فقط. الفص البدائي: هذا القســم مسؤول عن 

)الكر او الفر( او Fight or Flight القتال او الهروب و 

الفعل وردة الفعل وبدون اية تفكري. هذا املركز احيانا 

هو الذي يجعلك تقف يف مكانك من الصدمة. اما الفص 

الثاني فهــو ينتمي لفئة الثدييات: وهذا القســم هو 

املســؤول عن الدراما يف حياتك او املشاعر مثل الحب و 

الفرح و الحزن و الغضب و الكآبة و الغرية و الرسور. 

بينما الفص الطبقة االماميــة )الناصية(: هذا الفص 

هو املســؤول عن اتخاذ القــرارات و يفكر بمنطقية 

وعقالنية و يحلل املعلومــات و يصنع قرارات عملية , 

ذكية وأخالقية.و هو ايضاً املســؤول عن تعلم اللغات 

والعمليات الحســابية. عندما يكون املراجع خائف او 

متوتر فإن الفص االمامي سوف يكون معطل ويكون 

املتســيد املوقف الفص الخلفي. فعندما تكون خائف 

ومتوتر فلن تستطيع ان تفهم ملاذا عالج العصب افضل 

من خلع الســن ألن الفص االمامي املسؤول عن هذه 

القرارات معطل. ولن تســتطيع اســتيعاب ملاذا عمل 

تركيبة ثابتة Crown افضل من عمل حشــوة لخمسة 

أسطح بالرغم من محاوالت طبيب االسنان ان يستعمل 

لغــة االرقام لرشح هــذا املوضوع. وهــذا ليس خطأ 

املراجــع. ولكنه قد يكون خطــأ الطبيب اعتماده عىل 

مركز بالدماغ ال يعمل. دور الطبيب هنا هو معرفة اي 

مركز يف الدماغ يتم استخدامه لكي يستعمل اللغة التي 

تتوافق معه. فال يســتعمل لغة االرقام واملراجع يشعر 

بالخوف والقلق الن مركز االرقام يف الدماغ معطل. 

 من الجدير بالذكر ان االنســان ال يمكن ان يشعر بالثقة 

يف الطبيب وهو بنفس الوقت خائف. مشاعر الثقة والوالء 

تكون فقط عندما يشــعر املراجع باألمــان. وهذا االمر 

يسبب صعوبة إقناع املراجع الجديد بالخطة العالجية يف 

اول زيارة اذا كان خائف او كانت له تجربة سلبية سابقة. 

حينها من املهم من الطبيب ان يحاول ان يمتنع عن القيام 

او حتى الحديث عــن أي يشء مكلف مادياً يف اول زيارة. 

بل يعمل عىل كســب ثقة املراجع وعندما يشعر املراجع 

باألمان يمكن للطبيب ان يقدم خطط عالجية شــاملة 

ومثالية ومكلفة مادياً. هذا رشح مبسط لدماغ االنسان 

و كيفية التعامل مع البرش بطريقه عفوية غري مبارشة .

حاسة السمع:
حاسة السمع لألسف هي االكثر استعماالً من الحواس 

الخمس وبنفس الوقت االكثر اهماالً عند أغلب البرش. 

اوضحت الدراسات ان االنسان يستعمل طرق التواصل 

الخمس كالتايل : السماع 45% و التحدث 3٠% و القراءة 

١6% بينمــا الكتابة 9% فقط. بالرغم من ان حاســة 

الســمع تعترب االكرب اال ان عند اختبار حاسة السمع 

يف املخترب وجد العلماء ان البرش العاديني يســتمعون 

بكفــاءة تعادل 25% فقط. بالرغــم من انهم يعرفون 

انهم تحــت االختبار فما بالك اذا لــم يعلموا ان هناك 

اختبار للسمع يف آخر الجلسة. أنصت للمراجع بشكل 

فّعال. ولكن اترك أجندتك بالخارج. عالم النفس الشهري 

ويلفريد بيون قال “ أنقى انواع اإلنصات هو ان تنصت 

بدون ذاكرة او رغبة” 

كيف تجعل املراجع يشعر انك تهتم به ؟

هناك ثالث اشياء يجب علينا فعلها: 

االول التعاطف الحقيقي

ثانيا التخاطب الحقيقي

 ثالثا اإلنصات . 

الحظوا أني قلت اإلنصات  وليس السماع. فهناك فرق 

كبري بينهما. اما الســمع فهي التقاط ذبذبات الصوت 

عفويا دون قصــد. تأمل قول الله تعــاىل بحق امرأة 

العزيز ﴿فلما ســمعت بمكرهن أرسلت إليهن﴾ سورة 

يوســف 3١ ويتضح ذلك إذا قلنــا: إن امرأة العزيز قد 

تلقت ذلك الخرب عفوا دون قصد. أما مرتبة االستماع: 

فهي حالة يراد منها تمييــز ذبذبات الصوت امللتقطة 

)الحظ أنه فعل مقصود وغري عفوي وليس كالسماع( 

تأمــل قول الله تبارك وتعاىل ﴿لوال إذ ســمعتموه ظن 

املؤمنون واملؤمنات بأنفســهم خريا ﴾ سورة النور ١2 

الدكتور / فيصل خليل الشمري
استشاري تدريب اطباء االسنان

مجموعة عيادات رام - الدمام

االستماع الفعال 

يعني عدم مقاطعة 

الحديث
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حيث يالحــظ أن خرب حادثة اإلفك ممــا تعمد الناس 

سماعه والخوض فيه. أما مرتبة اإلصغاء: فهي حالة 

التفاعل مع الصوت بقلب اإلنســان وعقله ومشاعره 

وجوارحه. تأمل قول الله تبــارك وتعاىل ﴿إن تتوبا إىل 

الله فقد صغت قلوبكما﴾ سورة التحريم 4. والحظ هنا 

الرتابط الحاصل بني الفعل صغت ولفظة قلوبكما. أما 

مرتبة اإلنصات: فهي حالة اإلصغاء الجيد. الذي يتطلب 

إلغــاء الفوىض والضجيج وإســكات اآلخرين واغالق 

الباب. تأمل قول الله تبارك وتعاىل ﴿وإذا قريء القرآن 

فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ سورة األعراف 2٠4

االصغاء ال يعني ان تســكت فقط عندما يتكلم الطرف 

اآلخــر .. االصغاء يعنــي ان تكون حــارضاً بعقلك 

وجوارحك وتفكريك وحواســك كلها.البعض منا يأخذ 

دورات يف الخطابــة وااللقاء ولكن كم منا اخذ دورة يف 

االستماع واالنصات ؟ علماً بأن جل وقتنا نقضيه ونحن 

نستمع لألخرين. وبناء عىل احدى الدراسات يف الجدول 

املرفق وجدنا بأن االنســان الطبيعي يقيض 45% باملئة 

من الوقت يســتمع لألخرين ومع ذلك كمية ســنوات 

التعليم الرسمي ملهارة االستماع تقرتب من الصفر .

 طريقة
التواصل

 سنوات
التعلم

 كمية الوقت التي
تستعمل فيها املهارة

الكتابة ١2 سنة %9

القراءة 6-8 سنة %١6

التحدث 3٠% ١-2 سنة

االستماع ٠-ساعات %45

ووجــد العلماء ايضاً انه يف حالة االنصات الحقيقي ســوف 

تتوافق موجات دماغ املتكلــم مع املنصت لدرجة ان املنصت 

سوف يستطيع ان يتنبأ بما يقوله الطرف اآلخر

اســلوب التواصل مع الرســول عليــه افضل الصالة 

والتسليم:

كان رسول الله صىل الله عليه وسلم اذا اقبل اقبل 

كله واذا ادبر ادبر كله. فكان ينصت لالخرين بعقله 

وقلبه وجوارحه وهذا من آداب الســنة ويركز عىل 

من أمامه بدون ان يتشتت تفكريه باالخرين. فكان 

من يتحدث معه رســول الله عليه أفضل الصالة 

والتسليم يشعر بخصوصية شديدة واهتمام عال 

من جهة الرســول عليه أفضل الصالة والتسليم. 

وهذا ما جعل الصحابي عمرو بن العاص يشــعر 

بأنه أحب الناس اىل الرسول صىل الله عليه وسلم .. 

فسأله السؤال الشهري )من أحب الناس اليك( فقال 

عائشــة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم 

من؟ قال: عمر بن الخطاب قال عمرو بن العاص: 

فعّد رجاالً فســكت مخافة أن يجعلني يف آخرهم. 

وهــذا دليل عــىل ان االنصات واالصغــاء يجعل 

الشخص الذي امامك يشعر بأنه من اكثر املقربني 

اليك وأحبهم لقلبك. وهذا من عظم هذه الحاســة 

الصحيحة. واالنســان  بالطريقة  إذا اســتعملت 

مجبول بإعادة املثل. فإذا شــعر بانك تشعر بالود 

تجاهه سوف يقابلك باملثل وهنا تبدأ مشاعر الوالء 

تتكون. فلنحاول ان نتقيد بتعاليم رســول الربية 

ولنستمع اىل املراجعني بإنصات  شديد لعل وعىس 

ان نستطيع ان نكتشف كيف نستطيع مساعدتهم 

بشكل فعال.

تكملة قصة ابو محمد:
خالل فرتة غياب أبو محمــد أخذ الطبيب دورات 

يف تطوير لغة التواصل مــع املراجع. وفهم ايضاً 

مناطق التفكــري يف دماغ االنســان وعرف كيف 

يُفّعل كل منطقة عــىل حدة. وتعلم كيف يقرأ لغة 

الجســد. وتعلم مراحل بناء الثقــة عند املراجع. 

اثناء الفحص  وتعلم كيف يستعمل كلمات معينة 

الطبي ويبتعد عن كلمات أخرى. وتعلم ايضاً كيف 

العالجية بطريقة جديدة تماماً  يستعرض الخطة 

تختلف عن ما تعلمــه يف الجامعة. وهذه املرة لم 

يوافق أبو محمد عىل الحشوة النهائية فقط .. بل 

اقرتح عىل الطبيب ان يضع دعامة للسن وتركيبة 

لحمايته 
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تحسني مســتوى صحة املجتمع ولكنها لألسف ال تزال 

سائدة يف املجال الصحي.

ويف القرن الحادي والعرشين، ومع التطورات يف مفاهيم 

الصحة العامة ومسبباتها )محدداتها(، أثبتت الدراسات 

املتقدمة محدودية تأثري محددات املســتوى الشــخي 

)كالعادات واملمارســات الغذائية( عــىل صحة األفراد، 

مما نتج عن تأخر يف تحّســن الصحة العامة بالرغم من 

امليزانيات الباهظة التي رُصفت لتحسني مستوى الصحة 

العامة. وأوضحــت بأن هناك مجموعــة من املحددات 

Social Determi- “االجتماعية للصحــة أو ما يُعرف ب 

nants of Health” والتي لها الدور األكرب يف تحديد صحة 

املجتمع واألفراد الذين ينتمون له، وتتمثل هذه املحددات 

يف الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يعيش يف ظّلها 

األفراد وتساهم يف تحديد صحتهم. وتعتمد هذه املنهجية 

عىل تحديد هذه الظروف االجتماعية، والتي تعترب ظروفاً 

للمجتمع بدالً من كونها محددات عىل املســتوى الفردي 

للصحة )كممارســة الرياضة(، حيث أن تحســني هذه 

الظروف قد يتســبب يف تقليص مخاطر اإلصابة بمرِض 

ما. 

فعىل ســبيل املثال، يُعــد الدخل املــادي أو معدل الفقر 

مؤرش قوي للصحة، حيث أثبتت الدراســات العلمية بأن 

األشــخاص ذوي الدخل املادي العايل عادًة ما يتمتعون 

»الوقاية خير من العالج«: هل نعي ُعمقها؟
دور المحددات االجتماعية على الصحة

 تشــير األدلة المتزايدة علــى التأثير الكبير للظروف البيئيــة التي تحيط بالناس 

)المحددات االجتماعية للصحة( على صحتهم، بما في ذلك صحة الفم واألسنان. 

لذلك ينبغي على مسؤولي الصحة العامة وممثلي أنظمة الرعاية الصحية العمل 

على تقييم المحددات االجتماعية للصحة بالتعاون مع القطاعات المختلفة والتي لها عالقة 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالصحة، ومن ثم رسم الخطط المستقبلية الفاعلة 

لتحسين تلك المحددات، لينعكس على صحة ورفاهية المجتمع.

الدكتورة / البندري بنت حسن الجميل

أستاذ مساعد، طب أسنان المجتمع -  كلية طب األسنان، جامعة الملك سعود

عبارة سمعناها كثرياً وترددت عىل أفواه العديد من داخل 

املجاالت الصحية وخارجهــا، اال وهي “الوقاية خري من 

العالج”. وعند التفّكر بما تحمله هذه العبارة من معنى، 

يتضح )يف ظاهرهــا( بأن املقصود منهــا هو الوقاية 

عىل املستوى الشــخي كاالمتناع عن بعض املمارسات 

الصحية الخاطئة والتي قــد تزيد من احتمالية اإلصابة 

باملشــاكل الصحية. مثال عىل ذلــك، التقليل من تناول 

الوجبــات الرسيعة والتي تكوت عــادة مليئة بالدهون 

املشــبعة التي تزيد من احتمالية اإلصابة بالســمنة أو 

أمراض القلب عىل املدى البعيــد. ولذلك، بذلت منظمات 

الصحة )وال تزال تبذل( الجهود لتوعية املجتمع باألرضار 

الناجمة عن مثل هذه املمارســات.  فاإلنسان مسؤول 

عن صحته، ويجب عليه أن يراعــي أثر ما يقوم به من 

ممارســات عىل صحته. وبدون إغفال هــذه العوامل، 

يجــب أال يغيب علينا ما أثبتته األبحاث بأن االعتماد عىل 

الحفاظ  الكاملة يف  منهجية تحميل الشخص املسؤولية 

عىل صحته، قد ال تؤدي إىل النتيجة املطلوبة يف تحّســن 

الصحــة العامة للمجتمع، بل ربما تؤدي إىل ما يســمى 

بـ “لوم الضحيــة، victim blaming”، حيث يلقى الّلوم 

عىل املصابني دون األخذ باالعتبار عوامل ُمسببة خارجة 

عن سيطرتهم كاملحددات االجتماعية للصحة. حيث تُعد 

منهجية “لوم الضحية” مــن املنهجيّات غري امُلجدية يف 

بصحة أفضل )كذلك صحة فم وأســنان أفضل( مقارنة 

بأقرانهم من ذوي الدخل املحدود أو أولئك الذين يعيشون 

تحت حــد الفقر. وذلك ألن الفقر يحــد من الوصول إىل 

األطعمة الصحيــة واألحياء اآلمنــة والرعاية الصحية 

وغريهــا من محددات الصحة. كما يلعــب التعليم دوراً 

هاماً يف الصحة حيث أن الحاصلني عىل تعليم أفضل أقل 

عرضة لإلصابة بكثري من األمراض مقارنة بغري املتعلمني 

أو الحاصلني عىل مستوى تعليمي أقل. وينطبق ذلك عىل 

حد سواء إذا نظرنا ملحددات اجتماعية أخرى )صورة ١(. 

هذه الصورة توضح املحــددات االجتماعية للصحة عىل 

مستويات مختلفة.

ونحن يف اململكة العربية الســعودية )ولله الحمد واملنّة( 

نعيــش حقبًة ذهبيًة فيها العديد من فرص التحســني، 

متمثلة يف رؤية اململكــة 2٠3٠، والتي تصب يف مصلحة 

الوطــن واملواطن ولها عالقة وطيدة بتحســني الصحة 

العامة، خاصــة إذا ما نظرنا إليهــا بمنظور املحددات 

االجتماعيــة للصحة بما يف ذلك صحة الفم واألســنان. 

حيــث أن هناك الكثري من البيانــات التي إن تم جمعها 

وتحليلها بالطرق املناســبة ستُساعد عىل رسم الخطط 

وسن السياسات واللوائح العامة ذات العالقة بالصحة. 

ولتطوير خطة لتحســني املحددات االجتماعية للصحة 

العامة وصحة الفم واألسنان، علينا أن نقوم بـ:

١- جمع البيانات الوبائية لألمــراض لتحديد املحددات 

االجتماعيــة للصحة بما فيها صحة الفم واألســنان يف 

املجتمع.

2- وضع الخطط وبناء الرشاكات لالستفادة من املوارد 

املجتمعية املتاحة.

3- وضع املبادرات والســعي عىل تنفيذها بالرشاكة مع 

الجهات املختلفة.

4- تقييم التنفيذ وقياس تأثري املبادرات االجتماعية عىل 

مؤرشات مختلفه للصحة.

وختاماً، وجب التأكيد عىل أن حمالت التوعية والتثقيف 

لن تستطيع وحدها مواجهة مشاكل الصحة العامة )بما 

فيها الفم واألسنان( للمجتمع والقضاء عليها، بل يجب 

أن تكون البيئة التي يعيش فيها أفراد املجتمع ويتلقون 

تعليمهم ويعملون بها بيئة داعمة ومعززة للصحة. ومن 

األمثلة البسيطة هو سن السياسات التي تُلزم مؤسسات 

الصحية خالل  األغذية  العمل والتعليم وغريها بتوفــري 

ساعات العمل وبأسعار مخّفضة ليكون بمقدور الجميع 

الحصول عليها. يف الختــام أدعو الله يل ولكم بأن نكون 

عوناً لهذه البالد وأن نسعى جميعاً لتحقيق رؤية تنبض 

بالحياة لحكومٍة وشعٍب يستحقان ذلك 

)املحددات االجتماعية للصحة(
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Invasive den- )     إن النهج التقليدي ‘بالتدخل الجراحي’ 

tistry approach( املتعــارف عليه منــذ عقود يف معالجة 

 drill and( ’تسوس األسنان هو عن طريق ‘الحفر والحشو

fill( حيث يزال جزُء من الســن املصــاب، ويمألُ التجويف 

بحشوة األسنان. ولهذا النهج ســلبيات عّدة: إحداها عند 

إزالة الجزء املصاب من السن بالتسوس فإن إزالة قسم من 

الجزء السليم أمر ال مفر منه، خاصة عند معالجة تسوسات 

األســطح الجانبية التي بني األسنان الخلفية مما يؤدي إىل 

إضعاف بُنية الســن. باإلضافة إىل أن هذه الطريقة تتطلب 

– ويف كثري مــن األحيان – إعطاء َحْقــن مخدر موضعي 

للتحكم يف األلم، الذي بــدوره قد يؤدي إىل تثبيط املرىض ملا 

يصاحب ذلــك من قلق وخوف وألم من ِقبل املريض خاصة 

األطفال. عالوة عىل ذلك، تســتخدم هــذه الطريقة أدوات 

ومعدات جراحية مكلفة، تحتاج إىل تعقيم بعد كل مريض، 

كما تحتاج إىل أفراد مدربني لضمان سالمة عالية للمرىض، 

ومكافحة العدوى.

     ومع التطورات الحديثة يف علم تســوس األسنان توصل 

البحث يف طب األسنان الحديث – يف اآلونة األخرية – إىل نهج 

جديد يف معالجة التســوس، يقلل من الســلبيات املذكورة 

آنفا، ويقدم فتحا جديداً للمرىض واملهنيني عىل حد ســواء. 

والواقع أن هذا النهج أتى أيضا من فهم أكرب لعملية تكون 

تسوس األســنان التي اتضح أنها عملية متعددة العوامل 

التدخل المجهري لتسوس األسنان الحديث قد ينهي معاناة 
المرضى من العالج التقليدي »بالحفر والحشو«

يُعد تســوس األسنان مشــكلة صحية كبيرة عالمياً ومحلياً، خاصة 

عند األطفال والمراهقين، حيث تتراوح نســبة اإلصابة به بين طالب 

المدارس حســب إحصائيات منظمة الصحة العالمية ما بين ٦٠ إلى 

٩٠%. أما نســبتها في المملكة العربية السعودية فقد تكون ُمماثلة 

أو تزيــد. لذلك دعت الحاجــة إلى معالجة هذه المشــكلة والحد من 

انتشارها.

– وهذا غري عملّ – وزيارات متكررة لعيادة األســنان، مما 

يؤدي يف نهاية املطاف إىل زيادة التكلفة، وتقليل الفعالية.

     وحديثا فهناك تدخالت عالجية ذات فعالية عالية أخرى 

Mi- )مثل معالجة التســوس بـ ‘التدخل امليكروسكوبي’ 

cro-invasive approach(. تتمثــل هــذه الطريقة بعالج 

 .)Resin infiltration( ’التسوس بتقنية ‘ارتشاح الحشوة

وتتطلب تهيئة ســطح الســن املصاب باستخدام حمض 

مخصص لفتح مســامات املينا وبالتايل إزالة ميكرومرتات 

من أنسجة السن املصاب، ومن هنا ُعِرف عىل هذا املصطلح. 

إّن هذا التكييف لســطح الســن املصاب، وفتح املسامات 

يسمح ملادة حشوة الســن املنخفضة اللزوجة املستخدمة 

باالرتشاح من خالل هذه املسامات، وملء تجويف ما تحت 

الســطح الناتج من تسوس األســنان بدون حفر. ويمكن 

الطريقة كتدخل عالجــي مبّكر ملعالجة  اســتخدام هذه 

تسوسات األسنان املقترصة عىل املينا والثلث الخارجي من 

عاج السن.

     وتسهم هذه الطريقة الجديدة يف عالج تسوس األسنان 

يف مراحله املبكرة يف الحد من اإلزالة الزائدة لجزء من السن 

الغري مصاب. كما تســهم يف الحد مــن أعباء املراجعات 

والزيارات املصاحبة لحشــوات األســنان التقليدية وما 

يصاحبهــا من مضاعفات عىل املــدى الطويل مثل دورة 

الصيانة الرتميمية. عالوة عىل ذلك، ستساعد هذه الطريقة 

التحفظية عىل التقليل من املشــقة النســبية للمصابني 

املرتبطة باملعالجة بطريقة ‘حفر وحشــو األسنان، وهذا 

يقلــل من تكاليف اإلجراءات لعالج تســوس األســنان، 

والتقليــل من زيارات املصاب لعيادة األســنان عىل املدى 

الطويــل، مما يؤدي إىل التجنــب أو الحد من قلق املصاب 

وخوفه من عيادة األســنان، الناتج عن الزيارات املتكررة 

والتدخالت الجراحية التقليدية.

     وختاما يُحســن تســليط الضوء أكثر عــىل هذا النهج 

الدراســية لطب وعلوم األســنان،  التحفظي يف املقررات 

وتوفري أدواته، والحث عليه يف عيادات أسنان مراكز الرعاية 

الصحية، إلمكانية التدخل يف عالج تســوس األســنان يف 

مراحله املبكرة. وهذا يسهم يف الرقي بجودة الحياة، والحد 

من التكاليف مما يتماىش مع رؤية 2٠3٠ صحياً واقتصادياً 

لوطننا املعطاء واإلسهام يف تنميته 

الدكتور / الحسن بن علي الشهري
نائب أول - طب أسنان األطفال والصحة العامة لألسنان - وزارة الصحة

 

 

 

 

 

مما أدى إىل بلورة نموذج معالجة التســوس وتمحوره إىل 

النهج الجديد. 

     فبما أن تسوس األسنان يمر بمراحل عدة، بدايًة باألسطح 

الخارجية فــإن التدخل يف املراحــل األوىل من املرض يقلل 

الكثري من التبعات التي ذُكرت سابقاً. إذا اُكتشف يف مراحله 

Non-in- )املبكرة، فإن هناك نهجاً عالجيــاً غري جراحي 

vasive approach( مثل الطالء بالفلورايد، بحيث يحد من 

انتشار التســوس، وبالتايل يمنع فقدان الجزء السليم من 

السن املصاحب لعملية إصالح تســوس األسنان بالتدخل 

الجراحي التقليدي. ومع كل مــا تحمله هذه الطريقة من 

مزايا إال أنها تتطلب من املريض امتثاال وانضباطا عاليا جدا 

 

 

 
طريقة الحشو باالرتشاح

تخريش السطح املصاب

الحشو باالرتشاح لألسنان األمامية

الحشو باالرتشاح إلزالة العيوب الخلقية
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نسمع كثريا بأن الطب مهنة إنسانية تعنى بالبرش وتقدم 

العناية والعالج واملساعدة لإلنســان املريض دون النظر 

إىل أي أمــر آخر ســواء كان ذلك األمــر لتحقيق ثروة أو 

إلختالف دين أوجنس أوفكر بني الناس وهي كذلك بحق، 

ولكن يبدو أن هذا املفهوم بــدأ أو كاد يتالىش عند بعض 

املراكز واملستشــفيات الخاصة بسبب اإلغراء املادي حتى 

 أصبحت تعنى بالدخل أكثر من عنايتها باملريض نفســه.

ولتصحيح املسار وإثارة املسألة للتنبيه بخطأ املسلك وبحكم 

عمل وخربتي كطبيب إستشاري يف هذا املجال  لفرتة طويلة 

أرى أنه من الواجب عل وبعد مالحظتي وكثري من زمالئي 

ملا قد يالقيه بعض املرىض واملراجعني لعيادات األســنان 

الخاصة من بعض اإلستغالل وربما لسوء العالج كذلك أود 

أن أشري اىل بعض مواضع الخلل يف هذا األمر لعل ذلك يكون 

خطوة يف طريق التصحيح، وللحذر مما قد يقع لإلنســان 

 املراجع لبعض هذه املراكز من  اإلســتغالل وسوء العالج.

هناك عنــارص مهمة تؤثر يف جودة العــالج الذي يقدمه 

املركز أو عيادة األســنان الخاصة ومنها عىل سبيل املثال 

ال الحرص مايل:

١- فقدان التأهيل العلمــي الكايف للعاملني يف هذه املراكز 

من األطباء والفنيني.

مهالً ياعيادات األسنان

في زمن أصبحت فيه مهنة الطب تجارة رائجة بضاعتها هي اإلنســان 

وأســواقها هي المراكز والعيادات الطبية الخاصــة وأرباحها مغرية 

وزبائنها كثر، والشــاهد على ذلك التنافس الشــديد بين هذه المراكز 

وإنتشارها بشكل واسع، حتى صارت تتزاحم في المدن بشكل واضح، وأصبحت 

 تجــارة تنافــس أنــواع التجارات األخــرى في مســتوى الدخل وعــدد الزبائن.

ولكن الملفــت أن كثير من هذه المراكز الطبية الخاصة ومنها مراكز األســنان 

المنتشرة في طول المملكة وعرضها  توفر الكثير للمريض ولكن بعضها 

قد يفتقد إلى المهنية في العمل واألمانة في التعامل.

الدكتور / سعد بن سعيد الحويزي الشهراني
إستشاري طب وإصالح األسنان

  مجمع امللك فهد الطبي العسكري بالظهران

2- أولوية الدخل املادي لدى بعض هذه املراكز واإلهتمام 

به أكثر من خدمة املرىض وجودة العالج املقدمة لهم.

3- كثرة الدعاية اإلعالمية الزائفة وغري الحقيقة واملبالغ 

فيها لبعض هذه املراكز.

4- لجــوء بعض املراكز اىل التعاقد مــع األطباء بطريقة 

النسبة الشهرية من دخل العالج املقدم بواسطة الطبيب 

بدون راتب شــهري مما يؤدي بالطبيــب إىل زيادة أعداد 

املرىض وضغط الوقت عىل حســاب الجودة ودقة العالج 

وذلك لتحقيق نسبة أعىل ودخل أكرب.

5- عدم اإلهتمام بجودة التعقيم والحد من انتشار العدوى 

والنظافة بشكل عام.

6- عدم اإلهتمام بجودة املواد الطبية املختارة واملستخدمة 

يف عــالج املرىض نظــراً لتفاوت أســعارها تبعا لتفاوت 

جودتها.

7- مــن وســائل جــذب املــرىض االهتمــام بفخامة 

وجمال املراكــز والعناية بديكوراتهــا وتزيينها بالتحف 

واإلكسســوارات دون الرتكيز عىل تأهيل العاملني ورفع 

جودة العالج والخدمة املقدمة.

8-ربمــا بعض هذه املراكــز والعيادات تفتقــد األمانة 

والصدق يف التعامل وعدم اإلســتغالل ، والنصح للمريض 

وعدم تحميله تكاليف إضافية لفحوصات وأدوية وصور 

إشعاعية ال حاجة لها لغرض زيادة الدخل.

9- وضــع هدف )مبلغ( شــهري يتحتم عــىل  الطبيب 

تحقيقه للمركز وإال تم إنذاره ومن ثم إنهاء التعاقد معه 

بغض النظر عما قــد يؤدي اليه تحقيق هذا الهدف املادي 

من عدم جودة العالج والتحايل عىل املرىض.

١٠- ومما تجدر اإلشــارة اليه أن عدد حامل الشهادات 

املزورة من املمارســني الصحيني والذيــن تم ضبطهم يف 

اململكة من قبل الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية 

منذ إنشــاء الهيئة يف العام ١4١3هـــ  بلغ 3٠26 مزورا 

أغلبهم يف القطاع الخاص.

١١- قد يتبادر ســؤال اىل الذهن عــن حكم دخل بعض 

هــذه املراكــز مــن الناحيــة الرشعية هل هــو حالل 

أم حــرام  خصوصــا تلك املراكــز التي تســتويف أجرة 

العــالج مــن املريض كاملــة دون نقص وتقــدم له يف 

 املقابــل عالج خاطــئ أو ناقص أويسء أو مغشــوش..

فنَي   ولعل اإلجابــة نجدها يف قول الله تعاىل:  ﴿َويٌل ِللُمَطفِّ

الَّذيــَن إِذَا اكتالوا َعىَل النّاِس يَســتَوفوَن  َوإِذا كالوُهم أَو 

َوَزنوُهم يُخرِسوَن﴾.

وبعد أن عرضنا املشكلة وأبرزنا مكامن الخلل يف بعض 

هذه العيادات واملراكز نشــري اىل بعض الحلول لتحسني 

الخدمــة العالجية املقدمة يف هــذه العيادات وتصحيح 

أوضاعها :

١- الرتكيز عىل أخالقيات مهنة الطب بشــكل عام ومهنة 

طب األســنان بشــكل خاص وإبراز جانبها اإلنســاني 

والدينــي واألخالقي من خالل تدريس ذلك يف كليات الطب 

وكذلك عرض وإشاعة ذلك عن طريق النشاطات العلمية 

الشهرية والسنوية يف املدن والقرى.

2- تشــجيع وحث هذه العيادات واملراكــز الطبية عىل 

اســتقطاب الشــباب الســعودي املؤهل يف كليات الطب 

املرموقة سواء كان ذلك داخلياً أو خارجياً.

3- تســهيل اإلســتفادة من خربات األطباء واألســاتذة 

بالجامعات واملستشفيات الحكومية الكبرية لهذه املراكز 

إما بدوام جزئي أو عن طريق اإلرشاف واإلرشاد والتقييم.

3- وضع آلية من قبل الجهات والوزارات املعنية بالتطوير 

الطبي وذلك لتقييم العاملني بهذه املراكز بشــكل دوري 

وتأهليهم علمياً وعملياً.

4- وضع مســتويات تصنيف معينــه )ranking( لهذه 

املراكز تكون ظاهرة للمريض واملراجع تربز مستوى هذه 

املراكز وجودة الخدمــة املقدمة وأهلية العاملني بها لكي 

يتســنى للمريض اختيار األفضل كاإلختيار  بني الفنادق 

حسب عدد النجوم لها.

5-ضبط األسعار حســب معايري معينة تشمل تصنيف 

املركز  ومســتوى تعليم العاملني به ومســتوى العناية 

بالتعقيــم والنظافة وجــودة املواد الطبية املســتعملة 

والخدمة املقدمه .

6-فتح قنوات التواصل بــني الوزارة املعنية وبني املواطن 

للبالغ والشكوى وإبداء املالحظات وتفعيل مبدأ املحاسبة 

والتعويض عن أي تقصري أو خطأ طبي.

7- تعليق عمل املراكز املخالفــة والغري ملتزمه باملعايري 

وجودة الخدمة املطلوبة.

ويف الختــام يجدر التنويه بأنه مــن الواجب الوطني 

واإلنســاني والديني واألخالقي عىل مالك هذه املراكز 

مراعاة الكسب الحالل وأن اليغفلون عن ذلك يف خضم 

ســباق الحصول عىل الدخل األعىل وزيادة رأس املال 

دون مراعاة ملايتم تقديمه من خدمات عالجية متميزة 

وعىل أعــىل املعايري الطبية العاملية والرقي املســتمر  

بالعاملني بها من خــالل إختيار الكادر الطبي املؤهل 

تأهيال علمياً جيداً ومن ثم التعليم والتدريب املســتمر 

له 
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هذه مقالة أحببت املشــاركة فيها عن معاناة 
بعــض الطلبــة - وأنا منهم - مــن صعوبة 
عديدة  ألسباب  لعالجهم  مرىض  عىل  الحصول 
منها : خوف املريض من العالج عىل يد طالب 
وكذلك تصغري بعض املرىض للطلبة وأنهم انما 
يتعلمون  علينا – كما يقول الكثري من املرىض  

- وغري ذلك .
وهذه بعض الخطوات لجعل املراجعني يثقون 

بالطالب : 
أوال : عىل الطالب أن يكون حسن الدين والخلق 
فهذا من أعظم ما يجعل املريض يثق به ويرتاح 

معه .
ثانيــا : ال تعــد املريض بوعود ال تســتطيع 
تحقيقها له وانما كن رصيحاً معه من البداية .
ثالثا : بعــض األحيان نحــن الطلبة نجد أن 
املتطلبات تشكل علينا ضغطاً شديداً وهذا بحد 
ذاته ليس ســبباً يف أن نكذب عىل املريض بل 
يجب علينا أن نبني له ما يمكننا فعله معه قبل 

بدأ العالج .
رابعا : الدعاء والتوكل وحسن الظن بالله وهذا 
قبل كل ما مىض زد عــىل ذلك أنه عبادة فأنت 
تتعبد ويف نفس الوقت تستعني بالله عىل قضاء 

حوائجك .
خامســا : العناية باملريض مــن قبل دخوله 
للعيــادة وحتى وقت خروجه منها والتبســم 
يف وجهه واحرتامه فهذه أســباب تجعله يحب 
العيادة ومقدم الرعاية الصحية وال شك يف ذلك 
فأنت اذا ذهبت للعيــادات الخاصة رأيت مثل 

ذلك وأكثر .
سادســا : ثقف املــرىض بمــا يفهمونه من 

تخصصك كل حسب سعة فهمه واطالعه .
سابعا : عالج املريض بقدر الوقت الذي يناسبك 

ويناسبه وال تأخذ وقتاً أكثر من الالزم فتعطله 
وقد تجعله ال يعود اليك .

ثامنــا : بعد العالج بيــوم تواصل مع املريض 
وتطمن عليه واســأله عن صحته مما يجعله 

يثق بمن يعالجه .
تاســعا : اجعل املريض يتكلم عنك بما تحبه 
عنــد الناس فهذه دعايــة مجانية لك عزيزي 
الطالب وذلك بتقديم الخدمة العالجية بطريقة 

احرتافية .
التواصل  باســتغالل وســائل  : عليك  عارشا 
االجتماعي وذلك بأمور منها : نرش املعلومات 
التثقيفيــة والتوعوية للمــرىض وكذلك نرش 
حاالتــك التي وثقتهــا )بعد أخــذ االذن من 

املريض(.
الحــادي عرش : قــد ال يتبع بعــض املرىض 
تعليماتــك بعــد العالج فال تنزعــج من ذلك 
املريض ونصحه  وتتضجر بل عليك بتوجيــه 

بحكمة وحسن خلق .
الثاني عرش : ال تسقط عىل زمالئك لدى املرىض 
يأخذون صورة ســيئة عنك   يجعلهــم  فهذا 
وكذلك تخرس زمالئك بــل اذا رأيت من زميلك 
تقصرياً فعليك بتوجيهه وتبيني ذلك له فاملؤمن 

مرآة أخيه .
الثالث عرش : عليك أخي الطالب أن تكون مهتما 

بمظهرك الخارجي فاملظهر بوابة للمخرب .
أخريا : عليك بمعاملــة املرىض معاملة واحدة 
يف تقديم الرعاية الصحية لهم فال عنرصية يف 

العالج ) مذهبية أو طائفية أو عرقية ... ( .
يف ختام هذه املقالة أذكرك أخي الطالب أن خري 
الناس أنفعهــم للناس ومن يخالطهم فال بد أن 
يصيبه من األذى بقــدر مخالطتهم  فال بد من 

الصرب واقتد بنبيك محمد صىل الله عليه وسلم 

د/ أحمد عبدالرحمن الضويحي
طبيب امتياز - جامعة املجمعة

كيف نعزز ثقة المريض بطلبة 
طب األسنان؟

يســر مجلة »آفاق طب األسنان« أن تستضيف سعادة األستاذ/ ايلي أبو شــديد الرئيس التنفيذي لشركة الرعاية 

والتخطيط )CARE( »من الشركات الراعية األساسية للمؤتمر« من خالل هذا اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر 

السعودي العالمي لطب األسنان SIDC 2018 حيث كان لنا معه الحوار التالي:

)CARE( الرئيس التنفيذي لشركة الرعاية والتخطيط

حبذا لو تعرفون القراء الكرام أكثر املنتجات مبيعاً يف 

رشكتكم والتي تختصون بها دون غريكم؟

الحلول الرقمية املتكاملة من أجهزة وبرامج يف مجال 

تعليم وإدارة طب األسنان.

 كلمة أخرية توجهونها عرب »آفاق طب األسنان«؟

إن التطور التقني والتكنولوجي الثوري والرسيع له أثر 

كبري يف مجاالت طب األســنان املختلفة والتي تؤثر كثرياً 

ورسيعاً عىل جودة الخدمة املقدمــة ورسعتها. نفتخر 

نحن رشكــة الرعاية والتخطيــط بكوننا من الرشكات 

القليلة والرائــدة التي تتابع وعن كثب التقنيات الحديثة 

وتحــرص عىل تقديم أحــدث ما هو متوفــر للنهوض 

باســتمرار باملســتوى املعريف والعالجي يف مجال طب 

األسنان والذي يتماىش مع الرؤية 2٠3٠ للمملكة العربية 

السعودية. نتمنى للجميع التوفيق وشكراً لالستضافة 

  نرحب بكم يف مجلة آفاق طب األسنان ونود التعريف 

بالرشكة التي تمثلونها وتاريخها املحل والعاملي؟

املستشــفيات  لتجهيز  والتخطيط  الرعايــة  رشكة 

الرائدة  املحدودة CARE هي إحدى الــرشكات الوطنية 

املتكاملة  الطبية  والحلول  املشــاريع  بمجال  واملختصة 

والتي ترتكز خدماتها يف توفري الخدمات الطبية بما يتالئم 

مع حاجة وتطور السوق الطبي املحل واإلقليمي. تتجه 

خربات رشكة الرعاية وموظفيها يف تقديم حلول متكاملة 

للمستشفيات واملنشآت الطبية ومراكز وعيادات األسنان 

ومعدات طب األسنان ومراكز األبحاث العلمية واملنشآت 

األكاديمية وخدمات صيانة املعدات الطبية.

العلمية  املعــارض  من وجهــة نظركم ملن تكــون 

والتجارية أكثر أهمية للعارض أو للزائر؟

الجمع بني الحلــول والتقنيات الحديثــة واملنتجات 

املميزة له أثــر ونفع كبري لجميــع املهتمني يف مجاالت 

طب األســنان املتعددة وهذا هو الهدف من هذا املعرض. 

فالعارض يهمه جذب وجلــب اهتمام الزائر وعرض ما 

لديه من منتجات وبرامــج،  والزائر يرغب بمعرفة كل 

جديد يف مجاله وإيجاد ما يمكن أن يســاعده يف تقديم 

خدمة أفضل وجودة أعىل لعمالئه.

هل لديكم اقرتاحات حول املعرض للسنوات القادمة؟

لقد تطور املعرض بشــكل كبري جداً خالل السنوات 

املاضية وهذا ما نلحظه يف هذا املعرض.

هناك دائماً مجال للتطوير ونقرتح ما يل:

- إيجــاد آليات مؤتمــة بالكامل للتســجيل والدفع 

وطباعــة بطاقات الدخــول والتواصل بــني الرشكات 

العارضة وزوار املعرض.

- املزيد من التســويق باستخدام وســائل التواصل 

التي  املحــارضات  للمؤتمر ولحضور  للدعــوة  وغريها 

تعقدها الرشكات داخل املعرض 

 »                       « طب األسنان تستضيف:

الدكتور قيرص كباش مدير التحرير مع األستاذ إيل أبوشديد
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املــرأة باملرض فإنهــا تأخذ إجازة  عندما تصاب 

مرضية ملراجعة الطبيب والعــالج، وللقيام باألعمال 

املنزلية املؤجلة، إال أن الرجل يســتغل اإلجازة املرضية 

للبقاء يف الفراش والتألم من املرض فقط.

ويبدو أن هذه الحالة تحدث لسببني: طبي ونفيس، 

يشريان إىل أن الطبيعة منحت جسم املرأة حماية أقوى، 

ألن »الجنس الضعيف« الذي يتحمل مسئولية اإلنجاب 

يجرب الجسم عىل العمل بأقىص قدراته. وبما أن املرأة 

تنقل امليكروبات املرضية إىل ذريتها، فيجب أن يتمتع 

جســمها بمقاومة ثابتة للعوامــل الضارة، ونرشت 

يف مجلــة Brain، Behavior and Immunity، نتائج 

تجارب أجريت عىل الفرئان املخربية يف مستشفى مايو 

بمدينة روتشيسرت بالواليات املتحدة.

وجرت مراقبة سلوك فرئان مصابة بساللة مشابهة 

لســاللة األنفلونزا، وتبني أن أعــراض املرض تظهر 

عىل الذكور بدرجة أكثر شــدة من اإلناث، حيث كانت 

أعراض الحمى وااللتهابات أوضح لدى ذكور الفرئان 

التي احتاجت فرتة زمنية أطول للشفاء.

وكشــفت دراســة مفصلة عالقة شــدة املرض 

بمستوى هرمون التستوستريون، فكلما كان مستوى 

الهرمون عاليا، كانت مقاومة الجسم أضعف والعكس 

صحيح، ويعتقد الخرباء أن نفس اليء تماما موجود 

عند البرش 

ب في التفاح  اكتشاف مركَّ
يبطئ من الشيخوخة

النساء يتحملن المرض 
بصورة أفضل من الرجال

كشــف بحث جديد عن مجموعة طبيعيــة موجودة يف 
العديد من أنواع الفاكهة، مثل التفاح والفراولة والخضوات 

التي يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة.
ووفقاً ملوقع صحيفــة “ديل ميل” الربيطانية، يمكن أن 
يساعد مركب طبيعي يسمى “فيستني” يف التفاح عىل إبطاء 
الشــيخوخة، عن طريق وقف العوامل الرئيســية يف عملية 

الشيخوخة.
وأوضح الباحثون أنه عندما تدخــل خلية ما إىل مرحلة 
“شــيخوخة الخاليا” فإنها لم تعد قادرة عىل االنقســام، 
وعندما يحدث ذلك يف نهاية املطاف تطلق الخلية إشــارات 
التهابيــة تدفع جهاز املناعة إىل “إزالــة” الخاليا املتضرة، 
ولكن مع تقدمنا يف العمر تصبح أنظمتنا املناعية أقل قدرة 
للقيام بذلك، ويرتتب عىل ذلك تراكم الخاليا التالفة ما يؤدي 

إىل التهاب منخفض املستوى ثم تفكك األنسجة.
Nature Medi- التــي نــرشت يف  الدراســة،  “وخالل 

cine”، الحظ العلماء يف كلية الطب بجامعة مينيســوتا ىف 
مينيابوليس، أن مركباً طبيعياً يســمى “فيستني” ىف التفاح 
يســتهدف ويدمر الخاليا املتشــيخة إلبطاء أو منع عملية 
الشيخوخة ويمكن أن يطيل عمر الفرد بشكل فعال ويحسن 

صحته.
ووجدت دراسة حديثة أن تناول األطعمة الغنية باأللياف 

يمكن أن تدعم صحة الدماغ.
وأضاف الباحثــون أن العالم اليوم يتوجه نحو العالجات 

الطبيعية لتقليل خطر اإلصابة باألمراض مثل الرسطان 

الحفاظ على سالمة البصر يدعم 
الصحة العقلية في سن متقدمة

الفستق الحلبي 
لقوة الذاكرة 
وصحة األمعاء

يعترب الفســتق الحلبي أحد أبــرز أنواع 
العالية.  الغذائية  بقيمته  ويتميز  املكرسات، 
إنه غني بالفيتامينات واألمالح املعدنية، مثل 
الفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم، إضافة 
إىل األلياف والربوتينات والنشاء، مما يجعله 

مفيداً جداً للصحة.
يحافــظ الفســتق الحلبي عــىل صحة 
الجهاز الهضمي، ويحمي من عرس الهضم، 
يف  السموم  تراكم  دون  واإلمســاك، ويحول 
الجسم. كما يحمي من مشكلة الوزن الزائد 
ألنه يزيد الشعور بالشبع. وهو يحتوي عىل 
نسبة عالية من الزيوت الدهنية غري املشبعة، 
فيحمــي من التعرض للجلطــات الدماغية 

وينشط الدورة الدموية.
والفســتق الحلبي غني بالفوسفور املهم 
الرتكيز،  زيادة  يســاعد عىل  بحيث  للدماغ، 
التذكر.  والفهم، واالســتيعاب والقدرة عىل 
كما يعترب من أفضل أنــواع املكرّسات املدّرة 

للحليب، ولذلك يوىص به للنساء املرضعات.
إنــه قــادر أيضــاً عىل خفــض معدل 
الكولسرتول الضار يف الجسم، والحؤول دون 
انســداد األوعية الدموية وتصلب الرشايني. 
وهو يحمي مــن النوع الثانــي من مرض 
الســكري بفضل تحفيز إنتاج األنســولني 
وضبط معدل السكر يف الدم. الفستق الحلبي 
مفيد أيضاً ملنع الشــعور باملغص، وتخفيف 

الغثيان، والحؤول دون حموضة املعدة 

ذكرت دراســة أمريكية جديــدة أن ضعف البرص قد 

يرّسع وترية تدهور االدراك لدى كبار السن. وقالت ديان 

تشينج قائدة فريق البحث من كلية الطب بجامعة ميامي 

ميلر ان هذه النتائج تظهر أن إجراءات تصحيح األبصار 

مثل اقتناء نظارة جديدة أو الخضوع لجراحة لعالج إعتام 

عدســة العني قد يكون لها أثر يف الحفاظ عىل الوظائف 

اإلدراكية لدى كبار السن.

وقالت يف مقابلة عرب الهاتف: “االهتمام بالبرص مهّم 

من أجل الحفاظ عىل سالمة الذهن”.

وكتب فريق الدراسة يف دورية “طب العيون” أن ضعف 

البرص وتراجع االدراك شائعان لدى كبار السن ويرتبطان 

ببعضهما البعض لكن مســألة تأثري البرص عىل االدراك 

والعكس لم تكن واضحة.

ولدراســة األمر فحص فريق تشينج 252٠ بالغاً عىل 

مدى ثمانيــة أعوام وفحصوا حالة البرص واإلدراك لديهم 

ســنوياً. وطوال فرتة الدراســة كان تدهــور البرص يف 

املتوســط يعني عدم القدرة عىل قراءة العالمات عىل أحد 

سطور مقياس قوة اإلبصار 
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قالت هيئة صحية أوروبية إن متوسط األعمار يف أوروبا 
مرتفع، لكنها حــّذرت من أن هذا التقــدم تهّدده عوامل 

خطرة، بما يف ذلك التدخني وارتفاع معدالت البدانة.
وذكر تقرير الصحــة األوروبي، أن متوســط العمر يف 
عام 2٠١5 كان 77.9 عامــاً، أي أطول بعام مما كان عليه 

املتوسط عام 2٠١٠.
ووفقاً للتقرير، فإن عمر املرأة أطول من متوسط العمر 
لــدى الرجال، وإن كانت الفجوة تقلصت إىل 6.6 ســنوات. 
وتعيش النساء يف أوروبا بمتوسط 8١ عاًما مقارنة بـ 74.5 

عاماً للرجال.
ووافقت الــدول األعضاء يف املنطقــة األوروبية ملنظمة 
الصحة العاملية عام 2٠١2 عىل ســتة أهداف رئيسية لعام 
2٠2٠، بما يف ذلك الحد من معدالت الوفيات املبكرة، وزيادة 
متوسط العمر املتوقع، وتعزيز الوصول الشامل إىل الرعاية 
الصحيــة. وقالت املنظمــة، إن التدخني وتنــاول الكحول 
والسمنة من بني عوامل الخطر املرتبطة بنمط الحياة، والتي 
يمكن أن تعكس التقدم نحــو تحقيق أهداف الصحة لعام 
2٠2٠. وسجل تقرير الصحة األوروبي، الذي ينرش كل ثالث 
سنوات، تقدما يف الحد من الوفيات املبكرة من أربعة أمراض 
مزمنة وهي أمراض القلــب واألوعية الدموية، والرسطان، 

والسكري، وأمراض الجهاز التنفيس 

يعترب تناول البيض مهماً لصحة العني ألنه يمنع اإلصابة 
بالضمور البقعي الذي قد يصيب العني، ويحتوي عىل املواد 

املغذية الرضورية للحماية من إعتام عدسة العني.
البيض مفيد أيضاً للتخلص من الوزن الزائد ألنه يجعلنا 
نشعر بالشــبع لفرتة طويلة ويحول بالتايل دون اللقمشة. 
ويعترب البيض مثالياً للرياضيني ألنه يســاعد عىل بناء قوة 
عضلية جيدة ويحول دون فقدانها. كما يحتوي البيض عىل 
الفيتامني “د” القابل للذوبان يف الدهون، الذي يزيد من قوة 

العظام ويقلل من خطر اإلصابة برتقق العظام.
يحتوي البيض أيضاً عىل مــادة الكولني املهمة لوظائف 
الدماغ ألن هذه املادة تنظم عمل الجهاز العصبي، وتســاعد 

يف الحفاظ عىل أغشية الخاليا يف الدماغ 

الجلوس لفترات طويلة قد 
يتسبب بـ14 مرضًا

التدخين والسمنة يهددان 
متوسط أعمال األوروبيين

البيض لصحة العين والدماغ

الجلوس  أن  األمريكية  كشفت دراسة لجمعية الرسطان 
لفرتات طويلة قد يقتل اإلنسان يف حال عدم ممارسة الرياضة 
بصورة منتظمة، مشرية إىل أن الجلوس ملدة 6 ساعات يف اليوم 
أو أكثر، قد يصيب اإلنسان بـ١4 مرضاً قاتالً. وقال باحثون 
يف جمعية الرسطان األمريكية “إن الجلوس قد يقتلك بنحو 
١4 مرضاً، بما يف ذلك الرسطان، وأمراض القلب، والســكتة 
الدماغية، والسكر، وأمراض الكىل املزمنة، ومرض االنسداد 
الرئوي املزمن، وأمراض الرئة والكبــد، والقرحة الهضمية 
وغريه من أمراض الجهاز الهضمي، فضال عن مرض الشلل 
العضالت  العصبيــة واضطرابات  الرعاش واالضطرابــات 
والعظــام.. وقد ينتهى األمر باإلنســان باالنتحار”. وقالت 
الدكتورة ألبا باتل الباحثة الرئيســية ومديرة اســرتاتيجية 
دراســة الوقاية من مرض الرسطان “إن الرسائل البسيطة 
هي أننا يجب أن ننتحرك أكثر.. فكلما انخفضت ســاعات 
الجلوس، كلما كان ذلك أفضل، فكرس ســاعة من الجلوس 
بدقيقتني من النشــاط الخفيف يمكن أن يحسن مستويات 

الكوليسرتول والسكر يف الدم، إىل جانب ضغط الدم”.
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قلة ساعات النوم.. 
اضطرابات على مراحل!

كيف تحتفظ بالخضر 
الورقية طازجة من 

التلف؟
األطباق  الطازجة  الورقية  الخضوات  تجعل 
شــهية وغنية باأللوان. غري أنــه من الصعب 

إبقائها طازجة ألنها تتلف رسيعاً.
إذن، ماذا تفعل إلبطاء تلف الخض الورقية؟

عندما يكــون لديك ريحــان أو بقدونس أو 
ثوم معمر لن تستطيع استخدامها مبارشة قم 
بقطع نهايات جذعها حيث تنمو البكترييا التي 

تتسبب يف الذبول.
وبعد ذلك قــم بلف الخــضوات الورقية يف 
منشفة رطبة وضع الحزمة يف كيس بالستيكي 
وأغلقه بإحكام قبل وضعه يف املجمد، بحســب 
الطعام.  أملانية تدعو لحســن استغالل  مبادرة 
وتســاعد هــذه الطريقة يف احتفــاظ الخض 
برطوبتها وتظل يف حالة جيدة للطهي أليام قليلة 

أكثر 

النوم وســيلة رضورية وحاجة ملّحة تضمن بقاء جســم 
الحيوية بالشكل الصحيح،  لتعمل وظائفه  اإلنســان متوازناً 
حيُث إّن اإلنســان الطبيعي مع قلة عدد ساعات النوم يشعُر 
بقليل من عدم االتزان املصحوب أحيانا ببعض االرتباك، ولكن 

ماذا عن عدم النوم؟

فعقب مرور 6 ساعات تقريباً عىل ليلة بال نوم يحاول الجسم 
جاهداً التأقلــم مع التوتر الذي يحدث له بعد قضاء ليلة كاملة 
بال نوم، فيلجأ إلفراز كميــات أكرب من هرمون »الكورتيزول« 

الذي ينتج عنه اإلحساس بالقلق والتوتر واالرتباك.

أما بعــد مرور ١2 ســاعة تقريباً، يبدأ املــخ بالتخل عن 
الوظائف الذهنية غري الضورية كالقدرة عىل اتخاذ القرارات 
وتحديدها، أو القيام برد الفعل املناسب، فيشعر اإلنسان بأنه 

ليس يف كامل وعيه.

وبعد مرور 24 ســاعة وانتهاء يوم كامــل بال نوم، يفاجأ 
اإلنســان حينها بنشــاط غري طبيعي يكون مفرطاً وحيوياً، 
بل ويشــعر بأنه أصبح أكثر إنتاجية ونشاطا، وأن العالم من 
حولــه أصبح أفضل كثرياً ويرجع ذلك إىل قيام املخ بإفراز مادة 
»الدوبامني« الكيميائية املســاعدة عىل زيادة مشاعر السعادة 
من أجل تعويــض افتقاده لراحة النوم، وهو يعتربُ إنذاراً أخرياً 
بــضورة اللجوء للنــوم يف الحال قبل أن تســوء الحال أكثر. 
أما بعد مرور 36 ســاعة بال نوم يشعر اإلنسان يف ذلك الوقت 
بضعف ووهن يف الذاكرة، حيث يحرص املخ عىل االحتفاظ فقط 

بالطاقة الضورية الالزمة للتعامل مع غياب النوم الكامل.
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اختارها لكم: الدكتور قيصر كباش

معلم اللغة العربية يوصي إبنه:

• ليس الفقري من فقد الذهب، فالفقري من فقد األخالق واألدب.

• إن كنت تشعر باأللم فأنت حي.. وإن كنت تشعر بألم اآلخرين فأنت إنسان.

• الكالم كالدواء إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل.

• األصدقاء القدامى كالذهب.. واألصدقاء الجدد كاألملاس.. فإذا حصلت عىل األملاس 

فال تنىس الذهب. 

ألنه حتى تحمل قطعة األملاس تحتاج لقاعدة من الذهب.

• إذا فشلت ذات يوم فغرّي أساليبك وليس مبادئك.. فاألشجار تغري أوراقها وليس جذورها 

أعلنــت إحدى الصحف عن جائزة ملن يســتطيع اإلجابة عىل هذا 
السؤال.

السؤال هو:
مواقــده.. يف  يبكــي  الشــمع  أرى  مــايل 

العســِل؟ فرقــِة  مــن  أْم  النــاِر  حرقــِة  مــن 
كثريون فكروا إن السبب هو األلم من حرقة النار،

وأجاب آخرون أن الســبب هو فرقة الشمع للعسل الذي كان معه 
لكن ما من أحد حصل عىل الجائزة.!

االّ حكيم واحد أجاب بقوله:
تجالَســُه أن  فاحــذْر  تجانَســُه  لــم  »مــن 

الِفتَــل« صحبــُة  إالّ  بالشــمِع  رضَّ  مــا 
وفعالً فاز بالجائزة.

نعم إن سبب بكاء الشــمع وجود يشء يف الشمع ليس من جنسه 
وهو الفتيلة التي ســتحرتق وتحرقه معها وهكــذا يجب علينا: 
انتقاء من نجالسه ويناســبنا من البرش حتى ال نحرتق بسببهم 

ونبكي يوماً ما حيث ال ينفع البكاء 

دموع الشمع

حكم وعبر:

قالت له والدته: إذا أكملت طعامك ســتخرج 

معي.

أكمل طعامه وقال لها: أمي هيا نذهب!؟

ردت عليه:

تأخر الوقت ويف الخارج شبحاً يأكل الصغار..

ال نستطيع الخروج اآلن..

جلس حزيناً وهو يسمع أصوات األطفال وهم 

يلهون يف الشارع ولم يلتهمهم يشء..

وتستمر الحكاية..

كرب قليالً ودخل املدرسة..

أخربهم املعلم أن من يحســن السلوك سوف 

يأخذه يف رحلة نهاية األسبوع..

للرحلة  املختاريــن  أول  ليكــون  بذل جهده 

وانتهى األسبوع وسأل معلمه:

متى نذهب إىل الرحلة!؟

أجابه معلمه: عن أي رحلة تتكلم!؟

وتستمر الحكاية..

يف البيت وجده أبوه يذاكر دروســه قال له إذا 

نجحت سوف أشرتي لك دراجة رائعة..

انتهى العام الــدرايس وكان األول عىل صفه 

سأل والده أين دراجتي!؟

قال له األب: الدراجة ستعرضك للحوادث دعك 

منها!!

وتستمر الحكاية..

كرب الولــد وأصبح بارعــاً يف الكذب والخداع 

والكل يسأل: من أين أتيت بهذا الخلق الذميم!؟

“كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته”

تأملوها جيداً..

ماذا نزرع يف نفوس أطفالنا من قيم..

ـُع تَتََطبَـّ ِبِطبَاِعُكــْم  أَبْناُؤُكــْم 

امَلرِجُع الَحيــاِة  َلُهــْم يف ِذي  أَنْتُــْم 

َمنَْهــٌل واألُُموَمــَة  األُبُــوََّة  إنَّ 

يَتََشــبَُّع ِفْكُرَها  الطُُّفوَلــُة  ِمنْــُه 

الطفولة والقيم

مهما أحسست – بالكرسة – أترك يف قلبك – فتحًة– ليدخل منها األمل

 وال ترىض أن تكون – مجروراً– ألحد مهما كان قريباً منك

 وكن دائماً – مرفوع الرأس – وال تثق بكل من ابتسم لك

 وانتبه – ألدوات النّصب – وال ترتك مستقبلك – مبنياً للمجهول – وال 

ترتّدد يف التعبري عن مشاعرك

فاملشاعر بعد أوانها تصبح – ممنوعة من الرصف - 
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أشهر 10 متاحف وصاالت عرض فنية في العالم

متحف برادو، مدريد، أسبانيا

متحف متروبوليتان للفنون، نيويورك، أمريكا

معرض أوفيزي، فلورنسا، إيطاليا

متحف الفاتيكان، الفاتيكان، إيطاليا

متحف ريكس، أمستردام، هولندا

متحف اللوفر باريس، فرنسا

متحف األكروبوليس، أثينا، اليونان

متحف اإلرميتاج، سان بطرسبرج، روسيا

المتحف البريطاني، لندن، بريطانيا

16

7

9

8

10

2

3

4

5

أكرب متحف ومجمع للبحوث يف العالم، تأسس عام 1846م، 

يحتوي عىل 137 مليون قطعة من مقتنياتها تحكي تفاصيل 

قصة أمريكا.

متحف ومعــرض للفنون وأحد أهم املتاحف عىل مســتوى 

أوروبــا، يحتضن العديد من الكنوز الفنيــة، ومقتنياته من 

أورع مجموعات العالم يف الفن األوروبي.

أســس عام 1870م ويعد من أشهر وأضخم متاحف العالم، 

يضم أكثر من مليوني تحفة آلثار من جميع الحضارات، وهو 

يفوق متحف اللوفر بمراحل من حيث الضخامة.

واحداً من أقدم وأشهر املتاحف الفنية يف العالم الغربي، يقع 

املعرض يف قرص ديغل أوفيزي وهو أحد قصور فلورنسا، وقد 

تم بناءه من قبل جورجيو فاساري عام 1560م.

من املتاحــف العاملية الفنية بمجموعاتهــا األثرية والفنية، 

تأســس عام 1506م، ويعرض مجموعة كبرية من األعمال 

التي تملكها كنيسة الرومان الكاثوليك.

تأســس املتحف يف الهاي عــام 1800م ثم نقــل بعدها إىل 

أمســرتدام عام 1808م، يعرض املتحــف أكرب مجموعة من 

الفن والتاريخ الهولندي.

من أهم املتاحف الفنية يف العالم وأكربها، ويحتوي عىل أكرب 

صالة عرض للفن عامليــاً، كان عبارة عن قلعة بناها فيليب 

أوغوســت عام 1190م تحولت الحقــاً إىل قرص ملكي عرف 

بإســم قرص اللوفر قطنه ملوك فرنسا، إىل أن تم تحويله إىل 

متحف يف عام 1793م.

واحد من أكرب املتحف األثرية يف أثينا، ونظراً لصغر حجمه تم 

تجديده بمبنى أكرب حجماً يف عام 2009م.

واحداً من أكــرب وأقدم املتاحف واملعــارض الفنية والبرشية 

والتاريخ والثقافة يف العالم، ويحتوي عىل 3 ماليني تحفة فنية.

وأحــد أهم املتاحــف يف تاريخ وثقافة البرش، تأســس عام 

1753م، ويحتوي عىل أكثــر من 13 مليون تحفة من جميع 

القارات وهو أكرب متحف يف اململكة املتحدة.

ــا  ــتقوله الحًق ــا س ــدث بم ــن املتح ــغل ع 1 - أن تنش

ــقطاته. ــه وس ــىل زالت ــًزا ع مرك

2 - أن تتثــاءب ويبــدو عليــك الشــعور بامللــل بالنظــر إىل 

الســاعة أو مســح القــدم عــىل األرض أو تفحــص أركان 

الغرفــة.

3 - أن تقــوم عــىل نحــو مســتمر بإنهــاء جمــل املتحدث؛ 

فهــو تــرصف ســمج ويعــد إهانــة رصيحــة للمتحدث.

4 - أن تتعــاىل عــىل محدثــك وتقلــل مــن قــدر إنجازاتــه؛ 

ــك  ــل إن ــال تق ــًدا ف ــا جي ــرأ كتابً ــه ق ــربك بأن ــإذا أخ ف

ــه! ــن كتاب ــم م ــر وأه ــا أكث ــرأت كتبً ق

ــك أو  ــدث مع ــن يتح ــا م ــة ال يتقنه ــدث بلغ 5 - أن تتح

ــا  ــا وال يفهمه ــة تفهمه ــات علمي ــتخدم مصطلح تس

ــوم. ــتعراض مذم ــن اس ــا م ــا فيه ــريك، مل غ

6 - أن تكــون ثرثــاًرا، فتســقط هيبتــك وأغلــق فمــك قبل 

أن يغلــق النــاس آذانهــم وفتــح أذنــك عنــد يفتــح النــاس 

أفواههــم والــكالم كالــدواء قليلــه ينفــع وكثــريه يــض 

)إذا قــل الخطــاب كثــر الصــواب(.

7 - أن تســتظرف وتــروي نكتـًـا تهاجــم فئــة أو جنســية 

أو ديــن معــني.

8 - أن تتحــدث مــع شــخصني يف وقــت واحــد؛ كأن تبــدأ 

الحديــث مــع أحدهمــا ثــم ترتكــه وتتحــدث مــع اآلخــر 

قبــل أن تنهــي حديثــك مــع األول.

ــخر  ــى ال يس ــك حت ــن نفس ــث ع ــر الحدي 9 - أن تكث

الحــارضون منــك.

أو  البذيئــة  األلفــاظ  حديثــك  يف  تســتخدم  أن   -  10

املســتحدثة.

11 - االهتمــام بشــخص بعينــه والحديــث الطويــل 

ــىل  ــوف وع ــع الضي ــم بجمي ــب أن تهت ــل يج ــه؛ ب مع

ــن  ــًدا م ــرف أح ــذي ال يع ــد ال ــف الجدي ــص الضي األخ

املدعويــن، اهتــم بــه حتــى يــزول عنــه الشــعور بالغربة 

ــراب. واالضط

ومتاعبــك  صحتــك  عــن  كثــريًا  تتحــدث  أن   -  12

ــك  ــرك ضيوف ــل، ات ــري املل ــث يث ــه حدي ــاكلك، إن ومش

ــعدهم،  ــك يس ــم فذل ــتمع إليه ــم أن تس ــون وتعل يتحدث

فاألنــا كريهــة ومنفــرة.

13 - أن تُشــِعر مــن يتحــدث معــك بــأن معلوماتــه دائًما 

خاطئــة باملقارنــة بمــا لديــك مــن معلومــات تســتمدها 

مــن مصــادر موثــوق بهــا.

14 - أن تصحــب أحاديثــك بإشــارات مــن يــدك أو 

حــركات عنيفــة مــن رأســك أو وجهــك فكثــرة

ــة  ــن وممارس ــظ لآلخري ــم املواع ــة يف تقدي 15 - املبالغ

ــه. ــة دور األب يف التوجي ــم وممارس ــتاذية عليه األس

16 - املبــادرة باالعــرتاض عــىل رأي أحدهــم؛ ألنــه 

ــىل  ــؤرًشا ع ــة أو م ــع وقاح ــك الرسي ــريى يف اعرتاض س

ــخصه! ــره لش ك

ــا  ــول: »أن ــة، كأن تق ــات القاطع ــتخدام الكلم 17 - اس

ــول!« ــا تق ــس م ــو عك ــح ه ــا، والص ــك تماًم أخالف

18 - أن تلقــن اآلخريــن كيــف يشــعرون أو كيــف 

ــد/ أو  يحســون، كأن تقــول: »ســتحب هــذا الــيء أكي

ــة«  ــك الرحل ــروق ل ــن ت ــا ل جزًم

من آداب الحديث

معهد سميثسونيان واشنطن، أمريكا
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وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان

في مناطق ومحافظات المملكة
محافظة العاصمة المقدسة 

د/ مشاري بن فرج العتيبي
m_alotaibi@hotmail.com

جوال: 0506526293

محافظة جدة
د/ سميرة مصطفى عسيالن 

sds.jeddah2016@gmail.com
جوال: 0555027107

منطقة الجوف
د/ بدر بن كريم الزارع

bkalzarea@ju.edu.sa
جوال: 0505391642

منطقة نجران 
د/ أحمد بن محمد العسيري

ahmedassiry@hotmail.com
جوال: 0504135127

محافظة بيشة 
د/ عبدالعزيز بن علي آل مستور

abduazizaa@moh.gov.sa
جوال:0556666569

منطقة القصيم
د/ خالد بن علي الطريفي

dr-traifi@hotmail.com
جوال:0504179997

منطقة عسير 
د/ ناصر بن محمد القحطاني

dr.nasser.m.alqahtani@gmail.com
جوال:0508598021

منطقة جازان 
د/ عبداهلل بن أحمد مشني

ameshni@jazanu.edu.sa 
جوال: 0535551090

محافظة الطائف
د/ فؤاد بن حسن الثبيتي

althobaitifouad@gmail.com
جوال:0563000021

منطقة المدينة المنورة
د/ مجدي بن محمد بلقرون

mbalquroun@moh.gov.sa

جوال:0569957595

محافظة الخبر
أ/ سامي بن محمد الفزع

samialfazae@yahoo.com

جوال: 0505931791

منطقة الباحة 
د/ محمد بن مسفر الغامدي 

dr.mohammed1986@hotmail.com

جوال: 0540773388

منطقة تبوك
د/ إبراهيم عبداهلل الحويطي

dr.alhawiti@hotmail.com

جوال:0543335620

محافظة ينبع
د/ وسيم بن عبدالحميد الزمعي 

wh-alzemei@moh.gov.sa

0504592862

منطقة حائل 
د/ محمد بن صعفق الشمري

dentistalshammari@hotmail.com

جوال: 0502350523

محافظة القريات 
د/ طالل بن عويد العنزي

talalenazi@yahoo.com

جوال:0504869601

محافظة االحساء
د/ أحمد بن عبداللطيف الدوغان

dr_doughan@yahoo.com

جوال: 0504811448
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January 12-14, 2019

SIDC 2019

املؤمتر السعودي العاملي لطب األسنان

The Saudi International Dental Conference

THE RITZ-CARLTON RIYADH, SAUDI ARABIA

5-7 February, 2019

AEEDC Dubai 2019

Dubai International Convention & Exhibition Centre

Largest Dental Exhibition in the MENASA Region

Book Your Stand

February 21-22, 2019

23rd Euro Congress on Dentistry and Dental Marketing

Amsterdam, Netherlands

February 22-23, 2019

International conference on Dental Reshearch & Dental Treatments

Dallas, USA

March 14-15, 2019

25th World Congress on Dentistry and Oral Health

London, UK

March 18-19, 2019 Paris, France

24th International Conference on Dental Education

Paris, France

March 27-28, 2019 

37th International Conference on Dentistry & Oral Care

Sydney, Australia

March 28-29, 2019

30th Annual American Dentistry Congress

Orlando, USA

April 08-09, 2019

33rd Annual World Dentistry Summit

Toronto, Canada

April 25-26, 2019

25th Global Dentists and Pediatric Dentistry Annual Meeting

Rome, Italy

مية
عال

ت 
مرا

مؤت



تلعب الجمعيات العلمية دوًرا بارًزا يف تقدم العلوم وربط العلم باملجتمع ، وهي تسعى 

إىل إحداث النهضة العلمية للمجتمع والســعي للنهوض بالفرع العلمي الذي تعمل فيه، 

ويف سبيل تحقيق ذلك تقوم الجمعيات العلمية بتشــجيع القيام بالدراسات والبحوث 

العلمية وتدعيم الروابط وتبادل األفكار واملعرفة بني املشتغلني بالعلوم، وأريد أن أسلط 

الضوء هنا عىل مجالنا الذي نرشف بالعمل فيه أال وهو »طب األســنان« ،  فالجمعيات 

ــا ورافًدا من روافد املعرفــة ، وإن هذه  العلميــة يف طب األســنان تعترب مصدراً مهمًّ

الجمعيــات تقوم بتعزيز القيم العلمية و تقدم خدمات توعوية مهمة للمجتمع ، بل إن 

هذه الجمعيات تمثل املتخصصني و تناقش همومهم و اهتماماتهم، وتواكب التطورات 

الرسيعــة وتنرش روح املواكبة لكل جديد، وإن حكومتنا الرشــيدة ممثلة يف الجامعات 

والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، تقدم دعما ال محدوداً لهذه الجمعيات إيمانًا 

بدورها املهم والحيوي.

وقد يكون هناك بعــض العقبات التي تحول دون تحقيق كافــة األهداف املرجوة، 

وتختلف التوجهات واألهداف لألعضاء تجاه هذه األهداف السامية ، ولكن يبقى الجميع 

محبًّا لهذه الكيانات ، ويتمنى أن تكون دائًمــا باملقدمة . يمثل أعضاء هذه الجمعيات 

مجلس اإلدارة الذي يتم ترشــيحه من قبل األعضاء ، ويعول هؤالء األعضاء الكثري عىل 

هذه املجالس، ويتمنون أن يروا برامجهم االنتخابية قيد التنفيذ بعد وصولهم إىل مجلس 

اإلدارة ، وكما قال املتنبي يف رائعته :

ما كل ما يتمنى املرء يدركه *** تجري الرياح بما ال تشتهي السفن

 لعل التغيري املستمر لهذه املجالس ، حيث أغلب القرارات عبارة عن اجتهادات فردية، 

قد يحالفها الحظ أحيانًا و قد تتهاوى يف الكثري من األحيان ، وقد يعود الســبب يف ذلك 

وبشكل كبري إىل عدم وجود خطة اسرتاتيجية واضحة املعالم و األهداف يمكن قياسها 

بشــكل دوري، و بالتايل اتخاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة الفشــل يف تحقيق تلك املهام 

  Strategic Planning  حسب ما هو مخطط له، وإن عدم وجود التخطيط االسرتاتيجي

لهذه الجمعيات قد يعطل نموها و تطورها ، وقد يبدد مواردها و طاقاتها البرشية، 

حيث ال بد أن تتســم الخطة االسرتاتيجية بالشمول ،وأن تكون دقيقة وقابلة للتحقيق 

ضمن املوارد املتاحة، وبالتايل تتيح تحقيق رســالة وأهــداف الجمعية يف وقت قيايس 

وبأقل تكلفة، ولعل ما تشــهده مملكتنا الحبيبة من تحول غري مسبوق ؛ لتحقيق رؤية 

طموحة يســاعد يف تحقيقها الجميع بما فيها الجمعيــات الصحية املتخصصة، أكرب 

دافع لنا للعمل الدؤوب ملواكبة تلك التغيريات، والعمل بشكل مخطط له مع تغري أعضاء 

مجالس اإلدارات ، ولكن يبقى الجميع يعمل ضمن منظومة محكمة ومحددة املعالم. 

وأخريًا أتمنى أن نكون وفقنا يف تقديم الرســالة املنشــودة من مجلتكم » آفاق«، و 

أتمنى ملجلــس اإلدارة الجديد، وفريقه القادم كل التوفيق والســداد يف قيادة جمعيتنا 

الغالية عىل قلوبنا آلفاق وأبعاد يبلغ طموحها عنان السماء. 

 والله املوفق والهادي إىل سواء السبيل

ام
خت

 ال
سك

م

بقلم: د. فواز بن سعيد القحطاني
رئيس التحرير

38
د 

عد
 ال

- 2
01

9 
بر 

تو
ك

 أ
ن 

نا
س

األ
ب 

ط
ال

مق

في الختام .. بين الواقع
و التطلعات


	cover 38
	2-67

