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وفعاليات

أنشطة
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لطب األسنان تشارك
عودية
الس
ِّ
َّ
الجمعية ُّ
َّ
لطب األسنان
الرابع
ِّ
في مؤتمر البحرين َّ

()DLS4-Bahrain

أ.د .خليل العيىس يقدم درع الجمعية لراعية املؤتمر
ْ
شاركت الجمعيَّة ُّ
السعوديَّة لطبِّ األسنان،
وقد
ممثّلة برئيسها سعادة األستاذ الدُّكتور :خليل
بن إبراهيم العيىس وعــدد ِم ْن أعضاء مجلس
اإلدارة ،ا ّلذين شــاركوا يف مراسم حفل االفتتاح
ال َّرسمي ،والفعاليّات العلميَّة للمؤتمر ،إىل جانب

تواجدهم يف ال ُّركن الخــاص بالجمعيَّة ضمن
املعرض املصاحب للمؤتمر.
وق ْد أ َّ
ك ْ
دت الدُّكتورة :مريم الجالهمة رئيســة
الهيئة الوطنيَّة البحرينيَّة لتنظيم املهن ِّ
الصحيَّة
يف كلمتها -خالل افتتــاح املؤتمر-عىل أهميَّة

طبيب َّ
برعايــة الفريــق ال َّ
الشــيخ
محمد بن عبد الله آل خليفة _رئيس
ً
ِّ
ممثل
للصحــة_
املجلــس األعــى
بســعادة الدُّكتورة :مريم الجالهمة
رئيســة الهيئــة الوطنيَّــة لتنظيم
املهن والخدمــات ِّ
الصحيَّة يف مملكة
البحريــن ،وبحضور وكيــل وزارة
ِّ
الصحة البحرينيَّة ســعادة الدُّكتور:
وليد املانع ،افتتــح مؤتمر البحرين
ال َّرابع لطبِّ األســنان وذلك يف الفرتة
 16-14نوفمرب 2019م.
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أنشطة
وفعاليات

املؤتمــر للتَّعريف بأفضل وأحدث املمارســات
العمليَّة والعلميَّة يف مجال طبِّ األسنان ،مشرية
إىل َّ
َّ
منصة مهمة؛ اللتقاء الخرباء
أن املؤتمر يمثِّل
واألطباء واألكاديميني وال ُّ
طالب ،لتبادل الخربات،
واملشاركة يف الدِّراسات ،واألبحاث يف هذا املجال.

6
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أنشطة
وفعاليات

ِم ْن جانبه أ َّ
كد الدُّكتور :وليد املانع _وكيل وزارة
ِّ
الصحّ ة البحرينيَّة_ يف كلمته خالل حفل االفتتاح
الصحّ ة عــى تقديم الدَّعم ّ
حرص وزارة ِّ
اللزم
ملثل هذه الفعاليَّات ،وك ّل ما ِم ْن شــأنه تعزيز
تقدُّم الخدمات ِّ
الصحيَّة يف مملكة البحرين ،كما

العلمي لزيادة الوعي
نوَّه بأهميَّة هذا الحــدث
ّ
املهني ألطباء األسنان ،وإثراء خرباتهم.
ٍ
لجلسات
وق ْد تَ َّم تقســيم جدول أعمال املؤتمر
متخص َ
ِّ
صة ،تســتهدف أطباء األسنان بشكل
ِّ
واملتخصصني منهم يف آن واحد ،إىل جانب
عام،

العلمي ،كما
جلســات عمليَّة؛ إلثراء الربنامج
ّ
تَ َّم تخصيص يوم عميل ّ ملخربيي األسنان ،بينما
ُ
ص َ
خ ِّ
ــص ركن خاص _يف املعــرض املصاحب
للمؤتمر_ لعرض امللصقات العلميَّة ،واإلعالنات
البحثيَّة
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أنشطة
وفعاليات

أنشطة
وفعاليات

برعاية الفيصل:

حصول كلية طب االسنان بجامعة الملك عبد العزيز

مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز العالمي الخامس لطب األسنان

بمشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان
افتتــح صاحــب الســمو امللكي
األمري سعود بن عبدالله بن جلوي
مستشار أمري منطقة مكة املكرمة
وكيل محافظة جدة مؤتمر جامعة
امللك عبدالعزيــز العاملي الخامس
لطب األســنان والذي نظمته كلية
طــب األســنان يف فنــدق الريتز
كارلتون بجدة خالل الفرتة من 21
إىل  24أكتوبــر 2019م حيث ألقى
ســعادة عميد كلية طب األسنان
بجامعة امللك عبدالعزيز األســتاذ
الدكتور عبدالغني بن إبراهيم مريه
يف حفل االفتتاح كلمة ترحيبية أكد
فيها أن شــعار املؤتمر "التميز يف
التعليم واالبتكار والعناية باملرىض"
تماشيا ً مع رؤية اململكة .2030

وقد شــاركت الجمعية السعودية
لطب األســنان بركن خاص ضمن
املعرض املصاحب للمؤتمر ،وتضمن
املؤتمر مجموعة من الندوات التي

تطرقت لحقــوق املمارس الصحي
والتوعية بحقوق املريض وتسخري
التقنية الحديثة يف طب األســنان

8

يف إنجــاز علمــي جديد للمملكــة العربية
الســعودية حصلت كلية طب االسنان
بجامعة امللك عبد العزيز عىل اعتماد
الهيئة األمريكية “كــودا” العتماد
برامج طب األســنان .وتعترب كلية
طب االســنان بجامعــة امللك عبد
العزيز هي الكلية األوىل التي حصلت
عىل هــذا االعتماد من خــارج الواليات
املتحدة األمريكية لتضيف بذلك إنجازا جديدًا
إىل الســجل الحافل ملنجزات جامعة املؤسس .وأعرب
معايل مدير جامعة امللك عبد العزيز األســتاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن عبيد اليوبي ،عن شــكره وتقديره
لقيادة اململكة عىل الدعم الكبري الذي تقدمه لتطوير
التعليم وما تقدمــه لجامعة امللك عبد العزيز يف إطار
تحقيق رؤية  ٢٠٣٠.وقال سعادة عميد الكلية األستاذ
الدكتــور عبد الغني بن إبراهيم مــره إن كلية طب

األسنان بذلت جهدا كبريا عىل مدار سنوات
لتحصل عىل هذا االعتماد األكاديمي من
الهيئة األمريكية “  ” CODAالعتماد
برامج طب األســنان وحصلت عليه
كأول كلية خــارج الواليات املتحدة
األمريكية وأضــاف أن هذا اإلنجاز
مهم جدا يف تجويد العملية التعليمية
وخدمــة املجتمــع والبحــث العلمي،
متقدما بالشكر إىل كل منسوبي ومنسوبات
الكلية ومستشفى االســنان الجامعي الذين حققوا
ســبقا عامليا ليس عىل مستوى اململكة فقط بل عىل
مستوى العالم

لخدمة املريض

أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان يف املؤتمر
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على االعتماد األكاديمي األمريكي ()CODA

ركن الجمعية يف املعرض املصاحب ملؤتمر جامعة امللك عبدالعزيز بجدة
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أنشطة
وفعاليات

أنشطة
وفعاليات

اليوم العلمي لشهر نوفمبر في الرياض

10

تكريم د .محمد الدورسي

تكريم د .إبتسام اليزيدي

ضمن األنشطة والفعاليات العلمية للجمعية
السعودية لطب األســنان ،أقيم اليوم العلمي
لشهر نوفمرب يف الرياض وذلك يوم االثنني 25
نوفمرب 2019م يف فندق كراون – بالزا.
حيث ألقت ســعادة الدكتورة ابتسام اليزيدي
استشارية تقويم األسنان يف مستشفى قوى
األمن محارضة علمية بعنوان "شــق الشفة

وقبة الحنك – العالج متعــدد التخصصات)
تحدثــت فيها عن أكثر التشــوّهات الخلقية
انتشارا ً وهو شقة الشــفة وقبة الحنك وعن
طريقة العالج التي تتطلــب اتباع بروتوكول
خاص يتناسب مع حالة كل مريض عىل حدة،
خصوصا ً أن املعالجة تحتاج كافة اختصاصات
طب األسنان وتداخلها يف خطة معالجة شقة
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الشفة والحنك باعتبارات مختلفة.
ثم ألقى ســعادة الدكتور محمــد بن عبدالله
الدورسي األســتاذ املســاعد يف قسم التقويم
بكلية طب األســنان يف جامعة امللك ســعود
محارضة علمية بعنــوان (مراجعي عيادتك
األطفال ،من منظور تقويم األسنان) ..س ّلط
الضــوء خاللها حول الرشيحــة العمرية من
األطفــال وأهميتها يف عيادات طب األســنان
من منظور وقائي حيث إن طبيب األســنان

بإمكانه تقييم حالة الطفــل من ناحية نمو
الفكني وبزوغ األسنان للكشف عن أي انحراف
يف مسار النمو الطبيعي وبالتايل اتخاذ اإلجراء
العالجي للتصحيح يف الوقت املناسب.
ويف نهاية اللقاء العلمي قدمت سعادة الدكتورة سارة
العنقري عضو مجلس إدارة الجمعية الســعودية
لطب األسنان وممثلة الجمعية يف منطقة الرياض
شهادات الشكر والتقدير للسادة املحارضين راجية
لهما دوام التوفيق والنجاح
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أنشطة
وفعاليات

أنشطة
وفعاليات

اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية لطب

األسنان والجمعية السعودية لتعليم طب األسنان

عىل هامش مؤتمــر جامعة امللك عبدالعزيز العاملي
الخامس لطب األسنان تم توقيع اتفاقية تعاون بني
الجمعية السعودية لطب األســنان يمثلها سعادة
الدكتور مشاري بن فرج العتيبي نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،والجمعية الســعودية لتعليم طب األسنان
ممثلة بسعادة الدكتورة ابتسام بنت محمد املايض
رئيســة الجمعية ،وقد حرض حفل التوقيع سعادة
املستشــار األستاذ الدكتور يوســف بن فؤاد تالك

12
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وسعادة الدكتور عبدالسالم مدني الرئيس التنفيذي
ملؤتمر ايدك ورئيس رشكة إندكس القابضة وجمع
من أعضاء الجمعيتني الكرام.
وتهــدف االتفاقية إىل التعــاون العلمي املثمر بني
الجمعيتني يف سبيل تحقيق األهداف املرجوة لتعزيز
مهنة طب األســنان وتطويرها عىل كافة األصعدة
ولخدمة منســوبي الجمعيتني يف أنحــاء مملكتنا
الغالية

الملتقى العلمي الشهري في جدة

نظمت اللجنة العلمية للجمعية السعودية لطب
األســنان يف املنطقة الغربيــة بإرشاف عضوي
مجلس اإلدارة ســعادة الدكتورة ســمرية بنت
مصطفى العسيالن وســعادة الدكتور أكرم بن
فريد قطب ،امللتقى العلمي الشهري يوم األربعاء
 30أكتوبر 2019م بفندق حياة بارك – جدة.
حيث ألقى سعادة الدكتور فيصل الحدب الشمري
استشاري تدريب أطباء األسنان محارضة حول

التدريب عــى املقابلة الوظيفيــة وفهم طرق
التواصل الجســدي ،مخاطبا ً أطباء األســنان
حديثي التخرج حول األمــور الواجب مراعاتها
خــال التقديــم لوظيفة يف القطــاع الخاص،
وعن الســرة الذاتية واختالفها بني القطاعات
الحكومية والقطاع الخاص.
ويف ختــام امللتقى تم تكريم املحارض وتســليمه
شهادة شكر وتقدير لجهوده العلمية امللموسة
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أنشطة
وفعاليات

أنشطة
وفعاليات

وزير الخارجية اإلماراتي يزور جامعة الملك سعود
ويجول في مسستشفى طب األسنان

زار صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجيــة والتعاون الــدويل بدولة اإلمارات
العربية املتحدة جامعة امللك سعود يف الرياض بتاريخ
 31أكتوبر 2019م.
وكان يف استقباله والوفد املرافق ،معايل مدير جامعة
امللك ســعود الدكتور بدران بــن عبدالرحمن العمر
ووكالء الجامعــة ،وبحضور معــايل مديرة جامعة
األمرية نورة بن عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيىس
وعدد من املسؤولني.
وتم خــال الزيارة تبادل األحاديــث حول عدد من
املوضوعات التي تهم مسرية التعليم ،وكذلك التعاون
املستمر بني الجامعات يف البلدين الشقيقني.

مدير جامعة الملك سعود يفتتح معرض االحتفال
باليوم العالمي للغة العربية

عقب ذلــك قام ســموه والوفد املرافــق له بجولة
داخل الجامعة شملت مكتبة امللك سلمان املركزية،
ومستشــفى طــب األســنان ،ومستشــفى امللك
خالــد الجامعــي ،واطلعوا عىل ما تضمــه املكتبة
واملستشفيان من أقسام وما تقدمه من خدمات.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجامعة
امللك سعود بما تعمل عليه الجامعة من إعداد الكوادر
الوطنية وفق أرقى املعايري العاملية وبما يمكنها من
مهارات املستقبل ،مؤكدا ً الحرص عىل تعزيز التعاون
وتبادل الخربات بني الجامعات يف البلدين الشقيقني،
وذلك انطالقا ً مــن العالقــات التاريخية والرشاكة
املميزة التي تجمعهما

رعى مدير جامعة امللك ســعود األستاذ الدكتور الدكتور ســعد بن محمد القحطاني ،وعدد من
بدران بــن عبد الرحمن العمــر االحتفال باليوم عمــداء الكليات ووكالئها ورؤســاء األقســام
العاملي للغة العربية الذي ينظمه معهد اللغويات وأعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات .وقد
العربية بالرشاكة مع كلية الصيدلة وكلية علوم شمل املعرض أركانًا عدة ،تناولت أحدث التقنيات
الحاسب ،وذلك بإقامة معرض علمي كبري يف بهو التعليمية املســتخدمة يف ميــدان اللغة العربية
جامعة امللك ســعود تحت عنوان «اللغة العربية وتعليمها ،وعىل رأسها أجهزة الذكاء االصطناعي
والذكاء االصطناعي».

والروبتات والربامج الحاســوبية فائقة الجودة

وافتتح معاليه املعرض بحضور أصحاب السعادة والسالســل التعليمية والكتب واملؤلفات يف تعليم
وكالء الجامعة ،وســعادة عميد املعهد األســتاذ اللغة العربية للناطقني بغريها
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أنشطة
وفعاليات

أنشطة
وفعاليات
وزير الصحة يفتتح المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019

المملكة تزخر بكفاءات عالية نتيجة التدريب

ميدانيا سير العمل في
وزير الصحة يتفقد
ً
المستشفيات والمراكز الصحية في تبوك

المتميز والمشاركات العالية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن املؤتمر
السعودي الرابع للمحاكاة الصحية  2019يعد من
أهم مؤتمرات الوزارة الذي يعنى بالتدريب ،حيث
يتم التدريب عىل أرض الواقع والتطوير فيه ،حيث
اململكــة تزخر بكفاءات عاليــة نتيجة التدريب
املتميز واملشــاركات العالية ،مشــرا ً إىل أن هذا
املؤتمر يشهد اهتماما ً كبريا ً من مختلف قطاعات
الدولة والقطاعات الصحية املختلفة املشــاركة.
ونســأل املوىل عز وجل الفائــدة للجميع ،حيث
يشــهد املؤتمر مجموعة من املحارضات وبرامج
تدريبية كبرية تساهم يف تعزيز قدرات اململكة.

16
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ويتضمن املؤتمر  75ورقة علمية قدمها نخبة من
املتحدثني والخــراء والباحثني املعتمدين من قبل
منظمات عاملية لوضع الخطط واملعايري ،واعتماد
مراكز املحاكاة دولياً ،كما تم خالل املؤتمر إقامة
 22ورشــة عمل متنوعة ومتخصصة يف التدريب
املرتكز عىل املحاكاة لجميع املمارسني الصحيني.
وتخلل املؤتمر عددا ً مــن الفعاليات ،من ضمنها
مسابقة دوري املحاكاة ،ومســابقة أكشنها يا
فني املحاكاة ،ومســابقة االبتكار يف علم تقنيات
املحاكاة ،إىل جانب معرض يضم آخر مستجدات
تقنيات املحاكاة

وقف معايل وزير الصحة الدكتور توفيــق بن فوزان الربيعة
ميدانيًا عىل سري العمل يف عدد من مستشفيات منطقة تبوك
واملراكز الصحيــة .واطلع معاليه عىل مرشوع البنية التحتية
يف مستشفى امللك خالد بعد االنتهاء منه ،الذي يشمل األقسام
اإلداريــة والطبية ،وأقســام التنويم والعيــادات الخارجية
والطوارئ واألشــعة وأماكن االنتظار واملمرات والســاحات
الخارجية ،كما تم خالل املــروع العمل عىل تغيري األنظمة
األمنية والكهربائية وامليكانيكيــة وأنظمة مكافحة الحريق
باملستشــفى وكذلك تغيري محطة الــرف الصحي وتغيري
وحــدات التكييف وزيادة قدراتها كما تم تغيري جميع وحدات
اإلنــارة وتغيري األرضيــات إىل الرخام ودهان كافة أقســام
املستشفى وفق أعىل املواصفات الفنية املعمول بها.
كما قام معاليه بزيارة ملركز طب األســنان التخصيص ،الذي
يضم  33عيادة شــاملة لجميع تخصصات األسنان وبطاقة
اســتيعابية تصل  1500مريــض أســبوعيًا ،ويضم معمالً
متكامالً لألســنان يتســع لـ  22فنيًا واختصاصيًا وصيدلية
متكاملة وقســم تعقيم مركزي ،إضافة إىل أشعة بانورامية
وأشعة ثالثية األبعاد كما يتوافر داخل املركز قاعة محارضات
تتسع  100متدرب.
وشــملت جولة الوزير الربيعة مجمع إرادة للصحة النفسية،
حيث وقف عىل قســم منزل منتصف الطريق وهو منشــأة

توفــر ملريض اإلدمان بيئــة آمنة ومرحلــة انتقالية ما بني
املستشفى والبيئة الخارجية لتهيئة املتعافني ملواجهة الحياة
والتعامل مع ضغوطاتهــا دون الحاجة للتعاطي ،حيث تبلغ
السعة الرسيرية  30رسي ًرا مقسمة عىل ثالث مراحل ،تشمل
االستبصار وتصحيح الوضع واالندماج.
واطلــع معاليه كذلك عىل مركز اضطرابات النمو والســلوك
الهادف إىل التشــخيص واالكتشــاف املبكر لهذا االضطراب
والسلوك لدى األطفال ووضع الخطة العالجية تساعدهم عىل
االندماج مع املجتمع.
كما قام معاليه بافتتاح مركز الرعاية الصحية األولية يف حي
السعادة ،بعد التطوير الذي شــمل الصيدلية وصالة انتظار
للمراجعــن وإضافة  6عيادات لتصبــح حاليًا  14عيادة ،إىل
جانب ممىش حــول املحيط الخارجي للمركز وحدائق وألعاب
لألطفال ،وتوســعة املواقف الخارجية للســيارات ،إىل جانب
تأثيث املركز وتوفري جميع األجهزة الطبية.
ويخدم املركز الصحي ما يقارب ( )400مراجع يوميًا سيتفيد
مــن خدمات املركز املتمثلة يف عيادة طــب األرسة وعددها 5
وعيــادة مكافحة التدخني وعيادة األمــراض املزمنة وعيادة
رعاية املســنني وعيادة الطفل السليم وعيادة رعاية األمومة
وعيادة التطعيمات وعيادة خدمات الطوارئ ،وعيادة التعزيز
الصحي وعيادة األسنان واملخترب واألشعة والصيدلية
يناير  - 2020العدد 42
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أنشطة
وفعاليات

أنشطة
وفعاليات

اللقاء العلمي الشهري للجمعية بالعاصمة المقدسة

تكريم د .محمد رفقي

تكريم د .حسام متويل

يف باكورة أنشــطتها العلمية بالعاصمة املقدسة،
نظمت الجمعية الســعودية لطب األسنان اللقاء
العلمي الشــهري بمكة املكرمة وذلك يوم الثالثاء
 24ديســمرب 2019م بفنــدق فوربوينتــس –
شرياتون مكة املكرمة.
وقد افتتح اللقاء سعادة الدكتور محمد بن حسن
الحارثي عضو مجلــس اإلدارة وممثل الجمعية
الســعودية لطب األســنان يف العاصمة املقدسة
بكلمة رحّ ب فيها بالحضور ثم توجّ ه فيها بالشكر

للممثلني السابقني للجمعية بالعاصمة املقدسة
والذي كان آخرهم ســعادة الدكتور مشاري بن
فرج العتيبي نائــب رئيس مجلس إدارة الجمعية
السعودية لطب األسنان والذي ألقى كلمة مقتضبة
متمنيا ً التوفيق للدكتور محمد الحارثي يف مهمته
الجديدة كممثل للجمعية بالعاصمة املقدسة.
ثم بــدأ الربنامج العلمي بإدارة ســعادة الدكتور
الحارثي الذي قدّم املتحدّث األول سعادة الدكتور
حســام بن عثمان متويل استشاري التعويضات

السنية بمركز طب األســنان التخصيص بشمال
جدة  ،والذي ألقى محارضة بعنوان" :املاســحات
الضوئية داخل الفم وهــل يمكنها أن تحل مكان
الطبعات الفموية التقليدية".
وبعد املناقشــة تم تقديم املتحدث الثاني سعادة
الدكتور محمد رفقي إبراهيم استشــاري عالج
عصب وجذور األســنان بمستشفى الثغر بجدة،
الذي ألقى محارضة علمية بعنوان "األلم ..طريقك

نحو التشخيص".
ويف ختــام اللقــاء العلمي قــدم الدكتور محمد
الحارثي الشــكر للمتحدثــن املتميزين ،موجها ً
دعوته للحضــور الكريم لتســجيل مقرتحاتهم
ومبادراتهم لتطوير عمل الجمعية واملســاهمة
يف تحرير مجلة "آفاق طب األســنان" التي يرأس
تحريرهــا وتصدرها الجمعية الســعودية لطب
األسنان بمعدل أربعة أعداد سنويا ً

د .مشاري العتيبي متحدثا ً خالل اللقاء
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أنشطة
وفعاليات

أنشطة
وفعاليات

النشاط العلمي الشهري في الرياض

20

تكريم د .عبدالفتاح العظمة

تكريم د .دارة السديري

ضمن األنشطة والفعاليات العلمية للجمعية

العنقــري عضــو مجلــس إدارة الجمعية

السعودية لطب األسنان ،أقيم النشاط العلمي

السعودية لطب األســنان ،وممثلة الجمعية

-لشهر ديسمرب -يف الرياض ،وذلك يوم االثنني

يف منطقة الريــاض ،بكلمة ترحيبية يف اللقاء

 23ديسمرب 2019م يف فندق هيلتون الرياض.

العلمي األخري للعام 2019م.

وقد افتتحت اللقاء ســعادة الدكتورة ســارة

ثم ألقى ســعادة الدكتور عبدالفتاح سميح
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العظمة األستاذ املساعد يف طب أسنان األطفال،

محــارضة بعنــوان :اختبــار مقارنة دقة

ووكيل كلية طب األسنان للشؤون العالجية-

طريقتني لتقدير العمر باألسنان -يف األطفال

يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز بالخرج-

السعوديني -من خالل قياس الفتحة الذروية

محارضة علمية بعنــوان" :طرق وعالجات

لجذور األسنان أو "أطلس لندن" لتكوّن ونمو

أسنان األطفال غري املتعاونني" تحدث خاللها:

األسنان) ..خلصت من خالل دراستها العلمية

عن الصعوبــات البالغة التــي يجدها طبيب

واإلحصائيــة إىل ّ
أن :طريقة أطلس لندن لنمو

األســنان ،حني يتعامل مع األطفال الصغار،

وتكون األسنان ،أكثر دقة وأسهل استخداما،

الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  2إىل  10سنوات،

يف تحديد أعمار األطفال مــن طريقة قياس

وكيف يمكن تجنب إخضاع الطفل لإلجراءات

الفتحة الذروية لجذور األسنان.

العالجية تحت التخدير العام.

ويف نهاية النشــاط العلمي قدمت ســعادة

ثم ألقت سعادة الدكتورة دارة محمد السديري

الدكتورة ســارة العنقري شــهادات الشكر

أخصائية طب أســنان األطفال يف كلية طب

والتقدير للسادة املحارضين متمنية لهم املزيد

األسنان بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

من العطاء العلمي املتميز
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أنشطة
وفعاليات

أنشطة
وفعاليات

مشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان
في اليوم العالمي للتطوع

الجمعيــة
شــاركت
السعودية لطب األسنان يف
اليوم العاملي للتطوع والذي
يُصادف يوم  5ديســمرب
2019م من خالل مشاركة
متطوعــن من أطباء االمتياز بجامعة امللك ســعود،
الذين تطوعوا -يف الجمعية السعودية لطب األسنان-؛
إللقاء محارضات تثقيفية ،وتوعوية صحية ،لطالب
مدارس الرياض؛ بهــدف تعليمهم الطرق النموذجية

22
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للعنايــة واملحافظة عىل
صحة الفم واألسنان.
وهذا ما يتــواءم مع طموح
اململكة العربية الســعودية
من خالل رؤيتها  2030م ،يف
تطوير مجال العمل التطوعي ،ورفع نســبة عدد املتطوعني
من  11ألف متطوع إىل مليون متطوع قبل نهاية عام 2030م
قال الله -ســبحانه وتعاىلَ ( :-وتَعَ ا َونُوا عَ َل ا ْل ِبِّ وَالتَّ ْقوَى
َان) صدق الله العظيم
وَال تَعَ ا َونُوا عَ َل اإلث ْ ِم وَا ْلعُ ْدو ِ

اليوم التوعوي النشقاق الشفة وقبة الحنك
بمشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان

أقام مستشــفى امللك فيصــل التخصيص ،ومركز
األبحاث بالرياض ،اليوم التوعوي النشقاق الشفة
وقبة الحنك ،وذلك يوم األربعاء  18ديسمرب 2019م
يف بهو العيادات الخارجية للمستشفى تحت عنوان:
كل ابتســامة تروي حكاية ..والذي يهدف لتعزيز
الوعي لــدى األرس التي لديها -أطفــال مصابون
بانشقاق الشــفة أو قبة الحنك ،-والرتكيز عىل أن
عــاج هؤالء األطفال يتطلب فــرة زمنية طويلة،
تمتد من الطفولة إىل سن الرشــد ،إضافة إىل رفع
مســتوى الوعي العام حول التشوهات الخلقية يف
منطقة الوجه ،وأهمية الدعم النفيس واالجتماعي
لهؤالء األطفال.
وقد شــاركت الجمعية الســعودية لطب األسنان

ضمن فعاليات اليوم التوعوي النشقاق الشفة وقبة
الحنــك ،حيث تم توزيع املطويــات التوعوية ،من
مطبوعات الجمعية إىل جانب أدوات ومواد املحافظة
عىل الصحة الفموية (كفرشاة ومعجون األسنان)،
إضافة إىل املطهّ رات الفموية
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تغريدات في

طب األسنان

تغريدات في

إعداد  /هند عبد الله الدوسري

طب األسنان

 -فنية أسنان -

 #يمكن لطبيب التجميل ان يحدث كثري من التحسينات والتغريات ،لكن
الــيء الوحيد الــذي ال يمكن ألي جراح محرتف ان يعطيك هــو الثقة يف النفس
ومعرفة من أنت وما قيمتك.
أ.د.عثمان الطويرقي

 #األمانة الطبية توجب عىل األطبــاء تقديم النصيحة لزوار عياداتهم من املدخنني
بخطر التبغ ومشتقاته واحتوائها عىل مركبات سمية ومرسطنة .وهذا ليس ادعاءا
بل هو مثبت بالدراسات املخربية والرسيرية.
عىس هذه النصيحة يف يوم ما تكون عونًا لهم يف ترك هذه العادة املدمرة.
أ.د .عبد الله الدوسري

 #ان وجدت فني أسنان محرتف فنحن بخري وقلما تجد.

أ.د .وليد صادق

#لألسف كثري من أطباء األسنان يعتقد خاطئا ً أن رضس العقل املنطمر مسؤوال ً عن
آالم املفصل الصدغي.
ورأيت حاالت كثرية تفاقمت بها مشكلة املفصل بعد الخلع أو بقي األلم كماهو بعد
التئام الجرح!.
الورطة لهؤالء عدم وجود رضس عقل منطمر باألشعة عند معاينتهم حالة آالم املفصل!
الصواب عدم وجود عالقة.
د .محمد بن حسن الحارثي

 #من الجميل أن يخصص كل طبيب أســنان يوما يف األسبوع يسميه يوم الرحمة
يســتقبل فيه مرىض أســنان من ذوي االحتياجات الخاصــة خاصة الفئات غري
املقتــدرة مادياً .فصدقة العلم والعمل من أطيب الصدقات التي تزكي بها نفســك
وتحي اإلنسانية يف قلبك.
د .هبة فادن

 #هناك ثالثة أمور سوف تدفع أي عيادة أسنان اىل اإلفالس:
-١تدني األداء الوظيفي
-٢تغري املوظفني باستمرار
-٣االختالسات املالية
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د .فيصل الحدب

 #هناك من ينادي بالتخلص من التقديرات التقليدية املســتخدمة يف وصف نتائج
تعلم الطلبة (ممتاز ،جيدجدا ،جيد ،مقبول ،راســب) ،ألن فيها اوصاف ســلبية،
واستبدالها بأوصاف أكثر ايجابية:
مثايل ،مهارة تامة ،مهارة أساسية ،مهارة محدودة ،لم يحصل عىل املهارة ،لم يتمكن
بعد ،لم يقيم بما فيه الكفاية.
د .رائد السدحان
 #عالقة طبيب أســنان األطفال مع الطفل أكثر من تقديم العالج .فطبيب األطفال
يبذل جهد كبري لفهم شخصيةكل طفل وجهد مضاعف لتكوين عالقة معه.تخيل أن
هــذا يعمل مع كل طفل فكل طفل متميز بذاته .وأحيانا ترى أكثر من  ١٠أطفال يف
اليومالجميل يف هذا كله أن الطبيب يستمتع وهو يقوم بهذا الجهد.
د .مناع الدوسري

 #تناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم يســبب التهــاب اللثة مماثل لاللتهاب
املصاحب لفرتة الحمل.
د .ايمان القفيدي

 #ليس هناك اي خوف او رضر من اســتخدام التخدير املوضوعي مثل Lidocaine
والحمل حيث انه يف هنالك دراسة معروضة يف الجمعية االمريكية لألسنان انه تم عمل
دراسة لنساء إســتخدمن التخدير أثناءالحمل مع نساء لم يستخدمن التخديرحيث
أنه لم يجدن أي فروقات بينهم عىل الجنني والحمل.
د .محمد محروس
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مجلة آفاق طب األسنان تستضيف

معالي األستاذ الدكتور /بدران بن عبد الرحمن العمر
مدير جامعة الملك سعود

تتشــرف مجلة "آفاق طب األســنان" أن تستضيف معالي األستاذ الدكتور بدران
بــن عبــد الرحمن العمر مدير جامعة الملك ســعود ،تســتطلع فيــه رؤاه حول واقع
تعليم طب األسنان وممارسته في الجامعة وعلى المستوى الوطني ،وتستقي
وممارسة.
ً
تعليما
من خبرة معاليه اإلدارية والتطويرية آفاق تطور طب األسنان
ً
تحت مظ ّلة إدارة الجمعيات العلمية يف جامعة
امللك ســعود تنتظم العديد من الجمعيات  ..ما
هي نظرة معاليكم املســتقبلية لهذه الجمعيات
وإسهامها يف رؤية اململكة 2030؟
تكمن نظرة جامعة امللك ســعود املستقبلية يف
تطوير األداء العلمي واملهنــي لهذه الجمعيات
ولوائحها ،بما يسهم يف دفع عجلة البحث العلمي،
وخدمة املجتمع وتنميتــه ،وتطوير املعرفة يف
بالدنا العزيزة ،وإثراء الساحة املحلية ،وتنشيط
وتفعيل الحياة األكاديمية باملزيد من النشــاط
العلمي والثقايف ،وتحقيق األهداف املنشــودة،
وهي كلها من أساسيات رؤية اململكة .2030
من وجهة نظركم ،ماذا تتطلب املرحلة القادمة
بالنسبة ملشكلة مخرجات التعليم وسوق العمل
ً
خصوصا يف ظل تزايد الجامعات األهلية؟
املحيل؟
تتطلب املرحلة القادمة التســلح بأدوات العلم
واملعرفة ،ومواكبة التطــورات الحديثة ،بحيث
تتناســب مخرجات التعليم مع ســوق العمل
املحــي ،وتتكامل جميع املخرجــات الحكومية
واألهلية يف تحقيق ذلك .لذلك ينبغي علينا قبل أن
نحدد معدالت القبــول يف التخصصات والكليات
املختلفة أن نقف عىل احتياجات ســوق العمل
الفعليــة التي تتغري من فــرة إىل أخرى؛ لكيال
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ومنها :رفع مســتوى العيادات يف مراكــز الرعاية
الصحيــة األولية؛ لتكون جاذبــة للخريجني الجدد،
وإعطاء بدالت مقابــل العمل يف العيادات البعيدة عن
ً
فضل عن تفعيل عملية التدوير؛ بحيث
املدن الكبرية،
يقيض طبيب األســنان املتخرج حديثًا عامني يف أحد
املراكز الصحية األولية خارج املدن قبل الحصول عىل
بعثة داخلية أو خارجية ،والتوسع يف برامج الدراسات
العليــا داخل اململكة ،عالوة عــى تقنني الحد األدنى
لرواتب األطباء حديثــي التخرج يف العيادات الخاصة
مع النظر يف قرص القبول يف كليات طب األسنان عىل
الكليات القادرة عىل تقديــم منتج عايل الجودة من
أطباء األســنان مثل كلية طب األسنان بجامعة امللك
سعود.

ترتاكم أعداد الخريجــن الذين ال يجدون فرص
العمل.
صاحب املعايل  :لألسف هناك بطالة بني خريجي
كليات طب األسنان الجدد هل من حلول برأيكم؟
هناك حلول مقرتحــة للقضاء عىل هــذه البطالة،

كيــف ترون تطور مهنة طب األســنان يف اململكة
اليوم؟
نلحظ تقدّمً ا رسيعً ا يف مجال تقنيات طب األســنان
يف اململكة العربية الســعودية ،ســواء عىل املستوى
الحيوي أو التقني؛ إذ يقوم باإلرشاف عىل طالب كلية
طب األســنان بجامعة امللك سعود خريجو جامعات
أمريكية  ،وأوروبية يحملون شــهادات عليا من هذه

الجامعــات ،وبفضل هذه الجهود حصدت كلية طب
األســنان بجامعة امللك ســعود مكانها املميزضمن
أفضل  50كلية طب أسنان عاملية حسب تصنيف:
 'QS World Universities Rankingsوكذلك حســب
تصنيف شنجهاي لكليات طب األسنان حيث أنها يف
الدرجات املتقدمة ولله الحمد  ..وهذا بدوره ينعكس
إيجابــا ً عىل مخرجــات الكلية بما يســهم يف تلبية
متطلبات سوق العمل الحكومي أو الخاص.
كيف تقيّمون املستوى التعليمي لطلبة جامعة
امللك ســعود اليوم؟ وما هي نصائحكم ألبنائكم
الطلبة املستجدين؟
يعد املستوى التعليمي لطلبة جامع امللك سعود
ً
وخصوصا يف املجاالت
متميــ ًزا بصورة عامــة،
العلمية والتطبيقية ،وأصــح أبناءنا الطالب أن
يشــمّ روا عن ســواعد الج ّد واالجتهاد يف طلب
العلم ،فاملســتقبل أمامهم واعد ،والبالد الزلت
بك ًرا يف كثري من املجاالت واالستثمارات.
يف ختام هذا اللقاء نشــكر ملعاليكم منحنا هذه
الدقائق مــن وقتكم الثمني ،واللــه يحفظكم
ويرعاكم
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اخترنا لكم
بقلم :نجوى عبداللطيف جناحي

طبيب أم تاجر؟

صحيفة الوطن
 11فرباير  2017م العدد 21913

أنت طبيب أم تاجر؟ هذا ســؤال يجب أن يطرحه كل طبيب عىل نفسه ،هل أمارس الطب كعمل
إنساني ام فقط لكســب املال؟ وتكمن القضية يف أن الطب مهنة إنسانية ولكن يف نفس الوقت
مهنة مربحة ماديا ً ويمكن أن تتحول لتجارة بسهولة ،وهنا يكون الطبيب يف مفرتق طرق ،حيث
يقاوم إغراءات املكاسب املادية لينترص لقيمه ومهنته اإلنسانية.
لعمري إنه موقف يفتن فيه الرجال ،فالرجــال يفتنون بالذهب ،هكذا قال األولون ،وزاد حجم
املشــكلة انتشــار املستشــفيات والعيادات الخاصة ،حيث بدأ العديد من األطباء ينىس دوره
اإلنســاني يف زحمة الرصاع لنجاح مرشوعه التجاري الخاص ،سواء كان مستشفى خاصا ً أو
عيادة خاصة.
أذكر يوما ً اني ســألت مجموعة من طلبة كلية الطب ،ملــاذا اخرتتم هذا االختصاص؟ اختلفت
اإلجابة بني الرغبة يف الحصول عىل القيمة االجتماعية وما يتبعها من مكاسب من وراء وظيفة
الطبيب وبني الرغبة يف إرضاء األهل وبني الرغبة يف الحصول عىل مكاســب مادية؟ والقلة كانت
إجاباتهم أنهم يدرسون الطب إيمانا ً باملهنة أو عىل األقل ملواجهة تحدي مرض تسبب يف اختطاف
أحد أحبابه ،فهو يريد أن يبتكر عالجا ً ينترص فيه عىل هذا املرض ،عجبي ،فغالبيتهم يطمحون
إىل الكســب االجتماعي أو املادي من وراء هذه املهنة ،فيا اســفى عىل مجتمع تندر فيه مالئكة
الرحمة ،وهنا نستنجد بالقائمني عىل الجامعات والكليات الطبية واملسؤولني عن تخريج أطباء
املســتقبل ،أطباء يؤمنون بالجانب اإلنساني للطب ،فيعززون رسالة إنسانية يف عملهم ،عليهم
تدريــس أخالقيات املهنة والقيم التي يجب أن يلتزم بها الطبيــب ،وكم أتمنى أن يُلزم الطبيب
بتقديم خدمات إنسانية تطوعية .كما يجب عىل معلمي أطباء املستقبل أن يعززوا لدى األطباء
القيم اإلنسانية ورفع الدافعية لديهم إلنقاذ املرىض من املرض ولحمايتهم من اإلصابة باألمراض،
فال يتخــرج الطبيب إال ولديه قضية يؤمن بها ويبذل وقته وعلمه لتحقيقها ،فطبيب بال إيمان
وال قضية كمصلح األجهزة ،فعليهم رفع اإلحســاس باملســؤولية لدى الطبيب تجاه مرضاه،
وأن يحمل همهم ،ويتعامل معهم كإنســان متكامل يجسد إحساس أوضاع اجتماعية وظروف
وهموم بل وحتى عالقات إنســانية بأهله وأقاربه ،فاإلنسان منظومة متكاملة يرتبط بعضها
البعض وليس مجرد جسد يصلحه ليصبح الطبيب أشبه بمصلح السيارات واألجهزة ،وينىس أن
الجسد الذي يعالجه به روح أنه إنسان له احرتامه وإحساسه بل ان جسده له قيمة واحرتام حتى
ولو خرجت منه روحه .فمهنة الطب تمتاز عن باقي املهن االخرى باكتسابها صفة اإلنسانية،
وقد اكتسبت صفتها هذه من خالل الخدمة الجليلة التي يقدمها الطبيب للمرىض ،ففي السابق
كان األطباء واملمرضات يســمون مالئكة الرحمة وربما إىل اآلن ،لكن ما نراه ونســمع عنه من
معاملة بعض األطباء الجافة للمرىض واملغاالة يف أسعار تقديم هذه الخدمة ينفي وينكر عليهم
هذا املســمى تماماً .أخىش يوما ً ال يكون العالج فيه من حــق الفقري ،إذا لم يجد أمواال ً يدفعها
للطبيب ،أخىش يوما ً أن يربط الطبيب مستوى العالج والخدمة الطبية بقيمة ما يدفعه املريض
من مبالغ ،اخىش اليوم الذي يرى فيه الطبيب املريض يموت وال يقدم له العالج ،ألنه ال يملك ما
يدفعه له ،فال رحمة يف قلب ذلك الطبيب ،أخىش اليوم الذي ينىس فيه الطبيب ما أقســم به يوم
تخرجه فيحنث بقسمه ،مقابل همه األول وهو كسب املال .أجراس أقرعها ألبناء قومي ملشكلة
بدأت تظهر يف املجتمع وأجد الحل بأن تكون املستشــفيات والعيادات غري ربحية ،وبان تتكفل
الجهات الخريية مثل األوقاف أو غريها من الجمعيات التعاونية أوغريها من الجمعيات الخريية
لتنيشء مستشفيات غري ربحية ،فالطب ليس تجارة ،فال تجرد املهنة من مضمونها ،ويا أطباءنا
األعزاء ،اجعلوا هذه املهنة يف خدمة اإلنسان واملجتمع ،وال تجعلوها مهنة للمرابحة واالستغالل،
فاملجتمع ينظــر إىل هذه املهنة عىل أنها ارقى وامثل املهن يف املجتمع ،فلماذا ال تجعلوها مثالية
يف كل يشء؟ انتم تحملون هذه األمانة اإلنسانية العظيمة «عالج املريض» ،هذه األمانة التي تعد
من أسمى القيم اإلنسانية.
ودمت أبناء قومي بصحة وعافية
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صحيفة الجزيرة
 14مايو  2019م العدد 17029

بقلم :د .عثمان بن صالح العامر

ضمير الطبيب

أحيانا تشعر أن بعض األطباء ال يكرتثون كثريا ً بالقسم الطبي  -الذي يرضب
أطنابــه يف التاريخ ،والذي عرفته جميع الحضارات وتوارثته األمم وال زال -
وال يعرتفون به أصالً ،أو أنهم إن أحسنا الظن بهم لم يرددوا خلف عميدهم
مع بقية زمالئهم يف ليلة االحتفال بتخرجهم قســمهم املعروف ،ولذلك فإن
هذا البعض يسعى لتحقيق هامش ربح أعىل ،يأخذونه من جيب هذا املريض
املحتاج لهم فيضعونه يف أرصدتهم البنكية ،أو ربما ذهب هذا العائد املرتفع
لصالح املستشفى أو املســتوصف أو العيادة التي يعملون بها عىل حساب
صحة املريض الذي وثق بهم وســلم نفسه لهم ،وسبيلهم يف الوصول ألكرب
رشيحة يف املجتمع تســويق أنفســهم من خالل اإلعالنــات التي تنترش يف
األسواق واملمرات ،أو أن إدارة هذا املرفق الخاص تضع صورهم ومؤهالتهم
وتخصصاتهم يف لوحات اإلعالنات داخل املستوصفات واملستشفيات ،أو من
خالل تســويق عدد من مشاهري السوشــل ميديا الذين ال وجود أصال ً لهذه
املفاهيم اإلنســانية يف أذهانهم ،وال يعتدون بحقــوق اآلخرين غالباً ،املهم
عندهم العائد املادي الذي يحصلون عليه ،أو الخدمات التي ينالونها وتقدم
لهم جراء إشادتهم ومدحهم وتبجيلهم لهذا الطبيب أو ذاك.
أنصح هؤالء األطباء ونحن يف هذا الشهر املبارك أال ّ يغريهم بريق املال فينسوا
واجبهم اإلنســاني الذي تمليه عليهم مهنتهم الرشيفة ،عليهم أن يراجعوا
أنفسهم عىل ضوء ما أقسموا عليه ،ومن ثم يعلنونها توبة صادقة مع الله،
يقلعون بعدها عن غيهم يف اســتغالل ثقة املريض بهم ،ويتذكرون جيدا َ أن
حقــوق البرش مقدمة عىل حقوق الله يف واجب الوفاء ،عليهم الحرص عىل
وف أحســن صورة من باب مراقبة الله
تقديم واجبهم الطبي عىل أتم وجه ِ
أوال ً ثم مراعاة للجانب اإلنســاني الذي هو الركيزة األســاس يف هذه املهنة
الرشيفة عظيمة األثر واألهمية.
والــيء باليشء يذكر هناك أطباء مهرة وعندهم عيادات يف مستشــفيات
حكوميــة ولديهم عقود يف مستشــفيات خاصة يتقاعســون عن القيام
بواجبهم الوظيفي ويحولون مرضاهم إىل عيادتهم املســائية بطرق عدة،
والثمن شــهرة الطبيب وضمان اســتمراره يف عقده التجاري عىل حساب
جودة وإنجاز وتطور مستشــفياتنا الحكومية لألسف الشديد ،وهذا كذلك
هو يف نظري خارق من خوارق الضمري الذي البد أن يكون حيا ً يف شــخصية
الطبيب
يناير  - 2020العدد 42

29

من ذاكرة
المجلة

من صحافتنا
المحلية
بعضــا مــن
ً
يســرنا فــي مجلــة (آفــاق طــب األســنان) أن نقتبــس مــن الصحــف المحليــة الرائــدة
المقــاالت أو الصــور الهادفــة والتــي تصــب فــي بوتقــة رؤيتنا وتحقيــق أهدافنا لرفع الســوية
الثقافية والعلمية والتوعوية لقرائنا الكرام.
في هذا العدد نقتبس من جريدة الجزيرة الغراء مقال األستاذ /فهد بن جليد مع رسم كاريكاتيري
معبر للفنان /عبدالعزيز ربيع من جريدة الرياض الغراء فكل الشكر لهما.

مجلة (آفاق طب األسنان)
العدد الحادي عشر
يناير  2006م
بقلم الدكتور/محمد بن إبراهيم العبيداء

جريدة الرياض العدد  17683تاريخ  22نوفمبر 2016م

حبر الشاشة

فهد بن جليد

وسائل (التباعد) االجتماعي
ال أعرف من هو أول من اســتخدم مصطلح (التباعد) بدال ً
من (التواصل) ،فحال وســائل التواصــل االجتماعي اليوم
يعكس هذه الحقيقة بشــكل أوضح ،مؤخ ًرا قررت أن أرافق
أحد األصدقاء املنشــغلني طوال الوقت بسبب تواصله الدائم
مع أصدقاء مشــركني بيننا عرب هذه الوســائل ،ففي كل
مكان نجلس فيه مــع مجموعة من األصدقاء يبدأ صاحبنا
بالتواصل مع أصدقاء آخرين للذهاب إليهم واالنســاخ من
املجموعــة األوىل ،وهكذا هي حياتــه ال يهنأ بأي مجموعة
فهو يف بحث دائم عن مفقود لن يجده ،فالتباعد واالنشغال
ال يمنحان الســعادة ،والراحة ،واللقاء ..إلخ ،وستبقى هذه
األشياء من مفقودات التقنية.
ُ
وجدت أن الوقت مناســبًا للتخلص من بعض
يف الطائــرة
املقاطع املخ َّزنة يف جهازي بشكل آيل وحذفها ،وكان يجلس
بجواري مسافر غربي ،ورغم أنَّني استخدم سماعة األذن إال
أنَّه كان يرسق النظر ليشــاركني االبتسامة ببعض املقاطع
الغريبة والساذجة أحيانًا التي أتخلص منها كوني (غشيمً ا
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وعليميًا) يف التقنية ،اعتقدت َّ
أن ترصف (ابن العم سام) تحت
َّ
ُ
بند النظــرة العابرة ،ولكنَّني تأكدت بأن لعنة (هرمون اللقافة
والتطفل) أصابت الخواجات ً
أيضا ،يل نظرية ســابقة توصلت
إليها َّ
بأن تعلقنا يف تتبع مقاطع وســائل التواصل االجتماعي
هو بســبب ارتفاع هذا الهرمون وتعطيلــه ملصالحنا وفضح
حجم الفراغ الــذي نعاني منه لنمنح هذه الوســائل كل هذا
الوقت من التعلق والتصفح واملتابعــة ،إذا ما كان هناك أصالً
هرمونًا مســؤوال ً عن مثل هذه الترصفات .يقول يل أحد أشهر
املدربــن االقتصاديني العرب نظريته يف تقييم وضعي املايل (إذا
كنت تبحث كل صباح عن رزقــك بالذهاب للعمل ،فأنت فقري
وستظل كذلك ،ولن تصبح غنيًا إال إذا علمت َّ
أن هناك من يعمل
يف صباح اليوم التايل ليُدر عليك املال دون الحاجة لذهابك إليه)
والــر وضعه صاحبنا يف التقنية والتواصــل الذكي ،وأنا هنا
أقول بموازاة ذلك (إذا كانت الرسائل واملقاطع تصل إىل جهازك
دون أن تطلبها أو تبحث عنها ،فأنت تســتخدم وسائل التباعد
االجتماعي وستظل تضيع وقتك وجهدك يف تتبعها وتصفحها)
تلك معركة التواصل الحقيقية التي يجب أن تخوضها وتديرها
بشكل صائب.
وعىل دروب الخري نلتقي

جريدة الجزيرة العدد  16980تاريخ  26مارس 2019م
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فقه
طب األسنان

حتى نلتقي

مبادرة برنامج مساعد طب األسنان

فقه طب األسنان
د  .عبدالرحمن بن حمود الخضيري
دكتوراه يف األحكام الفقهية املتعلقة بطب الفم واألسنان

الدكتور /صالح الشمراني

جامعة رياض العلم

حت

ى
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ي

يف اآلونة األخرية أحســنت الهيئة الســعودية للتخصصات
الصحيــة يف مبادراتها من خالل األكاديمية التي أنشــأتها
إلعــادة التأهيل لبعض التخصصات التي يحتاجها ســوق
العمل .فبدأت بربامج التعقيم وسحب الدم والرتميز ..الخ من
الربامج التي ال تحتاج ألكثر من سنة للتأهيل يف التخصص
لخريجات بكالوريوس العلوم .ويف هذا العام أضافت برنامج
مســاعد طبيب األسنان لهذه املبادرات  ،نظرا ً للمعاناة التي
يعانيها سوق العمل  ،وانكشاف هذه املهنة.
كان عــدد املتقدمات حوايل ثالثــة آالف متقدمة من حملة
البكالوريوس يف العلوم  ،لكن لم يقبل إال حوايل خمســمائة
طالبة  ،بســبب قلة الجهات املشاركة واملتعاونة مع الهيئة
يف هذا الربنامج  ،علما ً بأن هذا الربنامج مدعوم من صندوق
املــوارد البرشيــة .كل كليات طب األســنان ومراكز طب
األسنان يف القطاعات الحكومية والخاصة املختلفة باململكة
بإمكانها أن تشــارك يف هذا الربنامج لوجــود اإلمكانيات
البرشية واملادية الستيعاب أعداد أكثر من هذا العدد الذي تم
قبوله هذا العام .لكن ال أعرف ماهي األسباب لقلة القطاعات
املشاركة يف هذه املبادرة .هل املشكلة تكمن يف التنسيق بني
الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية والقطاعات التي
لديها االســتعداد للتدريب ؟  ،خصوصــا ً أن هذا الربنامج
برنامجا ً وطنيا ً وكل القطاعات الحكومية والخاصة تعاني
من عدم توفر مساعدي األسنان سوا ًء يف الداخل أو الخارج.
أتمنــى أن تنجح التجربــة األوىل لهذا الربنامج والتوســع
مستقبال ً يف مراكز التدريب عىل مستوى اململكة يف القطاعني
الحكومي والخاص لسد النقص الحاد يف هذه املهنة.
بارك الله يف جهود الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية
ومراكز التدريب التي شاركت يف التجربة األوىل لهذه املبادرة
عىل مستوى اململكة

يف مقالتني ســابقتني بي ُ
ّنت حكم بعض املسائل الفقهيَّة،
املتع ِّلقة بطبِّ الف ِّم واألســنان ،ويف هذا املقال ّ
أبي حكم
عددٍ ِم ْن املسائل األخرى:
• حكم تقويم األسنان العالجي ،والوقائي ،والتَّجمييل:
ِم ْن املعلوم َّ
أن تقويم األسنان ،والف ّكني يهدف إىل تصحيح
خلل انتظام األســنان عىل الف ّكني ،أو منع حدوثه مبك ًرا،
وما قد يتط َّلبه ِم ْ
ــن تعديل للف ّكني أثناء مرحلة النَّمو ،أو
بعدها.
ّ
حكمه :يجوز إجراء تقويم األسنان ،والفكني العالجي،
أو الوقائي؛ نظ ًرا ملا يرتتّب عىل كون األسنان املتزاحمة ،أو
املرتاكبة ،أو املعوجة ،أو البارزة ،أو تقدُّم أحد الف ّكني عىل
َّ
والشيعة
اآلخر ِم ْن األرضار عىل صحِّ ة الفمِّ ،واألسنان،
جاءت بإزالــة َّ
الضر قــال ﷺ( :ال َ
ْ
ضر ،وال رضار)،
ْ
ونظ ًرا ملا تســبِّبه هذه العيوب الخلقية ِم ْن تشوّه ،وأذى
للفمِّ ،واألسنان ،وإزالتها ِم ْن األمور الجائزة ،وليس يف ذلك
تغيري لخلق الله ،وإنَّمــا هو ِم ْن إعادة الخ ْلقة إىل أصلها،
التني٤ :
_م ْن هذا اإلجــراء ال ِّ
كما َّ
أن الغــرض األصيل ِ
طبي_ هو
التَّــداوي ،والعالج ،وليــس املقصود التَّفليــج ،وزيادة
الحسن ،الوارد النَّهي عنه يف قوله ﷺَ ( :لعن الله الواشمات
واملستوشــمات ،والنَّامصات ،واملتنمِّ صات ،واملتف ِّلجات
ّ
املغيات خلق الله).
للحسن،
َّ
أما تقويم األسنان التجمييل وهو ما كان الغرض منه زيادة
مستوى جمال االبتسامة وليس له أي غرض عالجي ،أو
َّ
فــإن إجراءه ال يجوز؛ لنهي النَّبيﷺ عَ ْن تفليج،
وقائي،
وبرد األســنان ِم ْن أجل زيادة الحسن ،وتقويم األسنان
التَّجمييل يتضمن _يف الغالب_ برد جانبي ألسطح األسنان
من أجل توفري فراغات؛ يتم َّكن ال َّ
طبيبُ ِم ْن خاللها تحريك
األســنان ،وإعادة ِّ
صفها ،أو يتضمَّ ن تفليج ما بينها ِم ْن
أجل زيادة الحســن ،وهو أمر مح ّرم كما سبق،

كما َّ
أن املريض يدخل نفســه يف
األرضار ،واآلثــار الجانبيَّة التي
قد ترتتّب عىل وضــع التَّقويم
يف الفم -كااللتهابــات ال َّلثويَّة،
والتَّ ّ
بقع عىل أسطح األسنان-
بال حاجة عالجيَّة معتربة.
وم ْ
ِن اإلجراءات غري الجائزة
ّ
مؤخ ًرا ما يسمى
التي ظه ْرت
بتقويم ال ِّزينة التَّجمييل الذي يلصق
عىل األسنان لل ِّزينة فقط؛ نظ ًرا ملا يسبِّبه ِم ْن
أرضار كثري ٍة عىل صحِّ ة الفم واألســنان ،كما
ٍ
ّ
املختصون.
يذكر
• حكم خلع ،أو برد األســنان َّ
السليمة ِم ْن أجل املعالجة
التَّقويميَّة:
األصل أن خلع الســن الســليمة ال يجوز ،ألن أعضاء
اإلنســان لها حرمة يف الرشيعة اإلسالمية ،وإتالفها أو
اإلذن بإتالفهــا ال يجوز ،لكن يســتثنى ِم ْن هذا األصل
الســليمة ْ
السن َّ
جواز خلع ِّ
_إن استدعى ذلك رضورة،
َّ
أو حاجة_ ومِ ْن ذلك خلعهــا؛ ألجل املعالجة التقويميَّة
ّ
املختص هو
العالجيَّــة ،أو الوقائيَّة ،وطبيب األســنان
َّ
الــرورة ،أو الحاجة لخلع ِّ
الســن
املرجع يف تقدير
السليمة لكل شخص بحســب ما يحتاج؛ ولذا عليه أنْ
َّ
يحافظ عىل األسنان َّ
الســليمة قدر اإلمكان ،وأال يخلع
دعت إليه َّ
الضورة أو الحاجة؛ َّ
ْ
ألن ما أبيح
منْها إال ما
َّ
للضورة يقدَّر بقدرها.
أما برد األســطح الجانبيَّة لألســنان ِم ْن أجــل املعالجة
التَّقويميَّة ،فإ َّن صورة هذا اإلجراء ال ِّ
طبي هي نفسها صورة
تفليج األسنان ،وبَ ْردِها املنهي عنه يف األحاديث النَّبويَّة ولذا
فاألصل يف ذلــك املنع ،والتَّحريــم ،إال إذا كان ذلك ِم ْن أجل
عمل التَّقويم العالجي ،والوقائي ،فإنَّه
جائز ،بخالف الربد ِم ْن أجل التَّقويم
التَّجمييل ،فإنَّه مح َّرم .والله أعلم
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تواصل

كلمة التحرير

كلمة التحرير
الدكتـور /قيصـــر كبـاش
مدير التحرير

المدير الطبي لمركز د .عمر العجاجي لطب األسنان والتجميل

ُ
المر ُة
الحقيقة
ّ

هنــاك حكمة أثبتْتها التَّجارب عرب األزمان وهــي :أ َّن إرضاء النّاس غاية ال تدرك.
وهذه الحكمة رغم مرارتها ،لكنَّها واقع ملموس ،وحقيقي ،فكم منَّا يحمل عىل عاتقه
ّ
يتحقق له هذا؛ ألن النَّاس ال يهتمُّون
ه َّم مرضاة النَّاس يف أموره الحياتيَّة ،ومع ذلك ل ْن
لنجاح املرء ،ب ْل يجعلون مهمّ تهم مراقبته ،حتى يســقط يف ذ ّلة ،ف َم ْن سعى؛ ليكسب
رضا النَّاس خرس نفسه .وها هو لقمان الحكيم ،ومنذ فجر التَّاريخ يقول لولده" :يا
بني ال تع ِّلق قلبك برضا النَّاس ،ومدحهم ،فإ َّن ذلك ال يحصل أبدًا".
ْ
واملهني ،وإ ْن
األخالقي،
دامت هذه هي الحقيقة ،فعلينا أ ْن نعمل حسب ضمرينا
وما
ّ
ّ
َّ
فالسبيل إلرضاء ك ِّل النّاس هو بداية الفشل؛ لذا علينا
خالف ذلك العمل رضا اآلخرين،
َ
ّأل نعِّ لق أنفسنا برضاهمّ ،
طريق َّ
الصواب.
وأل نكرتث بكالمهم ،ونقدهم ما دمنا نسلك
علينا أ ْن ندر َك بأ َّن النَّقد َّ
لبي بسيوفه البتّارة لن يكون إال تعبريًا مضادًا للنَّجاح،
الس ّ
ً
يسهم يف َّ
اإلنساني
خاصة أ َّن املرء ومن خالل مهارات التَّواصل
التاجع ،وخيبة األمل،
ّ
ينشد تحسنًا يف عالقاته االجتماعيَّة ،ولكن ق ْد يج ْد نفسه يف دائرة الفشل ،حني يرنو إىل
الشخصيَّة ،وكما يقول َّ
َم ْن حوله _فقط_ دون العودة لقناعاته َّ
الشاعر:
َ
ضحِ ْك ُ
ــتَ ،فقالــوا أال تَ ِ
حتشــ ْم
ب َِســمْ ُ
تَ ،ف َقالُــوا يُرائــي ِبها
َ
حَ لِمْ ُ
ــت ،فقالُوا َ
بان
صنيــ ُع الجَ ِ
َ
ــت أنِّــي مهمــا أرد ُ
فأيقن ْ ُ
ْت

بَ َكي ُ
ْـــتَ ،ف َقالُـــوا أال تَبتســـ ْم
عَ ب َْس ُ
ــتَ ،ف َقالُــوا بدا مــا َكتَ ْم
ْ
َ
كان مُقتــد ًرا النْتَقــ ْم
وَلــو
ُ
ــاس ال بُــ َّد ْ
أن أذ ْم
ِرضــا الن َّ ِ

َّ
إن َّ
الصاحة مع النَّفس ،والعمل الذي يُنتفع به عد ٌد أكرب ِم ْن النَّاس هو أفضل
ال ُّ
رق لل َّراحة النَّفسيَّة سواء وافق عليه املحيطون بك ،أم رفضوه ،فاألصل هو
ط ِ
َّ
قناعتك بما تفعل ،ورضاك عَ ْن ِ
يتحقق ذلك إال بما يريض ربّك ،وكما
نفســك ،وال
يقــال" :رضا النّاس غاية ال تُدرك ،ورضا اللــه غاية ال تُرتك ،فاترك ما ال يدرك،
وأدْرك ما ال يُرتك".
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معطيات األلم
األلم هو تجربة حسيّة ،وعاطفيَّة ،مزعجة،
مرتبطة بتلف فعيل ،أو محتمل لألنسجة ،أو
موصوفة ِم ْن حيث هذا َّ
الضر.
األكاديميَّــة الدُّولية لدراســة األلم (تعريف
عمره  25عامً ا)

الدكتورة  /مي بنت واثق الخضيري
استاذ مساعد في علم احياء الفم
عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة رياض العلم

ألم طبيعي

فيزيولوجي مرضي

األلم النَّاتج عَ ْن إصابة األنسجة

األلم مستمر حتى بعد ّ
توقف التَّحفيز َّ
الضار.

موقع اإلصابة ،ومحيطها يصبح مصدر األلم.

ً
خلل يف الجهاز العصبي
يصبح عند موقع اإلصابة
املركزي ،واملحيطي.

عملية التهابيَّة

ألم مزمن.

ألم أسايس للكائنات الحيَّة؛ للحماية ،والدَّور
ِّ
والشفاء.
التَّعوييض للنَّجاة،

تلقائي.
يبدأ األلم بشكل
ّ
األلم ال يوجد له دور تعوييضّ  ،أو تكويني.

ألم مسبب لأللم.

ألم األعصاب.

ألم جّ يد.

ألم يسء.

ِّ
املوصل لألليــاف الوافرة ،وال
عندمــا ينتقل األلم
يوجد تعديل ِم ْن خالل نظــام تثبيط تنازيل ّ أو أدوية

بعد فرتة ِم ْن ال َّزمن ،يصبح األلم مزمنًا.
َ
يجب ْ
يكون هناك تنشــيط للخاليا العصبيَّة ِم ْن
أن
الدَّرجة الثَّانية التوائم ،وليس فقط الخاليا العصبيَّة
النَّوعية ،املســبّبة لأللم ،واملســتقبليات منخفضة
ً
_أيضا_ سلســلة ِم ْن ردود الفعل ،التي
العتبة ،ولكن
ِّيناميكي
تشــمل "الخاليا العصبيَّة ،ذات املــدى الد
ّ
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الواسع" والتي تشتهر بتأثريها يف التَّوعية املركزيَّة.
بالتَّايل:
التَّحفيز غري َّ
الضار الذي بالعادة ال يثري األلم ،سيبدأ
إثارة األلم ،ويعرف باسم "الودينيا" أو "آالم جلديَّة"
اســتجابة مبالغة؛ لتحفيز ضار ،وعادة يثري األلم،
ويعرف باسم "فرط التَّألم".
ملاذا يجب علينا ْ
أن نشعر بالقلق؟
نحن يف دور التَّحول إىل اسرتداد ،إنقاذ ،واستعادة.

لنحتفظ باألســنان ألطول فرتة ممكنة ،ونزرع يف
ْ
تلفت ،ولكن بأي ثمن؟
أماكن األسنان التي
فما يــي العوامل التي تلعب دو ًرا يف قرب املريض؛
لتجربــة األلم املزمن ،ســيؤدي هــذا يف النِّهاية إىل
التَّشــكيك يف مصداقيتك ،كممارس ال ِّرعاية ِّ
الصحيَّة
لألسنان ،عند الوقوع كضحيَّة ملريض مشكوك فيه.
ً
َ
أن توافق عىل ْ
قبل ْ
مريضا
تكون البطل ،وتواجه
أن
يســعى للحفاظ عىل أســنانه ،تلك األسنان نفسها
ْ
كانت يف املايض تع ُّد غري قابلة لإلصالح ،ضع يف
التي
عني االعتبار العوامل التي تلقي الضوء عىل عالمات
التَّحذير:
 - 1النَّوم.
 - 2العمر.
 - 3الجنس.
ُّ - 4
الساللة.
 - 5فيتامني "د"
 - 6مستويات الحديد.
 - 7األمراض املصاحبة.
 - 8األدوية.
 - 9مسكنات األلم الوقائيَّة.
 - 10متالزمة امللف َّ
السميك.
 )1النَّ وم:
جودة اضطرابات النَّوم تبدأ قبل ْ
أن يبدأ األلم.
األلم املزمن له ارتباط متبادل بمشاكل النَّوم.
تنصــح األكاديميَّة األمريكيَّة لطبِّ النَّوم للبالغني،
واملراهقني بالنَّوم ملدة  7إىل  9ساعات ،بينما يحتاج
األشــخاص األكرب  65عامً ا ِم ْن  7إىل  8ساعات ِم ْن
النَّوم.
ً
طع ارتبا ً
السء ،واملتق ِّ
يرتبط النَّوم َّ
وثيقا بتعديل
طا
األلم املرشوط ،أو ضعف تثبيط األلم.
لدينــا دورات يف النَّــوم ،دورة مرحلة حركة العني
البطيئة ،ومرحلة حركة العني َّ
السيعة.
يف مرحلة حركة العني َّ
السيعة (األحالم) تصل إىل
ساعة ،ث ُ َّم تتالىش تدريجيًا يف نهاية الدَّورة ،الدَّورة يف
ال َّليلة تعادل ما بني  5إىل  6مراحل.
يؤثر تناول األدوية عىل هذه املرحلة.
أما املصابون بمرض النِّسيان (ال َّزهايمر) فال توجد
ً
أصل.
لديهم هذه املرحلة

 )2العمر:
ّ
ً
ك ّلما زاد العمر ،كلما أصبح وقوع األلم أكثر احتمال.
يف مرحلة املراهقة ،ال يوجد تمييز بني الجنسني يف
إدراك األلم ،ولكن بمجــرد إضافة األرق إىل املعادلة،
َّ
فإن الوضــع يتغري حيث تواجه اإلناث املراهقات أ ًملا
أكثر ،مقارنة بالذُّكور يف نفس املرحلة العمريَّة.
 )3الجنس:
الجنس ،األرق ،والعمر لهم تأثري قوي عىل نســبة
ً
سابقا.
األلم .اإلناث يف هذه الحالة كما ذكر
الساللة:
)4
ُّ
تَ َّم تســجيل حاالت ألم أكثر يف األمريكان ِم ْن أصول
إفريقيَّة؛ بســبب اعتالل عادات النَّوم لديهم ،وزيادة
الحساســيَّة لأللم ،ويرجع ذلك نتيجة للون البرشة
الدَّاكنة ،حيث إنَّه يقلل ِم ْن كفاءة امتصاص فيتامني
"د" ِم ْن ضوء َّ
ْ
كانت البَرشة داكنة
الشــمس ،فك َّلما
أكثر ،ك َّلما طال الوقت الالزم لالمتصاص.
القوقازيــون يحتاجــون إىل  12دقيقــة فقط يف
َّ
الشــمس للحصول عىل الجرعة املــوىص بها يوميًا
ِم ْ
ــن فيتامني "د" ومقارنة بــذوي البرشة الدَّاكنة،
حيــث يحتاجون  10أضعاف الوقــت ،أو ما يقارب
 120دقيقة ،للحصول عــى الجرعة املوىص بها ِم ْن
فيتامني "د" يوميًا.
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 )5فيتامين "د":
عندما ينخفض تركيز املستخلص هيدروكيس فيتامني
"د" يرتفــع احتمال اإلصابة باضطرابــات النَّوم ،توجد
مســتقبالت فيتامــن "د" يف ِّ
مخ اإلنســان يف املناطق
املســؤولة عَ ْن تنظيم دورة النَّوم ،واالستيقاظ ،أي نقص
يؤثر عىل انتظام نوم َّ
الشخص.

القلب) ،ال َّربو (الثيوفيلني ،الكورتيكوســتريويدات)،
مضــادات لالكتئــاب ،ومضــادات الحساســيَّة
بـ(ينادريل).
كل هذه تؤثر عىل نوعية النَّوم ،وبعضها يق ِّلل ِم ْن املرحلة
ِّ
املنشــطات املوصوفة؛ الضطراب فرط
التَّكميليَّة ،مثل:
النَّشاط.

 )6مستويات الحديد:
تع ُّد مستويات الحديد مهمّ ة لسببني:
ً
رئييس "الدُّوبامني" الذي
أول :النَّاقالت العصبيَّة بشــكل
ّ
يؤثر عىل البنية ال َّزمنية للنَّوم.

الوقائية لأللم:
 )9المس ِّكنات
ّ
سؤال املريض عَ ْن األلم أثناء الفحوصات ال ُّروتينيَّة ،هل
تَ َّم تخدير املريض بشــكل صحيح أم ال؟ املسكن الوقائي
هو املصطلح املســتخدم يف التَّخدير العام قبل اإلجراءات
املربّر؛ الســتعمال املس ّكنات الوقائيّة للك ّل هو َّ
أن التَّخدير
العام ســوف يمنع اإلحســاس باأللــم؛ بعرقلة نبضات
الخاليا العصبيَّة املسبّبة لأللم إىل القرشة الحسيَّة الجدّية
يف الدِّماغ.
ّ
ولكن التَّخدير العام لن يمنع إشارات األلم ِم ْن الوصول إىل
الخاليا العصبيَّة ِم ْن الدّرجة الثَّانية.
إذا وصلت إشــارات األلم إىل الخاليا العصبيَّة ِم ْن الدَّرجة
الثَّانية ،فأنت بذلك تخاطر بما ســيؤدي إىل تكوين الخاليا
العصبيَّــة النَّابضة ،والواســعة بإلغاء نشــاط الخاليا
العصبيَّة ممّ ا سيؤدي إىل تكوين الخاليا العصبيَّة النَّابضة،
ِّ
املحفزات َّ
الضارة،
والواسعة املدى ،التي تستجيب لكل ِم ْن
وغري َّ
الضارة ،وبالتَّايل إذا عانى املريض ِم ْن ألم يف إجراء ما،
فمن املحتمل ْ
أن يكون تنشيط الخاليا العصبيَّة ِم ْن الدَّرجة
الثَّانية ،وهذا يؤدي إىل اختــال يف االختالف ،واألرجح ْ
أن
يكون له حدَّة ألم منخفضة؛ بسبب تأثري الخاليا العصبيَّة،
ذات املدى الدِّيناميكي الواسع.

ثانيًا :عىل "امليالني" ِم ْن الخاليا العصبيَّة.
األســبق يلعــب دو ًرا عندمــا يتفاعــل الحديــد ،مع
"تايروزين هايدروكسيليز" لكونهما ذات أهمية ،لفعاليَّة
"الدوبامني" يف خاليا ِّ
املخ ،يبدأ اضطراب النَّوم بعد حدوث
العصبي ،الذي يؤثر عىل
خلل يف اســتقالب "الدُّوبامني"
ّ
مرحلــة حركة العني َّ
السيعة يف النَّــوم .العامل األخري
هو "املايلني" وإزالة "املايلني" يمكن ْ
أن يســبّب سلسلة
ِم ْن األعراض املشــابهة للتَّصلب املتعدّد ،العصب الثَّالثي
التَّوائم ،وجميع أنواع آالم األعصاب.
)7األمراض المصاحبة:
تعــد ْ
ّدت البحوث للمرىض الذين يعانون ِم ْن اآلالم املزمنة،
وت َّم تسجيل حاالت تعدَّت املصادفة ِم ْن األمراض التَّالية:
االكتئاب هو األكثر شيوعً ا ِم ْن بني أمور أخرى ،عىل سبيل
املثال :القلقُّ ،
العصبي الثُّالثي التَّوائم ،األلم
الصداع ،األلم
ّ
يفي ،متالزمة تململ َّ
الساق ،ألم الف ِّم والوجه،
العضيل ّ ال ِّل ّ
وهي أمراض مصاحبة لآلالم املزمنة.
 )8األدوية:
يجب ْ
أن يت َّم تعريف هــؤالء املرىض بأدويتهم الحاليَّة،
وكيف تلعب هذه األدوية دو ًرا يف نومهم.
تقريبًا جميــع األدوية ،حتى "أســرين" األطفال 81
ميل غرام ،وهو مســيّل للدَّم ،يزيد ِم ْن َّ
الصحو ،ويق ِّلل ِم ْن
كفاءة النَّوم.
إذًا عَ ْن األدوية الخافضــة َّ
للضغط (مد ّرات البول،
حارصات بيتا ،الكلونيدين) ،اضطراب نقص االنتباه
(املنبهات الوديّــة) ،مثبطات إيقــاع القلب (أدوية
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السميك:
 )10متالزمة الملف َّ
وأنَّها تنتج العديد ِم ْن اآلثــار الجانبيَّة ،مع تعريف هذه
باسم "مرىض مقاومون العالج".
اســتفادة ضئيلة نســبيًا ِم ْن العالج ،باإلضافة إىل ذلك،
لديهم ملف سميك ضخم ،له تاريخ غامض ،ونتائج عالج
سيئَّة.
يجب تحديد هؤالء املــرىض ،ويمكن ْ
أن تقبل التَّحدي يف
َ
كنت شــجاعً ا بما يكفي ،وذلك بجدولتهم يف
عالجهم إذا
َّ
نهاية عيادتك؛ ألنهم يحتاجون الكثري ِم ْن الوقت ،وينصح
توضح لهم خ َّ
أن ِّ
ْ
طة عالجيَّة أقل خطورة

Help your patients wipe away
the main cause of gum problems

meridol – Clinically proven
antibacterial efficacy
®

A powerful combination of stannous ions (Sn2+) and
aminofluoride (AmF) directly targeting bacterial plaque.
For effective prevention of gum problems
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العوامل المؤدية لتغيرات فموية
هناك عوامل كثرية تحدث ّ
تغيات بالفم ،واألســنان
سوف أتط َّرق إىل بعضها:
الفم ،واألسنان
غيرات بصحة
ّ
 )1التَّ ُّ
نتيجة تناول األدوية.

بعــض األدوية تؤثِّر عىل صحة الفمِّ ،واألســنان،
ســواء املعالجة لبعض األمراض ،أو الفيتامينات ،أو
املكمِّ الت الغذائيَّة؛ ممَّ ا يســبِّب بعض اآلثار الجانبيَّة
عىل الفمِّ ،واألســنان ،وتشــمل اآلثار الجانبية عىل
الفمِّ ،واألسنان النَّاتجة عَ ْن استخدام بعض األدوية:
ّ
تغــر املذاق بالفمِّ،
طبيعي،
جفــاف الفمِّ ،نزف غري
ّ
التهابات قرح بالفمَِّ ،إضافة إىل ُّ
تغي لون األنســجة
ّ
يتغي لون األسنان ،وال ِّلثة ،أو
النَّاعمة بالفمِّ ،كذلك قد
ُّ
تضخم ال ِّلثة ،نشوء فطريَّات الفمّ،
فقدان العظم ،أو
وهناك أكثر مَ ْن  400دواء يســبِّب جفاف الفمِّ ،وكما
أن ال ُّلعاب يغســل الف َّم ِم ْن بقايا ال َّ
طعام ّإل َّ
نعلم َّ
أن
جفاف الفمّ ،وعدوى ال ِّلثة ،وتســوّس األسنان ،وم ْ
ِن
بني هذه األدوية :أدوية ارتفاع َّ
الضغط ،وأدوية األلم،

واضح ،وينتهي األلم ،مع انتهاء هذه الفرتة؛ بســبب
ازديــاد الهرمونات يف الجســم ،قبل موعــد الدَّورة
َّ
الشهرية ،فيزداد نمو خاليا ال ِّلثة ،وتو ُّرمها ،وتصبح
ً
حساسية لأللم ،وتظهر بعض
أعصاب األسنان أكثر
االلتهابات ،التــي تصل إىل العصب ،ويــزداد معدَّل
الدَّورة الدَّمويَّة يف جسمك ،عند نزول الدَّورة َّ
الشهريَّة،
وبالتَّــايل يصل الدَّم إىل ال ِّلثة ،وجذور األســنان ،التي
تشــعر باأللم بســهولة يف ظ ِّل هذه الحالة ،وربَّما
يحدث نزيف يف ال ِّلثــة ،وهو ما يتع ّلق بزيادة هرمون
االسرتوجني بجسم الفتاة.
الفم،
بصحة
غيرات
ِّ
َّ
 )3التَّ ّ
واألسنان خالل فترة الحمل

الدكتور  /سمير بن عبداهلل الثميري
أخصائي صحة أسنان المجتمع

ومضادات االكتئاب ،ومضادات الحموضة ،واملهدِّئات،
وغريها...
الفم ،واألسنان
بصحة
غيرات
ِّ
َّ
 )2التَّ ُّ
الدورة َّ
هرية.
الش َّ
أثناء َّ

ُ
بعض الفتيات بآالم حادَّة يف األســنان ،مع
تشــع ُر
َّ
اقرتاب ،أو نزول الدَّورة الشــهريَّة ،دون معرفة سبب

التَّغريات بصحَّ ة الفمِّ ،واألســنان خالل فرتة الحمل
وهذه التَّ ُّ
غيات األوليَّة ،النَّاجمة عَ ْن زيادة الهرمونات
ً
_خاصة_ االســروجني ،والربوجستريون ،يمكن ْ
أن
تفاقم رد فعل األنسجة ،ض ّد البالك.
كيف يمكن لرتاكم طبقة البــاك ْ
أن تؤثِّر عىل املرأة
الحامل؟
ْ
إن ل ْم تت ّم إزالة البالك ،فهو ق ْد يسبِّب التهاب ال ِّلثة،
والذي تتضمّ ْ
ــن أهم أعراضه :االحمــرار ،واالنتفاخ
ً
فضل عَ ْن األلم عند ال َّلمس ،فيما يســمى
يف ال ِّلثــة،
بالتهاب ال ِّلثة الحميل ،يصيب معظم الحوامل بدرجة
ظهور خالل َّ
ما ،وعادة ما يبدأ بال ُّ
الشــهر الثَّاني ِم ْن
الحَ مل.
ً
ْ
_أصل_ بالتهاب ال ِّلثة،
فإن كانت الحامــل مصابة
أن تزداد ســوءًا مع الحملْ ،
فالحالة تميل إىل ْ
وإن ل ْم
تعالج ،فهي ق ْد تؤدّي إىل االلتهاب؛ َّ
ألن الحوامل عرضة
ً
_أيضا_ لإلصابة بــأورام الحمل ،وهي أورام التهابيَّة
غري رسطانية ،تنشــأ عندما تتهيّج ال ِّلثة ،وعادة ْ
إن
ْ
تركت هــذه األورام ِم ْن دون عالج ،فهي تنكمش ِم ْن
تلقاء نفســها بعد الوالدة ،أما ْ
ْ
كانت تسبِّب عدم
إن
ال َّراحة ،أو تتعارض مع املضغ ،أو تنظيف األســنان
بالفرشــاة ،وغريها ِم ْن أســاليب النَّظافة ِّ
الصحيَّة
الفمويَّة ،فقد يق ِّرر طبيب األسنان استئصالها.
الفم ،واألسنان بسبب
غيرات بصحة
ِّ
 )4التَّ ُّ
فسية.
الضغوط النَّ
ُّ
َّ

َّ
إن اإلجهاد ،والتَّوتر يســببان مجموعة مختلفة ِم ْن
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ولكــن هل تعلمــون َّ
ْ
أن التَّوتر ،يؤثر عىل
األمراض،
ً
ْ
كانت القرحة ،والتهاب
_أيضا_ إذا
صحة األســنان
ال ِّلثة ،وأمراض الف ِّم األخرى التي تزعجكم ،فربَّما ِم ْن
األفضل ْ
أن تدخِ لوا القليل ِم ْن الهدوء عىل حياتكم.
َّ
الضغط النَّفيس له تأثريات مزعجة ،ومؤملة لألسنان
والفمِّ ،مثل:
• تق ُّرحات الف ِّم "الهربس"
• رصير األسنان.
• أمراض ال ِّلثة.
ِمن أجل الحصول عىل نتائج إيجابيَّة ،وشــفاء ِم ْن
اآلالمَّ ،
فإن ِم ْن أساســيَّات نجاح العالج هو تحديد
َّ
السبب ،واملسبِّب للحالة املرضيَّة؛ للخروج بتشخيص
أن ُّ
سليم ،وإجراء خِ َّ
طة ،حيث َّ
توفر التَّشخيص مهم
جدًا ،وذلــك باتِّباع ال ُّ
طرق العلميَّــة لنتائج إيجابيَّة،
ولضمان ،ونجاح التَّشــخيص َّ
الســليم ،ممَّ ا يسهِّ ل
ِّ
ويخفف اآلالم ،والوقــت ،والتَّكاليف ،قبل ْ
أن
العالج،
تتضاعــف الحالة ،وممَّ ا يلجأ له طبيب األســنان ىف
العيادة هو أخذه ِّ
الســرة املرضيَّة ،وتسجيل التَّاريخ
ال ِّ
بي؛ ملعرفة املشــاكل ِّ
الصحيَّــة التي يعانى منها
ط ّ
املريــض ،وأي ِم ْ
ــن العالجات التــي يتناولها ،مثل:
مميِّعات الدَّم ،وأدوية قد تتعارض مع بعضها البعض،
وأي ِم ْن العالجات التي تســبِّب للمريض حساسيَّة،
وبالتَّايل َّ
فإن التَّهاون يف اإلجابة الدَّقيقة عىل أســئلة
ال َّ
طبيب ق ْد يك ِّلــف املريض حياته؛ لذا ننصح املريض
ً
ْ
صادقا ،وواعيًا يف اإلجابة
بأن يكون
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مقال علمي

مقال علمي

مثبت بعد إزالة تقويم األسنان؟
لماذا يجب وضع ِّ

يجهل كثريٌ ِم ْن النَّاس أهمية وضع مثبِّت بعد إزالة
تقويم األسنان ،وهذا يعود لعدّة أسباب أهمَّ ها:
ّ
متخصص يف تقويم األسنان:
*الذَّهاب لطبيب غري
ال َّ
ّ
املختــص يف التَّقويم _غالبا_ يعتمد عىل
طبيب غري
عالج جميع الحاالت بطريقة واحدة ،ويفشل يف وضع
مدَّة مناسبة ملثبِّت األسنان ،بعد إزالة التَّقويم ،وهذا
يزيد ِمــن طول مدة العالج ويف كثري ِم ْن األحيان يعيد
الحالة لنقطــة ِّ
الصفر؛ ليحتاج املريض لعالج الحالة
ِم ْن جديد ،بعد عدّة أشهر ِم ْن إزالة التَّقويم.
عند انتهاء التَّقويم يحتــاج املريض لوضع مثبِّت
لألســنان ملدَّة يحدِّدها ال َّ
ّ
املختــص ،بناء عىل
طبيب
عوامل عدّة ،أبرزها :عُ مر املريض ،وحالة النُّمو للفك.
هناك نوعني ِم ْ
ــن املثبتات _تســتخدم بعد انتهاء
تقويم األســنان_ مثبِّت دائم ومثبِّت متحرك ،وتحدَّد
مدّة اســتخدامه ،والنَّوع املناسب لحالة املريض بناء
عىل رأي ال َّ
طبيب املختص ،فالبعض يحتاج ألحدهما،
والبعض اآلخر يحتاج الستعمال النَّوعني سويًا.
وحتى نعرف أهميَّة وجود املثبِّت بعد التَّقويم ،يجب
ْ
أن نجيب عىل األسئلة املهمّ ة :هل تتح َّرك األسنان بعد
انتهاء التَّقويم؟ وما هي أسباب تح ّركها؟
نعــم تظل األســنان يف حركة متواصلة ســواء تّ َّم
اســتخدام التَّقويم ،أو ل ْم يتم استخدامه ،وتعود هذه
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الدكتور  /مازن سعيد العتيبي
تقويم أسنان-وزارة الصحة

الحركة لعوامل فســيولوجيَّة ،مثل :حركة ِّ
الشفاه،
وعضالت الخدّ ،وحركة ال ِّلســان وضغط املضغ ،فلو
أن ِّ
رضسا تَ َّم خلعه ،نالحظ َّ
ً
الضس الذي
كان هناك
بجانبه يميل باتجاه هذا الفــراغ ،فعندما يت ّم تغيري
مكان األسنان باســتخدام جهاز التَّقويم ،ويت ّم ف ّك
التَّقويم ،يجــب ْ
أن تأخذ ال ِّلثة ،واألنســجة املحيطة
باألسنان الفرتة الكافية؛ للتَّع ّرف ،والتَّأقلم عىل املكان
الجديد لألسنان ،حتى ال تعود للمكان َّ
السابق.
كم املدّة املناسبة بشكل عام لوضع املثبِّت؟

تختلف املدّة املناســبة بني حالة ،وأخرى ،وبني رأي
طبيب مختص وآخر ،يقول الربوفيسور عيل حبيب:
(أنَّه بالنِّســبة ألغلــب الحاالت يف اململكــة العربيَّة
ُّ
السعوديَّة تحتاج لوضع املثبِّت مدّة  24ساعة يف اليوم
الســنة األوىل ،ويف َّ
خالل َّ
الســنة الثَّانية يلبس املثبِّت
لألســنان العُ لويَّة يف الفرتة املســائيَّة _حسب ثبات
األسنان_ واألسنان ُّ
السفلية كامل اليوم.
يف حال عدم وضع املثبِّت هل ممكن ْ
أن تعود األسنان
كما كانت قبل التَّقويم؟
وما هي ال ُّ
طرق لتجنّب عودتها؟
نعم! ِم ْن املمكن ْ
أن تنتكس الحالة _عند عدم وضع
املثبِّت_ وتعود األســنان ألماكنها قبل وضع التَّقويم،
والحل يكمن يف عدَّة نصائح ينبغي اتِّباعها:
 - 1أهم نصيحــة ينبغي االلتزام بهــا هي :اختيار
ال َّ
ّ
املختص يف تقويم األســنان ،ألنَّه هو الذي
طبيــب
يتم ّكن ِم ْن وضع خِ ّ
طة عالجيَّة صحيحة ،تتناسب مع
ّ
املختصني ،الذين
الحالة ،عكس أطباء األســنان غري
تزداد لديهم فرص حدوث انتكاسة.
 - 2عند تعرض مثبِّت األســنان الدَّائم للكرس ،ينبغي
مراجعة ال َّ
طبيب عىل الفور؛ لرتكيب مثبِّت آخر.
 - 3عنــد مالحظة وجــود صعوبة يف إزالــة املثبِّت
ُّ
والشعور أنَّه يسبِّب ضغ ً
طا عليها ،أو أ ًملا بها،
املتح ِّرك،
يكون ذلك مؤرشًا عــى تح ّركها ِم ْن مكانها ،الذي ت َّم
تثبيتها عليه ،ويف هذه الحالة ينبغي مراجعة ال َّ
طبيب
عىل الفور.
 - 4يجب عدم إهمال اســتخدام املثبِّت املتح ِّرك أثناء
النَّوم؛ َّ
ألن األســنان تكون مستم َّرة يف الحركة يف ك ِّل
وقت.
 - 5يجــب الحفاظ عىل املثبِّت يف مكان آمن؛ لحمايته
ِم ْن التَّلف ،والكرس.
يف حــال إهمال تركيب املثبِّت ،وانتكاس الحالة ،ما
هو الحل؟

التَّعامل ال ِّ
طبي مع مشــكلة االنتكاس بعد التَّقويم
يختلف حســب طبيعة وحدة املشــكلة املوجودة يف
األسنان ،يف الغالب يكون كالتَّايل:
*الحاالت البســيطة :يف حال عودة األســنان لسوء
اإلطبــاق _بعد إزالة التَّقويم_ لكن بدرجة بســيطة،
يمكن االكتفاء بالتَّقويم َّ
الشفاف فقط ،وهو متح ِّرك،
ويعالج املشــاكل البسيطة خالل شــهرين إىل ثالثة
أشهر يف الغالب.
*الحاالت َّ
الشديدة :تحتاج إىل تقويم معدني ،وعالج
يستغرق يف الغالب ِم ْن شهرين إىل ستَّة أشهر.
هــل هناك عالقة بني تواجد رضس العقل ،وحدوث
االنتكاسة؟
بناء عــى آخر األبحاث العلميَّــة ال يوجد أي عالقة
مبارشة ،أو غري مبارشة بــن وجود أرضاس العقل،
وحدوث االنتكاســة؛ حيث بينت الدِّراســات حدوث
االنتكاسة لدى أشخاص يوجد لديهم أرضاس العقل
وأشــخاص ال يوجد لديهم عىل ح ٍد سواء ،ممّ ا يعني
وجود أسباب أخرى غري أرضاس العقل.
ختامً ا ،املثبِّت هو ركن ِم ْن أركان العالج ،ال ينتهي
العالج قبله أبدًا ،يجب املحافظة عىل اســتخدامه،
حسب توجيهات ال َّ
ّ
املختص ،وعدم إهماله؛
طبيب
لتكتمــل أركان العــاج ،ولتفادي أي انتكاســه
ً
مستقبل
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مجلس اإلدارة

مقال

الحلقة المفقودة
يف طور الحديث عَ ْن جهود حكومتنا ال َّرشــيدة،
نص ْ
ووالة أمرنا (أطال اللــه يف أعمارهم) فقد َّ
ت
أوامرهم عىل اســتحداث برامــج لالبتعاث منذَ
ســنوات؛ ولهذا فوزارة التَّعليم لها جهد ملحوظ
تشكرعليه.
ُ
فتســاءلت ،كم هو قدر املعلومات التي أعرفها
ُّ
يخص مجال االبتعاث؟
فيما
ومــا هو حــال املبتعثني يف بحثهــم عَ ْن قبول
لدراستهم التَّ ُّ
خص ِصيَّة يف طبِّ األسنان؟
َّ
بــأن الك ّل ســعيد يف إعطاء وقته؛
أنــا متيقن
للتّجاوب عىل األســئلة ،حينما تتــوارد إليك بما
ُ
ّ
لســت
يخص هذا الجانب ،لكن اتّضح لديَّ بأنِّي
الوحيد الذي يجهل إجابات لتساؤالته.
بعد نرش اســتبيان يف حساب املجموعة عَ ْن طبِّ
ّ
منصة تويرت ،يستهدف الخريجني
األســنان عىل
فقط  ،قد ُ
كتب ً
نصا:
ْ
" بعــد تخ ُّر َ
كانــت كليّتك حريصة عىل
جك ،هل
تزويدك وتثقيفك باملعلومات الكافية ،عَ ْن برامج
طــبِّ األســنان ،ومتطلباتها خــارج ،أو داخل
ُّ
السعوديَّة؟"
فمــن أصل  733صــوت 66% ،كانت خيارهم
" لألســف ال " و  " 17%اعتمدوا عىل أنفســهم
بالبحث " و  " 10%نعم "  ،بينما  " 7%ال يهمهم
موضوع االبتعاث ".
إذًا للكليَّــات دور يف تســليط َّ
الضوء عىل ما بعد
تخرجك ،فالتَّصادم يف سوق العمل هو مفاجأة لم
ْ
يكن يتوقعها البعض.
ْ
وكانــت الوجهة الوحيدة لدى بعضهم لالبتعاث
هي الحصول عىل الوظيفة ً
أول.
بينما لو كان هنالك نصيب لـ  66%يف معرفتهم
يف برنامــج التَّ ًّ
خصصات ِّ
الصحيَّة (ملن يوجد لديه
قبول مبــارش) أو برنامج االبتعــاث يف اإلقامة
ال ِّ
طبيَّة ،أو وظيفة بعثتك ،أو برنامج النُّخبة ،الذي
طالب ،وال َّ
يهدف البتعاث ال ُّ
طالبات ُّ
السعوديني إىل
الجامعات العرشين ،وفق التَّصنيفات األكاديميَّة
ًّ
تخصصات علميَّــة ،مختلفة ،وذلك
املوثوقــة يف
لصناعة مجتمع املعرفــة ،وتوفري كوادر وطنيَّة،
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الدكتور  /نايف بن طامي الشمري
طبيب أسنان عام

األستاذ الدكتور /خليل العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

مميَّزة ،تساهم يف تحقيق رؤية ُّ
السعوديَّة . 2030
ْ
أتــت بحرص ِم ْن حكومتنا،
فك ُّل هذه الربامج
التي تتط ّلع دائمً ا لألفضل مع خريجي الجامعات
ُّ
السعوديَّة.
َّ
ُ
ْ
ْ
كانت
تمنيت بأنها
كانت الحلقة املفقودة التي قد
موجودة لدى الجميع ،ليــس _فقط_ معرفتهم
ّ
تتوفر خارج
بربامج االبتعاث ،بل الربامــج التي
اململكة ،ومتطلباتها ،التــي تحتاج إىل اختبارات
_ربَّما_ لو علِم البعض بها ،ألنجزها أثناء دراسته
البكالوريوس.
ووفق كثرة الخريجني ِم ْ
ــن جامعات عريقة ،خارج
ُّ
تخصصات دقيقة ،ورغم ســهولة البحث يف
اململكة يف
َّ
ْ
أصبحت أسهل لنا لتوسيع
ظ ِّل تطوّر التقنية ،فالعمليَّة
آفاق التَّفكري يف مستقبل أطباء األسنان .
وبهــذه الفرصــة ،ال أنىس جهــود الجمعيَّة
ْ
ُّ
سعت جاهدة؛
الســعوديَّة لطبِّ األســنان ،التي
ْ
حرصت
إلقامة مؤتمرها املميَّز ،واملحارضات التي
ْ
بشكل شهريْ ،
يكن أسبوعي،
إن ل ْم
عىل إقامتها
ٍ
مما تُســهم هذه امللتقيات يف اكتســاب الخربة،
واملعرفــة ليس _فقط_ عىل َّ
العلمي بل
الصعيــد
ّ
_أيضا_ اال ِّ
ً
طالع عَ ْن قــرب يف ُّ
الصعوبات التي قد
تواجه ك ّل طبيب يف البحث عَ ْن إكمال دراسته

د .مشاري العتيبي

د .محمد الربيعة

نائب رئيس المجلس

أمين المجلس

أعضاء

د .حسام الفواز
أمين المال

د .محمد الحارثي

مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

للجمعية السعودية
لطب األسنان

د .سميرة عسيالن

د .فوزي الغامدي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

د .سارة العنقري
عضو مجلس اإلدارة

د .أكرم قطب
عضو مجلس اإلدارة
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السبت  5من ربيع األول 1441هـ  2نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م العدد 17201

article@al-jazirah.com.sa

د.عبدالعزيز الجار الله

article@al-jazirah.com.sa

إبراهيم عبدالله العمار

تنص المادة (الخمســون) مــن نظام الجامعــات الجديد الذي صدر مؤخرا ً على رســوم
دراســية ،وهذه أحدثــت نوعا ً من النقاش :هل ما زال التعليــم الجامعي مجاناً ،أو تحول
إلى رسوم؟
أيضا :هل ما زالت مكافآت الطالب مستمرة ،أم ستتوقف؟ جاء رد وزارة التعليم بالتوضيح
التالي :مجانية التعليم الجامعي واالستمرار في صرف المكافآت الشهرية دون توقف ،إذا ً
ما هي الرسوم؟
نصت المادة ( )50من نظام الجامعات 1441هـ2019 /م على:
 رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا. رسوم دراسية لبرامج الدبلومات والدورات. رسوم دراسية من الطلبة غير السعوديين ،استثناء طالب المنح. مبالغ مالية مقابل بحوث وخدمات استشارية داخلية وخارجية. مبالغ مالية مقابل استثمار اإلرادات المالية النقدية. مبالــغ مالية مقابــل التعاقد مع جهــات حكومية لتأميــن الكفايات مــن أعضاء هيئةالتدريس.
 مبالغ مالية مقابل دراسات أو خدمات استشارية للجهات الحكومية.إذا ً أصبح واضحا ً الرســوم الســتثمارات الجامعات ،وهي معمول بها اآلن في الجامعات
الســعودية كان آخرها هي رسوم الدراسات العليا الماجســتير والدكتوراه ،والدبلومات
والــدورات التدريبية ،هذا يخــص الجامعات الحكومية ،أما الجامعــات والكليات األهلية
فتعمل بالرســوم ،وتبقى المكافآت الشــهرية للطالب الحكومي ما زالت مستمرة دون
انقطــاع ،وقد تقدم طالب الجامعات األهلية واالبتعاث الداخلي بطلب مكافآت شــهرية
أســوة بزمالئهم طالب الجامعات الحكومية ،وطالب االبتعاث في الخارج لكن لم يتحقق
لهم المطلب حتى اآلن ،وقد أشــار البعض إلى أن مكافآت الطالب هي معالجة بشكل أو
آخر لموضوعات البطالة ،وتشجيع الطالب على االلتحاق في الجامعات والكليات األهلية.
لكــن ســنكون أمام واقــع آخر فيمــا بعد وهو بيــع الخدمــة التعليميــة األكاديمية
البكالوريوس في الجامعات الحكومية :قبول الطالب في تخصصات يرغبونها مقابل
مبالــغ مالية على (حســابهم الخاص) ،وكذلك القبول بــا مكافآت للطالب أقل من
نســبة القبول كما هو الحال في كليات المجتمع ،يأتي هذا بعد فتح مجال االستثمار
في الجامعات

يدخل المحل ،يعطيه العامل ابتسامة دافئة ويهتف لهَ :مرحبًا! كيف حالك اليوم؟
فيرد صاحبنا ببرود« :اعطني وجبة همبرغر».
يمشي في السوق ويرتطم كتفه بكتف آخر ،يمشي كأن لم يحصل شيء.
يخطئ على شــخص آخر في القيــادة ،وبدال ً من أن يل ّوح معتــذرًا ي ُكمل قيادته بال
اكتراث.
تنم عن عدم شعور الشخص بغيره ومراعاته ،بقصد أو
تحصل هذه المواقف التي ُّ
من دون قصد ،لكن لدينا طرق لتقليلها ،ومن أهمها :التعليم .ماذا لو أضفنا مادة
اســمها «المجتمع» قائمة على عِلم الذكاء المشــاعري Emotional Intelligence
ومنها يتعلم التالميذ ،بل يطبقون اآلداب واألخالقيات التي تنفع كل مجتمع؟
التعليــم الورقي ال يكفــي لمثل ذلك ،بل يجب ممارســتها فــي الفصل كمواقف
يطبقهــا الطالب .مثال ً يقف طالب ويمشــي الثاني ويرتطم بكتفــه ،فهنا عليه أن
يلتفــت ويعتذر بلطف .طالب يمثل دور بائع ويدخــل عليه آخر ،ويرى البائع يرحب
بحــرارة فعليــه أن يرد نفس التحية أو أحســن منها بدال ً مــن أن يلقي عليه طلبه
ترســخ مبادئ االحترام واألخــاق بغير الطريقة
بجفاف .وهكــذا .فقرات تمثيلية ّ
األكاديمية التقليدية التي ال تجدي في مثل هذه األمور التطبيقية.
أليســت هذه أشــياء يحتاجها الشــخص فــي حياته اليوميــة أكثر مــن الكيمياء
والجيولوجيا والفيزياء؟ هذه أشياء تؤثر في حياة الشخص وعالقاته .يقول الكثير
من خبــراء التوظيف إنهم يدركون إذا كان الشــخص الــذي يقابلونه لوظيف ٍة ما
ثوان .من األسباب أنه ضعيف الذكاء المشاعري،
سيُقبَل أو ي ُر َفض من أول بضعة
ٍ
عابســا) أو المصافحة
فلــم يتعلم االبتســامة (فتنقبض نفس المقابِــل إذا رآه
ً
الجيدة (يشــعر المقابــل بي ٍد ذابلة ميتة) أو المظهر الحســن ،ربما ي ُلقي المقابِل
ُطرفــة فيظل المقابَل جامــد المالمح ،وطرق كثيرة أخرى يضر بها نفســه وغيره
بسبب جهله بعلم مهم

قرأت لك

رسوم الجامعات

مادة :المجتمع
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من العالم

ّ
مسكن أقوى من المورفين
ابتكار
ابتكر علماء من الواليات املتحدة مســتحرضً ا مسكنًا شديد
الفاعلية ،يســمح بتحسني نوعية التخدير لدرجة أفضل من تلك
التي يحققها عقار املورفني املستخدم حاليًا.
ومن املفرتض أن يسمح املســتحرض الجديد بتوسيع مجال
اســتخدامه ،وضمان خدمات طبية عالية الجودة ،خاصة للذين
يعانون الحساســية .كما أن املادة الفعالة يف املستحرض الجديد
هي أقل خط ًرا عىل الصحة ،وفاعليتها أكرب من مســتحرضات
األفيون ،وال تسبب اإلدمان.
وأُطلق عىل املســتحرض الجديد اسم " ،"AT-121وقد اجتاز
اختبــارات عديدة عــى حيوانات ،من ضمنها القــردة ،وبينت
نتائج االختبارات فاعليته يف تسكني األلم ،ويف عالج اإلدمان عىل
املخدرات .أي إن عدم اإلدمان عىل مكونات املســتحرض الجديد
سيجعله واســع االنتشار واالستخدام؛ وهو ما سيساعد يف كبح
تعاطي املخدرات
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من العالم

أطعمة صحية تشعرك بالشبع

الزعفـران ..الـذهب األحــمر

أكد خرباء التغذيــة عىل وجود أطعمة صحية تُشــعِ ر
بالشبع لفرتات طويلة ،وتســاعد عىل إنقاص الوزن ،دون
الشــعور بالذنب إذا مــا تم تناولها بكميــات تمأل املعدة،
منوهني برضورة عدم حرمان الجســم مــن األكل لدرجة
الجوع الشديد.
ومن هذه األطعمة :املكرسات ،ويعادل تناولها بعد وجبة
خفيفة لوجبة دســمة ،كما أن الربوتينــات والدهون التي
ً
فضل عن
تحتويها هي التي تجعل الجســم يشعر بالشبع،
احتوائها عىل األلياف املتنوعة ،واملواد املضادة لألكسدة.
ويعــد البيض ً
أيضا ســببًا يف إنقاص الــوزن ،حيث إن
األشــخاص الذين يتناولونه يف وجبة الفطور ال يميلون إىل
استهالك املزيد من الســعرات الحرارية أثناء النهار ،وذاك
ً
مسلوقا ً
بدل من قليه.
بسبب تناوله
وأثبت الخرباء أن أوراق الســلطة الخــراء من املواد
الغذائية التي تشعرك بالشبع ،والبدء بتناول السلطة يجعلك
تتناول ســعرات حرارية أقل بنسبة  ،12%والسبب هو أن
املاء واأللياف املوجودة يف الخــراوات تمأل املعدة ،وتعزز
الشعور بالشبع ،كما أن للشــوربة تأثريا ً مشابها ً للسلطة
الخرضاء ،وخاصة حساء الخرضاوات ،فإنها تشعر بالشبع
رسيعً ا

يعتــر الزعفران من النباتــات الجميلة والرقيقة
التي تطول مدة عُ مرها من  7إىل  10ســنوات ،ويعترب
الزعفران من أجمــل النباتات البصلية ،والتي ال تنمو
بأكثر من  40ســم وعادة ما تكون أزهارها ليلكية أو
زهرية اللون ذات املياســم الحمراء الداكنة واملتداخلة
مع بعض االصفرار.
ويفضــل زراعة الزعفــران يف املناطــق املعتدلة
والجافة يف وقت مبكر من الفصول األربعة كما يجب
الحرص عىل عدم اإلفراط يف املياه عند ســقياه .وقت
الحصاد لهــذه األزهار يكــون يف الخريف ،ويجب أن
تحصــد مبارشة بعد تفتح الزهــور حيث إن 50-60
يتم اســتنزافها من زهور الزعفــران إلنتاج حوايل 1
ملعقة كبرية من مســحوق الزعفران .ويعترب موطن
الزعفران األصيل جنوب أوروبــا وتحديدا ً يف اليونان،
إال أن هناك العديــد من الدول حول العالم أكثر إنتاجا ً
للزعفران حيث يبلغ تقريبا ً  80%يف إيران ،وإســبانيا
التي هي معرتف بها كأفضل إنتاج للزعفران من حيث
النوعية ،والهند ،واليونان ،واملغرب ،وإيطاليا ،لتدخل
أفغانستان يف مجال إنتاج الزعفران يف اآلونة األخرية.
ويٌعــرف الزعفران منــذ العصــور القديمة فهو
مــن التوابل الثمينة جــدا ً لنكهته املميــزة ورائحته
الطيبة والتي تأتي مــن املركبات الكيميائية فيه مثل
"بيكروكروسني" و"ســافرانال" وأيضا يحتوي عىل
مركب كيميائي "كاروتينويد" طبيعي و"كروســن"
وهو الذي يعطي الزعفران اللون الذهبي واألصفر

الشعور بالخجل يزيد لدى
الرجال البدناء

أكدت دراســة جديــدة أجريت يف الواليــات املتحدة أن
الشــعور بالخجل وعدم الرضا عن املظهر ال يصيب النساء
فقط ،مشرية إىل أن الرجال يعانون ً
أيضا من نفس املشاعر
السلبية ،والتي تسبب لهم أملا جسديًا وعاطفيًا.
وقالت الدكتورة مارى هيميلستني ،األستاذ يف كلية الطب
جامعة "هارفارد" يف الواليــات املتحدة" :غالبًا ما يُفرتض
أن تكون املحادثــات حول فقدان الــوزن وضعف صورة
الجســم والنظام الغذائي أكثر وضوحً ا بالنســبة للنساء،
ويتم تجاهلها بني الرجال بشــكل متكرر ،لكن هذا ال يعني
ً
احتمال
بالرضورة أن الرجال أقل تأثرا ً بوصمة الوزن أو أقل
الستيعاب التحيزات السلبية".
ووفقا للباحثني يشــعر ما يصــل إىل  40%من الرجال
البدناء بمشاعر الخزي بســبب أوزانهم املرتفعة ،وهو ما
يعني أنهم يتعرضون للتمييز أو التنميط بسبب أحجامهم،
وهناك القليل من األبحاث أجريت حول كيفية تأثريها عىل
صحتهم ،مقارنة باملرأة.
وتشري الدراسة إىل أن وصمة العار يف الوزن ليست مشكلة
تتعلق بنوع الجنس ،وأنها يمكن أن تؤثر عىل صحة الرجل
بالطرق الضارة نفســها التي ترض بصحة املرأة ،وإهمال
هذه املشكالت لدى الرجال ،سواء يف األبحاث أو يف املمارسة
الرسيرية ،قد يضعهم يف وضع خطري غري مؤات يف العالج
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"دكتور جوجل" ليس

المكسرات ..خيار الفت إلنقاص الوزن
ّ
تعد الســمنة من أبرز املشكالت الصحية التي تواجه العالم
اليوم ،إذ إنها تؤدي إىل اإلصابة بالعديد من األمراض كأمراض
القلب وصــوال لإلصابة باألمراض الرسطانية ،ويبدو أنه ليس
من الســهل املحافظة عىل الشعور بالشــبع وبالحصول عىل
الطاقة دون زيادة الوزن والدهون الضارة يف الجســم فليس
من الســهل اختيار األمور التي يمكن قرمشتها خالل النهار
للمحافظة عىل الشــعور بالشــبع دون املساهمة يف زيادة
الوزن.
وتعد املكرسات والتي تعرف أيضا بالفاكهة الزيتية
الجافــة كالجوز واللوز والبندق والفســتق والكاجو
من األطعمة اللذيذة التي يمكن قرمشتها بسهولة
والتي تعطي شعورا بالشبع ،ومن ضمنها:
"اللوز النــيء" :يعترب رقــم  1يف التنحيف،
الحتوائه عىل أوميغــا  3واأللياف والربوتني
بكميات كبــرة واملعادن ،حيــث يعطيك
إحساســا ً بالشــبع وتقلل من أكلك للدهون
والكربوهيدرات ،كما أن اللوز يحسن من حركة
األمعاء ويقي من مشكالت اإلمساك ،ولفقدان

الوزن بشكل سهل يجب تناول ثالث حبات من اللوز النيئ قبل
تناول الوجبة الرئيسة يومياً.
الجوز "عــن الجمل" غري اململح :ألنه غنــي باألوميغا 3
والربوتني واأللياف النباتية واألحماض الدهنية فهو يســاعد
عىل تخليص الجســم من الكوليســرول الضار والتي تشعر
الشــخص بالشــبع لفرتة أطول خصوصا ً إذا ت ّم تناولها قبل
الوجبة الرئيســة؛ فهي تنقص من شهية الشخص لتناول
كميّات كبرية من الطعام.
الكاجو "الكاشــو" غري اململح :يحتوي عىل
األلياف والربوتينات والدهــون ،وهي مُركبات
غذائية تعمل عىل التقليل من شهيّة اإلنسان.
الفســتق الحلبي غري اململح :تناول الفســتق
ّ
يحســن مــن الحالة
بشــكل منتظم ومعتدل
الصحيّة للجســم ويســاعد عىل التقليل من
الوزن؛ نتيجــة احتوائه عىل كميات كبرية
من األلياف والدهون تحديدا ً غري املشبعة
والصحية ،والتي بدورها تعطي شعورا ً كبريا ً
بالشبع

ضعف اللياقة البدنية لدى النساء يرتبط بالقلق واالكتئاب
تعاني النســاء يف منتصف العمر من ضعــف اللياقة ربما
يكن أكثر عرضة لالكتئاب والقلــق .وذكر الباحثون يف دورية
(انقطاع الطمث) أن ضعف قبضة اليد والحاجة إىل وقت طويل
للنهوض مــن عىل املقعد ارتبطا بزيادة أعــراض االكتئاب أو
القلق ،حسب "رويرتز".
وقال قائد فريق البحث يو ليونغ يونغ من جامعة سنغافورة
الوطنية" :النساء يف منتصف العمر يف مختلف أنحاء العالم يف
وضع صعــب جداً ...محارصات بني األطفال واآلباء املســنني
واألزواج والتزامات العمل".
وقــال لـ"رويرتز هيلث" عرب الربيــد اإللكرتوني :يضحني
بأنفسهن من أجل كل هذه املطالب وأحيانا يهملن احتياجاتهن
الخاصــة ...يحدث القلق واالكتئــاب دون أن يدركن» .ودرس
يونــغ وزمالؤه حالة أكثر من  1110نســاء ترتاوح أعمارهن
بني  45و 69عامــا ً يرتددن بصورة روتينية عىل عيادة أمراض
النساء يف مستشــفى الجامعة الوطنية يف سنغافورة .وخالل
ترددهن عىل املستشــفى قام الباحثون بقياس األداء البدني
للجزء العلوي من الجسم وكذلك الجزء السفيل من الجسم
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بديال عن زيارة الطبيب
ً

المشروبات الساخنة في

تقلل من الحرارة
الصيف ّ

من املتعــارف أن املرشوبات الباردة تنعش الجســم يف
الصيف وتبعث الربودة وتقــوم عىل ترطيبه ،لكن األبحاث
العلميــة توصلت إىل أن العكس صحيح وذلك ألن الجســم
رسعان ما يتفاعل مع املرشوبات الباردة ويعمل عىل تعديل
حرارتها لتتأقلم مع الجو البارد مما يؤدي إىل ارتفاع درجة
الحرارة الطبيعية ،والغريب يف األمر أن املرشوبات الساخنة
تعمل عىل تربيد الجســم وإنعاشه من املرشوبات الباردة.
وأثبت العلماء أن رشب الشــاي والقهــوة يف أيام الصيف،
يؤدي إىل ارتفاع الحرارة داخل الجســم الذي يتجهز فورا ً
للعمل عىل تبديد درجاتها املرتفعة عرب التع ّرق وتبخر املياه
عىل الجلد ،بالتايل يربد كل الجسم آلياً.
عىل جانــب أن األبحــاث والتقارير املجريــة عىل هذا
املوضوع نصت عىل تجنب املرشوبــات الباردة يف درجات
حرارة مرتفعــة ألنها ال تقلل من العطش ،وتؤدي إىل ضيق
األوعية الدموية مما يسبب املزيد من الرضر عىل الجسم.
ومن الرضوري تجنب الفاكهــة الجافة يف الصيف عىل
الرغــم من أنها صحية ومغذية ألنها تولد حرارة الجســم
وتعويضهــا بالفاكهــة الطازجة ،وتجنــب تناول بعض
األطعمة يف الصيف مثل الســبانخ والفلفل الحار والفجل
والثوم والبصل ،ألنها تعمل عىل توليد الحرارة يف الجســم.
وبيّنت األبحاث أن تغطية الجســم من الــرأس إىل القدم،
مثلما يفعل القاطنون يف الصحراء ،تقلل من تعرض الجسم
لحرارة الجو الخارجي

يقول خرباء الصحة إنه رغم تزايد عدد األشــخاص
الذين يلجأون لإلنرتنت للحصول عىل املشــورة الطبية،
فــإن "دكتور جوجل" ليس بديالً عــن الزيارة الفعلية
للطبيب.
وقالت مارتينا فينكر ،رئيسة الرابطة الطبية بوالية
ساكسونيا السفىل بأملانيا ،يف قمة حول الصحة الرقمية:
"االطالع املستمر عىل املعلومات الطبية الدقيقة تقريبا ً
عىل اإلنرتنت مقلق للغايــة لكثري من املرىض" .وعقدت
القمة يف هانوفر عاصمة الوالية.
وأشارت فينكر إىل "سايرب كوندريا" وهو الخوف غري
املبني عىل أســاس من اإلصابة بمرض خطري بعد بحث
األعراض عىل اإلنرتنت.
وأظهرت الدراسات أن مثل هذا البحث يزيد مخاوف
األشــخاص من ذوي الوساوس املرضية .وقالت" :نحن
األطباء يجب أن نأخذ مخاوف هؤالء املرىض عىل محمل
الجد ونصنف كل هذه املعلومــات نيابة عنهم ،وهو ما
يتم عىل أحســن وجه من خــال التواصل املبارش بني
الطبيب واملريض".
وبحسب دراســة نرشت أوائل العام الجاري من قبل
"برتلسمان شتيفتونج" وهو مؤسسة خاصة بأملانيا،
فإن نصف كل مســتخدمي اإلنرتنت من األملان يقومون
بالبحث اإللكرتوني عن القضايا الصحية مرة يف الشهر،
بنســبة  % 58قبل زيارة الطبيب و 62%بعد الحصول
عىل تشخيص الطبيب .وقال نصف هؤالء الذين شملهم
االستطالع أنهم "عادة أو دائما يكونوا راضني " بنتائج
البحث ،بينما قال  % 44إنهم "أحيانا ً يكونوا راضني".
وقالــت ماريون جروتــه فيســريك املرشفة عىل
الدراســة للوكالة" :من وجهة نظرنا ،احتماالت وفوائد
اإلنرتنت تفوق األخطــار الكامنة" ،مضيفة أن األطباء
يجب أن يــزودوا املرىض بمزيد من املــواد املعلوماتية
وروابط املواقع العلمية
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انسدادا في
عاما يشتكي
عاش 20
ً
ً
األنف  ..لن تتخيل ما وجده األطباء داخله

القهوة أم التفاح؟
يمنح الكافيني املوجود يف كوب القهوة شــعورا ً
بالنشــاط صباحــا ً أكثر من الفركتــوز املوجود يف
التفاحة ،ولكن كال العنرصين يقدمان فوائد مختلفة،
فإذا كنت ممن يمارسون التمارين الرياضية صباحا
فبالطبع تنــاول تفاحة قد يكون أفضــل لك؛ ألنّه
يســاعد عىل تحســن عملية التنفس ،بينما تناول
القهوة صباحــا ً قبل ممارســة الرياضة يؤخر من
استخدام الجليكوجني كوقود للعضالت.
وبتنــاول الكافيني عند النوم تقــل درجة حرارة
الجسم وينخفض ضغط الدم ،ويستغرق األمر قليالً
من الوقت ليعود ملســتواه الطبيعي؛ لذلك نعاني من
الخمول عقب االســتيقاظ مبارشة ،وبتناول كوب
من القهوة الســاخنة صباحا يستعيد الجسم كامل
ثوان قليلة ،وترسع  100جرام من الكافيني
نشاطه يف ٍ
يف كوب القهوة معدل رضبات القلب والتنفس ،وأيضا ً
يساعد الكافيني عىل رفع ضغط الدم وتحفيز الجهاز
العصبي املركزي ،فيساعد يف زيادة قدرتك عىل الرتكيز
واالنتباه.
وهناك تأثري طويل املدى لكل من التفاح والقهوة
فهما يحتويان عىل مضادات األكسدة املفيدة للصحة،
فبتناولك  6أكــواب من القهوة يوميــا تقل فرص
إصابتك بالسكري وأمراض القلب واألوعية الدموية،
وتقل أيضا فرصة إصابتك برسطان الكبد إىل النصف؛
طبقا ملدرســة الطب يف جامعة هارفارد األمريكية،
لكن بالطبع الزائد عن حده خطر ولكن رشب القهوة
املعتدل يوميا يقيك من اإلصابة بالعديد من األمراض.
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كيف تصنع معجون أسنانك
من األفكار الجيدة أن تبحث عن أفضل الطرق
لتفــادي رشاء املنتجات املغلفة بالبالســتيك
وتصنعها بنفســك ،وال ســيما عندما يتعلق
األمر بمواد العناية الشــخصية مثل الشامبو
والصابون والكريــم واملعجون .ويمكنك صنع
الكثري من هذه املستلزمات بنفسك ،ومن بينها
معجون األسنان .كل ما تحتاجه لذلك هو أربع
مالعق كبرية من زيت جوز الهند أو أي زيت آخر
متماسك ،ثم قم بتسخينه يف حمام مائي حتى
يصبح لينا ،ثم أضف ثــاث مالعق كبرية من
بيكربونــات الصوديوم ،وضع الخليط يف عبوة
زجاجية معقمــة .يمكنك إضافة بعض الزيت
السائل  -مثل زيت السمسم -إذا أردت ذلك ،أو
ملعقة صغرية من زيت النعناع من أجل النكهة،
ومع ذلك ،ينبغي أال تستخدم هذه اإلضافات مع
األطفال دون السادسة أو مع النساء الحوامل
أو األشخاص الذين يعانون من الحساسية .لن
يكون معجون األسنان املصنوع يف املنزل أنيقا
وكثري الرغوة مثل املنتجات الجاهزة ،ولكن هذا
ال يعني أنه أقل يف الفاعلية بأي شكل.
وإن لــم تكن تميل لهــذا االتجــاه ،فإنه
بإمكانك أيضا تفادي عبوات معجون األسنان
البالســتيكية ،فهناك أقــراص يمكن مضغها
لتنظيف األسنان ،ويمكن رشاء هذه األقراص
أيضا بدون أي تغليف.

يف حالة نادرة وبعد أن شعر رجل صيني بانسداد شديد يف
األنف ،سبّب له متاعب كثرية توجّ ه إىل املستشفى ،ليكتشف
أن السبب أغرب من الخيال.
وبحســب ما أوردت صحيفة “دييل ميل” ،فقد اكتشف
تشانغ بينشــنغ ( 30عاما) من مدينة هاربني شمال رشق
الصني ،أن ســبب االنسداد هو سن كانت تنمو بشكل غريب
داخل تجويف األنف .ويقول األطبــاء إن حالته كان صعبة
للغاية ،إذ كان يعاني صعوبة يف التنفس ولم يتمكن من النوم
بشــكل صحيح خالل الليل ،كما كان يشكو رائحة تسوس
مستمر يف أنفه .ووفقا ً ملا نرشته “سكاي نيوز عربية” ،فإنه
يف أثناء الفحص باألشعة السينية ،الحظ األطباء وجود جسم
ذي كثافة عاليــة يف الجزء الخلفي من تجويف األنف ..وقال
أحد األطباء“ :لقد بدا األمر وكأنها ســن” .وتعود القصة إىل
عام  ،1990عندما كان تشانغ يبلغ  10أعوام فقط ،وتعرض
عــال ،فانكرست له
ارتفاع
وقتها إىل حادث ســقوط مــن
ٍ
ٍ
ســنتان ،لم يتمكن من العثور عىل إحداهما بعدما استفاق
ولم يفكر فيها.
ورغم إصابته الخطرية ،التي لجــأ األطباء إىل معالجتها
بنحو  60غرزة ،إال أنه لم يشعر بأي مشكلة يف أنفه.

وتبني الحقا أن الســن دخلت إىل األنف ،دون أن يشــعر
تشــانغ ،وأخذت يف النمو هناك ،يف حالة نادرة للغاية يطلق
عليها األطباء “األسنان املتحجرة داخل األنف”.
ويقول خرباء ،إنه تم تسجيل العثور عىل  23حالة مسجلة
فقط بني عامي  1959و .2008وأزال األطباء السن التي يبلغ
طولها نحو ســنتيمرت واحد ( 0.4بوصة) ،من أنف تشانغ،
بعد عملية جراحية مدتها  30دقيقة.

الشوكوالتة تتفوق على أدوية السعال
أثبتت نتائج دراســات بريطانيَّة حديثة أن الشوكوالتة لها دور كبري يف
مكافحة وتهدئة الســعال ،وذلك ألنها تحتوي عىل الكاكاو ،الذي يســاهم
بدوره يف تهدئة الكحة وتلطيف الحلق.
وأوضحت الدراسات ،أ َّن أدوية الســعال املحتوية عىل الكاكاو ساهمت
بشــكل ملحوظ يف تحسني أعراض الســعال خالل يومني ،واألكثر إثارة أن
النتائج كانت أفضل مقارنة بأدوية السعال األخرى .وأثبتت نتائج الدِّراسات
التي شــملت  200مريض ،أ َّن تناول مرشوب الشوكوالتة أو تناول قطعة
منها قد يساعد يف تخفيف السعال ،ولكنَّه لن يكون بنفس تأثري الكاكاو
املســتخدم داخل دواء ســعال .كما أن ملادَّة الكاكاو وطبيعتها اللزجة
خصائص تجعلها تُكوّن طبقة سميكة تغلف النهايات العصبيَّة يف الحلق،
املســؤولة عن تحفيز حدوث الكحة ،وتقوم بتثبيــط تأثريها ،ولهذا فإ َّن
الشوكوالتة تتفوق بشكل كبري عىل أدوية السعال األخرى.
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هل يمكن للضحك تحسين

االنطباع عن الجسم؟

فوائد ال تعرفها عن الشاي
يحتوي الشــاي عىل كمية أكرب من مضادات األكسدة
من التــوت واملكرسات ،وهو معزز مناعي فعال ألنه يطهر
الجســم والجلد من امللوثات اليومية الطبيعية ،والشــاي
األخرض واألبيض هو أصح املرشوبات عىل هذا الكوكب.
الشاي لديه نســبة من الكافيني أقل من القهوة ،جميع
أنواع الشــاي (باستثناء األعشاب العشــبية) بما يف ذلك
األســود واألخرض تحتوي عىل الكافيني ،ومع ذلك يحتوي
الشــاي  1/3من كمية الكافيني التي لــدى القهوة ،كوب
ثماني أوقيات من القهوة يحتوي عىل حوايل  135ملغ من
الكافيني يف حني أن الشاي يحتوي فقط  30إىل  40ملغ لكل
كوب .حتى إذا كنت قد شــهدت من التوتر ،والقلق ،وعرس
الهضم ،والصداع ،والجفاف والليــايل الطوال حان الوقت
للتبديل إىل الشاي.
كما يحتوي عىل مضادات األكسدة للمساعدة يف حماية
الجســم من الشــيخوخة وأثار التلوث ،ومنظف طبيعي
للجسم ،كما أن الشاي األخرض يحتوي عىل كميه أكرب من
مضادات األكســدة من التوت واملكرسات ،ورشب ثالثة إىل
خمسة أكواب من الشــاي األخرض يوميا هو املبلغ األمثل
لجني معظم الفوائــد الصحية ،ويحتــوي عىل الكافيني
وحمض أميني يسمى  -L-الثيانني ،والتي يمكن أن تحسن
اليقظة والرتكيز ،ويزيد من النشاط.
وبالنسبة ألولئك الذين يسعون لتعزيز الطاقة وتنشيط
املرشوبات دون الكثري من الكافيني ،فالشــاي األخرض هو
املرشوب املثايل.
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يركز الباحثون والجمهور العام عىل حد ســواء
لســنوات عىل الجوانب الســلبية ملواقــع التواصل
االجتماعي بشــأن كيف يشــعر األشــخاص تجاه
أجسادهم.
وبشــكل عام ،تظهر األبحاث أنه كلما استخدم
الشــخص مواقع التواصل االجتماعي ،ساء شعوره
تجاه جســمه ،خصوصا ً فيما يتعلق باألنشطة التي
تركز عىل املظهر مثل نرش صور سيلفي.
ونقل موقع "ســايكولوجي توداي" عن باحثني
من مركز أبحاث املظهر الربيطاني وجامعة ماكواري
األسرتالية دراســة حديثة تقدم نظرة مختلفة كثريا ً
وأكثر تفاؤال ً عن عالقتنا بمواقع التواصل االجتماعي،
وتســاءلوا حول إمكانية أن يكــون ملواقع التواصل
االجتماعي آثار إيجابية عىل انطباعنا عن أجسامنا؟
وباألخص هل يمكن أن تجعلنــا املحاكاة التهكمية
نشعر أننا أفضل بشأن أجسامنا؟
يقول الباحثون إن الســخرية تساعدنا يف تغيري
منظورنــا ،فبدال ً من مشــاهدة صور املشــاهري
والعارضــات بطريقتنا العاديــة (ونقوم مثالً بعقد
مقارنات بأجســامنا) ،مشــاهدة الصور الساخرة
تساعدنا يف التوقف وتثمني كم أن الصور األصلية غري
حقيقية.
إىل جانــب أن رؤية امرأة متوســطة الحجم مثل
سيليســت باربر التي تقوم بتقليد صور املشــاهري
بطريقة ساخرة والتي قد تكون تمتلك جسدا ً مشابها ً
لنــا ،يمكنها أن تخلف "أثرا ً مريحــاً" يتجاوز اآلثار
السلبية للتعرض لصور املشاهري والعارضات

اليابان تعلن عن اكتشافها لمادة يمكنها

تأخير الشيخوخة وتحافظ على صحة الدماغ
أعلــن ممثل املركز الوطنــي الياباني ألمراض وعلم الشــيخوخة ،الربوفيســور،
هيديتويش ايندو ،أخصائي أمراض الشيخوخة ،أن مادة الكركم تساعد يف الحفاظ عىل
صحة الدماغ .واستند الخبري الياباني يف هذا ،إىل نتائج دراسات علمية عديدة عن فائدة
الكركم .ووفقا له يشــر العلماء منذ زمن بعيد ،إىل أن الخرف عند املعمرين الهنود نادر
جدا مقارنة بأقرانهم من البلدان األخرى.
وكما هو معروف تتصــدر اليابان قائمة املعمرين يف العالم وأن مشــكالت الدماغ
املرتبطة بالعمر شــائعة جدا .وقد درس علماء من الواليــات املتحدة واليابان النظام
الغذائي لسكان الهند ولفت انتباههم الكركم الذي يستخدمونه يف غذائهم يوميا .وبعد
دراســته وتحليله يف املخترب ،اتضح أن الكركم مضاد قوي لاللتهابات واألكسدة ،وهذا
يؤثر إيجابيا يف األوعية الدموية للدماغ.
وخالل التجارب التي أجراها العلماء وشارك فيها أشخاص ترتاوح أعمارهم ما بني
 50-90ســنة ،اتضح أن تناول الكركم لصــورة منتظمة ودورية (ال تقل عن يومني يف
األسبوع) خالل  1.5سنة يحسن كثريا الذاكرة واالنتباه .عالوة عىل هذا أظهر التصوير
بالرنــن املغناطييس ،انخفاضا واضحا يف كمية لويحات األميلويد يف الدماغ ،التي يعترب
وجودها أوىل عالمات مرض ألزهايمر

عادات تدمر الجهاز المناعي

الجهاز املناعي هــو منظومة من العمليات الحيوية التي
تقوم بها أعضاء وخاليا وجســيمات داخل أجسام الجراثيم
بغرض حمايتها من األمراض والسموم والخاليا الرسطانية
والجسيمات الغريبة .هذه املنظومة الحيوية تقوم بالتعرف
عىل مسببات املرض ،مثل امليكروبات أو فريوسات وتحييدها
أو إبادتها ،ويميز جهاز املناعة السليم خاليا الجسم السليمة

وأنسجته الحيوية وبني كائنات غريبة عنه تسبب املرض.
ومن العــادات التي تدمــر الجهاز املناعي لــدى الفرد
وتحتاج إىل وعي صحــي" :قلة النوم" ،فعنــد النوم يتعلم
الجهاز املناعي أقــوى الطرق ملهاجمــة البكترييا الجديدة
والفريوسات واملســببات األخرى ،و"الجلوس طوال اليوم"
فعدم ممارسة الرياضة تزيد من إصابة الجسم لعدة أمراض
فيجب ممارســة التمارين الرياضيــة اليومية مثل امليش أو
الجري وذلك للحفاظ عىل صحــة الجهاز املناعي .باإلضافة
إىل "التوتر" ،ألن للتوتر خصائص مختلطة بخصوص الجهاز
املناعي ،و"الدهون املشبعة" تمثل خطرا ً عىل الجهاز املناعي
ما يسبب االلتهاب ومن الناحية األخرى الدهون غري املشبعة
أوميغــا  3واألحماض الدهنية هي مــواد مضادة لاللتهاب
تساعد يف التحكم عىل بعض الربوتينات التي تساعد الجسم
يف التعرف عىل الجراثيم .كمــا أن "تناول املضادات الحيوية
فور الشــعور باأللم" يعطل الحوار الذي يحدث بني الجهاز
املناعي وبني البكترييا السيئة والجيدة ويقلل عدد كريات الدم
البيضاء التي تقاوم األمراض وتقلل الجزيئات املسؤولة عن
قوة الجهاز املناعي فاألفضل إعطاء فرصة للجســم ملحاربة
الجهاز املناعي بنفسه
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طبيب وموهبة

طبيب وموهبة
انطالقا ً من أهداف الجمعية السعودية لطب

كامل الفكــن ،ويف نهايــة القصة يوضح

األسنان بتشجيع املواهب الشابة يف مختلف
النشــاطات الهادفة إلثراء املجتمع علميا ً أو

كيــف أن خزعبالت املايض تفتقــد للعلمية

أدبياً.
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واملصداقية.
وقد احتوى الكتاب عىل العديد من العناوين

فقد صدر مؤخرا ً باكورة االنتاج األدبي لطبيب

القصصية مثــل :خجل – شــمس حارقة

األســنان الدكتور فيصل خلف بعنوان "سن

– اإلرهــاب ال دين له ..والتــي تتحدث عن

غزال" هو كتاب يشتمل مجموعة قصصية

مشــكالت اجتماعية كاإلدمــان والطالق

قصرية اختار مؤلفها إطالق اسم إحداها عىل
كتابه األول تعبريا ً عن مهنته األساسية ،حيث

الكاتب تسليط الضوء بلمسة أدبية جميلة ال

تتحدث القصة عن خزعبالت وأباطيل املايض

تخلو من التحذير والتوعية.

والتي من ضمنها( :إذا سقط سن من أسنانك

غالف الكتاب من تصميم طالبة طب األسنان

إرمه يف الســماء وقل :يا رب خذ سن حمار

الفنانة التشــكيلية مدى القحطاني والتي

واعطني سن غزال).

أجادت يف الرسم الفني املعرب.

ويحاول الكاتب توعيــة املجتمع من خالل

"آفاق طب األسنان" تهنيء الدكتور فيصل

طرحه يف القصة فقد أصيب بطلها بالنخور

خلف عــى إنتاجه األدبــي األول متمنية له

السنية الشديدة وفقد ابتسامته ومن ثم فقد

التوفيق والســداد وإىل أعمال متميزة قادمة

أسنانه ما اضطره للتعويض بجهاز متحرك

بإذن الله
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اختارها لكم :الدكتور قيصر كباش

دوحة الشعر:
ِ
من

الفارس واللص
يحكى أن فارســا ً عربيا ً كان يف الصحراء عىل فرس له
 ،فوجد رجالً تائها ً يعاني العطــش ..فطلب الرجل من
الفارس أن يسقيه املاء ،فقام بذلك!
صمت الرجل قليالً  ،فشعر الفارس أنه يخجل بأن يطلب
الركوب معه!
فقال له" :هل تركب معي وأقلك إىل حيث تجد املســكن
واملأوى؟"
فقال الرجل :أنت رجل كريم حقاً ،شــكرا ً لك ،كنت أود
طلب ذلك لكن خجيل منعني!
ابتسم الفارس ،فحاول الرجل الصعود لكنه لم يستطع
وقال "أنا لست بفارس،
فأنا فالح لم أعتد ركوب الفرس".
اضطر الفارس أن ينزل كي يســتطيع مساعدة الرجل
عىل ركوب الفرس..
وما إن صعد الرجل عىل الفرس حتى رضبها وهرب بها
كأنه فارس محرتف...
أيقن فاعل الخــر أنه تعرض لعملية ســطو ورسقة،
فرصخ بذلك الرجل :اسمعني يا هذا ..اسمعني!.

وَعين ُ
إليـــك مَ عَ ايبـــا ً
ـــك ْ
َ
إن أبْـــد ْ
َ
َت

صنْهَ ـــا ُ
ـاس أَعْ ـــ ُ
وَقـــ ْل يـــا عَ ـــ ُ
َف ُ
ن
ن للنــ ِ

ِ
وقـــد يُرجـــى لِجُ
الســـيف بـــر ٌء
ـــرح
ِ

ُ
ســـان
وال بـــر ٌء ملـــا جَ ـــرحَ ال ِّل

ُ
ّ
ان لهـــا التِئـــا ٌم
احـــات
ج َر
ِ
الســـن َ ِ

ُ
ســـان
وال يَ ْلتَـــا ُم مـــا جَ ـــرحَ ال ّل
***

شــعر اللص بأن نداء الفارس مختلف عمن غريه ممن
كانوا يستجدوا عطفه ،فقال له من بعيد "ما بك؟!".
فقال الفارس" :ال تخرب أحدا ً بما فعلت رجاء"..
فقال له اللص " أتخاف عىل سمعتك وأنت تموت؟"...
فرد الفــارس "ال ..لكنني أخــى أن ينقطع الخري بني
الناس"..

 –١٥أكرب خطأ يف الحياة" :أن تتنازل عن مبادئك"
 –١أصل كل الرشور" :األنانية"
 –٢مــا يجعلك ســعيدا ً يف الحياة" :أن تكــون مفيدا  –١٦أكرب هزيمة يف الحياة" :اإلحباط"
 –١٧اليشء األسايس يف الحياة" :التواصل
لآلخرين"
مع اآلخرين"
 –٣أخطر إنسان يف الحياة" :الكذاب"
 –١٨إذا طبقت مبدأ العني بالعني..
 –٤أجمل هدية يف الحياة" :التسامح"
سيصبح العالم كله أعمى.
 –٥أفضل ملجأ يف الحياة" :هو الله"
 –١٩إذا قابلــت الرش بالرش..
 –٦أهم أشخاص لك يف الحياة" :هم األهل"
فمتى ينتهي الرش؟!
 –٧أجمل يشء يف الحياة" :هي املحبة"
 –٢٠القــوه األكثر فاعلية يف
 –٨أهم تسلية يف الحياة" :العمل"
الحياة" :اإليمان"
 –٩أكرب رس يف الحياة :هو املوت"
 –٢١الطريــق األرسع للهدف:
 –١٠أسمى املشاعر يف الحياة" :السالم الداخيل"
"الخط املستقيم"
 –١١أفضل معلمني يف الحياة" :هم األطفال"
 –٢٢الحماية األكثــر فاعلية
 –١٢أجمل يوم يف الحياة" :هو اليوم"
يف الحيــاة" :املحبــة
 –١٣أسهل يشء يف الحياة" :أن تغلط"
والتسامح"
 –١٤أكرب عقبة يف الحياة" :الخوف"
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ِ
بـــه عَ ـــو َر َة امـــرئ
لســـان ُ َك ال تذكـــ ْر

ُ
َف ُ
ٌ
َ
وللنـــاس أ َ ُ
ـــك عَ
ـــن
لس
ـــورات
ك ُّل
ِ
***

أجوبة غاندي على أهم  22سؤال في الحياة..
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واحفـــ ْ
ـانك واحـــر ْز مــ ْ
ظ لســ َ
لفظــ ِ
ِ
ـه
ـن

ســـان ويَعْ َ
طـــبُ
فاملـــر ُء يســـ َل ُم بال ِّل
ِ

ـوب مـ َ
ـرص عــى حفـ ِ
واحـ ْ
ـن األذى
ـظ القلـ ِ

َصعُ ـــبُ
التنافـــر ي ْ
َفرجعُ وهـــا بعـــ َد
ِ

إذا تنافـــ َر وِّدُهـــا

جاجـــة َ
ِ
رسهـــا ال يُشـــعَ بُ
شـــب ُه ال ُز
ك ُ

َّ
إن القلـــوبَ

فلسفة امرأة
م ّرت امرأة عىل مجلس ..فقالت :من الفقيه فيكم؟؟
فأشاروا إىل أحدهم.
فقالت له :كيف تأكل؟؟
فقال لها :أســمي باســم الله وآكل بيميني وآكل مما
يليني واصغر اللقمة وأجيد املضغة.
فقالت له :وكيف تنام؟؟
قال :أتوضــأ وأنام عىل جنبي األيمــن وأقرأ وردي من
األذكار.
فقالت :أنت ﻻ تعرف أن تأكل وﻻ تعرف أن تنام.
فنظر لها وقال مستغربًا!!
إذًا كيف األكل والنوم؟؟
فقالت له :ﻻ يدخل بطنك حرامً ا و ُكل كيف شئت..
وﻻ يكون يف قلبك غ ٌّل عىل أحد ونم كيف شئت..
وما أخربتني به هو أدب اليشء..
وما أخربتك به هو جوهر اليشء..
كثــرٌ من الناس يبالــغ يف مظهره ولكنــه ال يتحقق
بالجوهر وما أدراك ما الجوهر!!

فن اإلدارة
ال تفتش عن أخطاء املوظفني ملحاسبتهم..
ولكن فتش عن إنجازاتهم ملكافأتهم..
وذلك سيدفعهم تلقائيا ً لتجنب األخطاء..
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ً
سالما على أمي

التفكير بالماضي

السعي
وراء أن
تكون مثالي
ً
دائما

سالما ً عىل أمي التي انحنت قامتها لتعتدل قامتنا
سالما ً عىل أمي التي بقيت بجهلها لتعلمنا

قضاء
وقت مع
األشخاص
السلبيين

سالما ً عىل أمي التي جاعت لتُشبعنا
سالما ً عىل أمي التي أخفت أوجاعها لتسعدُنا

المبالغة في
العمل

األوطان وآخر املنايف
سالما ً عليكِ أمي أول
ِ

القاضي جحا

السهر

قضاء وقت
طويل على
مواقع التواصل
االجتماعي

عندما كان جحا قاضياً ..جاءه رجالن فقال أحدهما:

أنا يا ســيادة القايض كنت أميش يف طريقي أحمل رغيفا ً

فمررت بدكان هذا الرجل وكان يشوي لحما ً فاستوقفتني
رائحة الشــواء فأخذت أقتطع مــن الرغيف وأمرره يف
الرائحة وآكله ..حتى إذا أردت االنرصاف أمسكني صاحب
الدكان وطالبني بثمن الرائحة ..أهذا عدل يا سيدي؟
قال جحا لصاحب الدكان:

الجزاء من جنس العمل ..كم تريد ثمنا ً للرائحة؟

 -خمسة دراهم يا سيدي.

فعل الرجل ذلك فرمى بدراهمه واحدا ً بعد اآلخر فأصدرت
جميعها رنينا ً فقال جحا:
أسمعت ذلك الرنني يا صاحب الشواء؟
 -بىل يا سيدي قد سمعته.

التفت جحــا إىل صاحب الرغيف وقال :أخرج خمســة فقال جحا :ذلك الرنني ثمن تلك الرائحة ..لقد أكل بأنفه

دراهم وألقها عىل األرض.

وها أنت قد أخذت أجرتك بأذنيك.

كلمات من ذهب
* مازلت أؤمن أن اإلنســان ال يموت دفعة واحدة ،وإنما

يموت بطريقة األجزاء ،كلما رحل صديق مات جزء ،وكلما
غادرنا حبيب مات جزء ،وكلما قتل حلم من أحالمنا مات
جزء ..فيأتي املوت األكرب ليجد كل األجزاء ميتة ،فيحملها
ويرحل.

* حني ترى شخصا ً قد أصبح حساسا ً لدرجة كبرية وأن
أية كلمة تجرحه ،رفقا ً بقلبه ..واعلم أن الحياة قد أعطته

من األلم ما يزيد عن طاقته.
ْ
ُــذاق ،وبعضها اآلخــر يُبلعْ ،والبعض
* بعض الكتب ي

ْ
ُمضغ وي َ
ُهضمْ ..فعشاق الكتب ال ينامون
* عندما ترتفع سيعرف أصدقائك من أنت ..لكن عندما األقل يجب أن ي
وحدهم غالباً.
تسقط ستعرف من هم أصدقائك.
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التدقيق فيما يقول
ويفعل اآلخرون

تنزف طاقتنا
عادات يومية تس
التغذية السيئة

محاولة إرضاء
الجميع

كثرة الشكوى

عدم قضاء
وقت لنفسك
واالستماع
بها!
عدم ممارسة
الرياضة

ما هو الفرق بين المؤتمر والندوة والملتقى والمنتدى؟
 المؤتمر Conferenceعبارة عن تجمع رسمي علمي بمحاور محددة ومعلنة بفرتة
سابقة كافية تُعرض فيه أبحاث علمية وأوراق عمل ميدانية
حــول موضوع علمي محدد ترشف عليــه لجنة علمية وقد
تمتد الجلسات فيه إىل يومني وقد يكون التسجيل فيه برسوم
وتتاح فيها املداخالت ثم يجب أن يختتم بتوصيات علمية وال
يشرتط يف املؤتمر انعقاده الدائم وقد يعقد مرة واحدة فقط.
 الندوة Symposiumاجتماع غري مطول لـ 2إىل  4من الخرباء يف مجاالت قد تكون
متنوعة وربطها يف عنوان واحد معني يطرح فيها الشــخص
فكرته من خالل وجهة نظره وتعالج الندوات غالبا ً مشــكلة
معينة أو تفاعالً مع يوم عاملي معني أو أسبوع تفاعيل محدد
يف الســنة لكنها مرتبطة بوقت ال تزيد عن ســاعتني غالبا ً
وتتاح فيها املداخالت وتغطيتها اإلعالمية عادية وال يشرتط
مصاحبته ملعرض.

 الملتقى Conventionيحدد فيه موضوع معني يحرضه املهتمني وليس املتخصصني
فقط وال يشرتط فيه وجود الخرباء العلميني وال يشرتط فيه
طــرح أوراق علمية أو أبحاث وقد يكــون ملتقى علمي إذا
تم اإلشارة له وهو أقل رســمية بكثري من املؤتمر وقد يمتد
ليومني ونادرا ً ما يتاح فيها املداخالت وهي يف الغالب فعالية
وقتية تشمل معرض وعىل تعريفها خالف علمي واضح.
 المنتدى Forumلقاء ملجموعة من األشخاص حول موضوع عام مثل (االقتصاد،
السياحة ،اإلعالم) وهو غري علمي تتاح فيه املشاركات املتنوعة
من خالل أصحاب املناصــب الحكومية أو التجارب امليدانية وال
يتم فيه اإلرشاف عىل تحكيــم مادة علمية لعدم عرضه ألبحاث
يف الغالب ويشمل مجموعات من ورش العمل ويصاحبه معرض
كذلك ويتحول إىل منتدى دويل إذا تم مشاركة الحضور واملتحدثني
فيه من ثالث دول عىل األقل حول العالم أو  15%من األجانب.
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المؤتمرات المحلية
والعربية والعالمية

تواصل
وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة

28-29 Jan 2020

International Conference on

Dental and Clinical Dentistry
Melbourne،Australia

4-6 FEBRUARY 2020
AEEDC DUBAI 2020
Digital Dentistry Society AT
DUBAI ، UAE

JANUARY 30 FEBRUARY 1، 2020
YANDEE
DENTAL CONGRESS
BOSTON ، USA

6-7 FEBRUARY 2020
ICDEH 2020
14- Internatioal Conference on Dentistry،
Endodontics and Hypnodontics
Mumbai ، India

27-28 FEBRUARY 2020
ICDOM 2020
14- Internatioal Conference on Dentistry
and Oral Medicine
Sydney ، Australia

23-24 March 2020

33rd International Conference on

Dental Science & Advanced Dentistry
Madrid ، Spain
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21-23 March 2020
MAKKAH International Dental
Conference & Exhibition
MAKKAH ، Saudi Arabia

30 – 31 March 2020
26 th Global Dentists and Pediatric
Dentistry Annual Meeting
London ،UK

منطقة الرياض
سارة سلطان العنقري/د
Sangari@ksu.edu.sa
0114675311: هاتف

العاصمة المقدسة
 محمد بن حسن الحارثي/د
mhharthy@uqu.edu.sa
0555516637 :جوال

منطقة المدينة المنورة
 مجدي بن محمد بلقرون/د
mbalquroun@moh.gov.sa
0569957595:جوال

محافظة جدة
 سميرة مصطفى عسيالن/د
sds.jeddah2016@gmail.com
0555027107 :جوال

المنطقة الشرقية
 سامي بن محمد الفزع/أ
samialfazae@yahoo.com
0505931791 :جوال

منطقة الجوف
 بدر بن كريم الزارع/د
bkalzarea@ju.edu.sa
0505391642 :جوال

منطقة الباحة
 محمد عبدالعزيز كر ّيم/د
mkarim@bu.edu.sa
050 334 0292:جوال

منطقة نجران
 أحمد بن محمد العسيري/د
ahmedassiry@hotmail.com
0504135127 :جوال

منطقة تبوك
 إبراهيم عبداهلل الحويطي/د
dr.alhawiti@hotmail.com
0543335620:جوال

محافظة بيشة
 عبدالعزيز بن علي آل مستور/د
abduazizaa@moh.gov.sa
0556666569:جوال

محافظة ينبع
 وسيم بن عبدالحميد الزمعي/د
wh-alzemei@moh.gov.sa
0504592862

منطقة القصيم
 خالد بن علي الطريفي/د
dr-traifi@hotmail.com
0504179997:جوال

منطقة حائل
 محمد بن صعفق الشمري/د
dentistalshammari@hotmail.com
0502350523 :جوال

منطقة عسير
 ناصر بن محمد القحطاني/د
dr.nasser.m.alqahtani@gmail.com
0508598021:جوال

محافظة القريات
 طالل بن عويد العنزي/د
talalenazi@yahoo.com
0504869601:جوال

منطقة جازان
 عبداهلل بن أحمد مشني/د
ameshni@jazanu.edu.sa
0535551090 :جوال

محافظة االحساء
 أحمد بن عبداللطيف الدوغان/د
dr_doughan@yahoo.com
0504811448 :جوال

محافظة الطائف
 فؤاد بن حسن الثبيتي/د
althobaitifouad@gmail.com
0563000021:جوال
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الدكتور  /محمد بن حسن الحارثي
رئيس التحرير

الموقف الصحيح لنحمي المهنة ونرفع وعي المجتمع !
بني فينة وأخرى تطالعنا وســائل التواصل االجتماعي بآراء أو ترصفات تتعلق بطب األســنان يف تخصصات مختلفة وتنترش
مقاطع هذه اآلراء الشــاذة والخاطئة أحيانا ً كثرية انتشــار النار يف الهشــيم لتكرار تداولها وإعادة إرسالها بني العامة وغري
املتخصصني حتى ربما يصبح بعضها حديث املجالس الواقعية واالفرتاضية!
فتارة ينترش مقطع عن خطورة عالج العصب والجذور عىل حياة املريض الذي يخضع له بأحد أرضاسه،
وتارة ينترش مقطع آخر يتحدث فيه "فني تركيبات أســنان" يتحدث عن تكاليف زهيدة لعمل تاج أو تلبيس أسنان “”crown
بينما يف الواقع السعر املتوسط أضعاف ما ذكر ،فيعتقد الناس أن جميع العيادات مبالغة يف أسعارها بناء عىل ذلك .بينما الواقع
يثبت أن املتحدث أما أن يكون ليس "فني أسنان" أو ترك املهنة أو متابعة مستجداتها منذ سنوات ألن هناك أنواع ومواد جديدة
كالزيركون وأفضل تجميليا ً ووظيفيا ً  ،ومن الطبيعي ارتفاع تكلفتها بال مبالغة.
ومقطع ثالث يتحدث أحدهم بما تعرض له من كوارث جراء ما يسمى بابتسامة هوليود واملقصود “ "dental veneersويحذر
الناس منها وكأن جميع من يعملها مبتز وســيحدث للمريض نفس ماحدث معه ،بينما الصحيح أن هذا النوع من التلبيسات
يكون قمة يف الجمال والتنفيذ والفائدة عندما ينفذه الطبيب املختص صاحب الخربة للمريض الذي أســنانه وصحته الفموية
تتناسب معها.
ويف الحالتني أعاله والحاالت املشــابهة يتصدى الكثري من املختصني للرد بصفة فردية  ،وحينها يتســاءل الناس :أين الجهات
املختصة والجمعيات العلمية؟ لم ال تصدر بيانات صحفية تضع النقاط عىل الحروف وتمارس بذلك دورها التوعوي ولها كامل
املوثوقية عند الناس!
ولكن نادرا ً ما نرى البيانات التوضيحية من تلك الجهات وعند السؤال يقال :اليصح الرد عىل كل ما هبّ ودبّ  ،ووسائل التواصل
ستأتي باملزيد!
رأيي الشخيص أن البيان التوضيحي واجب مادام هناك من تسبب يف انتشار املقاطع املسيئة  ،واملعلومات املغلوطة التي تصبح
حديث العامة والخاصة ،وليس ما ينرش عىل نطاق ضيّق.
وبذلك تمارس الجمعيــات العلمية والجهات املختصة دورها التثقيفي والتوعوي بتصويــب املخطيء  ،ونرش الصواب لتبقى
البوصلة يف االتجاه الصحيح .وعند ذلك يبقى املجتمع واعيا ً ال يتبع كل ناعق وصاحب رأي شاذ  ،وينتظر التوضيح والبيان قبل
أن ينرش أي مقطع أو يتبنى مافيه.
ُ
ّ
أما االكتفاء بالصمت واملراقبة الســلبية رغم انتشار تلك املقاطع فليس القرار الصحيح  ،وليس من الصواب -بظني -أن تحجم
الجهات املختصة عن أداء واجب مناط بها بالدرجة األوىل.
ومن هذا املنرب نهيب بالجهات الرســمية والجمعيات العلمية التخصصية أن تواكب األحداث  ،بتواجدها بالرأي والبيان إزاء كل
مــا يتداوله املجتمع من آراء  ،توضيحا ً وتصويبا ً  ،ليبقى املجتمع واعيا ً وواثقاً ،لريفض كل ما لم يصله من خالل هذه الجهات،
وهو املأمول من مجتمعنا.
وبذلك نحارص اآلراء الشاذة  ،ونحمي مهنتنا من كل مح ّرض أو جاهل.
واسلموا ألخيكم
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Help your patients wipe away
the main cause of gum problems

meridol® – Clinically proven
antibacterial efficacy
A powerful combination of stannous ions (Sn2+) and
aminofluoride (AmF) directly targeting bacterial plaque.
For effective prevention of gum problems

