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األستاذ الدكتور/ خليل بن إبراهيم العيسى 

رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

.SIDC-2021 يتزامن هذا العدد مع افتتاح املؤتمر السعودي العاملي االفرتايض لطب األسنان 

والذي يُقام كل عام يف الرياض عاصمة املجد.. عاصمة املستقبل كما أعلنها صاحب السمو امللكي األمري 

محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد -حفظه الله- يف إحــدى مبادراته الطيبة املتميزة لهذا الوطن 

املعطاء الذي يستحق منا جميعاً كل الجهد والتخطيط ملستقبل مرشق بإذن الله.

نلتقي اليوم وقد مىض عىل تأســيس جمعيتكم الرائدة الجمعية الســعودية لطب األسنان أربعون عاماً 

فلقد تأسســت يف العام 1981م وعمل خالل تلك السنوات رؤســاء وأعضاء مجالس إدارتها السابقون 

وجميعهم من رواد وفرسان مهنة طب األسنان باململكة بكل جهودهم املشكورة عىل رفع شأن مهنتنا يف 

كافة أرجاء مملكتنا الحبيبة.. وعىل خطاهم رسنا ونسري لنكمل مسرية البناء، واود ان اعلن عن تحقيق 

جمعيتكم املركز األول كأفضل جمعية صحية للمرة العارشة عىل التوايل ضمن مسابقة تقييم كفاءة أداء 

الجمعيات العلمية بجامعة امللك سعود من بني 54 جمعية.

ولقد شــاءت إرادة الله أن تحدث الجائحة خالل عام ونيف فعانــت الكرة األرضية من تداعيات اإلصابة 

بفــريوس كوفيد 19 مما أدى إىل تراجع النشــاطات يف مختلف أنحاء العالم وقــد تأثرنا بذلك فتوقفت 

نشــاطاتنا العلمية والتثقيفية الحضورية وتحولت إىل ملتقيات افرتاضيــة، فأقامت الجمعية يف العام 

املنرصم املؤتمر العلمي االفرتايض األول لطب األســنان يف بادرة ريادية هي األوىل عىل مســتوى اململكة 

والرشق األوسط وها نحن اليوم وتماشيا مع اإلجراءات االحرتازية التي فرضتها حكومتنا الرشيدة للحد 

من انتشــار جائحة كورونا اضطررنا لتحويل املؤتمر الســعودي العاملي لطب األسنان SIDC-2021 إىل 

مؤتمــر افرتايض عن بعد.. فأرجو أن نرفع جميعاً أكف الدعاء ونبتهل إىل الله العيل القدير أن يرفع البالء 

ويحمي البالد والعباد من هذا الوباء.. ونعاهد الله ورسوله وقيادتنا الحكيمة وعىل رأسها خادم الحرمني 

الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود -حفظه الله- و سمو ويل عهده األمني األمري محمد بن 

ســلمان بأننا عىل العهد ماضون وبهمة عازمون ملتابعة املسرية تحدونا الرغبة الصادقة والعمل الحثيث 

لنحقق للجمعية الريادة املنشودة وطموحنا عنان السحاب..

لقــد بذلنا كل الجهود ليكون مؤتمرنا االفرتايض بأفضل صورة ممكنــة حيث يتضمن الربنامج العلمي 

)40( متحدثاً عاملياً ومحلياً سيناقشون مستجدات طب األسنان بكافة فروعه ويتضمن املؤتمر معرضاً 

افرتاضياً بمشاركة عدة رشكات طبية.

ويشــاركنا يف هذا املؤتمر الرشيك االسرتاتيجي وزارة الصحة املوقرة ممثلة باإلدارة العامة لطب األسنان 

بعد توقيع اتفاقية تعاون مثمر وبناء بيننا فالشكر كل الشكر لتعاونهم.

وأخرياً نسأل املوىل العيل القدير أن يحفظ أمتنا ووطننا ويديم علينا نعمة األمن واألمان والصحة والسالمة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

االفتتاحية

االفتتاحية

المشرف العام
أ.د. خليل بن إبراهيم العيسى

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير
د. محمد بن حسن الحارثي

عضو مجلس اإلدارة

مدير التحرير
د. قيصـــر كـــباش

تعتبــر مجلــة »آفــاق طــب األســنان« النافــذة اإلعالميــة الصــادرة باللغــة العربيــة عن الجمعية الســعودية 

لطــب األســنان فــي جامعــة الملــك ســعود بالريــاض منذ العــام 1989م.

وهــي مجلــة اجتماعيــة، علميــة، تثقيفيــة، توعويــة، إعالنيــة تتوجــه لمجتمــع العامليــن فــي طــب 

األســنان فــي كافــة  أرجــاء الوطــن العربــي.

ــة  ــة توجيهي ــة توعوي ــم العربــي، ومقــاالت علمي ــار مؤتمــرات طــب األســنان فــي العال وتتضمــن أخب

حــول أمــراض الفــم واألســنان وطــرق معالجتهــا، إضافــة لإلعــالن عــن المــواد واألدوات واألدويــة 

ــر طــب األســنان. ــادات ومخاب ــة المســتخدمة فــي عي الحديث

وهــي مجلــة ربــع ســنوية حيــث يصــدر منهــا أربعــة أعــداد فــي الســنة شــاملة العــدد الذهبــي والــذي 

يتزامــن صــدوره مــع المؤتمــر الســعودي العالمــي لطــب األســنان »SIDC« والــذي يعقــد فــي الريــاض 

عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي شــهر ينايــر مــن كل عــام.

ويطبــع منهــا لــكل عــدد »5000« خمســة آالف نســخة ورقيــة تــوزع علــى مــدراء ووكالء الجامعــات 

وعمــداء الكليــات والمعاهــد ورؤســاء أقســام طــب األســنان والجمعيــات العلميــة والصحيــة داخــل 

المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك علــى جمعيــات ونقابــات طــب األســنان الخليجيــة والعربيــة.

ــر وســائل التواصــل  ــر رابــط خــاص يســّهل تصفحهــا وتناقلهــا عب ــًا عب ــة إلكتروني إضافــة إلــى نشــر المجل

االجتماعــي والشــبكة العنكبوتيــة ممــا يســاهم فــي انتشــارها لكافــة المهتميــن فــي مجال طب األســنان.

مجلة »آفاق طب األسنان«
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خالل مشــاركته يف الدورة الرابعة ملبادرة مستقبل 

االســتثمار يف جلســة حوار بعنوان "مســتقبل 

الرياض" قائــالً: "كل الخصائــص التي تمتلكها 

الرياض تعطي ممّكنات لخلق وظائف، وخلق نمو 

يف االقتصاد، وخلق اســتثمارات، وخلق العديد من 

الفرص، لذلك ننظر للرياض بعني االعتبار".

وأضاف: "لذلك نســتهدف أن تكــون الرياض من 

أكرب عرش مدن اقتصادية يف العالم، اليوم هي رقم 

أربعني، من أكــرب أربعني اقتصاد يف العالم كمدينة، 

قال صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان 

العربية  بن عبدالعزيــز ويل العهــد: إن اململكــة 

السعودية ستعلن عن اســراتيجية لتطوير مدينة 

الرياض كجــزء من خططها لتنويع مصادر الدخل 

ونمو االقتصاد.

وأضاف صاحب الســمو امللكي األمــري محمد بن 

سلمان خالل حديثه مع الســيناتور ماتيو رينزي 

-رئيس الــوزراء اإليطايل الســابق وعضو مجلس 

األمناء بمؤسســة "مبادرة مستقبل االستثمار"- 

ولي العهد:
الرياض .. عاصمة المجد.. عاصمة المستقبل
هدفنا انضمام الرياض ألكبر عشر مدن اقتصادية في العالم

نستهدف يف الرياض أن نصل من 7.5 ماليني نسمة 

إىل ما بني 15 و20 مليون نسمة يف 2030".

"وبما أن املدن تشــكل 85 % مــن اقتصاد العالم، 

فلذلك التنميــة الحقيقية تبدأ من املدن ســواء يف 

الصناعة، أو االبتكار، أو يف التعليم، أو يف الخدمات، 

أو يف السياحة، وغريها من القطاعات".

 "بال شــك االقتصادات العاملية ليســت قائمة عىل 

الدول بل هي قائمة عىل املدن".

فاليوم مدينة الرياض تشــكل ما يقارب 50 % من 

االقتصاد غري النفطي يف اململكة العربية السعودية، 

تكلفة خلق الوظيفة فيها أقــل بـ 30 % من بقية 

مــدن اململكة العربية الســعودية، وتكلفة تطوير 

البُنى التحتية والتطويــر العقاري فيها أقل بـ 29 

% من بقية مدن اململكة العربية السعودية، والبنية 

التحتيــة يف الرياض رائعة جداً بســبب ما قام به 

امللك سلمان فيما يزيد عىل 55 سنة يف إدارة مدينة 

الرياض والتخطيط لها".

وبحسب ترصيح ســمو ويل العهد األمري محمد بن 

ســلمان تخطط اململكة إلقامــة برنامج الرياض 

الخرضاء لتشــجري ماليــني األشــجار يف مدينة 

الرياض، مما ســيقلل من درجــة الحرارة وكذلك 

مستوى الغبار، وهناك خطط أيضاً إلنشاء محميات 

ضخمة حول مدينة الرياض لتحسني الوضع البيئي 

للمدينة، باإلضافــة إىل مرشوعات بيئية يف اململكة 

العربية السعودية سوف يتم اإلعالن عنها الحقاً.

وكان صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيــز ويل العهد رئيس مجلس إدارة رشكة 

نيوم،  قد أعلن سابقاً عن إطالق مرشوع مدينة »ذا 

الين« يف نيوم الذي يعــد نموذجاً ملا يمكن أن تكون 

عليــه املجتمعات الحرضية مســتقبال، ومخطًطا 
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150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول 

إىل كافة مرافــق الخدمات األساســية بما يف ذلك 

املراكز الطبية، واملدارس، ومرافق الرفيه، باإلضافة 

إىل املساحات الخرضاء يف غضون 5 دقائق سرياً عىل 

األقدام، وســتجعل حلول املواصالت الفائقة رسعة 

التنقل أسهل؛ إذ من املتوقع أال تستغرق أبعد رحلة 

يف »ذا الين« 20 دقيقة فقط، مما ســيوفر معيشة 

قائمة عىل التوازن بني بيئة أعمال حاضنة لالبتكار، 

وجودة حياة استثنائية للسكان. وستُدار مجتمعات 

»ذا الين« باالعتمــاد الكامل عىل تقنيــات الذكاء 

االصطناعي لتســهيل عملية التواصل مع اإلنسان 

بقدرات  والتفاعل  التوّقــع  مــن  تمكنها  بطريقة 

غري مســبوقة، مما يوفر وقت السكان والرشكات. 

وستكون املجتمعات مرابطة افراضياً فيما بينها، 

حيث سيتم تســخري نحو 90 % من البيانات لتعزيز 

قدرات البنية التحتية يف حني يتم تســخري 1 % من 

البيانات يف املــدن الذكية الحالية. وتمنح مدينة »ذا 

الين« للحيــاة عىل األرض معنى جديــداً، وتعكس 

نهجاً ال مثيل له يف تطوير مدن مستقبلية متناغمة 

مع الطبيعة، حيث ســتعتمد بالكامل عىل الطاقة 

النظيفة بنســبة 100%، مــع الحرص عىل تحقيق 

مستقبل إيجابي للكربون. ولبناء اقتصاد املستقبل؛ 

تتعاون نيوم مع قيــادات متخصصة من مختلف 

أنحاء العالــم، عىل توفري حلــول ناجعة لتحديات 

التوســع الحرضي التي تعرض تقــدم البرشية، 

وســتكون »ذا الين« بيئة جاذبــة للمبدعني ورّواد 

األعمال واملستثمرين.

يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة. وســتضم 

مدينة »ذا الين« مجتمعات إدراكية مرابطة ومعززة 

بالذكاء االصطناعي عىل امتداد 170 كم ضمن بيئة 

بال ضوضاء أو تلوث، وخالية من املركبات واالزدحام، 

واستجابًة مبارشة لتحديات التوسع الحرضي التي 

تعرض تقدم البرشية، مثل البنية التحتية املتهالكة، 

والســكاني.  العمراني  والزحف  البيئــي،  والتلوث 

وستعمل »ذا الين« عىل تحقيق أهداف رؤية اململكة 

2030 عــىل صعيد التنويع االقتصــادي من خالل 

توفري 380 ألف فرصة عمل، واملســاهمة بإضافة 

180 مليار ريال )48 مليار دوالر أمريكي( إىل الناتج 

املحيل اإلجمايل بحلول عام 2030م. ورّصح صاحب 

الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان، ويل العهد، 

رئيس مجلس اإلدارة قائال: »عىل مدى العصور بُنيت 

املدن من أجل حماية اإلنســان بمساحات ضيقة، 

وبعد الثــورة الصناعية، بُنيت املــدن لتضع اآللة 

والسيارة واملصنع قبل اإلنسان. املدن التي تدعي أنها 

هي األفضل يف العالم، يقيض فيها اإلنسان سنني من 

حياته من أجل التنقل، وســوف تتضاعف هذه املدة 

يف 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع 

انبعاثات الكربون وارتفاع منســوب مياه البحار«. 

وتساءل سموه: »ملاذا نقبل أن نضحي بالطبيعة يف 

ســبيل التنمية؟ وملاذا يتوىف 7 ماليني إنسان سنويًا 

بســبب التلوث؟ وملاذا نفقد مليون إنســان سنوياً 

بسبب الحوادث املرورية ؟ وملاذا نقبل أن تُهدر سنون 

من حياة اإلنسان يف التنقل؟«. وتابع سموه: »نحن 

بحاجة إىل تجديد مفهوم املدن إىل مدن مســتقبلية، 

اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم »ذا 

الين«؛ مدينــة مليونية بطول 170 كم، تحافظ عىل 

95 % من الطبيعة يف أرايض نيوم، صفر ســيارات، 

وستعيد  كربونية«.  انبعاثات  وصفر  شوارع،  صفر 

مدينة »ذا الين« تعريــف مفهوم التنمية الحرضية 

من خــالل تطوير مجتمعات يكون فيها اإلنســان 

محورها الرئييس، وذلك للمــرة األوىل منذ أكثر من 
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الطرف الثانــي يف إعــداد الربامج واألنشــطة الوقائية 

والتثقيفية الخاصة بصحة الفم واألسنان.

• التنســيق مع مــدراء إدارات طب األســنان باملناطق 

واملحافظــات والتجمعــات الصحية مــن الطرف األول 

والتعاون مع الطرف الثاني بوسائل التواصل املمكنة وذلك 

انطالقاً من مبدأ التعاون بني كافة املؤسســات الحكومية 

والتنســيق بينها فيمــا تقدمه من خدمــات مجتمعية، 

وإيماناً بأهمية وضــع الخطط وتنفيذ املبادرات والربامج 

الصحية املشــركة من أجل تعزيز صحــة أفراد املجتمع 

بكافة فئاته وصــوالً لتحقيق أفضــل النتائج ذات األثر 

اإليجابي عىل التطور واالزدهــار االجتماعي واالقتصادي 

يف املجتمع وخصوصاً يف مجال صحة الفم واألســنان، تم 

يوم االثنني الواقع 1442/6/12هـ املوافق 2021/1/25م 

توقيع مذكرة تفاهم بني الجمعية السعودية لطب األسنان 

ممثلة بسعادة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ الدكتور خليل 

بن إبراهيم العيىس ووزارة الصحة ممثلة بســعادة مدير 

عام إدارة طب األسنان بالوزارة الدكتور سعود بن محمد 

أورفيل.

وقد اتفق الطرفان عىل التعــاون املثمر من خالل مذكرة 

التفاهم وفقاً للبنود التالية:

• التنســيق مع كافة مديريات الشؤون الصحية باملناطق 

واملحافظــات والتجمعات الصحيــة والتعاون مع ممثيل 

مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لطب األسنان 
ووزارة الصحة بشأن تنفيذ البرامج والمبادرات 

واألنشطة الوقائية الخاصة بصحة الفم واألسنان

لسهولة التواصل والتنسيق بني األطراف.

• تحديد األنشــطة والربامج واملبادرات الوقائية الخاصة 

بصحة الفم واألســنان التي يقوم الطرف األول بتنفيذها، 

وجدولة مواعيدها، وأماكن إقامتهــا، وضوابط تنفيذها 

وتزويد الطرف الثاني بذلك للتعاون يف تنفيذها. 

• التنســيق بني الطرفني إلبراز جهــود الطرف األول 

والجهود املشركة يف تنفيذ الربامج واملبادرات الوقائية 

الخاصة بصحة الفم واألســنان ويكون يف إطار هذه 

املذكرة.

• املشــاركة يف إعداد وطباعة وإخراج مــواد التوعية 

الصحية ووضع شعار وزارة الصحة مع شعار الجمعية 

عىل كافة املطبوعات واملــواد التوعوية ويكون يف إطار 

هذه املذكرة، مع أخذ موافقة الطرف األول عىل التصميم 

واملحتوى قبل اإلخراج النهائي.

• املشاركة يف الدعاية واإلعالن عن الربامج واملبادرات 

الوقائيــة الخاصة بصحة الفم واألســنان يف املناطق 

أن تكون هذه  الصحية، عىل  واملحافظات والتجمعات 

املشــاركة يف إطار هذه املذكرة، يف حسابات الجمعية 

عىل وســائل التواصل االجتماعــي املختلفة )توير، 

انستغرام(.

• املشــاركة يف إيجاد رعــاة لتمويل مســتلزمات تنفيذ 

الفعاليات واألنشطة الوقائية.

• إعداد وتمويل املســابقات )أســئلة وجوائز/ رســوم 

أطفال ..( حول مواضيع صحة الفم واألســنان ونرشها 

عىل حسابات الجمعية بوســائل التواصل االجتماعي مع 

اإلشارة إىل التعاون بني الطرفني يف ذلك 
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أعضاء مجلس إدارة الجمعيتني املوقرتني.

الربامج واألنشــطة  وتهدف االتفاقية لتفعيل 

العلمية والتوعوية يف مجال طب الفم واألسنان 

ووضع إطار عام للتعاون بني الطرفني وتبادل 

الخــربات يف مجال األبحــاث العلمية املتعلقة 

بطب الفم واألســنان، إىل جانب املشــاركة يف 

املجتمع  لخدمة  والتثقيفية  التوعوية  الحمالت 

والتنســيق لتبــادل منصات العــرض خالل 

املقامة  العلمية  واللقاءات  والندوات  املؤتمرات 

من الطرفني.

يف إطار تنفيذ األنشــطة واملبــادرات العالجية 

والوقائيــة املجتمعية ملهنة طب األســنان يف 

الثالثاء  يــوم  تم  الســعودية  العربية  اململكة 

1442/6/13هـــ املوافــق 2021/1/26م يف 

مدينة جدة توقيع اتفاقية تعاون بني الجمعية 

نائب  السعودية لطب األسنان ويمثلها سعادة 

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور مشاري بن فرج 

العتيبي وجمعية "ابتسم" لخدمات طب األسنان 

التطوعية ويمثلها سعادة رئيس مجلس اإلدارة 

الدكتور أيمن بن محمد نوح وبتواجد عدد من 

اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية لطب األسنان 
وجمعية "ابتسم" لخدمات طب األسنان التطوعية

وتعترب جمعية ابتســم لخدمات طب األســنان 

التطوعية أول جمعية خريية لتقديم خدمات طب 

األسنان وهي مرخصة من وزارة املوارد البرشية 

هي  األساسية  ورســالتها  االجتماعية  والتنمية 

تقديــم الخدمات التطوعيــة والخريية يف مجال 

صحة الفم واألسنان للمجتمع ولذوي االحتياج 
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بعد إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية:بعد إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية:

الجمعية السعودية لطب األسنان
أفضل جمعية صحية

التقييم الخاصة من  بالجامعة استقبلت نماذج 

الجمعيات وعملت عــىل مراجعة وتدقيق كافة 

مرفقاتها ومن ثم رصد الدرجات املخصصة لكل 

جمعية، وأن تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية 

يســتند إىل معايري محددة أقرتها اللجنة الدائمة 

الجامعة  وكيل  واعتمدهــا  العلمية  للجمعيات 

للدراسات العليا والبحث العلمي.. وأشار سعادته 

إىل أن من أهم هذه املعايري:

مدى وجود املجــالت العلمية املحكمة، األبحاث 

العلمية، تأليف وترجمة الكتب العلمية، الجوائز 

العلمية، املســابقات البحثية، تنظيم املؤتمرات 

والندوات والــدورات التدريبيــة وورش العمل 

اعتمد وكيل جامعة امللك ســعود للدراسات 

العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور خالد 

بن إبراهيم الحميــزي نتائج تقييم كفاءة 

أداء الجمعيــات العلمية للعــام الجامعي 

1441هـ.

وقد نالت الجمعية الســعودية لطب األســنان 

جائــزة معايل رئيــس الجامعة لــأداء املتميز 

كأفضل جمعية صحية.

هذا ما أوضحه ســعادة األستاذ الدكتور محمد 

بن إبراهيــم العبيداء املرشف العــام عىل إدارة 

الجمعيات العلمية يف جامعة امللك سعود، مؤكداً 

أن لجنة تقييم كفــاءة أداء الجمعيات العلمية 

أ.د. خالد الحميزيأ.د. محمد العبيداء

واملحــارضات، خدمة املجتمع، عــدد األعضاء 

العاملني واملنتسبني، املوقع اإللكروني، اتفاقيات 

التعــاون البحثيــة وغري البحثيــة، عضويات 

املعايري  والعاملية، وعدد من  اإلقليمية  االتحادات 

األخرى والتي من ضمنها وجود ميزانية معتمدة 

وعــدد فروع الجمعية يف اململكة واملشــاركة يف 

املعــارض الدولية واملحلية والرحــالت العلمية 

املدعومة من الجمعية.

العلميــة بالجامعة  إدارة الجمعيات  وتســعى 

قدماً نحــو تحقيق عدد من األهداف التي تعضد 

مسرية الجامعة لبلوغ الريادة العاملية والتميز يف 

املعرفة، ومن هذه األهداف تطوير  بناء مجتمع 

األداء العلمي واملهني للجمعيات العلمية، تقديم 

املختلفة للجمعيات  املجاالت  اإلدارية يف  املشورة 

العلمية، تسهيل أعمال الجمعيات العلمية ملا فيه 

خدمة أعضائها ومنســوبيها واملجتمع، تحقيق 

التواصل بني الجمعيات العلمية وإدارة الجامعة 

مخرجات  وتنمية  املهنية  واملؤسسات  والهيئات 

الجمعيــات العلمية البحثية يف مجال تخصصها 

والعمل عىل تطويرها 

معايل رئيس الجامعة وسعادة املرشف عىل ادارة الجمعيات العلمية يكرمون رئيس الجمعية

أ.د. خليل العيىس يستلم جائزة الجمعية

من معايل رئيس الجامعة
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بمشــاركة فّعالــة مــن 

لطب  السعودية  الجمعية 

األسنان أقيم منتدى الطب 

والقانــون الخامس عرش 

تحت عنوان "املرأة وقطاع 

بتقنية  وذلــك  الطــب" 

الــزووم خالل يومي 1 و2 

مثلت  وقد  2021م  مارس 

لطب  السعودية  الجمعية 

الدكتورة  سعادة  األسنان 

ســمرية بنــت مصطفى 

عســيالن عضــو مجلس 

رئاستها  خالل  من  اإلدارة 

وواجبات  حقوق  جلســة 

املرأة يف قطاع التمريض.

وقد نــال املؤتمــر صدى 

األوســاط  يف  إيجابــي 

الطبيــة والقانونيــة من 

خــالل مواضيعه املتنوعة 

املرأة يف القطاع  حول عمل 

الصحي 

الجمعية السعودية لطب األسنان 
تشارك في منتدى الطب والقانون
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وزير الصحة:وزير الصحة:
»رجاء من القلب«.. ال تسمحوا لهذا التحدي أن يحضر»رجاء من القلب«.. ال تسمحوا لهذا التحدي أن يحضر

 ويدشن نظام نظام ) ويدشن نظام نظام )EPICEPIC( الحديث لملفات المرضى اإللكترونية( الحديث لملفات المرضى اإللكترونية

ناشــد وزير الصحة الدكتور توفيــق الربيعة املواطنني 

واملقيمني بــرضورة مضاعفــة االلتــزام باإلجراءات 

االحرازيــة والضوابــط املوضوعة للتصــدي لجائحة 

كورونا.

وقال معاليه يف تغريدة عرب حســابه الشخيص يف توير 

»تحد كبري واجهناه معاً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له 

يف ذاكرتنا مكان. ومرة أخرى رجاء من القلب أالَّ نسمح 

لهذا التحدي أن يحرض من جديد«.

وكان وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني 

جوخدار أكد : أن الجهة الوحيدة املخولة واملعتمدة بإجازة 

أي لقاحات تدخل اململكة هي هيئة الغذاء والدواء فقط.

وأشار إىل أن الهيئة لديها نظام فاعل وقوي جداً لضمان 

مســؤولية أي لقاح، وإذا لم يكن هذا اللقاح مســجالً 

وأكــد معايل وزير الصحــة الدكتور توفيــق بن فوزان 

الربيعة، أن مرشوع امللف الطبي اإللكروني أحد أهداف 

الخطط االســراتيجية ضمن خدمات الرعاية الصحية 

املقدمــة للمواطنني، التي تذلل العقبات كافة وتســخر 

التقنيات الحديثة التي تمكن مقدم الخدمة الصحية من 

االطالع عىل جميع تفاصيــل ملتقي الخدمة، األمر الذي 

يؤكد امليض قدما نحو برنامج التحول الصحي يف برامج 

وزارة الصحة.

ووصــف املدير العام التنفيذي ملدينــة امللك فهد الطبية 

الدكتور فهد الغفييل، الخطوة باملرشوع الوطني املهم من 

أجل مواكبة واقع التحديث الذي يعيشه القطاع الصحي 

يف اململكة حالياً، تحقيقاً لرؤية اململكة 2030، مشرياً إىل 

أن نظام EPIC يف املدينة الطبية سيكون املرشوع األكرب 

عىل مســتوى الرشق األوسط من حيث أنظمته املتعددة 

وخدمات الرعاية الصحية التخصصية املقدمة.

وبني أن املرشوع تم عىل أيدي فريق ســعودي من املدينة 

الطبية وقد واجهوا تحديا كبــريا خالل جائحة كورونا 

لــم يمنعهم من التوقــف ، بل ســاعدهم عىل توظيف 

هذا األمر يف تســخري خدمات إضافيــة داخل املرشوع 

لتحليل البيانات وإعطــاء تفاصيل عن حدوث األمراض 

الفريوسية، مشريا إىل النتائج املميزة خالل فرة العامني 

ومعتمداً من قبلها ال تتم املوافقة عليه عىل اإلطالق.

وشــدد وكيل وزارة الصحة للصحة العامــة تأكيداته 

أن اململكة بفضل الله تعاىل ثــم بدعم قيادتها حريصة 

عىل توفري جميع اللقاحات مــن جميع دول العالم بعد 

اعتمادها من هيئة الغذاء والــدواء كونها املصدر اآلمن 

والوحيد ألي منتج دوائي أو تطعيم.

وكانت مدينة امللك فهد الطبية قد اعلنت البدء يف تطبيق 

نظام امللف الطبــي اإللكروني )EPIC(، وذلك يف خطوة 

من شــأنها تطوير خدمات الرعاية الصحية واالعتماد 

عىل أحدث وســائل التكنولوجيا الحديثة يف التعرف عىل 

معلومــات املريــض يف مختلف مراحل تلقيــه الرعاية 

الصحية، بمــا يضمن تقديم خطط عالجية دقيقة وفقاً 

لبيانات صحيحة وشاملة.

املاضيني من التطبيق حيــث تمكنوا من نقل 41 مليون 

سجل من البيانات الطبية املتعددة وجِعلها متاحة للكادر 

الصحي، إضافة إىل أرشــفة ما يقــارب 800.000 ملف 

طبي للمرىض للنظام الحديث.

وأشار إىل أهمية تسخري تقنيات الذكاء االصطناعي من 

خالل دراسة الحالة السلوكية مللفات املرىض عن طريق 

700 عيــادة متخصصة تقدم خدمــات تحليل البيانات 

املتقدم والتــي تمكن الفريق الطبي مــن أخذ إجراءات 

وقائية وتقديم التوعية الالزمة.

وأفــاد الغفييل، أن هذا املرشوع ليــس فقط للمدينة بل 

هو للرعاية الصحية يف اململكة بشكل عام، خصوصاً مع 

تحوالت تقديم الرعاية الصحية ومسؤوليتها التي لم تعد 

حكراً عىل معالجة املواطن يف املستشــفيات بل الوصول 

إليه يف بيته، والحفاظ عىل صحته باســتخدام تقنيات 

الذكاء االصطناعي.

بعــد ذلك، شــاهد الوزير الربيعة عرضــا مرئيا عن 

الخدمات التقنيــة يف نظام ايبك التــي عملت عليها 

مدينة امللك فهد الطبية وطورت من أنظمتها الداخلية 

كجزء من تسهيل اإلجراءات لخدمات الرعاية الصحية 

للمــرىض، كما كرم فريــق العمل املســاهم يف بناء 

وتشغيل النظام 
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التعليمية، والركيز  الربامج والتطبيقات واإلثراءات 

عىل األنشــطة القرائية والكتابية والخط العربي يف 

جميع املقررات الدراسية.

ودعــا وزير التعليــم إىل تعزيز التكامــل بني املواد 

الدراســية بمعدل )10 دقائق يف الصفوف العليا و5 

دقائــق يف الصفوف األولية(، حيــث يتم تخصيص 

حصتني دراسيتني من حصص لغتي للفهم القرائي، 

يســتعرض فيهما املعلم مع طالبه نصــاً أدبياً أو 

معلوماتياً بشكل أســبوعي؛ لتنمية ورفع مستوى 

الفهــم القرائي للطلبة، وتدعيم ذلــك بالتأكيد عىل 

التي  التدريبية  الدورات  لحضور  واملرشفني  املعلمني 

التعليمي،  املهني  للتطوير  الوطني  املعهد  سيقدمها 

خاصة املتعلــق منها بتنمية املهارات التدريســية 

للفهم القرائي ملعلمي اللغة العربية ومعلمي املقررات 

األخرى 

عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، 

لقاًء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات 

واملســتجدات  االســتعدادات  آخر  ملتابعة  اململكة؛ 

النطالقة الفصل الــدرايس الثاني عن بُعد، وضمان 

بداية جادة ومنتظمة للطــالب والطالبات؛ وفق ما 

هو مخطط له.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ خالل اللقاء عىل أهمية 

رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد خالل الفصل 

الدرايس الثاني، وتعزيز نواتج التعّلم، وإعادة توزيع 

الخطة الدراســية بما يضمن الركيز عىل املهارات 

واملعارف األساسية.

وحــث وزير التعليم مديري التعليم عىل اســتكمال 

الدراسة يف منصة مدرستي،  جهودهم لضمان سري 

والتأكيد عىل متابعة الطــالب الذين لم يتمكنوا من 

دخول املنصة، وأهمية زيارتهم للمدرســة بشــكل 

أسبوعي الستالم وتسليم الواجبات، إضافة إىل التأكيد 

عىل إدارات املــدارس بالتواصل مــع أولياء األمور 

التعليم  وتقديم الدعم لهم، موجهاً رســالة ملديري 

مــن أن الجميع يف خدمة الطالــب والطالبة، ونحن 

مستأمنون من ويل األمر -حفظه الله- لتحقيق ذلك.

ونوه الدكتور حمد آل الشــيخ بتكامل العمل داخل 

التعليم، واســتيعاب املرحلة من الطواقم  منظومة 

التعليمية دون اســتثناء، مؤكداً عىل االســتمرار يف 

قيــاس مؤرشات نواتــج التعّلم، من خــالل إجراء 

االختبارات األســبوعية من قبل املعلمني ومتابعتها، 

والتأكيد عىل مكاتب التعليــم بإجراء اختبارات كل 

أســبوعني، كذلك حث املعلمني عىل االســتفادة من 

دعا إلى تعزيز التكامل بين المواد الدراسيةدعا إلى تعزيز التكامل بين المواد الدراسية

وزير التعليم: يلتقي مديري التعليم 
ويؤكد أهمية تعزيز نواتج التعّلم

المجلس الصحي السعودي:
اشتراط التصريح للدعاية وتسويق األجهزة الطبية

رأس وزيــر الصحــة رئيس املجلــس الصحي 

الســعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة يوم أمس 

االجتماع الثالث والتســعني للمجلس، الذي عقد 

عرب الشــبكة االفراضية، وتمت خالله مناقشة 

تنظيم دخول ممثــيل رشكات األدوية واألجهزة 

واملستلزمات الطبية للمنشآت الصحية الحكومية، 

وعدم السماح بدخولهم لغرض الدعاية والتسويق 

إال بعد حصولهم عىل تصاريح دخول من املنشأة. 

ويف السياق ذاته تمت مناقشة آليه تنظيم السماح 

للممارســني الصحيــني بالتعامــل املبارش مع 

مندوبي مبيعات األدوية واألجهزة واملســتلزمات 

الطبية؛ لضمان عــدم التأثري عىل تقديم الرعاية 

الصحية للمرىض. وقد اّطلع املجلس عىل الخطة 

املقرحة لتحســني وتطوير تجربة املريض عىل 

املســتوى الوطني يف القطاعات الصحية، وكذلك 

االطالع عىل الخطة االسراتيجية لربنامج التوزيع 

املتوازن للمرافــق والخدمات الصحية يف اململكة؛ 

تمهيداً للموافقة عليها، وحث القطاعات الصحية 

عىل االستفادة من منصة تتعلق بربنامج التوزيع 

للمرافق والخدمــات الصحية، ودعمها بالبيانات 

املطلوبة لتحديثها بشكل فوري. كما جرى خالل 

الوطني  النظام  مــرشوع  عىل  االّطالع  االجتماع 

الرقمية،  الصحــة  النضــوج وجاهزية  لقياس 

ودعم املبادرة من خالل التنســيق والتواصل مع 

برامج  الصحية وتمكينها من تطبيق  املؤسسات 

الصحة الرقمية يف اململكة. كما استعرض املجلس 

معايري قياس األداء املوحــدة للرعاية املنزلية يف 

القطاع الصحي الحكومي والخاص؛ وذلك تمهيداً 

لتعميمها والعمل بها.

ويف ختام االجتماع تم االّطــالع عىل مبادرة بناء 

معايري وطنية شــاملة لجودة وســالمة تشغيل 

املختلفة،  الصحية  القطاعــات  األورام يف  مراكز 

بناًء عىل  وتقييم خدمات مراكز وأقسام األورام؛ 

تلك املعايري 
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نائب وزير التعليم يزور مركز لقاحات كورونا في جامعة الملك سعود

ومعالي رئيس الجامعة يتلقى اللقاح

وسالمتهم يف كل أرجاء الوطن الغايل.

من جانبه أشــار املدير العــام التنفيــذي للمدينة الطبية 

الجامعية الدكتور أحمــد بن صالح هريس إىل أن املركز ُجهز 

بـ 48 عيادة بطاقة اســتيعابية تصل إىل 2000 مستفيد يف 

اليــوم الواحد، مبينًا أن الجامعة ســخرت الطواقم اإلدارية 

والطبيــة املتخصصــة يف املركز حيث ُوزعــت عىل مختلف 

األقسام لضمان انســيابية رحلة التطعيم بدًءا من التسجيل 

وصواًل إىل تلقي الجرعة ومغادرة املركز مع تطبيق اإلجراءات 

االحرازية والوقائية 

اطلع معايل نائــب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار 

الدكتور محمد بن أحمد الســديري اليوم عىل جاهزية مركز 

لقاحات فريوس كورونا كوفيد19 يف مقر جامعة امللك سعود 

وما يضمه من إمكانيات طبية وفنية وبرشية، يرافقه معايل 

رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وأوضح الدكتــور بدران العمر أن هذا املركــز يأتي انطالًقا 

من املســاهمة املجتمعية التي توليها جامعة امللك ســعود 

لخدمة طالبها ومنسوبيها واملواطنني واملقيمني، وانسجاًما 

مع حرص الحكومة الرشــيدة عىل العناية بصحة الجميع 
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الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
توقع مذكرة تفاهم مع »إخاء«

الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية مذكرة  وقعت 

تفاهم مع  املؤسسة الخريية لرعاية األيتام »إخاء« ، وقد 

حرض التوقيع األمني العام للهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية األســتاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده واألمني 

العام للمؤسســة الخريية لرعاية األيتام »إخاء« األستاذ 

صالــح الدهميش، وقد تــم توقيــع االتفاقية من أجل 

تعزيز التعــاون املتبادل بني الجهتني، وتوحيد الجهود يف 

القضايا املتعلقة بأبناء الوطن من - فئة األيتام - وكذلك 

الصحي واملهني، وتحسني  والتدريب  التعليم  رفع جودة 

مخرجاته وتحقيق املنافع املشــركة وتبادل الخربات يف 

املجاالت املتعلقة بنشاطات الجهتني.

وقد تمخضت هذه املذكرة عىل أن تلتزم الهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية وفقاً ألنظمتها ولوائحها بإمكانية 

التعاون مع املؤسســة الخريية لرعايــة األيتام »إخاء« 

بالنظر يف الســري الذاتية لطالب املؤسســة يف التدريب 

التعاونــي، وكذلــك إمكانية التعــاون يف توظيف أبناء 

املؤسســة عن طريق برنامج تمهري والــذي يتيح لهم 

شهادة الخربة ومكافأة مالية ملدة زمنية معينة، والتعاون 

بتزويد املســتفيدين من املؤسســة بفرص التقديم عىل 

الربامــج األكاديمية الصحية املنتهيــة بالتوظيف وفقاً 

للــرشوط واملتطلبات لكل برنامج، يذكر أن املؤسســة 

الخريية لرعاية األيتــام »إخاء« تُعنــى برعاية وإيواء 

أيتــام ذوي ) ظروف خاصة ( من خالل فروعها العرشة 

املنترشة حول اململكة 

»التخصصات الصحية « تدفع بـ 345 
مساعد طبيب أسنان للعمل

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس، 

بأكثر من 340 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة األوىل 

من برنامج مساعد طبيب أسنان املنتهي بالتوظيف 

إىل القطاع الصحي، وذلك خالل حفل التخرج الذي 

نظمته الهيئة افراضياً.

املنتهي  برنامــج مســاعد طبيب أســنان  ويعد 

بالتوظيــف، واحداً من الربامــج التي أرشفت عىل 

تنفيذها األكاديمية الصحية يف الهيئة بالرشاكة مع 

وزارة الصحة، التي تهــدف إىل تأهيل قوى عاملة 

من خالل برامج تدريبية وتأهيلية تسهم يف توطني 

القطاع الصحي وتقــوم عىل رفع كفاءة العاملني، 

وذلك تعزيزاً لربنامج التحول الصحي يف اململكة.

وأوضح األمني العام للهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية الدكتور أيمن بن أســعد عبده، أن برنامج 

مساعد طبيب أســنان هو أحد الربامج الرائدة يف 

األكاديمية الصحية التابعة للهيئة، حيث نُفذ يف أكثر 

من 18 مركزاً تدريبياً تنوعت بني القطاع الحكومي 

اململكــة، مقدما  والخاص عــىل 9 مناطق داخل 

شــكره للرشكاء من جميع الجهات املشاركة عىل 

جهودهم يف نجاح عملية التدريب، مهنئاً الخريجني 

والخريجات عىل النجاح والتخرج 
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القطاعــني العام والخــاص باملعايــري الدولية للحق يف 

الصحة وأهداف التنمية املستدامة، والتزام ودور اململكة 

عند تطبيق إجراءات خصخصة الرعاية الصحية وتقييم 

التطورات يف هذا املسار.

 وكانت الجلســة األوىل من اليوم الثانــي تحدث فيها د. 

العمل الصحي  عبدالرزاق غزال، من مؤسســة لجــان 

بمكتب املقــررة الخاصة، عن آلية التزام القطاعني العام 

والخاص باملعايري الدولية املعنية بالحق يف الصحة وهدف 

التنمية املستدامة املتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.

و يف الجلسة الثانية تحدث د. مقبل الحديثي املدير الطبي 

يف مستشفى الدكتور سليمان الحبيب عن التزامات ودور 

الدولة عند تطبيق إجراءات الخصخصة املتعلقة بالرعاية 

الصحية.

وتحدث يف الجلســة الختامية لورشة عمل "خصخصة 

الرعاية الصحية يف السعودية بالتوافق مع معايري  حقوق 

اإلنســان الدولية" تحدث د. خالد ندا من منظمة الصحة 

العاملية عن النهج القائم عىل حقوق اإلنسان لخصخصة 

الرعاية الصحية 

أّكدت هيئة حقوق اإلنســان أن النظام األسايس للحكم، 

أكد التزام الدولة بضمان الحق يف الصحة لكل مواطن من 

دون تمييــز، كما نص النظام الصحي عىل توفري الرعاية 

الصحية الشاملة املتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة 

وميرسة، ونص أيًضا عىل التــزام الدولة بتوفري الرعاية 

الصحية وضمان عيش الفرد يف بيئة صحية وسليمة.

كما أشارت الهيئة، إىل أن الرعاية الصحية يجب أن تُبنى 

عىل نهٍج قائٍم عىل حقوق اإلنسان، ومؤرشاٍت تتوافق مع 

الدولية لحقوق  الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري  القانون 

اإلنسان، جاء ذلك يف ختام ورشة عمٍل بعنوان "خصخصة 

الرعاية الصحية يف اململكــة بالتوافق مع معايري حقوق 

اإلنســان الدولية" التي نّظمتها الهيئة عىل مدى يومني، 

يف إطار برنامج التعاون الفني مع املفوضية الســامية 

لحقوق اإلنســان بمشــاركة منظمة الصحــة العاملية 

وعدٍد من الخــرباء واملختصني من داخل وخارج اململكة، 

واملوجهة للمختصني واملعنيــني يف القطاعات الحكومية 

والخاصة.

وقالت الهيئة: إن اململكة أولــت اهتماًما كبريًا بالرعاية 

الصحية من خالل ما تضمنتــه األنظمة ذات الصلة من 

نصوص تهــدف إىل النهوض بحقوق اإلنســان وتوفري 

الحماية الالزمة له. 

واستهدفت الهيئة من خالل الورشــة بناء توافق حول 

آليات خصخصــة الرعاية الصحية يتــواءم مع املعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان وأهداف التنمية املستدامة ورؤية 

اململكة 2030، وإيجاد فهم مشرك ملا تعنيه الخصخصة 

والتطبيقية،  والترشيعيــة  النظريــة  املســتويات  عىل 

الورشة  الناجمة. وتناولت جلسات  والفرص  والتحديات 

عدًدا من املحاور منها مفهوم خصخصة الرعاية الصحية 

والحق يف الصحة، وأبرز التحديات والفرص، وآلية التزام 

خصخصة القطاع الصحي تتواءم
مع معايير حقوق اإلنسان

أعلنت الصحة عن بدء تنفيذ خدمة جديدة بمسمى 

»العيادات عــن بعد« وهي خدمــة توفرها الوزارة 

وتتيح للمستفيد خيار حضور موعده الطبي عن بعد 

عرب التطبيق.

وأبانت أن خدمــة »العيادات عن بعد« تقوم بربط 

املريض بالطبيب عن طريق منصتي أناة وصحتي، 

وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكني 

املســتفيد من الحصول عىل خدمــة متكاملة عن 

بُعد، عــىل الرغم من البعد الجغــرايف، وتهدف إىل 

تقليل معدل زيارات املرىض للمستشفيات للحاالت 

غري الطارئة، حيث تسعى الوزارة من هذه الخدمة 

إىل الحد من انتشــار العدوى، وزيادة معدل رضا 

املريض من خالل تقليل الجهــد والوقت الالزمني 

للحصول عىل االستشــارة الطبية.ويُمكن معرفة 

العيادات التي تتوفــر فيها هذه الخدمة من خالل 

الرابط التايل:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/

Pages/Medical-clinics.aspx 

الصحة ُتطلق خدمة العيادات عن بعد
و ُتدشن البرنامج اإللكتروني "أسنان"

من جهة أخرى دّشــنت الصحــة بحضور وكيل 

الوزارة للخدمات العالجية الدكتور طريف األعمى  

الربنامج اإللكروني )أســنان( وهو نظام إلدارة 

وربط عيادات األســنان مع أرشفة الصور الطبية 

ونظــام معامل األســنان ملراكز وعيــادات طب 

األسنان.

وتســعى الوزارة من خالل هذا الربنامج إىل تســهيل 

الحصول عىل الخدمات الصحية يف عيادات طب األسنان 

والعمل عىل تقليص وقت اإلنتظار للحصول عىل الخدمة 

، حيث سيُسهم بإذن الله يف تقليل قوائم اإلنتظار لعيادات 

األســنان وتوحيد فرات العالج وربطها بنظام ترميز 

طبي عاملي.  وأبانت الصحة  أن هذا املرشوع ســيغطي 

جميــع مراكز  ومجمعات طب األســنان التخصصية 

يف اململكــة بمجموع 905 عيــادات  تخصصية  وأكثر 

من 2000  عيادة أســنان أولية ، سيتم ربطها جميعاً 

بملف إلكروني موحد مما يُحقق رسعة الحصول عىل 

املعلومات واإلستشــارات الطبية بــني املناطق وإعداد 

التقارير واالحصائيات وكذلك مؤرشات أداء العمل التي 

تُسهم يف تحسني وتجويد الخدمة املقدمة  
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سّجل استشاري إصالح وزراعة األسنان يف املدينة الطبية 

بجامعة امللك سعود الدكتور محمد بن عبدالله الشهري 

براءة اخراع لدى مكتب براءات االخراع األمريكي بعنوان 

"حشوات لبية تحتوي عىل مواد قابلة للتشكل باملوجات 

فوق الصوتية".

وأفاد الدكتور الشهري أن هذا االخراع عبارة عن طريقة 

مبتكرة لعمل الحشوات اللبية باستخدام حشوات تحوي 

مواد قابلة للتشكل عند تعرضها للموجات فوق الصوتية 

إلغالق قنوات جذور األسنان ومنع مرور البكترييا إليها 

بعد إزالة العصب من الســن وتحضري القناة، حيث يتم 

وضع الحشــوات داخل الجذر وتعريضها للموجات فوق 

الصوتية؛ مما يؤدي إىل تمدد الحشوات ألخذ شكل وأبعاد 

قناة الجذر للحصــول عىل إغالق محكم لها وعودة املواد 

للحالــة الثابتة بعد إزالة مولد املوجــات فوق الصوتية، 

مؤكــداً أن هذه املــواد مصنعة من مواد متناســبة مع 

األنسجة الحيوية 

البحثــي من معهد األبحاث واالستشــارات  الفريق  تمكن 

الطبية يف جامعــة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل برئاســة 

الدكتورة إيمان بنت خالد املنصور األســتاذ املساعد يف قسم 

أبحــاث األمراض الوبائية من التوصل ألول لقاح ســعودي 

مضاد لفريوس كورونا املســتجد باستخدام تقنية لقاحات 

الحمض النووي D.N.A والتي توفر عدة مزايا كقدرتها عىل 

تحفيز املناعة الخلطية والخلوية وســهولة تخزينها ونقلها 

واستقرارها العايل بحيث ال تتطلب درجات حرارة منخفضة. 

ويعد املرشوع البحثي للدكتــورة املنصور وفريقها العلمي 

أحد املشاريع االسراتيجية الذي تموله وزارة التعليم ضمن 

العلمــي يف الجامعات.  التمويل املؤســيس للبحث  برنامج 

وكانــت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل قد تعاونت مع 

أحد املكاتب املتخصصة يف توثيق وتســجيل حقوق امللكية 

الفكرية للمرشوع.

كما وقعت الجامعة ممثلــة بالدكتورة إيمان املنصور عقداً 

مع واحدة من كربى الرشكات املتخصصة يف اململكة املتحدة 

املتميزة بإنتاج اللقاحات وذلك بهدف تهيئة الكميات املناسبة 

الستخدامها يف املرحلة األوىل من التجارب الرسيرية، وكذلك 

إنتاج الدفعــة األوىل من اللقاح وفق املعايري واملمارســات 

العاملية لإلنتاج واشراطات هيئات الغذاء والدواء العاملية 

تمكــن الطالب بكليــة العلوم – قســم الكيمياء 

املســتوى الثامن يف جامعة امللك سعود/ فيصل بن 

سلمان الســبيعي من تحقيق إنجاز علمي بتطوير 

إحدى أهم املواد األولية يف صناعة حشوات األسنان 

الراتنجية واملعروفة اختصاراً بـ "Bis GMA" والتي 

تمتلك خواص جيدة لكنها ذات لزوجة عالية حيث 

تم اســتبدال إحدى مجموعات الهيدروكسيل بذرة 

الكلور "mcl Bis GMA" لتصبح أقل لزوجة وبالتايل 

الدراسة يف  الحشــوة، وقد نرشت  تحسني خواص 

مجلة "Materials MDPI" يف شهر يناير من العام 

2021م.

جدير بالذكر أن البحث قد تــم يف مركز أبحاث املهندس 

عبدالله بقشان إلعادة تأهيل الفم واألسنان يف كلية طب 

األسنان يف جامعة امللك سعود تحت إرشاف الدكتور عيل 

الراحلة املرشف عىل املركز والدكتور عبدالباسط العديني 

املرشف عن البحث 

قّدمت املبتكرة أمل البلوي من قسم الصحة العامة 

بكليــة العلوم الصحيــة يف الجامعة الســعودية 

اإللكرونية ابتكاراً مميــزاً يخدم املجاالت الصحية 

 Nanoo يف اململكة وهــو تقنية أكياس الدم النانوية

Blood Bag Thechnology للكشف عن الفريوسات 

بســهولة، ويركز االبتكار عىل إدخال مادة نانوية 

من الكربون والســيليكون ذات خصائص فيزيائية 

الكتشاف فريوسات الدم ال تنطوي عىل أي تفاعالت 

انزيميــة وال تحتاج ألجهزة مما يجنب اســتخدام 

أكياس دم مصابة يف عمليــات التربع، ومن ميزات 

هذه التقنية أنها أكثر استقراراً من األجسام املضادة 

وتكتشف الفريوسات برسعة أكرب 

الدكتور محمد بن عبدالله الشهري
يسجل براءة اختراع سعودية إلغالق جذور األسنان

الدكتورة إيمان بنت خالد المنصور
بدء التجارب السريرية إلنتاج أول لقاح سعودي لكورونا

الطالب فيصل بن سلمان السبيعي 
المبتكرة أمل البلوي  ينشر بحثًا سعوديًا لتطوير مواد أولية لصنع حشوات األسنان

تقدم ابتكارًا سعوديًا لتقنية أكياس دم تكشف الفيروسات

في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصلفي المدينة الطبية بجامعة الملك سعود

في كلية العلوم بجامعة الملك سعود

في كلية العلوم الصحية بالجامعة السعودية اإللكترونية
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مجلة آفاق طب األسنان تستضيف الرئيس القادم 

لمنظمة الـF.D.I سعادة الدكتورة/ إحسان بن يحيى
يسر مجلة "آفاق طب األسنان" أن تستضيف سعادة الدكتورة/ إحسان بن يحيى 
الرئيس القادم لمنظمة الـF.D.I كضيف شرف في المجلة وعلى هامش فعاليات 

مؤتمر SIDC-2020 حيث كان لنا الحوار التالي:

  التعريف بالبطاقة الشخصية وملحة عن حياتكم؟

السرية الذاتية لأستاذة إحسان بن يحيى: 

  أم لطفلني، درســت باملغرب الــدار البيضاء حاصلة 

عىل شــهادة الدكتوراة يف طب األسنان، السلك الثالث 

باملغرب وأوروبا يف إطار الرشاكة بني املغرب وفرنسا.

-  تخرجت طبيبة أسنان سنة 1988. 

- أستاذة طب األسنان تخصص جراحة األسنان بكلية 

طب األسنان بالدار البيضاء.

-  رئيسة مصلحة جراحة األسنان منذ سنة 1996.

- مديــرة مركــز فحص وعــالج األســنان باملركز 

االستشفائي الجامعي ابن رشــد بالدار البيضاء منذ 

سنة 2006.

- منّسقة لدول شمال إفريقيا والرشق األوسط واملنظمة 

الدولية "التحالف من أجل مســتقبل خال من التسوس 

."Alliance for a Cavity-Free Future )النخر السني(

- عضو باألكاديمية الفرنسية لجراحة األسنان.

- عضو مؤسس ورئيسة الجمعية املغربية لوقاية الفم 

واألسنان.

-  عضو مؤسس ورئيسة ســابقة للجمعية املغربية 

لطب الفم وجراحة األسنان والفم.

الدولية لطب األســنان  الفدرالية  - عضو بمجلــس 

.2019 -2016 ،2016 -2013

  كنائبة الرئيس والرئيس القادم ملنظمة الـF.D.I، ما 

هي أهمية هذه املنظمة ألطباء األسنان؟

-  تعترب الفدرالية الدولية لطب األســنان، والتي تم 

إنشــاؤها بباريس يف 15 أغسطس 1900، منظمة 

دولية غري حكومية، تمثل أكثــر من مليون طبيب 

أســنان يف جميع أنحاء العالم، باعتبارها تشــكل 

صوتاً موحداً لطب األسنان خالل الخطابات الدولية، 

وتتمحــور مهامها يف وضع السياســات الصحية 

األعضاء،  الجمعيات  ودعم  املستمر  التعليم  وبرامج 

والتي يراوح عددها 200 جمعية لطب األسنان تمثل 

أكثر من 130 دولة، يف جميع األنشطة الدولية الرامية 

إىل تعزيز صحة الفم واألسنان للجميع، وكذا تعزيز 

مدير التحرير الدكتور قيرص كباش مع الدكتورة/ إحسان بن يحيى

أخالقيات وعلوم وممارسات طب األسنان. كما أنها 

تدعم تبادل وتطوير رؤية مشــركة للنهوض بعلم 

وممارسة طب األسنان، وذلك عرب تنظيم مؤتمرات 

وحمالت متجددة للتصــدي للعبء الدويل لأمراض 

الفموية وتحسني صحة الفم.

بتطوير مبادرات ومشاريع  أيضاً  الفدرالية  كما تقوم 

قصد تعزيز الوقاية من أمراض الفم ومكافحتها عىل 

املســتوى املحيل. ويف نفس الســياق تقوم الفدرالية 

بتطويــر مبادرات تعليمية لتمكــني األطفال والكبار 

من اتخاذ قرارات جيدة يف مجــال صحة الفم وقصد 

تحفيزهم عىل العناية بأفواههم وأجسادهم.

كذلك تســعى الفدرالية إىل تحقيق رؤيتها املتمثلة يف 

قيــادة العالم إىل صحة الفم املثــىل من خالل العمل 

عىل الصعيديــن الوطني والدويل، حيث تعمل جاهدة 

عىل تجسيد هذا االلتزام من خالل منجزات وذلك عرب 

املشاركة النشــطة مع منظمة الصحة العاملية منذ 

تأسيسها سنة 1948، حيث تعمل بتعاون وثيق مع 

التابع ملنظمة الصحة  الفم واألســنان  فريق صحة 

العاملية من أجل دعم خطة العمــل الدولية -2020

2030 للوقاية ومراقبة األمراض غري املعدية، من أجل 

شيخوخة بصحة جيدة.

كما تربطهــا عالقات تعاون مع منظمة األمم املتحدة 

ومنظمات أخرى تابعــة لها ومنظمات صحية أخرى 

كالتحالف مــن أجل محاربة األمــراض غري املعدية، 

التحالــف الدويل ملهنيــي الصحة، املنظمــة املركزية 

بأمريــكا الجنوبية وأمريكا الالتينية، أوروبا، آســيا 

الدوليني  الحكومات والرشكاء  إىل  وإفريقيا، باإلضافة 

وكل ذلك بغية االعراف بصحة الفم كمكون أســايس 

للصحة العامة.

ومنذ تأسيس الفدرالية الدولية لطب األسنان، تعاقب 

عىل رئاستها عدة رؤساء من جميع املنظمات املركزية 

األربعة وألول مرة يف تاريخ املنظمة نال املغرب رئاسة 

املنظمة ملدة ســنتني حيث سيتوىل الرئاسة من 2021 

إىل 2023، ويرجــع الفضل يف ذلك إىل الجمعية املغربية 

لوقاية الفم واألسنان والتي تعد عضواً بارزاً بالفدرالية 

الدولية لطب األسنان منذ 2006. 

 ما هي األعمال التي ســتقومني بها خالل رئاستكم 

للـ F.D.I؟

-  كرئيســة للفدرالية الدولية لطب األســنان، ألتزم 

بتعزيز كل املكتسبات التي حققتها الفدرالية، وبخدمة 

أعضائها واملجتمــع الدويل من خالل رؤية 2030 وكذا 

العمل عىل جعلها فدرالية عامة وشاملة من أجل خدمة 

املجتمعــات األكثر فقراً، وذات املســتوى االقتصادي 

الضعيف والتي تفتقر إىل الخدمات الصحية والوقائية.

  كيف تقيمــون مؤتمر الجمعية الســعودية لطب 

األسنان SIDC-2020؟

-  املؤتمر كان ناجحاً بكل املقاييس سواء من الجانب 

العلمي الخصب واملحارضات ذات املســتوى العايل أو 

من الجانب التقني حيث تم عرض مختلف الوســائل 

والتقنيات الحديثة يف مجال طب األســنان.. باإلضافة 

الضيافة  الحار وكرم  الجيد واالســتقبال  التنظيم  إىل 

الذي حظي به الوافدين واملشاركني يف املؤتمر من طرف 

األخوة الزمالء السعوديني. 

  كلمة أخرية عرب مجلة "آفاق طب األسنان"؟

-  أتقدم بالشــكر الجزيل لجميع أعضــاء الجمعية 

الفم واألســنان وكــذا كافة أعضاء  املغربية لوقاية 

الفدرالية الدولية لطب األســنان للثقة التي منحوني 

إياها والتي أعتز بها، كما أغتنم هذه الفرصة ألشــكر 

أعضــاء املجلس الوطنــي ألطباء األســنان باملغرب 

وأعضاء املجلس الجهوي للجمعيات العلمية، الرشكات 

الثقة والتي سأســعى جاهدة  الوطنية والدولية عىل 

ألكون دائما عند حســن ظنهم للمزيــد من العطاء 

والعمل الدؤوب معاً كقياديني متفانني من أجل خدمة 

اإلنســانية جمعاء ومنرباً لتعزيز الحفاظ عىل صحة 

الفم واألسنان.

كما أغتنم هذه املناسبة للتقدم بالشكر الجزيل للسيد 

األستاذ  األســنان  لطب  الســعودية  الجمعية  رئيس 

الدكتور خليل بن إبراهيم العيىس والسيد نائب الرئيس 

الدكتور مشاري بن فرج العتيبي عىل جهودهم البناءة 

من أجل الرقي بمهنة طب األسنان 
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- فنية أسنان -
إعداد / هند عبد الله الدوسري  

# رســالة املنظمة األمريكية لطب األسنان لم تعد تركز فقط عىل تنظيف األسنان، 

انمــا عىل تعليم الطفل إغالق صنبور املاء أثناء تنظيف األســنان وترســيخ قيمة 

املحافظة عىل املياه.

أ.د. محمد العبيداء 

# االكتئاب وأمراض الفم هم اكثر األمراض شيوعاً، وكالهما يؤثر سلباً عىل 
جودة حياة األشخاص بشــكل كبري. ووجود العالقة بني االكتئاب وفقدان 

األسنان قد يزيد من وطأة تأثري أحدهما عىل اآلخر.

د.معاذ الدوسري

# صحة الفم السيئة أكثر إنتشاًرا بني األشخاص البدناء والذين عندهم زيادة 
وزن مقارنة   ليس مبالغة أن صحة الفم بوابة صحة الجسم كله.

د.عالء الرحيلي

# الزميل العزيز طبيب ألســنان غري املتخصص باألطفال: أرجوك ال تنصح 
الوالدين بتجاهل التسوس يف أســنان الطفل بحجة "أنها لبنية وما عليكم 
ال تخافوا باقي فيه أســنان ثانية بتطلع"   هذا يؤلم الطفل ويخفض جودة 

حياته ويؤثر عىل تغذيته ووزنه.

د.محمد بن سعيد آل شايع

# بطالة اطباء االســنان يش محري ال توجد اال لدينا من املسؤول عن هذا هل 
هي الكليات األهلية بتخريج اعداد هائلة ام التعليم و االبتعاثات الداخلية و 
الخارجية ام القطاع الخاص يف عدم تقدير امكانياتهم ال يهم الســبب األهم 
كيف نتعامل مع هذه املشــكلة  طبيب االســنان يفقد مهارته و البلد يفقد 

ثمرته.
د.سعد الدهيمي

# ما أعتقد فكرة تسويق الطبيب لنفسه مجدية.  فالطبيب املحرف واملخلص 
سيُسوق له وهو ال يعلم.

د.احمد البالع

# رسطان الفم يســمى القاتل الصامت بسبب اكتشافه يف املرحلتني الثالثة 
والرابعة ويقيض عىل %50 من الحاالت خالل 5 سنوات.

أ.د. وليد صادق 

# عزيزي املراجع  للعيادات    ال يوجد عالج بضمان مدى الحياة ،   يف  الطب  نحن 
نتعامل مع جســم برشي، لحم و دم، و أنسجة متغرية و متجددة، و عوامل 
بيولوجية  ال يعلم خباياها إال الله، مهما تطور الطب.     الطبيب  املعالج يبذل 

جهده و يختار ما هو أفضل للمريض بدون ضمان مدى الحياة. 

د.سامية الخويتم
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العدد التاسع -  2005 م

مجلة )آفاق طب األسنان( 

بقلم الدكتورة / حنان بالطو

يســرنا في مجلة )آفاق طب األســنان( أن نقتبس من الصحف المحلية الرائدة بعًضا من المقاالت أو الصور الهادفة والتي 
تصب في بوتقة رؤيتنا وتحقيق أهدافنا لرفع السوية الثقافية والعلمية والتوعوية لقرائنا الكرام.

فــي هــذا العــدد نقتبــس مــن جريدة الجزيــرة الغراء مقال د. عبد الرحمن الشــاش مع رســم كاريكاتيري معبر للفنــان/ عبدالله 
المرزوق والفنان مفرح الزيادي من جريدة الجزيرة الغراء فكل الشكر لهما.

جريدة الجزيرة العدد 17611 تاريخ 3 فبراير 2021مجريدة الجزيرة العدد 17582 تاريخ 31 ديسمبر 2021م

ما زالت كورونا!
جائحة كورونا ما زالت مســتمرة، والعالم ما زال حتى هذه 

اللحظة يعاني األمرين من انتشــار الفايــروس رغم كافة 

االحتياطات التي تسعى الدول لتوفريها، مع أنباء عن موجة 

ثانية تهدد املجتمعات البرشية ظهرت بوادرها يف دول محددة.

هذا األمر دفع منظمة الصحة العاملية لتحذير الدول بصورة 

مبارشة من الترسع يف فتح االقتصادات بســبب ما تسببه 

التجمعات العشــوائية وحاالت االكتظــاظ من توفري مناخ 

مالئم لرسعة انتشــار الفايروس وبالذات مع عدم االلتزام 

باالحــرازات، فاألرقام تتزايد يف كثري مــن الدول وفايروس 

كورونا مــا زال موجوداً وليس كما يظــن بعض الواهمني 

واملضللني.

يف اململكة رغــم الجهود إال أن االنفالت وذلــك بالتجمعات 

العائلية واملناســبات والتخيل عن االحرازات يهدد بنســف 

تلك الجهود املباركة ما جعل وزارة الصحة تشدد عىل تجنب 

التجمعات بجميــع أنواعها، وااللتزام برك مســافة آمنة 

ولم يصدر هذا التحذيــر إال بعد أن رصدت الوزارة كثرياً من 

التجــاوزات التي أدت إىل زيادة عــدد اإلصابات إىل 255 إصابة 

قبل يومني بعد أن تراجعت إىل أقل من مئة إصابة بزيادة قدرت 

بأكثر من 200 % وال شك أن مثل هذه النتيجة تهدد بالعودة ال 

قدر الله إىل املربع األول.

مــا يصدر من الجهات املعنية ال بــد أن يؤخذ عىل محمل الجد 

بعيــداً عن التفســريات والتحليالت غري الواقعيــة، ومحاولة 

البعــض تهوين األمر وكأن الفايروس قــد انحرس تماما فيها 

تضليل للعامة من الناس وتجديف ضد التيار. دخلت مســجداً 

يف إحدى القرى للصالة فذهلت من التســيب املوجود فالجميع 

بمن فيهم إمام املسجد ال يرتدون الكمامات وغري متباعدين وال 

يستخدمون السجاد الخاص وهي دون شك صورة بدون تعليق 

لوزارة الشؤون اإلسالمية.

أيضا هناك مناسبات وزواجات وغريها ال يتم االلتزام فيها بأي 

من االحــرازات وانفالت يف أكثر من موقع وهذه الســلوكيات 

دفعت معايل وزير الصحة الدكتــور توفيق الربيعة إىل التحذير 

فقال: »لقد رصدنا يف األيــام املاضية زيادة ملحوظة وارتفاعاً 

مســتمراً يف أعداد اإلصابــات بفايروس كورونــا، وكانت من 

أهم أســبابها التجمعات بكل أنواعها، وإذا استمر التهاون يف 

التجمعات، وعدم تطبيق اإلجراءات الوقائية ســندخل يف خطر 

املوجة الثانية ال قدر الله«. 

د. عبد الرحمن الشالش
مسارات
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نلتقي
حتى 

خالل هذه الفرة من كل عام تبدأ لدى خريجي طب االسنان 

مرحلة مهمة يف حياتهم،  وهي  البحث عن مقعد للدراسات 

العليا . فمع الزيادة يف الخريجني والشح يف املقاعد املتاحة 

التي التفي باســتقطاب املؤهلــني والراغبني يف االلتحاق 

بربامج الدراسات العليا تظهر  هذه املشكلة. فعىل الرغم من 

والجامعات  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  سعي 

والكليات كل عام لزيادة املقاعد ، لكن مع االسف هذه املقاعد 

التتناســب مع عدد  املتقدمني للدراسات العليا. ناهيك عن  

 االبتعاث الخارجي  والذي توقف اىل حد ما بسبب الجائحة. 

هنــاك دور رئييس يجب ان تقوم به كليات طب االســنان 

باململكة خصوصاً بعد صدور قرار منذ حوايل  ثالثة اعوام   

بتخفيض عدد الطلبــة امللتحقني بربامج البكالوريوس اىل 

50% ، والــذي يعطي الكليات الفرصة للتوســع يف القبول 

للدراســات العليا،  خصوصاً الكليات التــي تتوفر  فيها 

اإلمكانيات لربامج الدراســات العليا .  املقاعد  املتاحة االن 

للدراســات العليا  مع االسف ال تستوعب اكثر من 8% من 

املتقدمني ،  فلو تحولت بعض هذه الكليات لتقديم برامج 

للدراســات العليا - واغلب كلياتنا والحمد لله تتوفر فيها 

هذه االمكانيات البرشية واملادية-   وكذلك التوسع  يف برامج 

الزماالت  بالتنســيق مع الهيئة الســعودية للتخصصات 

الصحية، ســوف تزداد هذه النسبة عام بعد عام وان شاء 

اللــه  نرى ذلك قريباً من خالل تكاتــف جميع القطاعات 

الصحية والتعليمية باململكة 

 برامج الدراسات العليا في طب االسنان

الدكتور/ صالح الشمراني

 جامعة رياض العلم 

فقه طب األسنان
الدكتور/ عبدالرحمن بن حمود الخضيري

دكتوراه يف األحكام الفقهية املتعلقة بطب الفم واألسنان

نظراً لقرب دخول شهر رمضان املبارك، وألن الصائم قد 

يحتاج إىل إجراء بعض اإلجراءات العالجية املتعلقة بفمه 

وأسنانه؛ سأفرد هذا املقال ألحكام جملة من املعالجات 

الطبية للفم واألسنان:

استعمال فرشاة ومعجون األسنان:
يجوز للصائم اســتعمال فرشاة ومعجون األسنان أثناء 

النهار، لكن يجب عليه أن يحــرز من وصول يشء من 

معجــون األســنان إىل حلقه، وما خرج مــن دم جراء 

اســتخدامها ال يؤثر عىل الصوم برشط أن يتجنب ابتالع 

الدم يف جوفه.

استعمال غسول الفم:
يجوز للصائم اســتعمال غســول الفــم لتنظيف الفم 

واألسنان، لكن يُكره له املبالغة يف استعماله كما يكره له 

املبالغة يف املضمضة، وذلك لئال يصل يشء منه إىل جوفه.

حشو األسنان:
إلزالة التســوس يتم اســتخدام آلة لحفر السن، وأثناء 

عملية الحفر البد من اســتخدام املاء للتربيد، فهل يؤثر 

وضع املاء يف الفــم عىل الصوم؟ وأيضاً قد يضع الطبيب 

بعض األدوية عىل السن، فهل يؤثر وضع األدوية يف الفم 

عىل الصوم؟ يظهر والله أعلــم أن وضع هذا املاء يف فم 

الصائم ال يؤثر عىل صحة الصوم، وكذا استعمال األدوية 

ملعالجة السن؛ ألن الفم يف حكم ظاهر الجسد، وما يوضع 

فيه ال يفطر الصائم؛ وألن هذا املاء شــبيه باملضمضة، 

واملضمضة ال تفطر الصائم بــال خالف؛ لكن برشط أن 

يتحــرز املريض من وصول يشء من املــاء أو األدوية أو 

غريها إىل جوفه، وعــىل الطبيب أن يحرص عىل 

شــفطها بآلة شفط ســوائل الفم، وعليه أيضاً 

أثناء  املطاطي  الحاجــز  وضع 

حشو السن ومداواته لكي يأمن 

املريض من وصول يشء من املاء 

أو املواد إىل جوفــه، وما يخرج 

من دم وغريه أثناء حفر السن 

أو نزع العصــب ال يؤثر عىل 

املريض  تعمد  إن  إال  الصــوم 

ابتالعها.

التنظيف العميق للثة:
عند إزالة الرسبات الجريية من عىل األسنان، 

خاصة الرســبات التي تكون تحت اللثة ينزل 

من اللثة دم بســبب االحتقان الذي يســببه الجري للثة؛ 

فهل لنزول هذا الدم أثر عىل الصيام؟ تبني فيما سبق أن 

خروج الدم ذاته من األســنان ال يؤثر عىل صحة الصوم؛ 

ألن القصد من هذا اإلجراء الطبي إزالة الرسبات الجريية 

ال إخراج الدم، لكن إذا تعمــد الصائم ابتالع الدم أو املاء 

املستعمل مع آلة التنظيف فإنه يفسد صومه، وإن ابتلعه 

من غري تعمد فإنه ال يفسد صومه، مع أن األوىل بالصائم 

تأجيل عملية التنظيف العميق للثة إىل الليل نظراً لكثافة 

املاء املستعمل يف عملية التنظيف.

جاء يف قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن )املفطرات 

يف مجــال التداوي( ما نصه: "األمــور اآلتية ال تعترب من 

املفطــرات: حفر الســن، أو قلع الــرضس، أو تنظيف 

األسنان، أو السواك وفرشاة األســنان، إذا اجتنب ابتالع 

ما نفــذ إىل الحلق. املضمضة، والغرغــرة، وبخاخ العالج 

املوضعي للفم، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل الحلق" 

يتبع في العدد القادم
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كلمة التحرير

يحتفــل العالم العربي يف 21 مارس – آذار من كل عام بيــوم األم، والذي يتواكب مع بداية فصل 

الربيع حيث تتفتح الزهور وتنترش الطيور، وتتحول الدنيا إىل جنة غنّاء تشابه األم يف سيل العطاء.

وكان أول من فّكر بيوم األم  يف الوطن العربي الصحفي املرصي الراحل عيل أمني مؤسس صحيفة 

)أخبار اليوم(، حيث طرح يف مقاله اليومي بتاريخ 6 ديسمرب 1955م فكرة االحتفال باألم قائالً:

"ملاذا ال نتفق عىل يوم من أيام الســنة نطلق عليه يوم األم ونجعله عيــداً قومياً يف بالدنا وبالد 

الرشق". وهكذا كان..

واألم تلك الكلمة الصغــرية ذات الحروف القليلة لكنها تحمل يف طياتهــا أكرب معاني التضحية 

والحنان والحــب الالمتناهي.. فهي أنهار ال تنضب  ومحيطات  ال تجف وعاطفة ال تنتهي وقلب 

حنون ال يخذلك أبداً..

ومن أجمل ما قيل يف األم كلمات الشــاعر الفلسطيني الكبري محمود درويش يف لحظة حننٍي ألمه 

وهو يف السجن حني قال:

أَِحـــنُّ إىل ُخبـــِز أُّمـــي َوَقهـــَوِة أُّمـــي َوَلمســـِة أُّمـــي

َوأعَشـــُق ُعمـــِري ألنّـــي إذَا ُمـــتُّ أخَجـــُل مـــن َدمـــِع أُّمـــي

فاألمومة هي مجموعة العواطف الفياضة واملشاعر اإلنسانية التي تستطيع أن تسمو باألم فوق 

ُحبِّ الذات، وتوفر لها الســعادة يف أداء مهمتها الحياتيــة عمراً كامالً دون كلٍل أو ملٍل، فتتمنى 

ألوالدها أفضل مما تتمناه لنفســها، وتغدق عليهم باملحبة والنصيحة ملواجهة صعاب الحياة، 

فهي املدرسة األوىل كما قال األديب والشاعر املخرضم حافظ إبراهيم يف قصيدته العلم واألخالق:

أَعَددتَهــا إذا  مدَرَســٌة  ـَب األَعــَراِقاألُمُّ  أَعــَددَت َشــعباً َطيِـّ

األىُل  األســـاِتذَِة  أســـتاذُ  اآلَفاِقاألُمُّ  َمــدى  َمآِثُرُهــم  َشــَغَلْت 

أسأل الله العيل القدير أن يعوض كَل أم عن كِل دمعة ذرفتها، وكِل ليلة سهرتها وكِل لقمة طعام 

حرمت نفسها ألجل أوالدها.. وأن يديم علينا كأبناء نعمة وجود األمهات يف حياتنا ويساعدنا عىل 

إكرامهن والرب بهن وتقديم العون واملساعدة لهن "فالجنة تحت أقدام األمهات".

وأســأله تعاىل أنا يرحم أمهات رحلن عن عاملنا إىل عالم الخلــود ويلهم أبنائهن الصرب والتعزية  

والسلوان.

وكل عام وجميع أمهات العالم العربي بألف خري..  

الدكتـور/ قيصـــر كبـاش
مدير التحرير

 المدير الطبي لمركز د. عمر العجاجي لطب األسنان والتجميل 

يوم األم

كلمة التحرير
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التساهل في صرف المضادات الحيوية وسوء 
استخدامها في عيادات األسنان

الدكتور / معاذ بن محمد الشيبان

املضــادات الحيوية هي أدوية تم اكتشــافها يف القرن املايض 

وهي تستخدم للوقاية أو لعالج األمراض التي تسببها العدوى 

البكتريية عن طريق القضاء عىل البكترييا املســببة للعدوى أو 

تثبيط نموها ، وقد أحدثت ثورة عظيمة يف عالم الطب ملساعدتها 

يف عالج الكثري من األمراض واملســاهمة يف إنقاذ حياة املاليني 

من البرش بل وحتى الحيوانات إىل يومنا هذا. وقد وهبنا الله يف 

أجســامنا الجهاز املناعي وهو املسؤول األول عىل منع انتشار 

البكترييا املسببة للعدوى يف أغلب الحاالت وهو وحده بقدرة الله 

كفيل بشفاء أجسامنا حينما تتعرض لهجوم بكتريي ونحوه ، 

ولكن يف بعض الحاالت التي سنتحدث عنها الحقاً يضعف الجهاز 

املناعي مقابل تسارع انتشار العدوى يف الجسم فيحتاج وقتها 

للدعم واملساعدة من املضادات الحيوية ، فحينما يصف الطبيب 

مضادا حيويا للمريض فهي من أجل مســاعدة الجهاز املناعي 

ملنع وتثبيط انتشار العدوى ملناطق أخرى يف الجسم . إال أنه مع 

مرور الوقت فقدت بعض املضادات الحيوية فعاليتها وأصبحت 

بعض البكترييا تســتطيع مقاومة تلك املضادات وتعيش معها 

بل وتتكاثر. علماً بأن البكترييا املســببة للعدوى تقوم بشكل 

طبيعي بتغيري سلوكها ومقاومة املضادات الحيوية ولكن هذه 

املقاومة تتسارع بفعل كثرة اســتخدام تلك املضادات من غري 

دواعي طبية وأيضا عدم استخدامها بالشكل الصحيح.

إن مقاومة البكترييــا للمضادات الحيوية تؤدي إىل مضاعفات 

خطــرية كزيادة معدل الوفاة وزيــادة تكاليف العالج وإرهاق 

اإلمكانيــات الصحية ، وهي يف الحقيقة مشــكلة عاملية تهدد 

العالم ككل وتعتــرب من أكرب تحديات الصحــة العامة يف هذا 

العرص، فحالياً هناك بعض األمراض كااللتهاب الرئوي والسل 

وتســمم الدم والســيالن واألمراض املعدية عن طريق الغذاء 

أصبح عالجها صعباً بل أحيانا مستحيالً بسبب ضعف فعالية 

املضادات الحيوية ، ســنوياً يصاب حوايل ثالثة ماليني شخص 

يف الواليات املتحدة بعدوى بكتريية مقاومة للمضادات الحيوية 

كما يشــري املركز األمريكي ملكافحة األمــراض والوقاية منها 

ويموت أكثر من 35 ألف شخص بسببها. لذلك من دون إجراءات 

عاجلة ومشــددة ، نحــن نتجه نحو عرص مــا بعد املضادات 

الحيوية ، حيث يمكن للعدوى البســيطة أن تصبح قاتلة كما 

تحذر به منظمة الصحــة العاملية )WHO(، ونظراً للعوملة التي 

نعيشها وسهولة السفر والتنقل فإن مقاومة املضادات الحيوية 

أصبحت مشــكلة عاملية تتطلب جهوداً مشركة وتعاونية من 

جميع الدول واألفراد والعديد من القطاعات املختلفة. لذلك نحن 

كأفراد وممارســني صحيني تقع علينا أيضا مسؤولية كبرية 

تجاه املجتمع بأن ال نســاهم بشكل ســلبي جهالً أو تساهالً 

بالتعامــل مع رصف املضادات الحيويــة وتوعيتنا للمراجعني 

بكيفية استخدامها االستخدام الصحيح كما ينصح به طبياً.

ولطاملا كان هذا املوضوع مهماً للطــرح والنقاش وكم رغبت 

بالكتابة عن هذا املوضوع املهم ملا الحظت ورأيت من استخدام 

غري مربر ومن غري دواعي طبية للمضادات الحيوية يف عيادات 

األســنان بل وجهل كثري من أطباء األســنان بهــذا املوضوع 

والتساهل يف رصف املضادات الحيوية لكثري من الحاالت التي ال 

تستدعي رصفها بل والتعامل معها كمسكنات األلم البسيطة. 

ولهذا السبب تويص العديد من الدراسات العلمية املحلية والتي 

تم نرشها حديثــا إىل رضورة الركيز وزيــادة التعليم ألطباء 

وطالب طب األســنان يف مجال املضادات الحيوية ، حيث تشري 

نتائج بعض الدراســات إىل وجود العديــد من أوجه القصور يف 

مســتوى املعرفة بني أطباء األســنان يف التعامل مع املضادات 

الحيوية .

استشاري عالج عصب وجذور األسنان 
أستاذ مساعد - جامعة الملك سعود

ويمتد التساهل والجهل يف التعامل مع املضادات الحيوية ملرىض 

األسنان وعامة الناس ، حيث تشري العديد من الدراسات العلمية 

الصيدليات والصيادلة  امليدانية والتي درست توجهات مرتادي 

ونرشت حديثا يف املجالت العلميــة املحلية إىل وجود الكثري من 

التساهل والجهل يف كيفية التعامل مع املضادات الحيوية. عىل 

ســبيل املثال ، إحدى الدراسات امليدانية والتي شملت مجموعة 

مــن صيدليات مدينة الرياض تشــري إىل وجود حوايل 47% من 

املراجعني يقومون برشاء املضادات الحيوية بدون وصفة طبية 

، يف حــني 77% منهم ال يدركون مدى اآلثــار الجانبية التي قد 

تحدث بسبب وصف املضادات الحيوية بدون استشارة وموافقة 

طبية. وتشــري أيضا إىل أن الكثري مــن املرىض ال يكمل الجرعة 

املطلوبة ويتوقف عن اســتخدام املضاد فقط بمجرد تحســن 

حالته الصحية. ويف الحقيقــة أن كل هذه النتائج متوافقة مع 

العديد من الدراسات املحلية األخرى. 

 إن املمارسات الخاطئة يف التساهل يف رصف املضادات الحيوية 

لم يقترص فقط عىل أطباء األسنان بل امتد إىل كثري من الصيادلة 

، ولهذا تشــكر وزرارة الصحة يف تنفيــذ قرارها الحازم بمنع 

رصف املضادات الحيوية بدون وصفة يف جميع مناطق اململكة 

والذي بدأ تطبيقه يف شهر مايو 2019 ، حيث ساعد هذا القرار 

يف منع الكثري من املمارسات اليومية الخاطئة ولم يعد باإلمكان 

أن يرصف أي أحد لنفسه مضاداً حيوياً كما كان بالسابق.

ونظراً ألهمية هــذا املوضوع وتأثريه املبــارش عىل الصحة 

العامــة وحياة النــاس ، يجب عىل كل ممــارس صحي أن 

يتابع املســتجدات والتوصيات الحديثة يف هذا املجال والتي 

تصدر من الجمعيات العلمية العاملية ، وبحســب التوصيات 

الحديثــة )2017( من الجمعية األمريكيــة ألمراض القلب 

)AHA( والجمعية األمريكية لطب األسنان )ADA( للحاالت 

التي تســتدعي رصف املضاد الحيوي كإجــراء وقائي قبل 

عالج األســنان )Prophylactic(  هــي خمس حاالت فقط: 

من لديه صمامات قلب صناعية ، أو من ســبق لهم اإلصابة 

بالتهاب شغاف القلب )Infective Endocarditis(  ، أو بعد 

زراعة القلب  مــع ارتجاع الصمامات  للمصابني بأمراض يف 

صمامــات القلب ، أو وجود مواد تعويضية التي تســتخدم 

إلصالح صمامــات القلب كاألوتار والحلقــات ، وأخرياً من 

لديهم أمراض قلــب خلقية مصاحبة لإلزرقــاق أو معدلة 

جراحيــاً بوجود دعامات صناعية ، وهــذه الحاالت تتطلب 

Amoxicil- )رصف جرعة واحدة فقط مــن املضاد الحيوي 

lin(  2 جرام للبالغني أو 50 مليجرام لكل كيلوجرام لأطفال 

من 30 – 60 دقيقة قبل عالج األسنان وخصوصا يف الحاالت 

التي تصاحب جراحة للثة كالخلع وزراعة األســنان وعالج 

األنسجة املحيطة باألسنان.

ومــن النقاط التي يجب ذكرها يف هذا املجال هي الحاالت التي يكثر 

رصف املضاد الحيوي لها من غري رضورة ، كعالج آالم األســنان أو 

التهابات اللثة أو بعد عالج العصب سواء كان العصب ملتهباً أو ميتاً 

  )apical periodontitis ( حتى لو صاحب ذلك التهاباً يف ذروة الجذر

.) chronic abscess ( أو مع وجود خراج موضعي مزمن

املضادات الحيوية ال تعالج آالم األســنان ، وهذا لأســف خطأ 

شــائع يقع فيه كثري من األطباء ، بــل إن الكثري من عالجات 

األسنان كالحشــوات والركيبات وعالج اللثة وتنظيف األسنان 

وقلع األســنان الغري جراحــي عادة ال تســتدعي طبياً رصف 

للمضاد الحيوي. وبحســب التوصيات العلمية الحديثة، يقترص 

رصف املضاد الحيوي يف عيادة األسنان عىل عالج خراج األسنان 

الحاد والذي يــؤدي النتفاخ جزء من الوجه خالل 24 ســاعة 

مصحوبــا بتعب أو ارتفاع بدرجة الحــرارة ، وأيضا بعد إجراء 

عمليات الفم الجراحية كإزالة األورام أو األســنان املطمورة أو 

قبل/بعد زراعة األســنان وغريها. ويجب االنتباه أيضاً ألهمية 

رصف املضاد الحيوي للمرىض ذوي املناعة املنخفضة مثل نقص 

املناعة املكتسب أو السكر غري املنتظم أو من يأخذ أدوية مثبطة 

للمناعة وغريهــا من الحاالت التي قد تتطلب جرعة محددة من 

املضاد الحيوي قبل أو بعد عالج األســنان وخصوصاً الجراحي 

منها مع الركيز عىل رضورة استشــارة الطبيب املعالج يف مثل 

تلك الحاالت. 

وأخرياً يقع عــىل عاتقنا دائماً التوعية بمخاطر التســاهل يف 

رصف املضاد الحيوي من دون دواعــي طبية لكل من زمالئنا 

من أطباء األســنان أو املراجعني لعيادات األسنان وأن التساهل 

يف رصفها أو عــدم االلتزام بالجرعة املطلوبــة طبياً يؤدي إىل 

مضاعفات خطرية عىل صحة املجتمع بل والصحة العاملية ككل 

كما تم ذكرها  
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طب أسنان األطفال خالل 
جائحة كورونا )كوفيد-19(

الدكتور / محمد بن سعيد الدوسري

الشك أن جائحة كورونا كانت وال يزال لها تأثري كبري عىل 

جميع جوانب الحياة ومن ضمنها خدمات طب األسنان، 

فقــد أدت إىل توقف خدمــات طب األســنان الروتينية 

واالقتصار عىل تقديــم الرعاية الطارئة والعاجلة فقط يف 

أغلب الدول ومنها اململكة العربية السعودية، وذلك لتقليل 

الخطر املحتمل النتشــار فريوس كورونا، والحفاظ عىل 

سالمة القوى العاملة واملرىض عىل حد سواء.

ومع تحســن الوضع الوبائي للجائحــة يف اململكة بدأت 

خدمات طب األسنان العالجية بالعودة التدريجية لوضعها 

الســابق وبمزيد من الركيز عىل جوانب مكافحة العدوى 

وسالمة املرىض.

من الواضح – حســب االحصاءات بــوزارة الصحة - أن 

عدًدا أقل من املرىض زاروا عيادات طوارئ األســنان أثناء 

الجائحة، وكان طلب عالج األســنان محدوًدا بشكل كبري 

بســبب منع التجول واإلجراءات الوقائيــة التي اتخذتها 

حكومة اململكة.

قامــت وزارة الصحة بإعداد ونــرش "بروتوكول طوارئ 

أثناء جائحة كوفيد-19"، والذي يراعي تقييم  األســنان 

املرىض، وتحديد أولويات احتياجات الرعاية األكثر إلحاًحا 

األسنان  لتقديم رعاية  الطبي، وذلك  التشــخيص  حسب 

العاجلة.

وبعد ذلك أعلنت الوزارة عن إعادة فتح تقديم خدمات طب 

األســنان اعتباًرا من 11 مايو 2020م لتعمل بنسبة %50 

من الطاقة اإلستيعابية لعيادات ومراكز األسنان وزيادتها 

بشكل تدريجي. ويف هذا اإلطار قامت الوزارة بإعداد ونرش 

" إرشادات إلعادة فتح خدمات طب األسنان يف القطاعني 

أثناء جائحة كوفيد-19"، ملســاعدة  الحكومي والخاص 

أطباء االســنان عىل اتباع نهج ثابت واتباع الربوتوكوالت 

الوطنية يف إدارة حاالت طب األسنان أثناء الجائحة.

باإلضافة إىل ذلك، بذلت وزارة الصحة جهودا كبرية لتقديم 

خدمات االستشــارات الطبية الهاتفية عىل مدار الساعة 

طوال أيام األسبوع من خالل مركز خدمة االتصال بالرقم 

)937(، ممــا يفتح آفاقــاً جديدة نحــو إدراج العيادات 

االفراضية يف طب األســنان ضمن حزمة الخدمات التي 

تسعى الوزارة بشكل حثيث إلدراجها.

كمتخصصني يف طب أســنان األطفال، ونظًرا لعدم قدرة 

األطفال والوالدين عىل زيارة أطباء أسنان األطفال بانتظام، 

فإنه من الجيد أن يتلقوا املشــورة عرب الهاتف واإلتصال 

املرئي التي توضح أهمية وطرق الوقاية يف املراحل املبكرة 

من أمراض الفم، وخاصة تسوس األسنان.

يمكن أن تُظهر مكاملات الفيديو أيًضا طرق تنظيف األسنان 

املناســبة والتأكيد عىل أهمية الحفــاظ عىل نظافة الفم، 

وتنظيف األسنان بالفرشــاة واملعجون، وتقليل استهالك 

األطعمة السكرية، وأن تكون هذه املمارسات ضمن أنماط 

وأنشطة الحياة الصحية لأطفال ووالديهم عىل حٍد سواء.

توجيهات لطبيب أسنان األطفال
يحتاج طبيب أسنان األطفال إىل مواكبة التطورات اليومية 

بخصوص هذا الوباء، ويجدر به اتباع اإلرشادات والضوابط 

املنصوص عليها من قبــل الجهات الحكومية والجمعيات 

الوطنية والعاملية عند عالج األطفال.

يجب دائًما اتبــاع االحتياطات والتدابــري الوقائية الالزم 

اتخاذها عند تقديــم العالج، وأن يكون الطبيب عىل دراية 

أخصائي أسنان أطفال - اإلدارة العامة لطب 
األسنان بوزارة الصحة السعودية

بطرق ووسائل التعقيم املوىص بها. 

كذلك عىل طبيب أسنان األطفال تحديد مدى الحاجة للعالج 

املطلــوب والنظر يف اعتبار تقديم العالج الوقائي أوالتدخل 

البسيط.

توجيهات ألهالي األطفال
قد يكون مــن األفضل يف الوقت الراهن استشــارة 

طبيب أســنان األطفال عرب الهاتف أوالً، وإذا لم تكن 

الحالة عاجلة ولن تؤثر سلباً عىل صحة الطفل حسب 

رأي الطبيب املختص فيمكــن النظر يف تأجيل زيارة 

العيادة إىل حني تحســن الوضع الوبائي للجائحة مع 

التام باإلجراءات الوقائية من تنظيف  التقيد  رضورة 

األسنان والتغذية الصحية. أما يف حال وجود رضورة 

لزيارة العيادة حســب الرأي الطبي فــال ينبغي أن 

يتأخر الوالدان يف ذلك بحجة الجائحة حتى ال تتفاقم 

املشكلة.

يجب عىل الوالدين والطفل اتباع جميــع التعليمات التي 

تصدرها املنشأة وعيادات طب األسنان قبل زيارة العيادة. 

كما يجدر بهما إعداد الطفل ذهنياً قبل الزيارة بوقت كاٍف 

حيث أن بيئة العيادة تحوي عدداً من األشياء غري املألوفة 

للطفل كاألدوات واملالبس الطبية وأصوات األجهزة وهو ما 

قد يزيد توتر األطفال وقلقهم ويؤثر ســلباً عىل سلوكهم 

أثناء الفحص والعالج.

اعتبارات للمستقبل
قد ال يكون طب األسنان بشكل عام هو نفسه مرة أخرى 

بعد جائحة كوفيد-19، فهناك بعض النقاط التي يمكننا 

التفكري بها يف املســتقبل والتي وردت يف األوراق العلمية 

مؤخرا:

• وجود تاريخ طبي وتاريخ أســنان شامل، يشمل تاريخ 

السفر والعالج املقدم ، إن وجد ، يف عيادة أخرى، ويف نفس 

البلد أو بلد آخر.

• اتباع بروتوكــوالت تعقيم صارمــة والتطبيق الصارم 

للربوتوكوالت الوقائية لطبيب األســنان واملرىض، اعتماًدا 

عىل اإلرشادات املحلية الوطنية.

• حرص املعالجات التي ينتج عنها الرذاذ بتهوية مناســبة 

وبدون تكييف، لتقليل اإلنتشار املحتمل للعدوى.

• يف حالة األطفال، قد ال ينبغي الســماح لآلباء واألمهات 

بالتواجد داخل العيادة إذا كان الطفل متعاونًا مع الطبيب.

• إعطاء مواعيد أقل خــالل اليوم وفرات متباعدة بحيث 

يمكن تعقيم العيادة بالكامل بعد كل مريض بوقت كاٍف.

ختاماً ... هذه الجائحة بكل ما أنتجته من ألم ومعاناة عىل 

األفــراد والدول إال أنها تحوي عدداً من الدروس التي يجب 

علينا كممارسني صحيني االستفادة منها يف تقديم خدمات 

صحية تراعي جوانب الوقاية والسالمة بشكل أكرب، وهو 

ما سيســهم بإذن الله يف تكوين نظام صحي أقوى وأقدر 

عىل مواجهة التحديات املستقبلية 



حوايل 15% من حاالت الحمل تســقط خالل الثلث األول من 
الحمل والســبب األكثر شيوعا لذلك هو الشذوذات يف النمط 

النووي. 
اإلسقاط يكون له احتمال أكرب خالل األسابيع االثني عرشة 

األوىل من الحمل .
بالرتيب املعالجة مع/أو التعرض للعوامل البيئية يمكن أن 
يعترب مشوه لأجنة وهذا يجب أن يظهر قبل األسبوع الثاني 

عرش من الحمل.
التشــوهات تظهر عند 2-3 % من املجمــوع الكيل للمواليد 
األحياء، اتخاذ اإلجراءات الســنية خالل مراحل مبكرة من 
الحمل ال يؤدي ابدا إىل ازدياد معدل التشــوهات أو إسقاط 
الحمل.  العديد من النســاء يعانني من غثيان الصباح والذي 
عادة يزول بعد الثلث األول من الحمل لهذا السبب فإن العالج 

البدئي يؤجل إىل بداية الثلث الثاني من الحمل.
رحم املرأة يكون تحت رسة البطن حتى األســبوع العرشين 
من الحمل والنســاء بشكل عام يكن مرتاحات يف ذلك الحني 
بشــكل أكرب من مراحل الحمل املتقدمــة لذلك فإن خرباء 
الصحــة الفموية يجــب أن يكونوا مدركــني لفرة الحمل 

والتغريات الفيزيولوجية التي تظهر خالل الحمل.

هذه األدوية يمكن استخدامها
أثناء الحمل

التصنيف 
حسب

FDA ال

هذه األدوية يمنع استخدامها
أثناء الحمل

التصنيف 
حسب 
FDA ال
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Cاألسربين

يف الثلث الثالث مــن الحمل خاصة عندمــا تكون الحامل 
مستلقية فإن الرحم يســبب إعاقة للوريد األجوف السفيل 
واألوردة الحوضية والتي بدورها تعيق العود الوريدي للقلب 
وهذا النقصــان يف العود الوريدي يمكن أن يســبب نقص 
كمية األوكســيجني الواصلة للدماغ والرحــم، ولذلك فإن 
املرأة املســتلقية يمكن أن تعاني من غثيان و إقياء يف حال 

انخفاض الضغط لديها.
خرباء الصحة الفموية يلعبون دور هام بمشــورة املرىض 

بخصوص األثار الضارة للتدخني، الكحول، وعقارات املزاج.
العديد من الدراسات تربهن وجود عالقة واضحة بني تدخني 

األمهات واألمراض التي تظهر أثناء الحمل ومعدل الوفيات.
لم يعرف هناك كمية محددة وآمنة لالســتخدام من الكحول 
خالل الحمل وبالتايل فمن األفضــل تجنب جميع املرشوبات 
الكحولية بما يف ذلك املضامض الفموية الحاوية عىل الكحول.

الحمل واعتبارات العالج:
أمراض ارتفاع الضغط:

خرباء الصحة الفموية يجب أن يتشــاوروا مع مســؤول 
الرعاية خالل الحمل قبل البدء باإلجراءات السنية عند املرأة 

عىل الرغم من أن العديد من الدراسات أظهرت ترابط بني 
إنتانــات اللثة ونتائج الحمل العكســية كالوالدة املبكرة 
وانخفاض وزن املولود ، لكن األكثر أهمية هو الدراسات 
التي أكدت عىل أمان وفعاليــة الرعاية الصحية الفموية 
خالل الحمل بما يف ذلك الوقاية، الرميم ، القلع ، ومعالجة 
اللثة. يجب مالحظة أن هذه الدراســات استبعدت النساء 

التي تعاني من أمراض اللثة الشديدة.

الرعاية الفموية للمرأة الحامل

ماجستير في طب أسنان األطفال

الدكتورة/ شذى بنت محمد بشير المنقل

الحمل هو أيضا وقت مناســب لتثقيف املرأة حول 
منع تسوس األســنان يف مرحلة الشباب / مشكلة 
شائعة يف مرحلة الطفولة / عىل الرغم من أن العديد 
من الدراسات أظهرت ترابط بني إنتان اللثة ونتائج 
الحمل الســلبية مثل الوالدة املبكرة ، انخفاض وزن 
املولود ، وحديثا أجريت تجارب رسيرية عشــوائية 
يف الواليات املتحدة فشــلت يف إظهــار أن معالجة 
أمراض اللثة خالل الحمل تحسن نتائج الوالدة. لكن 
الدراسات أكدت سالمة وفعالية توفري عناية صحية 

فموية خالل الحمل .
تصوير  إجراء  رضورة  يتضمن  واملعالجة  فالتشــخيص 
باألشعة السينية ويمكن إجراؤه بأمان خالل الثلث األول 
من الحمل ويمكن إجراء املعالجــة الالزمة خالل الفرة 
املتبقية من الحمل لكن الفرة الزمنية بني األسبوع الرابع 

عرش واألسبوع العرشين تعترب مثالية لذلك .
كما يجب تمييز أهمية الرعاية الصحية الجيدة والرعاية 

السنية خالل مرحلة الحمل ومرحلة الطفولة املبكرة .
هناك دراسات وأبحاث تدل عىل أن معظم الشباب يحصل 
لهم تســوس ناتج عن جراثيم من أمهاتهم . وبالتايل إن 
تحســني الصحة الفمويــة للحامل ولأمهــات )حديثة 
األمومة( وتوفري مشــورة لهن عن الصحة الفموية ربما 
يقلل من نقلهن لبعض البكريا إىل أطفالهن وبالتايل منع 

ظهور التسوس أساساً .

الحمل بحد ذاته ليس 
سبب في تأجيل 
الرعاية السنية الروتينية 
والمعالجة الضرورية 
لمشاكل الصحة الفموية 
الحمل مرحلة فريدة 
في حياة المرأة وتتميز 
بتغيرات فيزيولوجية 
معقدة. هذه التغيرات 
يمكن أن تؤثر بشكل 
سلبي على الصحة 
الفموية. 

مقال علميمقال علمي
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التي لديها ارتفاع ضغط شــديد غري مضبوط ، قيم ضغط 
الــدم التي تكون أعىل أو مســاوية ل 90/140 تعترب حالة 
ارتفاع ضغط متوســطة وقيم ضغط الدم التي تكون أعىل 
أو مساوية ل 110/180 تعترب حالة ارتفاع ضغط شديدة . 
التسمم الحميل هو متالزمة تعرف بارتفاع ضغط الدم وبيلة 
بروتينية خالل الحمل . تشــنج اإلرجاج يعرف عىل أنه بداية 
جديدة من نوبات الرصع املعمم الكبري عند النساء املصابات 

بالتسمم الحميل.

السكري:
السكري الحميل أو النمط ӀӀӀ من السكري يظهر عند %5-2 
من النساء الحوامل ، السيطرة املستمرة عىل السكري خالل 
الحمل تنقص خطر نتائج الحمل العكســية مثل التســمم 

الحميل وتطاول فرة الحمل عند املواليد الجديدة. 

الهيبارين:
عدد قليل من النســاء يشخص لديهن اضطرابات يف التخثر 
ربما تعطى حقنة أو حقنتني من الهيبارين يوميا لتحســني 
نتائج الحمل. الهيبارين يزيد خطر حدوث مضاعفات نزف 
خالل املعالجة السنية . العديد من النساء الحوامل يمكن أن 
توقف استخدام الهيبارين قبل 24ساعة من املعالجة السنية 

لكن يوىص باستشارة مسؤول الرعاية خالل الحمل 

مخاطر االجهاض :
قد يحدث لــدى املرأة الحامل تأخر باإلفراغ املعدي بســبب 
تغريات هرمونية أو أن صمام املريء ال يقوم بعمله. بالنتيجة 
تعترب النساء الحوامل عرضة دائمة المتالء املعدة والذي يزيد 

خطر حدوث االجهاض .

تقييمات استخدام األدوية في الحمل 
:FDA حسب ال

عىل الرغم من أن عوامل قليلة تظهر تأثريات مشوهة لأجنة 
عند اإلنسان، القدرة املشــوهة لعديد من هذه العوامل غري 
معروفــة .معظم األدوية املوصوفة لعالج أمراض شــائعة 
ممكن استخدامها مع السالمة النســبية ألن هناك تقارير 
قليلة عن األثار العكســية لهذه األدوية، عــالوة عىل ذلك، 
األمــراض غري املعالجــة أو الظروف بنفســها ربما تخلق 
مخاطر كبرية أكثــر لكل من األم والجنــني من مخاطر ال 

أساس لها من األدوية.
استخدام أكسيد األزوت في العيادات السنية:

استخدام أكسيد األزوت يجب أن يكون محدود الحاالت ويجب 
أن يكون موضعيــا وحينها التخدير املوضعي غري مالئم . يف 
مثل هذه الحاالت يجب التشــاور مع مسؤول الرعاية خالل 

الحمل والذي يجب أن يكون حــذرا. يجب أخذ االحتياطات 
الالزمة ملنع حدوث نقص أكسجة، انخفاض ضغط وحدوث 

اجهاض . الحفاظ عىل وضعية نصف الجلوس .
املهدئات التي ال تفقد الوعي يجب أن تكون آخر بديل ممكن 
خالل الثلث الثالث من الحمل، هذه النســاء يكون عالجها 

أفضل مع التخدير العام وذلك ضمن املشفى.

التشخيص المعتمد على األشعة السينية:
حسب املدرســة األمريكية للتصوير الشــعاعي فإن إجراء 
تصوير تشخييص بجرعة كبرية ملرة واحدة ال يعطي نتائج 
كافية لتهدد حياة الجنني النامــي والجنني املكتمل. الدالئل 
الحالية تشــري إىل أنه ال يوجد زيادة يف الخطورة عىل الجنني 
مــع األخذ بعني االعتبار التشــوهات الخلقية، تأخر النمو، 
أو االجهاض بسبب اإلشــعاعات األيونية بجرعة أقل من 5 
راديان والهدف من ذلك هو تقليل تعرض الطفل لأشــعة 
لتقليل  الالزمة  اتخاذ كل االحتياطــات  ينبغي  الســينية. 
التعرض لإلشــعاع بما فيها واقيات الغدة الدرقية واملئزر 
كلما أمكن . يف حني أن اســتخدام األشعة السينية لتصوير 
األسنان رضوري ملعالجة مثالية و موىص به خالل الحمل 
إضافة إىل التصويــر البانورامي للفم و تصوير النســق 
الفموي الكامل ، تصوير قياســات الــرأس لكن ربما يتم 

تأجيله إىل ما بعد الوالدة . 

الصادات الحيوية وقائيًا أثناء الحمل :
استخدام الصادات الحيوية وقائياً ليست من اجراءات طب 
االسنان عىل الرغم من أن تجرثم الدم يمكن أن يحدث بسبب 

االجراءات السنية .
حاالت تجرثم الدم عابرة تم توثيقها جيداً بعد اجراءات سنية 
مثل قلع األسنان ، جراحة اللثة ، تقشري فوق وتحت اللثة  ، 

التقشري باألمواج فوق الصوتية والتجريف تحت اللثة .
 ينبغي اتبــاع التوصيــات الالزمة ملنع التهاب الشــغاف 

الجرثومي تحت الحاد 

مقال علميمقال علمي

أبريل  2021 - العدد 46أبريل  2021 - العدد 46 4445

الحاجز المطاطي

هو جهــاز يلجأ طبيب االســنان لــه لتحقيق العزل 

ملنطقة االســنان املعالجة عن بقية الوســط الفموي 

وهو مصنوع من املطاط عىل هيئة قطعة مســطحة 

املعالجة  االسنان  بتثبيتها عىل  االســنان  يقوم طبيب 

بمشبك خاص بواســطة ثقب صغري لضمان تغطية 

بقية االسنان بالحاجز املطاطي ويعترب هذا الجهاز من 

أفضل الطرق التي تؤمن عزل السن املعالج.

 فوائد الحاجز المطاطي: 
 أوال يقــي الحاجز املطاطي من ابتــالع األدوات اللبية 
ومحاليل ودخولها يف املجرى الجهاز الهضمي أو التنفيس.

 ثانيا يحمي طبيب األســنان ومســاعدته من 
التلوث الناتج عن فم املريض ولعابه.

ثالثا يحسن الرؤية خالل العمل.
رابعا يمنع ضبابية املرآة أثناء العمل. 

خامسا  منع الشعور بالغثيان. 

موانع استخدام الحاجز المطاطي:
أوال وجود أجهزة التقويم الثابتة. 

ثانيا األسنان البازغة حٌديثا. 
بالجهاز  بالتهــاب  مصابني  األشــخاص  ثالثــا 
التنفس العلوي )احتقان او انســداد انف ( حتى 

الذين يتنفســون من االنف بصعوبة  األشخاص 

يمكن ان يتحملو الحاجز املطاطي اذا تم ثقبه يف 

منطقة بعيدة عن املنطقة التي تتم املعالجة فيها .

رابعا التحسس من الالتكس.

األدوات المطلوبة من أجل وضع 
الحاجز المطاطي:

أوال قطع مطاطية مربعة.  
ثانيا مثقب الحاجز املطاطي. 

ثالثا حامل املشابك. 
رابعا املشابك. 

خامسا أداة ذات راس مسطح .
سادسا خيط سني.

سابعا اطار للحاجز املطاطي 

الدكتورة /  عائشه بنت آدم الثويني 

طبيبة مقيمة في تخصص عالج عصب االسنان - 
مركز حمد لطب االسنان
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طب األسنان وجائحة كورونا 
)COVID – 19(

الدكتور/ ماجد بن سلمان المهيدلي 

تتطلب مهنة طب األســنان التشــديد يف إتباع 

كورونا  لفريوس  للتصدي  االحرازية  اإلجراءات 

عىل إعتبار أن التعامل يكون بشــكل مبارش مع 

الفــم وهواملكان املناســب إلحتضان الفريوس 

ونقله.

وحول آليات الوقاية املتبعة من قبل أطباء األسنان 

نشــريإىل رضورة التقيد باإلجــراءات التي أوصت 

بها الجمعيــة األمريكية لطب األســنان بدءا من 

عمليات تعقيم السطوح واألدوات الطبية وتخفيف 

اإلحتكاك والتباعد بمسافة كافية  بني املرىض عرب 

استقبال الحاالت اإلسعافية فقط وتأجيل الحاالت 

التــي تتطلب وقتا طويــال يف معالجتها باإلضافة 

إىل رضورة إلتزام املراجعني لعيادات طب األســنان 

بإجراءات الوقاية من لبس للكمامة وعدم إحضار 

أشــياء صلبة قابلة لنقل العــدوى وكذلك اإللتزام 

بالحضــور إىل العيادة وفق مواعيد تحدد مســبقا 

منعا لإلزدحام داخل عيادة األسنان.

إن اســتقبال املراجعــني يف العيــادة يتم فقط 

للحاالت الطارئة التي تحتاج إىل عالج فوري وال 

تســتجيب لأدوية العالجية مع مراعاة الحالة 

العامة للمراجعني من ناحية عدم ظهور أعراض 

أي أمراض أو انتانات تنفسية.

طبيب أسنان - اإلدارة العامة للخدمات الطبية 
بوزارة الداخلية

طبيب  عىل  الواجــب  لإلجراءات  بالنســبة  أما 

األســنان اتخاذها خالل املعالجــة فإنه يف حال 

كان العالج منتجا للرذاذ يجب أن يرتدي الطبيب 

كمامــة )N95( ونظارات واقيــة وقناعا عازال 

للوجه وغطاء للرذاذ وغطاء للرأس ولباسا واقيا 

ورداء عازال شبه شفاف وغطاء للقدم وقفازات 

طبيــة أما يف حال لم يكن العــالج منتجا للرذاذ 

يكتفى بكمامة جراحية درجة 3 ونظارة واقية 

للعني أو قناع عازل للوجه والقفازات الطبية.

يجــب مراعــاة أن أدوات طبيب األســنان من 

أخطر األدوات التي قد تتســبب يف نقل العدوى 

باألمراض ومنها فريوس كورونا وهو ما يتطلب 

الحذر الشــديد يف التعامل مع هذه األدوات وهو 

ما يتوجب عىل أطباء األســنان العناية الفائقة 

بأدواتهم من ناحية التعقيم وإســتخدام جهاز 

التعقيم الخاص بذلك.

ونلفت إىل أن عىل طبيب األسنان أن يخصص لكل 

مريض أدوات خاصة به وعدم إســتخدامها ألي 

ســبب كان ملريض آخر وتعقيمها فور اإلنتهاء 

منها باإلضافة إىل أن الطوابع التي يســتخدمها 

الطبيب ألخذ قياسات األسنان يجب تطهريها بعد 

كل استعمال وكذلك رؤوس قبضة حفر األسنان 

يجب تنظيفها وتعقيمها بعد كل استعمال.

يجب عــىل أطباء األســنان كذلــك الحذر عند 

استخدام إبر التخدير حيث يتوجب عىل الطبيب 

اإلبر فهي لالســتخدام مرة  التخلص من بقايا 

واحدة ولكل مريض عىل حــدى وال يجوز بأي 

شكل أن تستخدم اإلبرة ألكثر من مريض حيث 

يتسبب ذلك يف نقل العدوى.

إن ما قامت به اململكة العربية السعودية ممثلة 

بكافة قطاعاتها وهيئاتها الطبية والصحية من 

إجراءات إحرازية يف مواجهة هذا الجائحة ليشء 

يدعو للفخــر واإلعتزاز، مقارنــة مع مثيالتها 

يف الــدول املتقدمة  ، ملهما لنــا جميعا وحافزا 

والتوجيهات  اإلرشادات  بكافة  اإللتزام  إىل  مهما 

الصادرة عــن كافة الجهات املســؤولة ، حتى 

إنحســار ونهاية هذا الوبــاء كفانا الله وإياكم 

رشه ، ومتعنا سبحانه بالصحة والعافية 
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مستودعات الطباشير 

الدكتور /  فهد بن حسين القحطاني

رســالة نصية او اعــالن يف احدى وســائل التضليل 

االلكروني تعلن عن توفر طباشري بسعر مميز ليست 

لالســتخدام التعليمي بل لالســتخدام البرشي تسمى

 "ابتسامة الطباشير"
صيغــة اإلعالن )20 طبشــوره ب 15 ألف ريال او 16 

طبشوره ب 10 آالف ريال و10 طباشري ب 5 آالف ريال 

مع إمكانية التقسيط. ارفع الشاشة( 

من هنا تبدأ رحلة املعاناة لكثري من املراجعني الذين يتم 

عالجهم يف معظم مســتودعات الطباشري املنترشة يف 

البالد   حيث ال يوجد معلمني متمكنني للرشح والتطبيق 

كما هو متوقع. واملعاناة أيضــاً للجان وزارة الصحة 

مشكورين ملتابعة تلك القضايا.

هذه القصة تعــود ملريضة تبلغ من العمر 45 ســنة 

راجعتنا يف حالة طوارئ تشتكي من الم شديد يف جميع 

االســنان بعد ان تم عالجها يف تلك املســتودعات بما 

يسمى ابتسامة الطباشري وكانت االمتحانات املدرسية 

عىل األبواب وقت زيارة املريضة .

بعد الكشف واخذ األشــعة والصور الالزمة باإلضافة 

لفحص جميع االسنان رسيريا لتحديد مصدر األلم تبني 

ما ييل: 

1 - الم شــديد يف جميع االسنان التي تم عمل طباشري 

لها وعددها 20 طبشــوره وذلك من جراء زيادة يف برد 

االسنان كما ذكرت املريضة.

2 - التهاب ونزيف يف اللثة من جراء بقايا املادة الالصقة 

حول تلك الطباشــري او عدم مالئمة الطباشري لحجم 

االسنان بشكل دقيق. 

3 - ســوء يف إطباق الطباشري واألسنان ساهم يف زيادة 

التهاب أعصاب وجذور جميع األسنان.

ظلت املريضة تعاني مــن االالم بعد وضع تلك 

الطباشــري ملدة شهرين كاملة ومعلم الطباشري 

يقول ان تلك االالم جزء من مضاعفات ابتسامة 

من  وتعترص  تتألم  املريضة  وظلت  الطباشــري 

شــدة األلم. بل انها أصبحــت خبرية يف مواقع 

الصيدليــات لكثرة اســتخدامها للمســكنات 

واملضادات الحيوية. 

الزيارة األولى للمريضة
وكعالج احرازي ومبدئي تم إعادة وزن إطباق االسنان 

وتلك الطباشري وإزالة جميع ما تبقى من املواد الالصقة 

بني الطباشــري لتخفيف األلم وللتأكد من مصدر األلم 

الرئييس. 

الزيارة الثانية بعد 3 أيام
ذكرت املريضة ان االلم موجود مع تغري يف طبيعته وعليه 

تم عمل فحص رسيري آخر لجميع االســنان لتحديد 

مصدر األلم وتبني ان 3 اســنان محتقنه جدا وملتهبة 

تحتاج اىل عالج عصب وجذور طارئ مع خفض إلطباق 

االسنان  أعصاب  احتقان  لتخفيف  والطباشري  االسنان 

مرة أخرى.

 

الزيارة الثالثة بعد 5 أيام أخرى
تذكــر املريضة بان األلم أصبح مركز يف مناطق محددة 

استشاري إصالح وتجميل االسنان
المدير الطبي لمجمع مستشارك المتقدم لطب 

االسنان ومركز التدريب الطبي

أخرى مع اختفاء األلم يف مناطق عالج العصب السابقة 

تم عمل فحــص رسيري اخر لجميع االســنان وتبني 

الحاجة لعمل عالج عصب وجذور طارئ لعدد 5 اسنان 

أخرى. 

بعد 7 أيام إضافية
عادت املريضة بألم شــديد لعدد من االســنان التي 

لم يتم عالج جذور واعصــاب لها، وتم عمل فحص 

رسيري اخر لجميع االســنان وتبــني الحاجة لعمل 

عالج عصب وجذور للمتبقي من االسنان يف عدد من 

الزيارات املتكــررة ليصبح مجموع عالجات العصب 

17 سن وهي جميع االســنان التي تم عمل طباشري 

لها باستثناء االسنان التي تم عالج عصب قديما قبل 

عمل ابتسامة الطباشري.

كانت الخطة عالج للعصب وتنظيف القنوات يف املرحلة 

األوىل دون انهاء عالج العصب لنتمكن من إعادة الثقة 

للمريضة وحتى نتمكن من الســيطرة عىل االلم أوال ثم 

بعد شــهر كامل وعدد من الزيارات استطاعت املريضة 

النوم بشكل طبيعي بدون مســكنات بعد معاناة ملدة 

أربع أشهر وتزيد. 

بعد ذلك تم االنتهاء من جميع خطوات عالج االعصاب 

والجــذور ثم تم إزالــة جميع الطباشــري والرشوع 

بعمل الدواعم واالوتاد لجميع االســنان مع املحافظة 

عىل انطباق االســنان بالشــكل الصحيح باستخدام 

التلبيســات والتيجان املؤقتة والتي تم تجهيزها لهذه 

املرحلة.

 بعد ذلك تم رســم ابتســامة املريضة من جديد وعمل 

تيجــان خزفيه لعدد 23 ســن لتنتهــي رحلة معاناة 

مريضة بدأت باســتالم رســالة نصية او دعاية عرب 

وسائل التواصل اإللكرونية املضللة.

ابتسامة طباشري لم يستغرق تجهيزها 3 زيارات يف مدة 

أســبوعني فقط ، تسببت يف معاناة مريضتنا لتستغرق 

رحلة اعادة العالج 20 زيارة خالل ثالث أشــهر تقريبا 

وتكلفة مالية باهظة.

فما هو الذنب الذي ارتكبته املريضة التي كانت ترغب يف 

عمل ابتسامة جميلة وتم عقابها بشدة؟؟

الذنب األول 
كانت تتوقع بأن جميع عيادات طب االسنان املرخصة 

مؤهلة لعمــل جميع خدمات طب االســنان املختلفة 

وخصوصاً بأن تلك العيادات تعمل دعايات عرب الرسائل 

النصية او عرب وسائل التواصل االجتماعي؟؟؟

ويعلم بتلك االعالنات القايص والداني!!!

الذنب الثاني 
الســعوديون وغري  كانت تتوقع بــأن جميع األطباء 

الســعوديني الذين يعملون بالبلد مؤهلني لعمل جميع 

خدمات طب االسنان التي يسوقون ألنفسهم بتقديمها 

عرب وسائل التواصل االجتماعي؟؟؟

وبســبب توقعات املريضة الخاطئة تم عقابها نفسياً 

وجسدياَ ومالياً وبشدة.

اما مســتودعات الطباشــري واملعلمني بها ووســائل 

التضليل االلكروني مازالت تعمل حتى هذه اللحظة 
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االحتراق الوظيفي
لمساعدي طب األسنان

هند بنت عبداهلل آل حسين الدوسري

 ُمنــذ بداية خدمتي كان ومازال نقص مســاعدي 

طب األسنان مستمر والشك أن الجميع يف السنوات 

األخرية الحظ النقص الشديد يف تخصص مساعدي 

طب األسنان وأصبح أمراً مقلقاً للجميع.

حيث يرجع نقص مســاعدي طب األسنان اىل عدة 

أسباب منها :

1 - ايقاف قبول من يحمل شهادة الدبلوم واستبداله 

ببكالوريوس حيث يوجد من يحمل شهادة الدبلوم 

يف مســاعد طبيب االسنان لكن ال يقبل يف التوظيف 

لعدم وجود شــواغر وظيفية يف الوزارة  ملن يحمل 

الدبلــوم  وتم حل جزء من املشــكلة بوضع دبلوم 

تأهيــيل لهم بواقع ســنة ثم يتم تعينــه باملرافق 

الحكومية لكن ال يعترب حل للمشكلة ألن العدد قليل 

والطلب كثري .

2 - قلة وجــود كليات تخرج تخصص بكالوريوس 

مساعد طبيب األسنان حيث ال يوجد حالياً اال عدد 

قليل بالســعودية ومناطق معينــه منها الرياض 

وجده والدمام.

3 - ارتفاع تكاليف الدراسة يف الكليات األهلية.

4 - تخريج دفعات كبريه من تخصص طب األسنان 

القليل من مســاعد طبيب األسنان  العدد  باملقابل 

فالبد من املوازنة يف الدفعات لكل دفعة طب أسنان 

لها دفعة من مساعدي طب األسنان . 

5 -  رواتب مساعد طب األسنان يف القطاع الخاص أو 

الحكومي تعترب قليلة مقارنة بالتخصصات األخرى  

باإلضافة لعدم وجود بدالت مثل بدل العدوى وبدل 

السكن والندرة حيث يعد الراتب أحد االسباب للنفور 

من هذا التخصص مع الجهد املبذول.

هذه األسباب تجعل املشكلة تتفاقم يف هذا التخصص 

والتي توثر عىل سري العمل وخدمة املرىض خصوصاً 

مــع ازدياد التعداد الســكاني فكلمــا زاد التعداد 

السكاني البد من زيادة الطاقم الطبي لسد احتياج 

املواطن يف العالج الطبي .

مساعدي طب األســنان هو جزء أسايس للعمل يف 

طب األسنان فال يوجد عمل بدون مساعد والجميع 

يعرف هذا اليش  .

مع النقــص الشــديد املوجود يف الســوق لوحظ 

استهالك مساعدي طب األسنان بشكل وصل اىل حد 

اإلجهاد النفيس والجســدي  حيث يوجد من يُكلف 

مســاعد طبيب أســنان أن يغطي  عيادتني وثالثة 

ومنهم مــن  يُحرم من وقت الراحــة والطعام بني 

الفرتني الصباحية واملســائية ومنهم ال يستطيع 

أداء فريضة الصلوات إذا كان العمل مسائي  لكثرة 

العمل والجهد ومنهم من يأخذ عدد كبري من املرىض 

باملقابل الطبيب يكون عددهم 2 أو 3 يتقاســمون 

العمل بينما املســاعدين ال ألن أعدادهم قليلة جداً. 

ومنهم من لجأ اىل حلول مؤقته بتدريب أشــخاص 

غري مصنفني كمســاعدين وهــذه تعترب مخالفة 

للنظام البد من يعمل كمساعد ان يكون مصنف من 

أسنان  الصحية كمساعد طبيب  التخصصات  هيئة 

فنية أسنان

ذو شهادة معرف بها دولياً سواء شهادة دبلوم أو 

شهادة بكالوريوس مساعد طبيب أسنان أو يكون 

ممرض عام حيث مســموح يف النظام الســعودي 

الصحي عمــل املمرض العام يف عيادات األســنان 

كمساعد طبيب أســنان ومسموح  أيضاً ملن انضم 

اىل )برنامج مســاعد طبيب األسنان(  وهو برنامج 

حديث اُدرج من الوزارة لسد االحتياج وهو لخريجي 

كيمياء  )كيماء،  الصحية  التخصصات  بكالوريوس 

حيوية ،فيزياء، أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية( 

ويحملون دبلوم تأهييل مدرج  مــن الوزارة مدته 

سنة يف تخصص مساعد طب األسنان. 

مع هذا العمــل الكثري والجهد النفيس والبدني الذي 

سببه األول النقص قد يحصل ما يسمى باالحراق 

الوظيفــي ألي موظف لكن لوحظ أكثر يف تخصص 

مساعدي طب األسنان لأسباب التي ذكرت سابقاً 

فمصطلح االحراق الوظيفي يعرب عن حالة نفسية 

تصيب املوظــف تؤدي اىل فقــدان الرغبة يف العمل 

ويرافقها تدني مســتوى االنتاجيــة باإلضافة اىل 

االرهاق الجســدي والعقيل الناتج عن ضغط العمل 

. ومن عواقــب االحراق الوظيفي ترك العمل والذي 

يؤثر ســلباً عىل مســرية العمــل الصحي وخدمة 

املواطن. 

ولتفادي تفاقم املشكلة أنصح:

1 - فتح التخصص يف أكثر مــن جامعة وتكون يف 

جميع املناطق  لسد االحتياج لكافة املناطق.

2 - مراجعة رشوط القبول لهذا التخصص وسهولة 

إجراء القبول يف الجامعات .

3 - مراجعة وتعديل البدالت املطروحة ملســاعد طبيب 

األسنان وذلك بإضافة بدالت مثل بدل الندرة وبدل السكن 

وبدل العدوى أسوة بغريهم من التخصصات األخرى.

4 - التعريــف بهذا التخصص لخريجــي الثانوية 

العامة  وذلك لزيادة اإلقبال عليه.

5 - موازنة عدد خريجي طب األسنان بخريجي 

عدد مســاعدي طبيب األســنان ألن كل طبيب 

وبعض  أســنان  طبيب  مســاعد  اىل  يحتــاج 

التخصصات مثل الجراحــة يحتاج اىل أكثر من 

مساعد طبيب أسنان.

والله ويل التوفيق
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أفضل طريقة لتبقى 
سريع البديهة

كشفت دراسة جديدة، شملت أكثر من 2000 

شــخص، أن أخذ قيلولة منتظمة بعد الظهر 

قد تكون إحدى الطــرق للبقاء رسيع البديهة 

واملحافظة عىل القدرات العقلية.

الذي  الخرف”،  أن “اختبار  الدراســة  ووجدت 

أجراه املشــاركون أظهر أن القيلولة يف فرة ما 

بعد الظهر مرتبط بشــكل وثيق بوعي أفضل 

والطالقة اللفظية والذاكرة.

وشملت الدراســة، التي نرشت يف مجلة “علم 

أنماط نوم 2214 شــخصا  العــام”،  النفس 

سليما تبلغ أعمارهم 60 عاماً وأكثر، يف العديد 

من املدن الصينية الكبرية.

ويف الدراسة، أخذ 1534 قيلولة منتظمة يف فرة 

ما بعد الظهر، تراوح بني 5 دقائق وساعتني، 

بينما لم يفعل ذلك 680 شــخصا آخرين، هم 

باقي أفراد العينة، وفقا ملا ذكره موقع سكاي 

نيوز.

وقالــت الدراســة: “باإلضافــة إىل الحد من 

النعاس، فــإن قيلولة منتصــف النهار تقدم 

تقوية  مثل  الفوائــد  من  متنوعــة  مجموعة 

الذاكرة، واالســتعداد للتعلم الالحق، وتحسني 

األداء، وتعزيز االستقرار العاطفي“، مشرية إىل 

أنه “لم تتم مالحظة هــذه التأثريات يف جميع 

الحاالت”. ومع ذلك، قال الباحثون إن الدراسة 

ال يمكن أن تســتنتج ما إذا كانت قيلولة بعد 

الظهر يمكن أن تمنع الخرف والتدهور املعريف 

لدى كبار السن 

دواء  املتحــدة  اململكــة  اعتمــدت 

»برولوســيزوماب« لعــالج مئــات آالف من 

الربيطانيــني املصابني بــداء التدهور البقعي 

إذ  املرتبط بتقدم السن؛  العني  الرطب لشبكية 

يبطئ فقدان البرص.

والعقار الجديد قادر عىل تحسني الرؤية لدى 

الكثري من املرىض بهذا الداء غري املؤلم، الذي ما 

زال إىل اليوم بدون دواء. البرشى كبرية للمعنيني 

الذين يقدَّر عددهم بأكثر من 700 ألف شخص 

يف بريطانيا، وينتمون عادة إىل رشيحة عمر 55 

عاًما فما فوق؛ ألنهم لــن يتناولوا هذا العقار 

الجديد إال مرة كل 12 أسبوًعا أو أكثر بدالً من 

مرة كل شــهر مثلما هو حال عقار سابق أقل 

فاعلية.

ولوحــظ أن عدًدا معتربًا مــن الذين جربوا 

»برولوسيزوماب« لم يبطؤ لديهم مسار فقدان 

البرص فحسب، بل الحظوا بعد نحو 4 أسابيع 

تحسنًا ملحوًظا يف الرؤية بشكل لم يُعرف من 

قبل 

بريطانيا تعتمد عقاًرا يبطئ 
فقدان البصر عند كبار السن 

وينقذ من العمى

فيتامين "د" وخفض الوزن 

يقلالن اإلصابة بالسرطان
خلصت دراســة طبية حديثة أجريت يف الواليات 

املتحدة واستمر العمل بها عدة سنوات إىل أن تناول 

فيتامني )د( بشــكل متواصل يمكــن أن يقلل من 

خطر اإلصابة بالرسطان بنسبة تصل إىل %38.

ووجد الباحثون أن فرصة اإلصابة بالرسطانات 

املتقدمة أو املميتة تكون أقل لدى األشخاص الذين 

يتناولــون فيتامني )د( رشيطــة أن يكون لديهم 

وزن طبيعي أيضاً. وبحســب الدراسة التي أجريت 

نتائجها جريدة  املتحدة، واســتعرضت  الواليات  يف 

"التايمز" الربيطانية، فقد قــام الباحثون بتحليل 

لأشخاص الذين شــاركوا يف الدراسة خالل الفرة 

بني عامي 2013 و2018، ليستنتج الباحثون أخرياً 

أن فيتامــني )د( مرتبط بتقليــل مخاطر اإلصابة 

بالرسطان املتقدم بنســبة 17 يف املائة، عىل أن هذه 

النسبة ترتفع إىل 38 يف املائة بني أولئك الذين لديهم 

مــؤرش كتلة جســم طبيعي، أي أنهــم ال يعانون 

من الوزن الزائد. ويف العــام 2018 وجد العلماء أن 

فيتامني )د( لم يقلل من إجمايل اإلصابة بالرسطان 

ولكنه يؤدي إىل انخفاض يف خطر الوفاة الناتجة عن 

الرسطان، بحسب ما أوردت "التايمز" 

بدأ األطباء يف أوروبا والهند، اســتخدام »مســدس طبي«، 

يشّكل شــبكة واقية تغطي الحروق والجروح، عىل أمل أن 

يساعد »بديل الجلد« املرىض عىل التعايف، وذلك دون الحاجة 

إىل وضع الضمادات التي عادة ما تكون مؤملة.

ووفق رشكة »نانوميديك« التي صممت الجهاز »ســباين 

كري«، فإنه يمّكن املصابني بحــروق أو جروح من الحركة 

بســهولة وحتى االســتحمام، بفضل الطبقة الشــفافة 

التي يشــّكلها فوق الجلد، والتي تمّكــن األطباء من إجراء 

الفحوصات للمريض دون التسبب بإزعاجه أو إيالمه.

ونقلت صحيفة »ذا غارديــان« الربيطانية عن روب ليون، 

العضو املنتدب لــدى »نانوميديــك« يف بريطانيا، قوله إن 

الحــروق قد تكون مؤملــة، وكذلك األمر بالنســبة لوضع 

الضمادات، مضيفاً : »الشبكة الجلدية الواقية التي يشكلها 

املسدس تشــبه تحاكي الجلد الطبيعي، األمر الذي يسمح 

للمرىض بالحركة عىل نحو أسهل.

ويعتمد الجهاز ما يشــبه »الغزل الكهربائي«، بحيث يتم 

توليد ألياف متناهية الصغر، تحل مكان الضمادات الكبرية، 

وتعد مثالية بشــكل خاص ملن أجرى جراحة يف الوجه، أو 

مرىض السكري الذين يمكن أن يصابوا بتقرحات مزمنة يف 

القدمني بعد الجروح، قد تؤدي إىل البر يف بعض الحاالت.

وبحســب األخصائي بعالج الحروق والندبات بمستشفى 

امللكة فيكتوريــا، فإن الطبقة املائلة للصفرة والشــبيهة 

بالجلد والتي وّلدها الجهاز، كانت فعالة للغاية مع الحروق 

الســطحية، كما أن مؤرش الليزر يساعد كثريا الطبيب عىل 

التصويب باتجاه املناطق األكثر حاجة للرميم واإلصالح 

د جلدًا بدياًل  »مسدس« يولِّ
يعالج الحروق والجروح
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دراسة جديدة تنبه إلى خطر ارتفاع ضغط الدم
أكثر  الــدم واحداً مــن  يعــد ارتفاع ضغــط 

االضطرابات الصحية شــيوعاً يف العالم، وغالبا ما 

يؤدي إىل تبعات خطرية، يف حال لم يبادر الشــخص 

املصاب إىل إحداث تغيري يف نظامه الغذائي أو يف نمط 

حياته بشكل عام.

ويحــدث هذا االضطراب الصحــي عندما يزداد 

ضغط الدم يف األوعية، فتصبــُح أكثر ضيقا، بينما 

يكون القلب مضطــرا إىل بذل جهد أكرب حتى يقوم 

بعملية الضخ.

وكشفت دراسة أمريكية حديثة، عن وجود عالقة 

وثيقة بني درجة حرارة الجسم وبني ارتفاع ضغط 

الدم. وذكرت الدراسة أنه عندما يرتفع الضغط الدم 

لدى اإلنســان فإنه يصبح أكثر عرضة ألن يصاب 

بنوبة قلبية، وأضافت أن حرارة الجسم تعد مؤرشاً 

أيضا عىل أن شــيئاً ما ليس عىل ما يرام. وينبغي أال 

تكون الحرارة أمراً مقلقاً إذا كانت أقل من 38 درجة 

مئوية، أما عندما تتجاوز املستوى املعتاد، فإنها قد 

تكون تنبيهاً إىل ارتفاع يف ضغط الدم. ويقول خرباء 

الصحة، إن الشخص الذي يالحظ ارتفاعاً يف درجة 

الحرارة عليه أال يستبعد ارتفاع ضغط الدم. وصدرت 

يف اآلونة األخرية دراســة مفصلة عــن العالقة بني 

ضغط الدم وارتفاع درجة الحرارة، ونرشت يف مجلة 

املكتبة الوطنية ملعاهد الطب الوطنية.

وأوضحت الدراســة أن ما اعتدنا عليه أن ترتفع 

درجة الحرارة عندما يصاب الجسم بعدوى، فتحدث 

استجابة يف الجهاز املناعي من أجل التنبيه 

إىل املرض. لكن التغيري املفاجئ يف درجة 

الحرارة ال يحصل فقــط عند اإلصابة 

الدم  اضطــراب ضغط  عند  بل  بالعدوى، 

أيضا 

إذا كنت بصدد اتباع نظــام غذائي جديد أو خطة غذائية صحية، 

فهناك بعــض األطعمة التي يمكنك إضافتهــا إىل وجباتك والتي 

ستساعدك عىل إنقاص الوزن وحتى الظهور بمظهر أصغر عمراً.

وتقول أخصائية التغذية لوال بيغــز، إن هناك عدداً من األطعمة 

التي يمكن أن تســاعد يف تعزيز جمالك، مع الحفاظ عىل محيط 

الخرص تحت السيطرة.

وتقــول لوال إن هناك أطعمة يمكن إدخالها بســهولة يف نظامك 

الغذائي، والتي يمكن أن تساعد يف الحفاظ عىل مستويات الطاقة 

مرتفعة باإلضافة إىل مساعدتك عىل الشعور بالشبع لفرة أطول.

1. التوابل
الخبرية الداخلية يف  تقول لوال، وهي أيضــاً 

To-  العالمة التجارية التكميلية الصحية

gether Health ، إن استخدام توابل 

شــهرية يمكن أن يساعد يف خطة 

نظامك الغذائي.

وتعتقــد أن الكركم هو نوع من 

التوابل الرائعة.

لأكسدة  مضاد  »الكركم  وتقول: 

ومعــزز  لاللتهابــات  ومضــاد 

للكوالجــني، ويمكــن أن يســاعد يف 

مقاومة الشــيخوخة املبكرة، ويدعم التئام 

الجلد وتجديد الخاليا ويعزز الدورة الدموية الجيدة 

يف الجلد، ما يسمح بتوصيل العنارص الغذائية إىل خاليا الجلد.

وهناك العديد مــن الطرق إلدراجه يف نظامــك الغذائي اليومي، 

وتشــري الدراســات الحديثة أيضاً إىل أن الكركم له دوره عندما 

يتعلق األمر بفقدان الوزن.

2. الخضار
تقــول لوال إن هنــاك نوعاً واحــداً من الخــرضوات عىل وجه 

الخصوص، يمكن أن يســاعد يف الحفاظ عــىل نظامك الغذائي، 

باإلضافة إىل إعطائك برشة متوهجة ومرشقة.

وتوضح قائلة: »الربوكيل ميلء بالعديد من الفيتامينات واملعادن 

املهمة لصحة الجلد، بما يف ذلك الفيتامينات A وC والزنك إىل جانب 

luetin ، مثل البيتا كاروتني، الذي يساعد عىل حماية برشتك من 

األكسدة التي يمكن أن تسبب جفاف برشتك وتجعدها«.

ويعترب الربوكيل أيضاً طعاماً رائعــاً تضيفه إىل وجباتك إذا كنت 

تحاول إنقاص الوزن، ألنه غني بالكربوهيدرات وغني باأللياف، 

ويســاعد عىل منع اإلمســاك ويحافظ عىل انخفاض مستويات 

السكر يف الدم.

3. الدهون الصحية
تقول لوال إن الطريقة الرائعة إلضافة الدهون الصحية إىل وجباتك 

هي استخدام األفوكادو، وسواء قمت بإضافته إىل وجبة اإلفطار 

الخاصة بك أو هرســه، فهذا مكون واحد يمكن أن يكون متعدد 

االستخدامات للغاية.

ويحتوي األفوكادو أيضاً عىل نسبة عالية من األلياف التي تساعد 

عىل التمثيل الغذائي، والتي بدورها يمكن أن تساعدك عىل إنقاص 

الوزن.

4. التوت
يعترب التوت مصدراً رائعاً لفيتامني 

C ويمكن إضافته بســهولة إىل 

الصلصات، وقالت لوال إن التوت 

الــالذع ذا اللــون الداكن مثل 

بمضادات  ميلء  والتوت،  الكرز 

خصائص  لها  التي  األكســدة 

»إنه  وأضافت:  خاصــة.  تجديد 

يحارب الجــذور الحرة التي تهاجم 

املبكرة«.  الشيخوخة  يف  وتساعد  برشتك 

كما يُعرف التوت بأنه منخفض يف الســعرات 

الحرارية، ووجدت الدراسات الحديثة أنه يمكن أن يساعد أيضاً يف 

خفض نسبة الكوليسرول يف الدم.

5. السمك
تقول لوال إن األســماك الزيتية يمكن أن تساعد أيضاً يف مكافحة 

االلتهاب. وتضيف: »الســلمون املرقط واملاكريل والرسدين غنية 

بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية الرائعة، ملســاعدة البرشة 

كي تبدو شابة ولشــعر ميلء باللمعان. إنها تلعب دوراً حيوياً يف 

بنية البرشة ومظهرها وتســاعد يف الحفاظ عىل وظيفة حاجز 

الجلد الصحي وتمنع فقدان الرطوبة. وثبت أيضاً أنها تســاعد يف 

تقليل االلتهاب وتلف الكوالجني من األشــعة فوق البنفسجية«. 

وأظهرت دراســة حديثة أجرتها مجلة التغذية والتمثيل الغذائي 

وأمــراض القلب واألوعية الدموية، أنــه إذا كنت تحاول إنقاص 

الوزن، فإن تناول األســماك أفضل من تناول اللحوم األخرى مثل 

لحم البقر 

5 اطعمة تساعد على انقاص الوزن وتعزيز الشباب
يثري مرض "كوفيد-19" خوف وقلق النساء الحوامل 

وخصوصاً مع انتشــار الكثري مــن املعلومات املغلوطة 

وغري الصحيحة، ولتوضيح الكثري من التســاؤالت التي 

تدور يف أذهان الحوامل حول فريوس كورونا املســتجد، 

أجابت منظمة الصحة العاملية عىل عدد من هذه األسئلة: 

- هل النساء الحوامل أشد عرضة لخطر كوفيد-19؟

تقول املنظمة الدولية: "يبدو أن النســاء الحوامل أو 

الالتي كّن حوامل مؤخرا ممن هّن أكثر تقدما يف السن أو 

يعانني من زيادة الوزن أو من حاالت طبية أساسية مثل 

فرط ضغط الدم والسكري، أشد تعرضا لإلصابة بمرض 

كوفيد-19".

وأضافــت: "يبدو أيضــا أنه عندمــا تصاب 

النســاء الحوامــل باملرض، يكّن أشــد حاجة 

إىل تلقي الرعايــة يف وحــدات العناية املركزة 

مقارنة بالنساء غري الحوامل يف سن اإلنجاب". 

وبيّنت: "نظرا للتغريات التي يتعرض لها جســم 

املرأة الحامــل وجهازها املناعي، فمــن املعلوم أن 

بعض األمراض التنفســية قد يكون لها تأثري يسء عىل 

الحوامــل. لذلك من املهم أن يتخــذن تدابري احتياطية 

لحماية أنفسهن من مرض كوفيد-19 وأن يبلغن الطبيب 

أو مقدم الرعاية الصحية بأي أعراض ممكنة بما يف ذلك 

الحمى والسعال أو صعوبة التنفس".

- هل يمكــن أن ينتقل كوفيد-19 من املرأة إىل طفلها 

الذي لم يولد بعد أو املولود  حديثا؟

املنظمة : "ما زلنا ال نعــرف إذا كان الفريوس يمكن 

أن ينتقل من املرأة الحامــل املصابة إىل الجنني أو الطفل 

أثناء الحمل أو الوالدة. وحتى اآلن، لم نعثر عىل الفريوس 

النشيط يف عينات السائل املشيمي املوجود حول الطفل يف 

الرحم أو لبن الثدي".

- هل يمكــن للمرأة املصابة بمــرض كوفيد-19 أن 

ترضع طفلها؟

املصابات بمرض  للنســاء  أنه "يمكن  املنظمة  تؤكد 

كوفيد-19 ممارسة الرضاعة الطبيعية إن رغبن يف ذلك. 

ويتعني عليهن اتباع مجموعة مــن التدابري مثل تطبيق 

ممارســات النظافة التنفســية أثناء الرضاعة ووضع 

كمامة، وغســل اليدين قبل ملس الرضيع وبعد ملسه، هذا 

إىل جانب تنظيف األســطح التي يالمســنها وتعقيمها 

بشكل مستمر" 

الصحة العالمية : الحوامل أشد تعرضا لـ"كوفيد 19"
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تلقي ُحقنة، تجربة مخيفة لكثري من األشــخاص، ســواء 

كانت رؤيــة الدم أو الحقنة يف حد ذاتهــا هي ما يصيبهم 

بالتوتر.

ويوضح املعالــج النفيس إينو ماس أن األشــخاص الذين 

يخافون من رؤية الدم أو اإلصابات ســوف "يغىش عليهم 

رسيعا"، أما هــؤالء الذين يعانون مــن خوف خاص من 

الحصول عىل حقنة، فتظهر عليهم أعراض توتر نموذجية 

مثل الرعشــة، باإلضافة إىل أفكار سلبية مسبقة. وملعرفة 

كيــف تتغلب عىل تلك املخاوف، من املهم أوال فهم الســبب 

خلفها. غالبا ما يمر األشخاص الذين يغىش عليهم بزيادة 

يف ضغط الدم ويف معــدل رضبات القلب قبل غرس الحقنة 

يف جســدهم، ثم فجأة تراخى العضــالت ويراجع ضغط 

الــدم رسيعا. ويرك هذا املــخ دون دم كاف ثم يغىش عىل 

الشخص. وبالنســبة لهذا الخوف )فوبيا(، غالبا ما تؤدي 

نوبــات اإلغماء إىل خوف من الشــعور باإلحراج أو الخزي 

من املوقف، بحســب ماس. ويمكن أن يساعد التحدث مع 

الطبيب عىل انفراد بشــأن تلك املخاوف قبل تلقي الحقنة. 

ويجب عىل أي شــخص يرفض بشكل مطلق الحصول عىل 

حقنة ولم يســاعده التحدث مع الطبيــب يف التخلص من 

الخوف، أن يفكر يف الذهاب ملعالج نفيس. إنها مشكلة جادة 

نظــرا ألن الخوف من أخذ الحقن يمكن أن يكون له عواقب 

حقيقية عندما ال يذهب الشــخص إىل الفحوصات الوقائية 

أو عندما ال يســمح بأخذ عينات من دمه، أو تجنب الذهاب 

إىل طبيب األسنان 

عواقب حقيقية للخوف 
من الُحقن!

الطعــام وتوقيته، هما  أن نوعية  أغلبنــا  يعتقد 

العامالن األساسيان يف زيادة الوزن لدينا، إال أن دراسة 

حديثة كشــفت ما لم يكن يف الحســبان، أال وهو أن 

تناول الطعام وهو بارد قد يكون مؤرشاً عىل إفراطك 

يف األكل، وهو ما ينذر بزيادة يف الوزن وما يسببه ذلك 

من اضطرابات صحية.

بحســب الدراســة التي نرشت نتائجها يف مجلة 

التغذية،  املتخصصــة يف علوم  الربيطانية  "أبيتايت" 

فإن حرارة الطعام تؤثر بشــكل ملحوظ عىل الكمية 

التي نتناولها، فنميل أكثر إىل اإلفراط يف حالة الوجبات 

الباردة.

ورصدت الدراسة ما يحرص الناس عىل رشائه بعد 

أخذ الوجبة الرئيســية، والحظت سلوكهم يف حالتي 

األطعمة الساخنة والباردة، عىل حد سواء، ووجدت أن 

املستهلكني، اشروا أطعمة جانبية أكثر مثل السلطات 

والحلويــات، عندمــا وجدوا خيارات بــاردة متاحة 

أمامهم، عندما يقوم الناس بهذا األمر، أي يفرطون يف 

رشاء أطعمة ال يحتاجونها، فـإنهم يقعون يف رضرين 

اثنني، فإما أنهم يبذرون نقودهــم، أو أنهم يدفعون 

أنفسهم إىل اإلفراط يف استهالك سعرات حرارية زائدة 

الدراسة  وجدت  دقيقة،  وبأرقام  بصحتهم،  واإلرضار 

أن الزبون الذي يطلب سندويتشــاً بــارداً يكون أكثر 

إقباالً بواقع الضعف عــىل رشاء أطعمة جانبية مثل 

قطع الحلوى، مقارنة بمن يختار سندويتشا ساخناً. 

وبمــا أن الدراســة أجريت دون إخبار من اشــروا 

األطعمة، فم يعرف الباحثون مــا إذا كان الزبائن قد 

أكلوا بالفعل ما اشروه من املطعم، أم أخذوه يف لحظة 

اشتهاء فقط 

حرارة طعامك مرتبطة 
بزيادة وزنك

الزبادي بديل صحي 

للحلويات!
يمكن أن يؤدي اشــتهاء يشء حلــو إىل التهام 

الحلويــات برشاهة وهــو األمر الــذي ال يُنصح 

به. ولكــن اليزال يمكن االســتمتاع ببديل صحي. 

وبالتفكري يف ماهية هــذا البديل، فإنه يمكن إعداد 

الزبادي يف املنزل إذا ما كنت من عشــاقه. وهذا لن 

يســاعد فقط يف كبح اشتهاء الحلويات ولكن أيضا 

سوف يبقى املعدة صحية.

بالكالســيوم،  بوصفه غنيــا بالربوتني وكذلك 

فإن الزبــادي وجبة خفيفة رائعة متى اشــتهيت 

السكريات. إنه يســاعد عىل الشعور باالمتالء، كما 

أنه خيار صحي للغايــة نظرا ألن حالوته الطبيعية 

وسيلة رائعة لتقليل اشــتهاء السكر، حسبما ذكر 

موقع "ذا إنديان إكسربيس".  

وهو أيضا مصدر جيــد للمعززات الحيوية التي 

تساعد يف تحسني صحة املعدة. واالستهالك املنتظم 

للزبادي مرتبط بعمل جهاز املناعة بشــكل أفضل 

وضبط الوزن وتراجع االلتهابات 

ارتفاع معدل البدانة لدى 
األطفال والمراهقين

العاملية   أوضحت دراســة جديدة ملنظمة الصحــة 

بالتعاون مع جامعات ومراكز بحث عاملية، أن معدالت 

البدانة لدى األطفال واملراهقني ارتفعت 10 أضعاف عىل 

مستوى العالم خالل األربعني عاما املاضية. 

وقــد حلل الباحثــون بيانات مؤرش كتلة الجســم 

لقياس الوزن، لعينة عشــوائية من األطفال واملراهقني 

من الجنســني، من دول مختلفة تشــمل جميع أنحاء 

العالم تقريباً، وتوصلــوا إىل أن عدد البدناء من األطفال 

ارتفع من ستة ماليني إىل 47 مليوناً خالل الفرة من عام 

1975 وحتى عام 2016.

وظهر االتجاه نفسه لدى الفتيات، إذ ارتفعت أعداد 

البدينات منهن من خمســة ماليني إىل خمسني مليونا، 

وُســجلت أعىل معــدالت البدانة يف "جــزر بولونيزيا" 

املنترشة يف منطقة املحيط الهادي، لكن الواليات املتحدة 

وبعض الدول يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا 

تقرب من هذه املعدالت. 

وحثت الدراســة، التي نرُشت يف دورية "النســيت" 

العلميــة، الحكومات عىل اتخاذ إجــراءات فورية للحد 

من تســويق األطعمة واملرشوبات غري الصحية واملليئة 

بالســعرات الحرارية والســكريات واملوجهة لأطفال 

ومنع توافرها يف املدارس. 



حديقة آفاقحديقة آفاق

5859 أبريل  2021 - العدد 46أبريل  2021 - العدد 46

اختارها لكم: الدكتور قيصر كباش

يف كل عــام ، كان أهل الطفل "مارتــان" يصطحبانه يف 

القطار إىل الريف ، حيث  تســكن جدتــه ليقيض عطلة 

الصيف  هناك، يركانه ويعودان يف اليوم التايل إىل املدينة .

يف إحدى السنوات قال لهما: أصبحت كبرياً اآلن ...ماذا لو 

ذهبت لوحدي اىل جدتي هذا العام؟

وافق األهل بعد نقاش قصري. ، وهــا هم يف اليوم املحدد  

يقفون جميعاً عىل رصيف املحطة ،  األبوان يكرران بعض 

الوصايا عــىل ابنهم  ...وهو يتأفف ...لقد ســمعت ذلك 

منكما ألف مرة!

وقبل أن ينطلق القطار بلحظة، اقرب منه والده وهمس 

يف أذنه: ) خذ، هذا لك اذا ما شعرت بالخوف او باملرض( ، 

ووضع شيئا بجيب طفله . 

جلس الطفل وحيدا يف القطار دون أهله ، للمرة األوىل، يشاهد 

تتابع املناظر الطبيعية من النافذة ، ويســمع ضجة الناس 

الغرباء تعلو حوله، يخرجــون ويدخلون اىل مقصورته...

حتى مراقب القطار تعجب ، ووّجه له األســئلة حول كونه 

دون مرافقة. كما أن امرأة رمقته بنظرة حزينة..

فارتبــك "مارتان" وشــعر بأنــه ليس عىل مــا يرام.  

أمان الطفولة

وبــدأ الخوف يتســلل إىل قلبه ، فتقوقع ضمن كرســيه 

واغرورقت عيناه بالدموع. يف تلــك اللحظة تذكر همس 

أبيه وأنه دّس شــيئا ما يف جيبه ملثل هذه اللحظة. فتّش 

 يف جيبــه بيد مرتجفة فعثر عىل ورقــة صغرية ، فتحها:

)يا ولدي، أنا يف املقصورة األخرية من القطار( .

كذلــك هي الحياة، نطلق أجنحــة أوالدنا، نعطيهم الثقة 

بأنفســهم، ولكننا يجب ان نكون دائمــا متواجدين يف 

املقصورة األخرية طيلــة وجودنا عىل قيد الحياة ، مصدر 

شعور باألمان..لهم 

* من األدب الفرنيس

يحكى أن فالحــاً كان يزرع الذرة يف حقله وكان 

يزرع بــذوراً ذات جودة عاليــة وحاز عىل عدة 

جوائــز متتابعة ألفضل محصــول من الذرة يف 

حب الخير
البلد، فتجمع لديه قدر كبري من الجوائز واألوسمة لدرجة 

أثارت فضول بعض الصحفيني، فقرر احدهم الذهاب إىل 

مزرعة هذا الفالح إلجراء مقابلة معه  وقد أراد الصحفي 

أن يعرف رس النجاح املتواصل لهذا الفالح.

يف املقابلة اعرف الفالح بــرس نجاحه املتواصل قائال كل 

ذلك يرجع إىل أنني كنت أرشك جرياني وأعطيهم من بذور 

الذرة التي كانــت تنال الجوائز واألوســمة ليزرعوها يف 

حقولهم !!

 وعندها ســأله الصحفي كيف يمكنــك أن ترشك جريانك 

يف أفضل البذور التي تملكهــا وأنت تعلم أنهم داخلون يف 

منافسة معك كل عام للفوز بأفضل محصول؟ 

أجاب قائال وماذا يف ذلك ، سيدي ؟ ألم تعلم أن الرياح تنقل 

لقاحات الذرة الناضجة من حقل اىل حقل؟

"ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه" ... هذا 

أصل عظيم يف محبة الخري للناس والنصح لهم  ومعاملتهم 

كمعاملة النفس 

داٌء ِبـــَك  َومـــا  الشـــاِكي  أيُّهـــا 

نَفـــٌس األرِض  يف  الُجنـــاِة  رَشَّ  إنَّ 

ُهـــو عـــبٌء عـــىل الحيـــاِة ثقيـــٌل

داٌء ِبـــَك  َومـــا  الشـــاكي  أيُّهـــا 

َعليـــال َغـــَدوَت  إِذا  تَغـــُدو  كيـــَف 

الَرحيـــال الرحيـــِل  َقبـــَل  ـــى  تَتََوقَّ

ــال ــبًء ثَقيـ ــاَة ِعـ ــنُّ الَحيَـ ــن يَُظـ َمـ

ــَر الوجـــوَد َجميـــال  ُكـــن َجميـــالً تَـ

من دوحة الشعر

قد يكون الكثري منكم شــاهد هذه 

الصورة وحــزن لحال هذه الظبية 

العنفــوان والكربياء كما  صاحبة 

نقرأ يف عينيها الشــاخصة بتمعن 

القليل  ليشء ما تبحث عنــه لكن 

يعرف التفاصيل.

إليكم قصة الصــورة التي أحزنت 

الكثري من الناس.

تعترب هذه الصورة واحدة من أحزن 

الســنوات األخرية ألنها  الصور يف 

عالم  يف  )املصور(  أدخلت صاحبها 

الشهرة و يف حالة اكتئاب أيضاً. 

القصة تقــول: إن هذين الفهدين 

هاجما الغزالة يف وقت كانت تلعب 

فيه مع ولديها الصغريين.

فرصة  أمامها  كان  الغزالــة  وأن   

للهــرب وكانت املســافة والنجاة 

قررت  ولكنها  صالحها  يف  بحياتها 

بهذا  للفهود  نفســها  تســلم  أن 

الشكل. 

ملاذا؟؟ 

لصغارها  فرصــة  تعطــي  لكي 

بالهــرب... ألنها لو هربت هي أوالً 

لن يكون هناك متســع من الوقت 

لهروب صغارها. 

الصــورة هــي آخر لحظــة لأم 

وحنجرتها يف فم الفهود وهي تنظر 

بكل ثبات لتتأكد أن صغارها هربوا 

بسالم قبل أن يتم افراسهم.

 "األم هي الشخص الوحيد يف العالم 

التــي يمكن أن تضحــي بحياتها 

ألجلك دون مقابل" 

تضحية األم

ِ
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شهد العالم الكثري من األحداث خالل عام 

2020 بســبب جائحة فريوس كورونا 

اآلن،  املســتمرة حتى   )19 - COVID(

حيث أثرت بشــكل كبري يف كل جوانب 

الحياة الشــخصية  الحياة، فقد تأثرت 

واملهنيــة ملعظم النــاس، باإلضافة إىل 

اإلرضار باالقتصاد العاملي بشكل كبري.

وتحول العديد من املســتخدمني إىل ألعاب 

الفيديو  بث  املحمول وتطبيقــات  الهاتف 

للرفيه وتطبيقات مؤتمرات الفيديو للعمل 

والدراســة، لذلك وصل إنفاق املستهلكني 

إىل ما يقرب مــن 106 مليارات دوالر عىل 

مســتوى العالم يف الفرة مــا بني 1 يناير 

و17 ديسمرب، ويمثل هذا الرقم نمًوا بنسبة 

30 يف املئة عىل أســاس ســنوي مقارنة 

بالفرة نفســها من عام 2019، ومن أهم 

التطبيقات التي حققت نجاًحا كبريًا خالل 

عام 2020 عىل الرغم من أزمة كورونا :

Zoom - 1
قبــل عــام 2020؛ كان )Zoom( تطبيًقا 

 14.95 العمالء  ويكلف  بالرشكات،  خاًصا 

دوالًرا وما فوق شهريًا الستخدام الخدمة 

لالتصال، وكان هناك إصدار مجاني، لكنه 

لم يستخدم كثريًا.

األشــخاص  معظم  يســتخدم  اآلن 

تطبيــق )Zoom( مجانًــا، وشــهد 

للغاية،  عايل  استخدام  معدل  التطبيق 

فمــن 10 ماليني مســتخدم يوميًا يف 

شهر ديسمرب 2019 إىل أكثر من 300 

مليون مستخدم يوميًا.

TikTok 2 - تطبيق
لقد كان عام 2020 عاًما حافاًل باألحداث 

تم  الذي   ،)TikTok( تطبيق  إىل  بالنسبة 

تنزيله أكثر من ملياري مرة من متجري 

جوجل بالي، وآب ســتور عىل مستوى 

العالم حتى اآلن، حيث سجل التطبيق يف 

الربع األول من عام 2020 رقًما قياسيًا 

جديًدا مع 315 مليون عملية تثبيت عىل 

مستوى العالم، وهو أكرب عدد شهده أي 

تطبيق يف ربع واحد.

3 - تطبيق إنستغرام
يعترب إنســتغرام أحد أكثر تطبيقات 

التواصل االجتماعي شيوًعا بني الجيل 

Z وجيــل األلفية، لذلك من املمكن أن 

 Instagram يُطلق عىل هذا العقد اسم

Decade؛ فقد مرت 10 سنوات فقط 

منذ إطالق هذا التطبيق يف عام 2010، 

تأثــري كبري جًدا عىل  اآلن ذو  ولكنه 

املستخدمني، والعالمات التجارية.

إنستغرام  مســتخدمي  عدد  يتخطى 

مليار مستخدم نشــيط شهريًا، كما 

قصص  مســتخدمي  عــدد  يتخطى 

إنستغرام 500 مليون مستخدم يوميًا، 

ويستخدم إنستغرام لأعمال التجارية 

أكثر من 25 مليــون رشكة يف جميع 

أكثر من 200  العالم، ويقــوم  أنحاء 

بزيارة  إلنســتغرام  مستخدم  مليون 

حساب تجاري واحد عىل األقل يوميًا.

Netflix 4 - تطبيق
شهدت خدمات بث الفيديو انتشاًرا 

واســًعا خالل عام 2020 بســبب 

بقاء النــاس يف منازلهــم وإغالق 

دور الســينما، وكان أهمها : خدمة 

)Netflix( التي تمتلك أكثر من 195 

مليون مشرك يف جميع أنحاء العالم 

اعتبــاًرا من الربــع الثالث من عام 

من  تقدم  مــا  بفضل  وذلك   ،2020

مكتبة ضخمة من الربامج التلفازية 

الحرصية واألفــالم األصلية التي ال 

للبث،  أخرى  منصــة  أي  يف  تجدها 

أسعار  برفع  العام  كما قامت خالل 

خطط االشراك.

باإلضافــة إىل ذلــك؛ وصل معدل 

تنزيــل تطبيــق )Netflix( خالل 

يومي 5 و6 ديســمرب 2020 فقط 

إىل ما يقرب من 3.6 مليون عملية 

العالم، بزيادة  تثبيت عىل مستوى 

قدرها 200 يف املئة يف عطلة نهاية 

األســبوع وفًقا للتقديرات األولية 

.Sensor Tower من

5 - يوتيوب
عاٍل  اســتخدام  معدل  يوتيوب  شهد 

جًدا خالل عام 2020 بســبب جائحة 

كورونا أيضــاً، فقد وصل إجمايل عدد 

مستخدمي منصة يوتيوب خالل عام 

نشيط  مســتخدم  ملياري  إىل   2020

شهريًا 

الـ »كورونا«5 تطبيقات صادقت العـالم في عام
- أن تأكل أفضل طعام.

- وتنام عىل أفضل فراش.

- وتسكن يف أفضل البيوت. 

فقال اإلبن: نحن فقراء فكيف يل أن أفعل ذلك؟ 

فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع ســيكون ما 

تأكله أفضــل طعام. وإذا عملــت كثرياً ونمت 

وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش. وإذا 

عاملت الناس باملعروف ستســكن يف قلوبهم 

وبهذا تكون سكنت يف أحسن البيوت 

قال حكيم إلبنه يا بني
في حياتك ال تتنازل عن ثالثة:

اختارها لكم: الدكتور قيصر كباش
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وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان

في مناطق ومحافظات المملكة

 محافظة العاصمة المقدسة 
د/ محمد بن حسن الحارثي
m_alharithy@hotmail.com

جوال: 0555516637

محافظة جدة
د/ سميرة بنت مصطفى عسيالن 

sds.jeddah2016@gmail.com
جوال: 0555027107

منطقة الرياض
د/ سارة بنت سلطان العنقري

sangari@ksu.edu.sa

محافظة الطائف
د/ فؤاد بن حسن الثبيتي

althobaitifouad@gmail.com
جوال:0563000021

محافظة بيشة 
د/  عبدالله بن سلمان القرني

،aalqarni46@moh.gov.sa
Abu_salman101@hotmail.com

جوال: 0561640001

منطقة نجران 
د/ وليد بن سعيد عسيري 
W1111s@hotmail.com

جوال: 0561442002

منطقة تبوك
د/ إبراهيم عبدالله الحويطي
dr.alhawiti@hotmail.com

جوال:0543335620

منطقة عسير 
د/ محمد بن عوض آل عبيد
manaseer@kku.edu.sa

جوال:0561343636 

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

جوال:0504179997

محافظة األحساء
د. احمد عبداللطيف الدوغان
dr_doughan@yahoo.com

جوال: 0504811448

منطقة الباحة 
د/ احمد بن عبدالله بالبيد

dr.balubaid46@gmail.com
جوال: 0550708971

منطقة جازان 
د/ عبدالعزيز بن محمد الزيلعي 

asnancom@hotmail.com
جوال: 0547224444

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

جوال:0504869601

منطقة حائل 
د/  معزي بن ابراهيم المنصور

mmoazzy@hotmail.com
جوال:0505274972 

محافظة ينبع
د/ وسيم بن عبدالحميد الزمعي 

wh-alzemei@moh.gov.sa
جوال:  0504592862

منطقة المدينة المنورة
د/  ياسر بن عبدالعزيز الصحفي 

ysahafi@taibahu.edu.sa
جوال: 0535377888 

حفر الباطن
د/ سعدون بن محمد ذياب العقيل

 dr.sadun@hotmail.com
جوال:050694092

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

محافظة الخبر
أ/ سامي بن محمد الفزع
samialfazae@yahoo.com

جوال: 0505931791

أعضاء
مجلس اإلدارة

للجمعية السعودية 
لطب األسنان

األستاذ الدكتور/ خليل العيسى 

رئيس مجلس اإلدارة

د. مشاري العتيبي 

 نائب رئيس المجلس

د. محمد الربيعة 

أمين المجلس

د. حسام الفواز 

أمين المال

د. سارة العنقري 

عضو مجلس  اإلدارة 

د. سميرة عسيالن 

عضو مجلس اإلدارة  

د. فوزي الغامدي 

عضو مجلس اإلدارة

د. أكرم قطب 

عضو مجلس اإلدارة  

د. محمد الحارثي 

عضو مجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة
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الدكتور / محمد  بن حسن الحارثي 
رئيس التحرير 

مفاخر كثيرة أبرزتها الجائحة....
إحداها مفخرة "التعليم عن ُبعد"..!

شــهد القايص قبل الداني ، والعدو –املنصف- قبل الصديق بما أبرزتــه جائحة كوفيد-19 من املفاخر الكثرية لوطن 

الفخر ومملكة املجد واإلنجازات العظيمة ، لكن لكل إنجاز وإبداع لحظات حاسمة تخترب فّعاليته وتتحداه بدون سابق 

إنذار.

حيث أتت الجائحة بما فيها من هموم وآالم لتكشف لنا وللعالم الكثري من املفاخر.

وكما قالت العرب يف املثل الشــهري: ُربَّ ضاّرٍة نافعة ، ويعلم الجميع كل هذه املفاخــر التي تطّرقنا لبعضها يف هذه 

الزاوية بأعداد سابقة ، ولكن يف هذا العدد رأيت من املناسب أن أتجه ملفخرٍة أبطالُها رجال العلم والتعليم بقيادة وزارة 

التعليم ســواء يف ميدان التعليم الجامعي من خالل التعليم عن بُعد ومنها مفخرة التعليم ابتداءاً بتجديد الثقة بما قد 

يكون موجوداً من قبل كربامج وتقنيات التعليم عن بُعد، أو يف ميدان التعليم العام من خالل إنجاز منّصة "مدرستي".

وال ننىس دور التعليم الخاص منذ اليوم األول بتعليم أبنائنا وبناتنا عن بُعد من خالل منصات زووم أو مايكروسوفت 

تيمز أو كالسريا وغريها من املنّصات التي أعطت خربات عظيمة ألطفالنا قبل اليافعني من الطالب والطالبات واملعلمني 

واملعلمات

ســواء يف فن التعامل مع التقنية التي هي لغة العرص، أو من خالل االعتماد عىل النفس وإعطاء األهل كم هو عظيم 

دور املعلمني واملعلمات يف مدارســهم قبل أن تكشف الجائحة هذا الدور الذي يقلل منه البعض. وكان أجمل ما يف هذه 

املفخرة أنها لم تكن نتيجة تدريب طويل واستعدادات بل كانت ردة فعل متقنة لجائحة فاجأت العالم وفجعتهم!

أخرياً وليس آخراً...

فقد قاربت ُغّمة الجائحة عىل االنقشــاع بفضل الله ثم بفضل ما تم اتخاذه مــن تدابري احرازية جعلت بالدنا مثاالً 

يحتذى وقدوة يرُضب بها املثل يف نجاح التعامل منذ تسجيل أول إصابة ، وكان آخر إنجازات ومفاخر مملكتنا العظمى 

توفــري اللقاحات التي أثبتت الهيئات الوطنية مأمونيتها ، وحني صدور هذا العدد ســيكون عدد من تلقى اللقاح قد 

تجاوز 3 ماليني مواطن ومقيم ، واملأمول حسب الخطط أن نصل ملناعة املجتمع قبل نهاية العام امليالدي بإذن الله.

وستبقى ذكريات الجائحة ُمحّملة باملفاخر لهذا الوطن املعطاء وقيادته الحكيمة –حفظها الله وأيدها- يف كل 
اتجاه وبكل التفاصيل وامليادين التي من أهمها ميدان العلم والتعليم بعد الصحة واألمان..!

... واسلموا ألخيكم 

أّما قبل

أّما قبل


