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مما  مللذهللا،  تقنيا  وتللطللورا  كللبلليللرا  تسابقا  احلللالللي  الللعللصللر  يشهد 
التطورات اجلارية  املستمرة للتعرف على  املواكبة  يستلزم بالضرورة 
املنطلق  هللذا  ومللن  الصحي،  والتثقيف  التوعية  مجاالت  شتى  في 
فقد ظللنا خال األعداد السابقة نبذل قصارى جهدنا لتقدمي ما 
التثقيف الصحي لطب  يرضي طموحات قراءنا األعللزاء في مجال 
)آفللاق طب األسنان(  تكون مجلة  بأن  كبير  أمل  وإننا على  األسنان، 
القراء بالعديد من  مبثابة الوجبة الدسمة لتغذية عقول كثير من 
املوضوعات القيمة واملتميزة في مجال طب األسنان، باإلضافة إلى 
كونها بوابة جلميع العاملني في هذا احلقل من خال نشر أبحاثهم 
ومقاالتهم الطبية التي تعود بالنفع على املجتمع وحلقة وصل بني 

الطبيب واملريض. 
هذا العدد الذي بني أيديكم يتناول مجموعة من القضايا واملواضيع 
التي تامس اهتمامات السواد األعظم من القراء مبختلف مشاربهم 
ملناقشة   ) الرئيسي  التحقيق   ( العدد  قضية  أفردنا  حيث  وفئاتهم، 
منتجات طب األسنان االستهاكية من خال استعراض دور اجلهات 
ذات الللعللاقللة فللي احلللفللاظ علللللى جلللودة هلللذه املللنللتللجللات فللي الللسللوق 
هذا  في  املوضوعة  واملعايير  بالضوابط  االلللتللزام  ومللدى  السعودية، 
الشأن، كما تضمن العدد دراسة عن مدى وكيفية استقصاء املعلومات 
الصحية عن العناية بالفم واألسنان عند الطاب في سن الدراسة 
الللطللرق في  وأسلللرع  أفضل  إيللجللاد  إطللار  فللي  الصحي  للوعي  تعميقا 

إيصال املعلومات الصحية.
كما يتناول العدد  موضوعا عن مستويات الفلورايد في مياه الشرب وعاقتها 

بتسوس األسنان واالنسمام الفلورى باململكة العربية السعودية. 
وأفرد العدد مساحة ملوضوع هام يتناول املتطلبات السبعة لنجاح إدارة 
عيادات األسنان اخلاصة باعتبارها أحد املجاالت الصحية احليوية 

التي يجب أن ترتكز إدارتها على أسس علمية صحيحة. 
للغذاء  السعودية  الهيئة  جللهللود  يستعرض  حتقيق  هللنللاك  كللذلللك 
والللللدواء، بللاإلضللافللة إلللى املللقللاالت واألبللللواب الثابتة األخلللرى والتي 

تتضمن مواضيع مختلفة في هذا املجال. 

واجبات الطبيب جتاه 
نفسه

التحرير

االفتتاحيــة

مجلة دورية توعوية تصدر عن اجلمعية السعودية 
لطب األسنان بتصريح من وزارة الثقافة واإلعالم
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أخــبار

طالب الدكتور عبد الغني ميرة وكيل الشؤون التعليمية في كلية طب األسنان في جامعة امللك عبد العزيز، وزارة 
التعليم العالي بعدم ابتعاث طالب الطب إلى اخلارج، إال بعد التأكد من وجود كراسي خاصة بهم، لتالفي وقوع 

مثل هذه احلاالت للخريجني.
ويأتي الطلب بعد أن ألقت أزمة كراسي أطباء األسنان بظاللها، على مستقبل الطالب املبتعثني للخارج، من 
وزارة التعليم العالي، وهي الكراسي التي يقوم األطباء اخلريجون بالتدرب عليها عند دراستهم سنة االمتياز، 
للوقوف على مستواهم قبل االنخراط في احلقل الوظيفي، حيث تشير اإلحصائيات إلى أن نسبة العجز في 

طب األسنان تصل إلى نحو 85 في املائة، ويشغلها حالياً أطباء أجانب.
وأوضح عدد من أطباء األسنان اخلريجني، أن كافة اجلامعات السعودية، ال تقبل طالب طب األسنان املبتعثني، 
عن طريق وزارة التعليم العالي فور تخرجهم وعودتهم للوطن، ما عدا جامعة امللك عبد العزيز في جدة، التي 
يستغرق القبول فيها وقتا طويال قد يصل في بعض األحيان، ألكثر من سنة وهو ما ميثل عائقاً أمامهم، في 

حال رغبتهم في إكمال دراساتهم العليا.
وتساءل اخلريجون عن السبب في رفض اجلامعات األخرى قبولهم، مؤكدين أنهم اضطروا للعودة إلى البلدان 
التي تخرجوا منها، إلكمال سنة االمتياز أو التدريب العملي هناك، وهو ما يشكل عليهم أعباء كثيرة، سواء من 
ناحية الظروف األمنية في بعض البلدان التي ساءت أخيرا مثل باكستان، أو حتى من خالل ضعف إمكانات تلك 

الدول من حيث امتالكها أجهزة في مجال طب األسنان، تضاهي املوجودة في املستشفيات السعودية.
يقول الدكتور عدنان الصبحي أحد األطباء اخلريجني من باكستان، إنه شعر باخلوف أثناء وجوده هناك برفقة 
أسرته، ويضيف: عندما أنهيت البكالوريوس وعدت إلى السعودية، على أمل أن أكمل السنة التدريبية في أحد 
املستشفيات هنا، واجهت صعوبة كبيرة في احلصول على كرسي التدريب، ولم يكن أمام جميع اخلريجني، 
سوى جامعة امللك عبد العزيز في جدة، وهو ما جعلني أنتظر ألكثر من ثمانية أشهر دون جدوى، للحصول 

على قبول للتدريب.
وتابع الصبحي: عندما أدركت أن الوقت مير دون فائدة، اضطررت للعودة إلى باكستان إلكمال السنة التدريبية، 
لكن األوضاع األمنية هناك غير مستقرة، وهو ما زاد من مخاوفي على أسرتي التي كانت برفقتي، علماً بأنني 
لست الوحيد الذي عاد إلكمال دراسته في البلد التي تخرج منها، فهناك العشرات من زمالئي الذين اضطروا 

لفعل ذلك.
من جهته، أكد الدكتور ميرة أن اجلامعة تقوم بكل ما تستطيع ملساعدة هؤالء األطباء، وإحلاقهم باملستشفيات 
احلكومية التي تتعاون اجلامعة معها، الفتاً إلى أنهم يستوعبون سنوياً نحو 50 طبيباً من املبتعثني للخارج، إلى 
أن العدد كبير إذا ما متت مقارنته بإمكانات اجلامعة  جانب طالب كلية طب األسنان في اجلامعة، مضيفاً 
الفعلية، مشيرا إلى أن جامعة امللك عبد العزيز هي الوحيدة التي تقبل طالب االمتياز، مطالباً في الوقت ذاته 
اجلامعات األخرى بقبول أطباء االمتياز املبتعثني إلى اخلارج، عن طريق وزارة التعليم العالي، وهو ما سيساعد 

على حل مشكلتهم  <

أزمة كراسي أطباء األسنان 
المبتعثين تهدد مستقبل طالبها
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العربية  الهيئة  تبني  الصحة  وزي��ر  املانع  حمد  الدكتور  أك��د 
السعودية للمواصفات واملقاييس توصيات وزارته بإضافة مادة 
في  الرئيسية  املياه  في شبكات  الشرب  مياه  إلى  »الفلورايد« 
اململكة، لثبات فائدته في احلد من مشكالت تسوس األسنان، 
ونظرا الرتفاع نسبة اإلصابة بها خاصة لدى األطفال. ووصلت 
نسبة التسوس لديهم إلى أكثر من 90 في املائة رغم اجلهود 
العالجية والوقائية التي تبذلها الوزارة للحد من مشكلة تسوس 

األسنان.
وأوضح وزير الصحة، أن نبيل بن أمني مال مدير عام الهيئة 
العربية السعودية للمواصفات واملقاييس اعتمد توصية اللجنة 
العلمية التي مت تشكيلها برئاسة الدكتور عبيد العبيد وكيل وزارة 

معالي د. حمد املانع
وزير الصحة

»المقاييس« تضيف »الفلورايد« لمياه الشرب في السعودية لمكافحة التسوس

الصحة للتخطيط والتطوير وعضوية عدد من املتخصصني 
دراس��ة  بهدف  السعودية  اجلامعات  وم��ن  ال���وزارة  داخ��ل  من 
أس��ب��اب ارت��ف��اع م��ع��دالت اإلص��اب��ة بتسوس األس��ن��ان وسيتم 

تطبيق التوصية قريباً.
وأضاف أن التوصية تضمنت تعديل املواصفة القياسية ملياه 
احلد  أن  على  نصت  التي  اململكة  ف��ي  املعبأة  غير  ال��ش��رب 
األعلى املسموح به من الفلورايد هو 1.5 جزء فلورايد لكل 
حد  بإضافة  اجلديدة  املواصفة  تكون  وأن  م��اء،  جزء  مليون 
أدنى مسموح به 0.6 - 0.8 جزء فلورايد لكل مليون جزء ماء 
على غرار ما هو معمول به في مياه الشرب املعبأة واملتداولة 
املشابهة  ال��دول  في  به  املعمول  وكذلك  احمللية،  السوق  في 

للمملكة من حيث املناخ ومعدل استهالك الفرد للمياه.
ولفت إلى أنه من املتوقع عند تطبيق هذه املواصفة انخفاض 
نسبة اإلصابة بتسوس األسنان إلى أكثر من 50 - 60 في املائة 
من املعدالت احلالية لإلصابة إضافة إلى أنها ستكون رافداً 
الفم  طب  مجال  في  ال��وزارة  تقدمها  التي  الوقائية  للبرامج 
إلى أن تلك التوصية استثنت بعض املناطق  واألسنان، الفتاً 
ذات التركيز املرتفع من الفلورايد في مياه الشرب من تطبيق 
هذه املواصفة، كما أوصت أن يكون هناك قياس دوري ملستوى 
املثالي  املستوى  لضمان  املناطق  ملختلف  املياه  في  الفلورايد 
للفلورايد، إضافة إلى زيادة الدعم لبرامج التوعية الصحية 

واإلجراءات الوقائية اخلاصة مبجال طب األسنان <

كشفت دراسة عن أن الفلوريد املضاف إلى مياه الشرب في الواليات املتحدة ميكن أن يفيد في حماية أسنان كبار السن 
من التسوس. وأسهمت املياه املزودة بالفلوريد في خفض معدالت تسوس األسنان بني األمريكيني ولكن كان يعتقد في 

الغالب أن فائدتها أكبر لألطفال.
وفي دراسة نشرت في دورية الصحة العامة لألسنان عن تكاليف العناية باألسنان بني قرابة 52 ألف عضو في خطة تأمني 
واحدة اكتشف الباحثون أن املقيمني في مناطق تزود فيها املياه بالفلوريد ينفقون أقل في عمليات حشو أسنان عن غيرهم 

الذين ال تتوافر لديهم مياه مزودة بتلك املادة.
وعندما فحص الباحثون الفئات العمرية للمشاركني في اخلطة تبني لهم أن األطفال استفادوا منها، ولكن الكبار في سن 
58 عاماً فما فوق استفادوا بدرجة أكبر. وقال الدكتور جيراردو موبومي رئيس فريق الباحثني في بيان :"إن اكتشافنا 
بأن املياه املزودة بالفلوريد تقلل عدد عمليات حشو األسنان يعزز دراسات أجريت على أطفال ولكنها األولى فيما يخص 
الكبار". وأضاف موبومي األستاذ في كلية طب األسنان في جامعة إنديانا في إنديانابوليس:" بينما يوجد تأمني صحي 
ألولئك الذين درسنا إال أن العديد من املتقدمني في السن وأغلبهم متقاعدون ليس لهم تأمني ولذا فإن الوقاية من التسوس 
مهمة". ونوه البحث إلى أن الكثير من األبحاث على مياه الشرب املزودة بالفلوريد ركزت على األطفال وأنه يتعني االنتباه 
بشكل أكبر بفوائدها املمكنة لكبار السن. وقال موبومي :"إن تعميم إضافة الفلوريد ملياه الشرب هو مبثابة استثمار صحي 

مضمون مالياً لكل الناس في كل العصور" <

إضافة 
"فلوريد" لمياه 
الشرب يفيد 
أسنان الكبار 
مثل األطفال
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أظهرت دراسة حديثة لوزارة الصحة وجود نقص 
حاد في أعداد أطباء األسنان في اململكة نتج عنها 
وعدم  والقرى  الصغيرة  امل��دن  في  اخلدمة  تدني 
ت��وف��ر احل��د األدن���ى ألط��ب��اء األس��ن��ان ف��ي مراكز 

الرعاية الصحية األولية. 
وأشارت الدراسة إلى ضرورة زيادة أعداد أطباء 
األسنان خالل السنوات القليلة القادمة مبا ال يقل 
األداء،  مستوى  لرفع  أسنان  طبيب   )2000( عن 
املساعدة  الوكالة  أعدتها  التي  ال��دراس��ة  وقالت 
االحتياجات  ح��ول  ب��ال��وزارة  والبحوث  للتخطيط 
وإمكانات  الصحية  العاملة  القوى  من  املستقبلية 
السعودة حتى عام 2040م أن سعودة قطاع الطب 
يحتاج لتخريج 1200 طبيب سعودي على مدى 30 

عاماً قادمة أي حتى عام 2035م. 
يكن  لم  العمل احمللي  أن سوق  الدراسة  وكشفت 
معداً وال كافياً لتلبية احلاجة إلى العمالة الصحية 

دراسة تطالب بزيادة عدد أطباء األسنان لرفع مستوى األداء

االستقدام  املؤهلة مما جعل  والفنية  املتخصصة 
من خارج اململكة أمراً طبيعياً، وأبانت أن عملية 
التنمية في اململكة أدت خالل العقدين املاضيني 
مت  حيث  الصحي،  القطاع  في  شامل  تطور  إل��ى 
خالل  من  أفقياً  الصحية  اخلدمات  في  التوسع 
بتحسني  ورأس��ي��اً  الصحية  املنشآت  ع��دد  زي���ادة 
ارتفع  اخلدمات، حيث  وتكامل  والكفاءة  النوعية 
خالل العشرين سنة املاضية عدد املراكز الصحية 
من 1306 مراكز عام 1405ه� إلى 
1425ه�����  ع����ام  م���رك���زاً   1848
كما  املئة،  في   40 بلغت  بنسبة 
أنشئت العديد من املستشفيات 
العامة والتخصصية ليرتفع عدد 
من  الفترة  نفس  خ��الل  األس���رة 
30959 أسرة إلى 49172سريراً 
مب��ع��دل زي���ادة ب��ل��غ  8.58 في 

املئة. 
وقد واكب هذا التوسع زيادة في 
املتخصصة  العمالة  على  الطلب 
العمالة  ارتفع حجم  واملؤهلة، حيث 
واخلاص  العام  القطاعني  في  الصحية 
إلى   1405ه����  ع��ام  فنياً  متخصصاً   70086 م��ن 
146599ف���ي ع��ام 1424ه��� بنسبة زي��ادة 2.109 

في املئة 
ووضع  االحتياجات  تقرير  إلى  الدراسة  وتهدف 
املدى  في  العاملة  القوى  تنمية  ملتطلبات  تصور 
الطويل مبا ميكن من بلوغ مرحلة التشغيل الكامل 
بقوى عاملة وطنية أو على أقل تقدير بلوغ مرحلة 
تتراوح  حيث  الذاتي،  االكتفاء  من  قريبة  تشغيل 
نسبة السعودة حالياً ما بني 3.21 إلى 8.50 في 
املئة لفئات العاملني الصحيني. وتوقعت الدراسة 
القائمة  القبول في كليات الطب  أن ترتفع نسبة 
السياسة  ه���ذه  تستمر  وأن  امل��ئ��ة  ف��ي   5 بنسبة 
مستقباًل وعلى مدى 15عاماً قادمة. كما توقعت 
ال��دراس��ة أن يصل ع��دد األط��ب��اء املتخرجني من 
 3282 إل��ى  2040م  ع��ام  نهاية  في  الطب  كليات 
ليرتفع ع���دد األط��ب��اء ال��س��ع��ودي��ني إل��ى  خ��ري��ج��اً 

أخــبار

في   8.81 تصل  سعودة  بنسبة  طبيباً   71296
االكتفاء  مستوى  م��ن  قريبة  نسبة  وه��ي  امل��ئ��ة 
لألطباء  الفعلي  االحتياج  يقدر  حيث  ال��ذات��ي، 
الدراسة  وأكدت  طبيباً.   522.87 2040م  عام 
أن وج����ود 1041ط���ب���ي���ب أس���ن���ان س��ع��ودي��اً من 
إجمالي 4800 طبيب أي بنسبة 7.21 في املئة 
4724نسمة  لكل   واح��د  أسنان  طبيب  ومعدل 
ميثل مؤشر خدمة متدٍن مقارنة باملعدل القائم 
في العديد من دول العالم، حيث حتتاج اململكة 
لوجود )6700( طبيب أسنان بزيادة تصل 2000 
طبيب سنوياً بدءاً من عام 2006م حتى 2009م 
ليخدم طبيب األسنان الواحد 3500 نسمة عام 

2010م. 
وت��ق��در ال���دراس���ة زي����ادة ع���دد اخل��ري��ج��ني من 
207خريجني عام 2005م إلى 633خريجاً عام 
2020م، ليرتفع عدد أطباء األسنان السعوديني 
في   01.65 س��ع��ودة  بنسبة  6252ط��ب��ي��ب��اً  إل��ى 
الفعلي  ال��دراس��ة االح��ت��ي��اج  ق���درت  امل��ئ��ة، كما 
ألطباء األسنان عام 2035م ب� )12943( طبيباً، 
مشيرة إلى أن عدد أطباء األسنان السعوديني 
سيصل في نفس العام إلى 12896طبيباً مبعدل 
إلى  السعودة  نسبة  لترتفع  سنوياً  633خريجاً 

6.99 في املئة. 
جديدة  وظائف  اعتماد  على  ال��دراس��ة  وتشدد 
أع��داد  ف��ي  ال��زي��ادة  م��ع  تتناسب  امليزانية  ف��ي 
اخلريجني وخاصة وظائف التمريض في جميع 
الصحية  للخدمات  املقدمة  احلكومية  اجلهات 
وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم )50( الصادر 
نسب  ب��رف��ع  القاضي  1415/4/21ه�������  بتاريخ 
السعودة في القطاع اخلاص سنوياً مبعدل )5( 
كافة  على  املئة  في   )30( إل��ى  لتصل  املئة  في 
تقوم  وأن  اخل��اص،  الصحي  القطاع  مؤسسات 
في  السعودة  نسبة  ب��زي��ادة  احلكومية  اجلهات 
زي��ادة  خ��اص  وبشكل  الصحية  العاملة  ال��ق��وى 
إلى  لتصل  السعودية  التمريض  ك��وادر  توظيف 
الثالث سنوات  أدن��ى خ��الل  املئة كحد  30 في 

القادمة <
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من  األسنان  لطب  السعودية  اجلمعية  بها  تقوم  عديدة  أدوارًا  هناك  إن 
خالل تقدمي االستشارات العلمية للهيئات والقطاعات الصحية في اململكة 
و تنظيم اللقاءات والندوات العلمية وورش العمل ألعضاءها العاملني وذلك 
لالرتقاء باملستوى العلمي واملهني لطبيب األسنان وإقامة املؤمترات العاملية 
واملعارض املتخصصة بهدف تبادل املعرفة داخل وخارج اململكة ، إضافة إلى 
االهتمام بتشجيع البحوث املتعلقة بتخصص طب الفم واألسنان وعملها 
تنفيذية  غير  استشارية  علمية  كجهة   – وإمكانياتها  استطاعتها  بقدر 
السعودي  املجتمع  أفراد  على  احلالية  الفترة  في  بالتركيز  اإلشارة  – مع 

متمثلة في البرامج التوعوية الوقائية ذات العالقة مبشاكل أمراض الفم 
واألسنان .

دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دور أشمل وأعم حيث أنها جهة 
القطاع  الوقت تقوم بعمل متميز خلدمة  استشارية وتنفيذية في نفس 
املراقب ألي  ، كما تأخذ دور  الصحي اجمااًل وقطاع طب األسنان خاصة 
خلل قد يؤثر على املستفيدين من هذه اخلدمة في مجتمعنا الغالي ، ومن 
هذا املنطلق فإن املشاركة بني اجلمعية السعودية لطب األسنان والهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية في تقدمي اخلدمات للقطاع الصحي هي 
رسالة مشتركة ومكملة بينهما، مما يحتم بهذه املشاركة الرقي مبستوى 
خدمات طب األسنان ونستطيع أن نلمس تلك املشاركة تتبلور بالفعل من 
كجهة  اجلمعية  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  اعتماد  خللالل 
علمية مرخصة من قبل الهيئة تقدم كل ما فيه من أنشطة معتمدة من 
الهيئة وزاد هذا الترابط عمقًا بالتحضير لتكوين بعض اللجان املشتركة 
السعودية  اجلمعية  رأي  بتقدمي  وذلك  األسنان  طب  قطاع  تهم  أمور  في 
الصحية  القطاعات  قبل  مللن  بها  القيام  امللللراد  لألنشطة  األسللنللان  لطب 

اخلاصة.
الصحيح،  فللي اإلجتللللاه  بلللأن اجلمعية تسير  ولللللله احلللمللد   يللقللني  ولللديللنللا 
الطبية  اجلمعيات  طليعة  في  اجلمعية  هللذه  نللرى  أن  األمللل  يحدونا  مبا 
السعودية وأن تبقى في الواجهة املضيئة لتظل املساهم الفعال في عملية 
ترسيخ اخلطوات على طريق التقدم والرقي مبستوي اخلدمات الطبية <

أ. د يوسف بن فؤاد تالك
رئي�س جمل�س اإدارة

�سنان  اجلمعية ال�سعودية لطب الأ

في البدء كلمة
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دور الجمعية السعودية لطب األسنان
والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال 

طب الفم واألسنان
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األسنان  لزراعة  العالمي  األول  المؤتمر  أقيم 
فيصل  الملك  مستشفى  نظمه  وال���ذي 
التخصصي ومركز األبحاث بالرياض بالتعاون 
خالل  األسنان  لطب  السعودية  الجمعية  مع 
 30 الموافق  1428ه�  شوال   20  -18 من  الفترة 

أكتوبر – 1 نوفمبر 2007م.

للمؤمتر  املشارك  الرئيس   ، جودي  كينيث  الدكتور  اليمني  من 
التنفيذي  واملللديللر  الرئيس  القصبي  قاسم  ،الللدكللتللور   الللدولللي 
اجلمعية  ممثل  مقيم  سمير  الدكتور   ، فيصل  امللك  ملستشفى 

نيابة عن أ.د يوسف تالك أثناء االفتتاح.

الدكتور قاسم القصبي يسلم الدكتور  كينيث جودي ، رئيس  
اإلحتاد العاملي لزراعة األسنان درع املؤمتر تقديرًا جلهوده.

الدكتور قاسم القصبي املدير التنفيذي ملستشفى امللك فيصل  
الللدرع  املنظمة  اللجنة  رئيس  العمراني  أديللب  الدكتور  يسلم 

تقديرا له الجناح هذا احلدث.

وجلنة  التسجيل،  جلنة  رئلليللس  العلي  طلللارق  الللدكللتللور  اللليللسللار  مللن 
العالقات العامة و الدكتور عصام طاشكندي في جولة في املعرض.

واجلهات  الشخصيات  وكبار  الدوليني  املتحدثني  من  جانب 
الراعية و أعضاء اللجنة التنظيمية في حفل االفتتاح.

الرياض
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الملك سعود  جامعة  لمنسوبي وطالب  واألسنان  الفم  لوقاية  األول  التوعوي  األسبوع  أقيم 
السعودية  الجمعية  مع  بالتعاون  سعود  الملك  جامعة   – األسنان  طب  كلية  نظمته  والذي 
الرحمن  عبد  بن  عبداهلل  أ.د  سعود  الملك  جامعة  مدير  معالي  رعاية  تحت  األسنان  لطب 
الرئيسي  بالبهو  الموافق 28-31 أكتوبر 2007م  الفترة من 16-19 شوال 1428ه�  العثمان خالل 

بجامعة الملك سعود بالدرعية.

الرياض

 سعادة الدكتور زياد احلقيل  وكيل جامعة امللك سعود للشئون 
بالرياض  التوعية  أسبوع  افتتاح  في  واألكادميية  التعليمية 

نيابة عن مدير اجلامعة.

احلفل  لللراعللي  اجلمعية  درع  يسلم  تللالللك  يللوسللف  أ.د  اليمني  مللن 
اليحيى  الله  عبد  أ.د  بحضور  احلقيل  زياد  د.  بالوكالة  يتسلمه 

عميد كلية طب االسنان ود . سمير مقيم ود حسان حلواني.

أحد املتطوعني للكشف السني في املعرض.جناح اجلمعية السعودية لطب األسنان في املعرض.

 زيلللارة  الللدكللتللور زيللاد احلقيل جلناح املللراعللي املللشللارك في مدخل املعرض.
احلفل.  
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تقويم  تخصص  في  محاضرات  سلسلة  عقدت 
األسنان يوم 12 محرم 1429ه� الموافق 21 يناير 2008م 
مع  الرياض.بالتعاون  العليا–  إن  هوليداي  بفندق 

شركة 3M بحضور حوالي 100 طبيب وطبيبة.

تقومي  تخصص  في  العلمي  النشاط  يفتتح  تالك  يوسف  أ.د   
األسنان بالرياض.

جانب من احلضور في اللقاء.

 أ.د الرس كريستنسن أثناء إلقاءه احملاضرة.

 أ.د يوسف تالك مع  د. الرس كريستنسن والدكتور علي حبيب 
عضو هيئة التدريس في جامعة امللك عبد العزيز.

 أ.د يوسف تالك يسلم شهادة تقدير من اجلمعية لالستاذ 
الدكتور الس كريستنسن.

الرياض

جـــدة
أقيمت  ورش العمل والمحاضرات في  تخصص تقويم االسنان بين الجمعية وشركة 3M خالل الفترة 
اجمالي  وكان  جدة.   – سوفيتيل  الحمرا  بفندق  2008م  يناير   20-19 الموافق  1429ه�  محرم   11-10 من 

الحضور 150  طبيب وطبيبة .  



��    
العدد 17• يناير 2008

يتوسط  الغربية  اللجنة  في  السعودية  اجلمعية  عضو  ناصر  با  فهد  الدكتور 
الدكتور علي الغامدي والدكتور هاني نيازي عند افتتاح اللقاء الشهري.

 جانب من احلضور في القاء العلمي الشهري بجدة.

أقيم اللقاء العلمي الشهري وورش العمل بفندق وستن - جدة و بمركز الملك فهد للبحوث العلمية - جامعة جـــدة
الملك عبد العزيز وذلك بتاريخ  1 ذو القعدة 1428ه� الموافق 11 نوفمبر2007م وبتاريخ 30 ذو الحجة 1428ه� - 1 محرم 

1429ه� الموافق 9-10 يناير 2008م

تبوك

الدكتور محمد اجلماز عضو مجلس اإلدارة وممثل اجلمعية في منطقة تبوك 
مرحبا باملتحدثني في أنشطة اجلمعية السعودية في منطقة تبوك.

 مشاركة الدكتور سليمان التميمي ممثل اجلمعية السعودية لطب األسنان في 
املدينة املنورة كمحاضر في اللقاءات العلمية الشهرية في منطقة تبوك.

أقيم اللقاء العلمي الشهري يوم األربعاء 19 شوال 1428ه� الموافق 31 أكتوبر 2007م بقاعة المحاضرات – مستشفى الملك 
خالد المدني بمنطقة تبوك بإشراف سعادةد . محمد الجماز ممثل الجمعية في منطقة تبوك بحضور حوالي 100 شخص .

القصيم

العجاجي  الدكتورسعود  إلللى  القصيم  مكتب  من  الللدرع  تسليم   
عضو مجلس األدارة واحملاضر في اللقاء العلمي. 

ركن اجلمعية السعودية في املعرض املصاحب للندوة.

أقامت الجمعية السعودية لطب األسنان بالتعاون مع وزارة الصحة في يوم األربعاء 26 شوال 1428 ه� الموافق 7 نوفمبر 2007 م 
الندوة الثالثة لطب األسنان والتي نظمها قسم األسنان بمستشفى الرس العام العام بحضور حوالي 150 طبيب وطبيبة.
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الملك جازان الموافق 7 نوفمبر 2007م بمستشفى  األربعاء 26 شوال 1428ه�  العلمي ألطباء األسنان بجازان في يوم  اللقاء  عقد 
فهد – جازان

 صورة تذكارية ألطباء األسنان مبنطقة جازان وممثل 
اجلمعية السعودية لطب األسنان د . حسني العطاس 

باملنطقة بعد نهاية اللقاء العلمي. 

العطاس  حسني   الدكتور 
أثلللللنلللللاء افللللتللللتللللاح أنللشللطللة 
اجللللملللعللليلللة فلللللي مللنللطللقللة 

جازان.

اللللدكلللتلللور حللسللني الللعللطللاس 
د. سعد  ملللع  اجلللمللعلليللة  ممللثللل 
العلمي«  »املتحدث  النزهان 
عللللضللللو هلللليللللئللللة الللللتللللدريللللس 

بجامعة امللك سعود.

أقيم اللقاء العلمي الشهري وورش العمل وذلك بتاريخ 24  - 26 ذو القعدة 1428ه�
الموافق 4-  6 ديسمبر2007م بفندق مريديان - الخبر.

جانب من احلضور في اللقاء. الشرقية  جلنة  رئلليللس  العتيق  خللالللد  الللدكللتللور  اليسار  مللن   
القزع  سامي  واألستاذ  اخلبر  محافظة  في  اجلمعية  وممثل 

عضو اللجنة قبل انعقاد اللقاء الشهري.

المنطقة
الشرقية
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األردن

 الدكتور عبد الله الكريديس عضو مجلس اإلدارة وممثل اجلمعية في مؤمتر األردن األول 
لزراعة األسنان متسلمًا درع املؤمتر نيابة عن رئيس اجلمعية السعودية لطب األسنان.

األسنان  ونقباءأطباء  العلمية  اجلمعيات  ممثلي  اجتماع 
خالل املؤمتر.

ممثلي اجلمعيات العلمية ونقباء أطباء األسنان في الوطن العربي 
خالل اجتماعهم لتأسيس اجلمعية العربية لزراعة األسنان.

ضلليللوف ومللتللحللدثللي الللنللدوة فللي صلللورة جماعية فللي حفل 
اإلفتتاح.

البحرين

 د. مللحللمللد اجلللشللي رئلليللس جللمللعلليللة أطلللبلللاء الللفللم واألسلللنلللان الللبللحللريللنلليللة يللسلللللم اللللدرع
أ.د. يوسف تالك رئيس اجلمعية السعودية لطب االسنان بحضور د. محمد اجلماز.

 من اليمني الدكتور حسان حلواني رئيس اجللسة العلمية األولى والدكتور عبد 
العزيز باكثير نائب رئيس الرابطة العمانية لطب االسنان قبل افتتاح اجللسة.

أقيم المؤتمر األردني الدولي األول لزراعة األسنان في  الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2007م
بفندق موفنبك البحر الميت، وقد حضره د. عبد اهلل الكريديس عضو مجلس اإلدارة وممثل الجمعية.

مشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان في المؤتمر الرابع لمجلس جمعيات طب األسنان الخليجي الذي نظمته جمعية 
أطباء الفم واألسنان البحرينية في الفترة من 18-19 ذو القعدة 1428ه� الموافق 28-29 نوفمبر 2007م بمملكة البحرين.
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شاركت الجمعية السعودية لطب األسنان في 
اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد العالمي 
البرنامج  في  وكذلك   FDI األس��ن��ان  لطب 
دبي  مدينة  في  أقيم  والذي  لإلتحاد  العلمي 
 27-24 الموافق  1428ه���  شوال   15  -12 بتاريخ 
بحضور 14293 شخصًا من جميع  أكتوبر2007م 
أنحاء العالم ، بزيادة 33 ٪ عن عام 2006 ، وكانت 
الدول الحاضرة 144 دولة بزيادة 35 عن السنة 
منتجاتها  الدول   تلك  عرضت  وقد  الماضية 
وخدماتها في المعرض العالمي لطب االسنان 
بسعة 344 مشاركًا أي بزي��ادة 18 ٪ ع��ن ع�ام 

2006 م من 42 بلدًأ. 

أ.د يللوسللف تللالللك والللدكللتللور حللسللان حلللللوانللي رئلليللس احلملة 
التوعية  ملللشللروع  اجلمعية  ترشيح  عقد  يتسلمون  الوقائية 
)live - learn - laugh( من الرئيس املنتخب لالحتاد العاملي 

لطب االسنان.

أ.د يوسف تالك رئيس مجلس إدارة اجلمعية السعودية لطب 
وممثل  االدارة  مجلس  عضو  اجلماز  محمد  والدكتور  األسنان 

اجلمعية في منطقة تبوك في مؤمتر االحتاد العاملي.

االسنان  طب  خدمات  لتقدمي  التنفيذى  الرئيس  فيشر  السيد 
األحيديب  علي  ود.  تالك  يوسف  أ.د  إلى  اجلوائز  يقدم  سيرونا 

ود. محمد الرافعي.

NSKاللليللابللانلليللة ومندوبهم في  تللالللك مللع مللديللر شللركللة  أ.د يللوسللف 
الشرق األوسط السيد يوشيدا.

الدكتور حسان حلواني أمني مجلس اجلمعية السعودية 
و  د.عادل الرصيص قبيل افتتاح االجتماع.

دبي
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إطـاللـة

توحيد سلم الرواتب 
ومراجعة الالئحة الصحية

حنان بنت عبد الغفور بالطو

أخذت ظاهرة هروب األطباء من املستشفيات احلكومية سواء للعمل في القطاع اخلاص أو الهجرة إلى خارج 
اململكة، حيزا كبيرا من النقاش، لدرجة أن معالي وزير الصحة الدكتور حمد املانع قد نبه وحذر من خطورة 
هذه الظاهرة، حيث أكد معاليه في إحدى املناسبات أن 80% من األطباء العاملني في املستشفيات احلكومية هم 
من خارج اململكة ) وافدين (، وفي نفس الوقت توصلت دراسة علمية إلى أن نسبة هروب األطباء في املستشفيات 

بلغت 39%، وأن نسبة الهروب في القطاعات احلكومية متثل %37.
ويزيد من تفاقم الوضع ، أن هناك عددا من األطباء يكلفون بالعمل في املجال االدارى الطبي الذي يشغل حيزا 
من وقتهم و يبعدهم بعض الشيء عن العمل اليومي في املجال الطبي ، مما يشكل  نوعا من أنواع  النقص في 

الكوادر الطبيه.
لذلك فأن قضية الكادر الطبي هي من املوضوعات التي تؤرق الكثير من األطباء، وذلك لتفاوت األطباء من 
املؤسسات  في  الطبيب  يتقاضاه  ما  أن  جند  حيث  وأخللرى،  حكومية  مؤسسة  بني  ما  والتأهيل  الفئات  نفس 
ونفس  الطبيب  نفس  يتقاضاه  وعما  التخصصية  املستشفيات  في  الطبيب  يتقاضاه  ا  عمَّ يختلف  العسكرية 
املؤهل في املستشفيات اجلامعية ومستشفيات وزارة الصحة، فهذا التفاوت يوجد ويولد نوع من اإلحباط لدى 

األطباء، وبالتالي يسبب لهم عدم الرغبة في العطاء والتذكير بالبديل األفضل.
لذلك سعدنا كثيرا بصدور موافقة املقام السامي على توحيد سلم الرواتب في املستشفيات احلكومية العامة 
البدالت  السوق وحتديد  منافسة  مع  يتناسب  الصحية مبا  الائحة  ومراجعة  املبدأ  من حيث  والتخصصية 
املبدأ،  أو ذات اخلبرات املميزة من حيث  واحلوافز التي متنح ال سيما للكفاءات ذات القدرة في التخصصات 
حيث أن هذه املوافقة متت بناء على ما رفعه ملجلس الوزراء املوقر معالي وزير الصحة، من إيضاح لواقع العمل 
الصحي في اململكة وتباين في الرواتب واملميزات املالية بني األطباء والصيادلة والتمريض والفنيني السعوديني 

العاملني في القطاعات الصحية احلكومية.
 نأمل أن تكون هذه الدراسة قد أخذت في االعتبار قضية البدالت واحلوافز التي متنح للكفاءات املتخصصة 
التي لديها خبرات مميزة، ألن املردود االيجابي لذلك سيحفز الطبيب على بذل مزيد من اجلهد والعطاء، 

وسيجعله مستقرا في عمله دون التفكير للبحث عن بدائل عمل أخرى داخل أو خارج اململكة.



وسائل االتصال بالجمعية السعودية لطب األسنان 
في مناطق ومحافظات المملكة

محافظة جدة
د. عبدالغني بن اإبراهيم مرية               

ج: 0506655512

ت: 02/6402000 

حتويلة )22163(

ف:  02/6404166

�س. ب. 54756 جدة 21524

abdulghanimira@yahoo.com/
amira@kaau.edu.com

منطقة المدينة المنورة
د. �سليمان بن فارج التميمي

ج: 0505313179

ت:  04/8462615  

ف : 8460550 /04    

�س.ب 5043 املدينة املنورة 

sfitmim@yshoo.com

 محافظة العاصمة المقدسة
د. حممد بن �سيخ بامزاحم        

ج: 0506305787

ت: 02/5666830

ف: 02/5666830

�س. ب. 19657 مكة املكرمة

M_bamzahim@hotmail.com

 محافظة الطائف
د. عبداهلل بن فالح النفيعي           

ج: 0555700711

ت: 02/7494398

ف: 02/7450296

�س. ب. 3366  الطائف

alnofaie@hotmail.com

منطقة تبوك
د. حممد بن حنيظل اجلماز

ج: 0503574244

ت : 4220100/ 04     

حتويلة ) 1482(

ف : 4280816 /04    

�س.ب : 1654 تبوك 71441

m.h.aljammaz@hotmail.com

    
)منطقة القصيم(

د. عبدالعزيز بن �سالح العمرو   

ج: 0505144810

ت: 06/3261981  

ف: 06/3261981

�س. ب. 2290 بريدة 

azamro@hotmail.com

      )منطقة جازان(
د. ح�سني بن عبدالرحمن العطا�س

ج : 0505770070

ت:07/3253736

�س. ب. 1040 جازان

drattas_h@hotmail.com

    )منطقة حائل(
د. عبداملح�سن بن �سعود العمار    

ج: 0505163385

ت: 06/5326436

ف: 06/5326829

�س. ب. 57 حائل

hotmail.com@mohsen5

    محافظة الخبر
د. خالد بن عبدالعزيز العتيق

ج: 0505932088

ت: 03/3301000 

حتويلة )5350( )6820(

ف:   3/3301000 

حتويلة )6930(

�س. ب. 570 ق�سم رقم 2 الظهران 31932

alateeq_drkhalid@hotmail.com

    محافظة اإلحساء
د. اأحمد بن عبداللطيف الدوغان       

ج: 0504811448

ت: 03/5751182

ف: 03/5754115

ح�ساء 31892 �س. ب. 3145 الإ

dr_doughan@yahoo.com

 

 محافظة بيشة
د. خالد بن وليد ال�سهلي       

ج: 0507090693

ت: 07/6222855

ف: 07/6222855

�س. ب. 55284 بي�سة 61361

k-sahly@hotmail.com

     منطقة حفر الباطن
د. خ�سر بن فجر الظفريي       

ج: 0505945271

ت: 03/7225913

ف: 03/7231544

�س. ب. :154 حفر الباطن 31991

yahoo.com@HBDC25

منطقة عسير 
د. زايد اأحمد اآل زياد ع�سريي

ج : 0500169434

ت: 072255501

ف: 072299772

Zayed504@gmail.com

منطقة الباحة
اأ. �سعيد ح�سن حار الغامدي

ج:0505784214 

ت: 077254756

ف: 077254756

Saeed_har@hotmail.com
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دراســـة

    أ.د. عبد الله بن محمد الدوسري
رئيس شعبة تشخيص وطب أمراض الفم
كلية طب األسنان- جامعة امللك سعود

مستويات الفلورايد
 في مياه الشرب

�سنان واالن�سمام   وعالقتها بت�سو�س االأ

الفلوري باململكة العربية ال�سعودية

بالكشف  الثانية  املرحلة  ب��دأت  ذل��ك  بعد 
ال��س��ري��ري ع��ل��ى أس��ن��ان ط���الب امل���دارس 
ف��ي امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة )6 - 7س��ن��وات( 
13سنة(   -  12( املتوسطة  املرحلة  وف��ي 
يشمل  وه��ذا  19س��ن��ة(.   -  15( والثانوية 
تقييم  مت  وق����د  وال���ط���ال���ب���ات.  ال���ط���الب 
من  امل��ق��ررة  للمواصفات  طبقاً  التسوس 
قياس  ومت  العاملية.  الصحة  منظمة  قبل 
ال��ت��س��م��م ال���ف���ل���وري ط��ب��ق��اً مل��ق��ي��اس دي��ن��ز 
ولقد  وجيفرسكوف.  ثايلسترب  ومقياس 
على  االم��ر  بداية  في  ال��دراس��ة  اقتصرت 

بكافة  والهجر  والللقللرى  املللدن  جميع  من  جمعها  مت  املياه  عينات 
مت  بحيث  مدرسة  بها  كان  إذا  منها  النائية  حتى  اململكة  مناطق 

أخذها كمقياس لوجود كثافة سكانية تستحق زيارتها وتقييمها.

باململكة  الفلوري  واالنسمام  األسنان  بتسوس  وعالقتها  الشرب  مياه  في  الفلورايد  مستويات  تقييم  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
العربية السعودية. وجرى تنفيذها بشكل عام على مرحلتني رئيسيتني خالل املرحلة األولى مت جمع عينات من مياه الشرب من 
كل املناطق وبعد ذلك مت حتليل العينات وحتديد مستويات الفلورايد بها من أجل وضع خريطة توضح توزيع وتركيز الفلورايد 
في كل مدينة وقرية وهجرة وتقسيمها إلى بؤر مختلفة طبقًا لتركيز الفلورايد بكل منطقة. وبهذا اخلصوص فإن كل مدينة أو 
قرية أو هجرة بها على األقل مدرسة واحدة فإنها تعتبر ضمن نطاق أخذ عينات املاء. ومت اعتبار وجود املدرسة باملنطقة مؤشرًا 

على تواجد كثافة سكانية كافية تستلزم زيارتها وفحص الطالب والطالبات بها وادخالها ضمن مشروع البحث.

املنطقة الوسطى )الرياض والقصيم(، ثم 
تبعتها بعد ذلك بقية املناطق اإلحدى عشر 
اإلداري����ة االخ���رى )م��ك��ة امل��ك��رم��ة، املدينة 
املنورة، تبوك، اجلوف، احلدود الشمالية، 
عسير،  الباحة،  الشرقية،  املنطقة  حائل، 

جنران وجازان(.
التي مت  املياه  لعينات  الكلي  املجموع  وبلغ 
املختلفة  اململكة  مناطق  كافة  من  اخذها 
5143 عينة. وقد وجد أن مستوى الفلورايد 
في مياه الشرب باملنطقة الوسطى يتراوح 
لتر.   / ملجم  و5.25  صفر  ب��ني 
وت��ت��ع��رض ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة من 
 )%75( الرياض  منطقة  سكان 
من  منخفضة  مستويات  إل��ى 
0.3ملجم   - )صفر  الفلورايد 
حوالي  يتعرض  بينما  لتر(   /
29% من سكان منطقة القصيم 
مل��س��ت��وي��ات ف��ل��وراي��د ت��زي��د في 
تركيزها عن 0.8 ملجم / لتر.  
ولقد مت  بحمد الله وألول مرة 
لكافة  متكاملة  خ��ارط��ة  ع��م��ل 
تركيز  ت��وض��ح  اململكة  م��ن��اط��ق 

مدينة  كل  في  الشرب  مياه  في  الفلورايد 
باخلارطة  موضح  هو  كما  وهجرة  وقرية 

واجلداول املرفقة.
ومت في هذه الدراسة الكشف على أسنان 
املراحل  كافة  في  وطالبة  طالب   14118
نسبة  أن  ووج����د  امل��خ��ت��ل��ف��ة.  ال���دراس���ي���ة 
التسوس بينهم تصل إلى 90% في األسنان 
معامل  متوسط  ويبلغ  وال��دائ��م��ة،  اللبنية 
واملخلوعة  واملتسوسة  احمل��ش��وة  األس��ن��ان 
 -  12 بني  أعمارهم  الذين  األطفال  ل��دى 
13 سنة و15 - 19 سنة بني 4 - 5 أسنان 
ارتفاعاً  هنالك  أن  وج��د  وق��د  طفل.  لكل 
لدى  اللبنية  األسنان  تسوس  في  ملحوظاً 
األطفال يعيشون في مناطق تبلغ فيها نسبة 
الفلورايد 0.3 ملجم / لتر أو أقل مقارنة 
مبن يعيشون في مناطق تكون النسبة بها 
يشير  وه��ذا  لتر.   / ملجم   0.8 من  أكثر 
إلى أهمية النظر في رفع تركيز الفلورايد 
الفلورايد  مستوى  يكون  التي  املناطق  في 
بها منخفضاً لتقليل نسبة تسوس األسنان 
لدى األطفال. أما بالنسبة لألسنان الدائمة 
التسوس  نسبة  في  اختالف  يالحظ  فلم 
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خارطة توزيع الفلورايد في 
مياه الشرب بجميع مناطق 

اململكة العربية السعودية

The fluoride concentration in the different administrative regioThe fluoride concentration in the different administrative regionsns

2181243153502905378Total

15(0.7)4(1.6)2(1.3)4(0.8)2(0.2)3(0.8)> = 2.51

5(0.2)1(0.4)1(0.7)2(0.4)—1(0.3)2.01 – 2.50

8(0.4)3(1.2)—2(0.4)3(0.3)—1.51 – 2.00

93(4.3)8(3.3)22(14.4)23(20.1)30(3.3)10(2.6)1.01 – 1.50

536(24.6)29(11.9)42(27.5)172(34.3)182(20.1)111(29.4)0.61 – 1.00

579(26.5)80(32.9)59(38.6)165(32.9)221(24.4)54(14.3)0.31 – 0.60

945(43.3)118(48.6)27(17.6)134(26.7)467(51.6)199(52.6)0.0 – 0.30

Total 

n (%)

Baha

n (%)

Najran

n (%) 

Jizan

n (%)

Asir

n (%)

Eastern 
region

n (%)

RegionFluoride 
Concentratio

n

(ppm)

 املناطق النائية تعتمد بشكل 
كبير على صهاريج نقل املياه في 
احلصول على مياه الشرب.

نسبة توزيع تركيز الفلورايد في مياه الشرب في كل من 
املنطقة الشرقية ،عسير ، جازان و جنران، الباحة.

عينات املياه مت جمعها من جميع املدن 
والقرى والهجر بكافة مناطق اململكة حتى 
النائية منها اذا كان بها مدرسة بحيث 
مت اخذها كمقياس لوجود كثافة سكانية 
تستحق زيارتها وتقييمها.

في مختلف املناطق مما يشير إلى أنه قد 
الفلورايد  تركيز  توجد عوامل أخرى غير 

تؤثر في حدوث تسوس األسنان. 
لألسنان  ال��ف��ل��وري  للتسمم  بالنسبة  أم��ا 
فقد لوحظ ارتفاعه في املناطق التي يزيد 
تركيز الفلورايد بها على 0.8 ملجم لترز 
حيث تبلغ نسبته لدى األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بني 12 - 13 سنة ما يقرب من 
في  النظر  أهمية  إل��ى  يشير  وه��ذا   .%77
محاولة إيجاد مصادر للشرب بديلة بتلك 
املناطق أو محاولة إيجاد طرق لتقليل نسبة 

الفلورايد مبياه الشرب املتوافرة اآلن. 
ال��دراس��ة أن نسبة  ل��وح��ظ ف��ي ه��ذه  كما 

ت����ت����راوح ب���ني 80 
- 90% من معامل 
التسوس واحلشو 
واخل�������ل�������ع ل�����دى 
األط�����ف�����ال ت��ع��ود 
إلى وجود تسوس 
ل�������دى األط����ف����ال 
معاجلته  ت��ت��م  ل��م 
وهذا يعني وجود 
ح������اج������ة م����اس����ة 

ال���ى وض���ع ب���رام���ج ت��وع��وي��ة 
العناية  أهمية  ع��ن  للعامة 
كل  وض��ع  بجانب  باألسنان 
التدابير الالزمة للوقاية من 
التسوس التي تعود بدورها 
إلى خفض التكلفة الالزمة 
األس��ن��ان  وخ��دم��ات  للعالج 

املختلفة. 
وت����خ����ل����ص ن����ت����ائ����ج ه����ذه 
فلورة  أهمية  إلى  الدراسة 
املناطق  في  وب��ال��ذات  املياه 
التي بها نسبة تركيز الفلور 
لتر.   / ملج   0.3 ع��ن  تقل 
نسبة  ب��ق��ب��ول  س��ل��م��ن��ا  وإذا 
التسمم  م���ن  ج����داً  ض��ئ��ي��ل��ة 
 %30 بني  لألسنان  الفلوري 
من السكان بحيث ال يؤثر في 
مظهر األسنان، فإن تركيز الفلورايد 
في مياه الشرب باملنطقة التي متت 
دراس��ت��ه��ا وي��ك��ون ف��اع��اًل ف��ي تقليل 
ت��س��وس األس��ن��ان ه��و م��ا ي��ق��رب من 
لتر. هذا بجانب ما  0.7% ملجم / 
تشير إليه الدراسة من أهمية توفير 
بدائل ملصادر مياه الشرب في بعض 
تركيز  نسبة  بها  تكون  التي  املناطق 
الفلورايد عالية أو العمل على تقليل 

نسبة ما بها من فلورايد. 
وف����ي ن��ه��اي��ة ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر امل��وج��ز 
امللك  ملدينة  اجلزيل  بالشكر  اتقدم 
لدعمها  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
ك��م��ا اش���ك���ر وزارة  امل����ش����روع  ل���ه���ذا 

 نسبة توزيع تركيز الفلورايد في مياه الشرب في كل من منطقة مكة 
املكرمة املدينة املنورة تبوك ، اجلوف ، احلدود الشمالية و حايل.

 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  ووزارة  ال��ص��ح��ة 
والزمالء والزميالت العاملني بهما ملا 
قاموا به من تذليل لكثير من الصعاب  
التي واجهت تنفيذ هذا املشروع خالل 
السنوات الست املاضية التي استغرقها 

إنهاء هذه الدراسة <
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صحة أسنانك

مبررات عالج تقويم األسنان

دبلوم في طب األسنان املتقدم،
 ماجستير في صحة أسنان املجتمع

ماجستير في تقومي األسنان، 
الزمالة امللكية البريطانية لتقومي األسنان

شعبة تقومي األسنان
-قسم خدمات طب األسنان للمنطقة الوسطى
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية - احلرس الوطني- الرياض

د.ناصر بن حمد الهمالن

الهدف الرئيسي من عالج تقومي األسنان هو تصحيح سوء اإلطباق السني/الفكي، 
والذي يعرف بعدم تناسق إطباقية األسنان مع بعضها في الفكني، ويؤثر ذلك 
سلبًا في املظهر والوظيفة )مثل الكالم ومضغ الطعام(. وليس كل حالة عدم 
تناسق إطباقية األسنان تؤدي إلى آثار سلبية شديدة في املظهر والوظيفة، 

لذا من املهم التمييز بني احلاجة لعالج التقومي، والرغبة فيه والطلب عليه.

احلاجة لعالج التقومي:
احلاجة يراد بها أن تكون موضوعية، وهي 
النفسية  ب��اجل��وان��ب  مرتبطة  ع���ادة  ت��ك��ون 
قياسها  مي��ك��ن  ال  وال���ت���ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
بسهولة.لذا ال ميكن اعتبار أن كل املرضى 
ال��ذي��ن ل��دي��ه��م س���وء ت��ن��اس��ق ف��ي أطباقية 
تقومي  إلى عالج  يحتاجون  األسنان سوف 

األسنان.

الرغبة في عالج التقومي:
للحاجة،  ال��ذات��ي  بالتصور  تتأثر  الرغبة 
الزمالء  بسبب  أو  االجتماعية،  الطبقة  أو 
)مثل الغيرة(، العمر، اجلنس، واالختالفات 

العرقية. 
فوائد عالج تقومي األسنان: 

واالب��ت��س��ام��ة  األس��ن��ان  مظهر  1( حت��س��ني 
والوجه.

2( حتسني صحة األسنان.
الكالم  مثل  الوظيفي  األداء  حتسني   )3

ومضغ الطعام.
 4( حتسني احلالة النفسية واالجتماعية.

مبررات عالج تقومي األسنان:
م��ظ��ه��راألس��ن��ان  ت��ح��س��ي��ن   -1

واالبتسامة والوجه
هذا  في  ال��دراس��ات  معظم  أوضحت  لقد 
املجال بأن الفائدة العظمى من عالج تقومي 
اجلمالية  بالناحية  متعلقة  تكون  األسنان 
واالبتسامة  األسنان  مظهر  وهي حتسني  

والوجه. 
النفسية  ال��ن��اح��ي��ة  2-ت��ع��زي��ز 

واالجتماعية: 

بروز األسنان األمامية

التجاوز العكسي في 

األضراس
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تعتبر  ذك��ره��ا  مت  كما  النفسية  اجل��وان��ب 
للمريض  ول��ك��ن  ال���ع���الج،  ل��ت��ل��ق��ي  م���ب���رراً 
كثيراً  األسنان  تناسق  ع��دم  عن  تصورات 
ما تكون غير متناسبة مع أهداف وحدود 

العالج بالتقومي. 
والعمل  الوظيفي  التحسين   -3
ع��ل��ى ت��ح��س��ي��ن ص��ح��ة ال��ف��م 

واألسنان: 
وتعزيز  املضغ  أو  الكالم  عيوب   تصحيح 
ال��ف��م واألس��ن��ان ميكن اع��ت��ب��اره من  صحة 

أهداف العالج.
بعض حاالت سوء اإلطباق والتي 
األه��داف  تحت  إدراج��ه��ا  يمكن  

من العالج التقويمي
1-  الشفة األرنبية وشق سقف الفم: 

هو  والفموي  الوجهي  للشق  املباشر  األث��ر 
في  والتي   والوجهية  السنية  الهيئة  تشوه 
وق���ت الح���ق ت��ؤث��ر ع��ل��ى: ال��س��م��ع، ال��ك��الم، 
وكذلك  امل��ض��غ.  السني.  الوجهي  املظهر 
تظهر  واالجتماعية  النفسية  ال��ت��أث��ي��رات 
املتضررين  األشخاص  على  محدد  بشكل 
الذين عانوا من مشاكل كبيرة في السلوك 
أثناء الطفولة. لذا مرضى الشفة األرنبية 
وشق سقف الفم يحتاجون إلى عالج تقومي 
األسنان لتصحيح مظهر وتطابق األسنان.

2- العضة املتصالبية اخللفية:
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��آك��ل األس��ن��ان )ع��ب��ر هذه 
ال��ع��ض��ة م���ع االن�����زالق إل���ى وض���ع ت��داخ��ل 
احل���دب���ات ال��س��ن��ي��ة( مي��ك��ن أن ت���ؤدي إل��ى 
في  واخ��ت��الل  السن  لسطح  كبيرة  خسارة 

وظيفة الفك الصدغي.
3- بروز األسنان األمامية:

الصدمات  بازدياد  يرتبط   األسنان  ب��روز 
في وجود  العلوية وخصوصاً  القواطع  إلى 
ذل��ك،  إل��ى  وب��اإلض��اف��ة  القصيرة.  الشفاه 
تكون مرتبطة مع  بروز األسنان قد  زي��ادة 
أمراض اللثة وعدم نظافة الفم وآثار سلبية 

نفسية واجتماعية. 

4- التجاوز العكسي: 
من  ت��ت��راف��ق  بالنطق  املتعلقة  ال��ع��ي��وب  بعض 
التجاوز العكسي للعضة األطباقية لألسنان/
الفكني. وأيضاً وجد أن هذا النوع من األطباق 
الصدغي،  الفكي  املفصل  يترافق مع مشاكل 
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك، ب���روز ال��ف��ك السفلي 
احلياة  في  طبيعي  بشكل  تقبله  ال ميكن  قد 

االجتماعية. 
5- تراكب العضة العمودي: 

ال��ص��دم��ة امل��ب��اش��رة ألن��س��ج��ة ال��ف��م ه��ي من 
زيادة  وج��ود  في  لألسنان  الرئيسية  املخاطر 
العضة العمودية. حيث إن زيادة عمق العضة 
أو عدم وجود مسافة تترافق مع تضرر أنسجة 

الفم وتفتت األسنان.
6- العضة األمامية املفتوحة: 

 وجد أن هذه السمات قد ترتبط مع اختالل 
في املفصل الفكي الصدغي. والعضة األمامية 
املفتوحة ترتبط أيضا بانخفاض كفاءة القواطع 
األمامية وبعض مخارج احلروف عند النطق.

7- األسنان املطمورة:
األسنان املطمورة قد تتسبب في تشكيل كيس 

وتآكل لألسنان املجاورة لها.
8- نقص عدد األسنان اخللقي:

امل��ف��ق��ودة تعتبر م��ن أكثر  األس��ن��ان األم��ام��ي��ة 
األنواع األطباقية بشاعة.

9- عللللدم تللنللاسللق نللقللطللة االتلللصلللال بني 
األسلللنلللان ملللع بللعللضللهللا )تلللراكلللب وتللزاحللم 

األسنان(:
مع  األسنان  بني  االتصال  نقطة  تناسق  عدم 
وسوء  لتشوهات  شيوعاً  األكثر  هي  بعضها 
الباحثني  فبعض  بعضها.  مع  األسنان  تطابق 
تزايد أمراض األنسجة  أن  أدلة على  وجدوا 
الفموية م��ع ازدح����ام األس��ن��ان، ف��ي ح��ني أن 
ذات  تكون  أن  لها  ي��ج��دوا  ل��م  اآلخ��ر  البعض 
ت��راك��ب  ب��ص��ف��ة ع��ام��ة يعتبر  أه��م��ي��ة. ول��ك��ن 
وازدحام األسنان الشديد من تشوهات تطابق 

األسنان.
10- فراغات بني األسنان:

املباعدة  أو الفراغات  التي بني األسنان غير 
الطبيعية ليس لها أهمية على صحة األسنان، 
بنخر  اإلص��اب��ة  بانخفاض  ترتبط  أنها  غير 

األسنان <

الشفة األرنبية وشق سقف الفم

العضة العكسية في 
األسنان األمامية
»تطابق األسنان 

رقم 3«
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وفي هذا اخلصوص يعرف الدكتور محمد بن 
حنيظل اجلّماز عضو مجلس إدارة اجلمعية 
تقومي  واستشاري  األس��ن��ان  لطب  السعودية 
األس��ن��ان وع���الج تشوهات ال��وج��ه واألس��ن��ان 
م��واد طب األسنان  ب��وزارة الصحة، منتجات 
البضاعة  ب��أن��ه��ا  ع���ام  ب��ش��ك��ل  االس��ت��ه��الك��ي��ة 
املعروضة واملتوفرة بالسوق لغرض االستخدام 
ميكن  كما  متكررة،  أو  يومية  بصفة  اآلدم��ي 
ت��ع��ري��ف��ه��ا ع��ل��م��ي��اً ف���ي ط���ب األس���ن���ان ب��أن��ه��ا 
كانت  س��واء  العناصر  من  مجموعة  محصلة 
خاماً أو مطورة تصنيعياً وبشكل علمي والتي 
سواء  متعددة  ألغ��راض  اإلنسان  يستخدمها 
ومعاجني  ف��رش  مثل  وعالجية  وقائية  كانت 
وخ��ي��وط وع��ي��دان األس��ن��ان وك��ذل��ك محاليل 

منتجات األسنان .. 
صراع من أجل الجودة

تشكو من اإلغراق وقصور الضوابط

طالب عدد من اخلبراء واملختصني في مجال طب األسلللنان  بضرورة أن تكون املنتجات اخلاصة باألسلللنان على درجة عالية من 
األمان واجلودة، مع أخذ احليطة واحلذر من اسلللتخداماتها وانعكاسلللات سوء استخدامها وتوفرها بأسعار معقولة. مشيرين إلى 
أنللله بالرغلللم من اجلهلللود واألدوار احلثيثة التي تقلللوم بها اجلهات املختصة ملللن أجل احلفاظ على جودة هلللذه املنتجات، إال أن 
هناك حاجة ماسلللة جدا لتفعيلللل تلك األدوار واملهام وإعادة صياغتها لتتواكب مع التطورات واملسلللتجدات العلمية الهائلة 

واملتسارعة بهذا الشأن.

القضيـة

الغسل الفموية، أو أغراض جتميلية مثل مواد 
أنه على سبيل  إلى  األسنان. مشيراً  تبييض 
املثال جند أن فرش األسنان عبارة عن قطعة 
مكونة  كهربائية  أو  ي��دوي��ة 
م����ن م���ق���ب���ض وح����زم 
م�����ن أس��������الك أو 
طبيعية  ش��ع��ي��رات 
ناعمة  أو مصنعة 
بطريقة  وم��رت��ب��ة 
املواد  بحمل  تسمح 
املنظفة مثل املعجون، وبطريقة تسمح للوصول 
مل��ع��ظ��م أس��ط��ح األس���ن���ان م��راع��ي��ة األش��ك��ال 
التشريحية لألسنان واألنسجة احمليطة بها، 
مركب  عن  عبارة  فهو  األس��ن��ان  معجون  أم��ا 
الشكل  هالمي  وبالغالب  )صيدلي(  كيميائي 
األس��ن��ان  ف��رش��اة  ب��واس��ط��ة  )ج���ل( يستخدم 
باألسنان  العالقة  اجلرثومية  الطبقة  إلزال��ة 
واملعروفة بالبالك لغرض الوقاية من اإلصابة 
بتسوس األسنان والتهابات اللثة، ويشمل هذا 
األخ��رى  واألنسجة  األس��ن��ان  وتلميع  تنظيف 
مثل اللسان، ويتكون املعجون من عدة عناصر 
 Sodium( ال��ص��ودي��وم  فلورايد  أهمها  م��ن 

وس��ت��رات  ل��ل��ت��س��وس،  امل���ق���اوم   )Fluoride
البوتاسيوم )PotassiumCitrate(، وسترات 
وت��راي��ك��ل��وس��ان   ،)Zinc Citrate( ال��زن��ك 
ل��ل��س��ورب��ي��ت��ول  إض����اف����ة   )Triclosan(
وامل���اء   )Silica( والسيليكا   )Sorbitol(
وغيرها، وتلعب هذه العناصر أدواراً محددة 

داخل خلطة املركب وتتلخص في: 
 )Abrasive( الكشط أو احلك البسيط -

 )Detergent( اإلزالة والتنظيف -
)Flavor( إعطاء نكهة مستحسنة -

)Deodorants( إزالة الروائح الفموية -
مع    )Binder( امل��رك��ب  ع��ن��اص��ر  رب���ط   -

االحتفاظ بخواصها الفيزيائية
- وأح��ي��ان��اً ن����ادرة ب��إض��اف��ة ع��ن��اص��ر أخ��رى 
م��ض��ادة ل��الل��ت��ه��اب��ات أو م��ق��اوم��ة اجل��راث��ي��م 

)Antiseptics(  ألغراض وقائية وعالجية.
ك����ذل����ك جن�����د أن   “ وي���ض���ي���ف اجل������م������از: 
أو شريط  سلك  ع��ن  ع��ب��ارة  السني  اخل��ي��ط 
األسطح  م��ن  ال��ب��الك  إلزال���ة طبقة  يستخدم 
ف��ي��م��ا ب���ني األس���ن���ان ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال��ت��س��وس 
أو  الغسل  وبالنسبة حملاليل  اللثة،  والتهابات 
مركبات  عن  عبارة  فهي  الفموية  املضمضة 
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الدكتور محمد بن حنيظل اجلّماز الدكتور محمد بن أحمد الكنهل معالي الدكتور هاشم عبده مياني

الجماز: البد من التركيز 
على تأسيس مرجعية 
علمية وطنية لحماية 
المستهلك من اآلثار 
السلبية لمواد طب 

األسنان شأنها شأن 
تنظيم وتقنين ممارسة 

المهنة

وزارة التجارة: نعمل 
على التحقق من 

مطابقة منتجات طب 
األسنان للمواصفات 
القياسية السعودية 

المعتمدة

الكنهل: وضعنا نظامًا 
رقابيًا متكاماًل يتماشى 

مع مفهوم الرقابة 
العالمية، حيث يتم من 

خالله التأكد من مطابقة 
منتجات األسنان لمتطلبات 

التسويق

س��ائ��ل��ة م��ث��ل ك��ل��وره��ي��ك��س��ادي��ن ج��ل��وك��ون��ي��ت 
)Chlorhexidine Gluconate( تستخدم 
ألغراض وقائية باألساس وعالجية عن طريق 
فعلها بإزالة طبقة البالك ومحاربتها لنشاط 
خاصيتها  وكذلك  الفموية  اجلراثيم  ولتكاثر 
أحياناً كمسكن وملطف لدرجة االلتهاب، أما 
مواد تبييض األسنان فهي عبارة عن مركبات 
تستخدم بغرض تفتيح أو تبييض لون األسنان 
 Hydrogen( بيروكسايد  هيدروجني  مثل 
األك��س��ج��ني  م���اء  وك��رب��ام��اي��د   )Peroxide
تتغلغل  والتي   )Carbamide Peroxide(
داخل قشرة السن لتتأكسد وتخرج الترسبات 
إلى  اجلماز  فقاعات،وأشار  بشكل  املتراكمة 
بالنسبة  األس��ن��ان  ط��ب  منتجات  أهمية  أن 
منطلقات  ع��دة  من  تأتي  ال��ع��ادي  للمستهلك 
من أهمها تعدد أغراض استخداماتها وتكرار 
تكون  أن  إلى ضرورة  باإلضافة  استخدامها، 
على درجة عالية من األمان وكذلك محاذير 
استخدامها  سوء  وانعكاسات  استخداماتها 

وتوفرها بأسعار معقولة. منوهاً إلى أن اجلهات 
املختصة السعودية تقوم بأدوار تشكر عليها 
من أجل احلفاظ على جودة املنتجات، ولكن 
األدوار  تلك  لتفعيل  هناك حاجة ماسة جدا 
واملهام وإعادة صياغتها لتتواكب مع التطورات 
واملستجدات العلمية الهائلة واملتسارعة بهذا 
النقلة احلضارية  لتتواكب مع  الشأن وكذلك 
التي تعيشها اململكة حاليا ولله احلمد وحاجة 
اإلنسان بشكل عام حلمايته مما قد يتعرض 
إليه من بعض املنتجات واملتاجرين بها، فعلى 
سبيل املثال تنشر من وقت آلخر عبر وسائل 
اإلعالم )وتشكر جدا على ذلك( عن إيقاف 
بيع مستحضرات ومنتجات ما، ومنها ما نشر 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  قيام  ع��ن  م��ؤخ��راً 
بتوجيه أفرعها ومكاتبها مبناطق ومحافظات 
اململكة مبصادرة وإتالف عدد غير صغير من 
معاجني األسنان املستوردة من الصني بسبب 
ايثلني  داي  مادة سامة تسمى  احتوائها على 
جاليكول باإلضافة إلى أنواع أخرى مصنوعة 

محلياً وعامليا.
أربع  في  تتمثل  القضية  أن  اجلماز  وأوض��ح 

إشكاليات:
أولها: كيف دخلت هذه املنتجات السوق قبل 
العامة  الهيئة  قبل  م��ن  للتحاليل  خضوعها 

للغذاء والدواء؟.
والثانية : ضعف وبطء آلية تفريغ الصيدليات 
ذلك  ومتابعة  املنتجات  ه��ذه  م��ن  واألس����واق 

بشكل حازم.
والثالثة : وجود ازدواجية أو عدم وجود رؤية 
واضحة من املفترض أن تكون اجلهة املعنية 
السعودية  وال�����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  )ال��ه��ي��ئ��ة 
واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة   -
- وزارة التجارة والصناعة - وزارة الصحة(، 
باكتشاف مثل هذه املواد بوقت مبكر وكذلك 
إت���الف م��ا ي��ل��زم إت��الف��ه وم��ت��اب��ع��ة م��ث��ل ه��ذه 
املواضيع والرابعة : هي غياب وسائل اإلعالم 
املوجود  إتالف  بالفعل  إذا مت  ما  متابعة  عن 

بالسوق أم ال. 
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وي��ق��ت��رح اجل��م��از ف��ي ه���ذا ال��ش��أن، التركيز 
وطنية حلماية  علمية  مرجعية  تأسيس  على 
املستهلك من اآلثار السلبية ملواد طب األسنان 
املهنة،  ممارسة  وتقنني  تنظيم  ش��أن  شأنها 
األخ���رى  ال��ت��خ��ص��ص��ات  ع��ل��ى  ينطبق  وه����ذا 
في  املرجعية  ه��ذه  تستند  أن  وامل��ه��م  أي��ض��ا، 
الدولة،  عملها على مراكز لألبحاث تدعمها 
على أن تشرف عليها اجلمعية العلمية املهنية 
ومدعومة  األم��ر  بهذا  معنية  لكونها  بالبلد 
يتم  أن  بشرط  ولكن  املختصة،  اجلهات  من 
املنظمة،  والئحاتها  اجلمعيات  دور  تطوير 
وهذا معمول به بالدول املتقدمة علميا حيث 
رأي  يبحث عن  بل  يهمه  املستهلك هناك  إن 
حولها  يثار  مسألة  أي��ة  في  املعنية  اجلمعية 
اجلدل ألنها متثل لديهم الرأي العلمي واملهني 
على حد س��واء، وبعبارة أخ��رى طاملا استمر 
)دور  احلالي  بشكله  اجلمعيات  دور  اقتصار 
استشاري مهمش ومغيب دائما لدى الوزارات 
واجلهات الرسمية األخرى( فإنه ستظل هناك 
حلقة مفقودة في غاية األهمية يدفع فاتورتها 
الضارة  املواد  اكتشاف  بعدم  املستهلك سواء 
بعد  الوضع  مع  التعامل  بتأخر  أو  ب��أول  أوال 

اك��ت��ش��اف��ه��ا، وال��س��ب��ب 
ألن لكل جهة نظامها 
ال��روت��ي��ن��ي وال��زم��ن��ي 
التباين  إليه  مضافا 
الشاسع باألولويات. 
وي���رى اجل��م��از فيما 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ض��واب��ط 
املوضوعة  واملعايير 
جلودة هذه املنتجات 
ومقارنتها بالضوابط 
هناك  ب��أن  العاملية، 
ض����واب����ط وم��ع��اي��ي��ر 
التجارة  وزارة  ل��دى 
ووزارة  وال��ص��ن��اع��ة 
الصحة وهيئة الغذاء 

ولكن  األخ���رى،  الرسمية  واجل��ه��ات  وال���دواء 
السؤالني اللذين يهمان املستهلك هما أين هذه 
الضوابط واملعايير من إغراق السوق مبواد لم 
يتم فحصها وطنيا أو مت ترخيصها من هيئات 
عاملية معروفة قبل نزولها السوق؟ كذلك أين 
الضوابط من وجود تلك املعاجني لفترة طويلة 
بالسوق والتي لم تفحص إال بعد مدة طويلة، 
إذن امل��ق��ارن��ة ب��ني ه��ذه ال��ض��واب��ط وض��واب��ط 
الهيئات العاملية واضحة حيث إننا نتعامل مع 
األعراض وهم يتعاملون مع املسببات، وهذا 
لب املوضوع برأيي الشخصي. منوها إلى أن 
تعمل  اجل��م��ع��ي��ة 
بوسعها  م���ا  ك���ل 
املجتمع  خل��دم��ة 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع 
ذات  اجل�����ه�����ات 
ال��ع��الق��ة وم��ن��ه��ا 
اإلع�����������الم م��ت��ى 
طلب منها، ولكن 
ولألسف  أقولها 
ي���وج���د  ال  أن�������ه 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  دور 
ي��ل��ب��ي ط��م��وح��ن��ا 
وكأعضاء  كإدارة 
مهنية  جل��م��ع��ي��ة 

وطنية متميزة في تثقيف املستهلك لسبب متت 
اجلمعيات  بنظام  يتعلق  سابقا  إليه  اإلش��ارة 
العلمية لدينا حيث قدر عليها بأن يظل دورها 
مهمشاً وثانوياً وبشكل غير مرٍض، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن اجلمعية قادرة وبدرجة عالية 
على تثقيف وخدمة املستهلك في نفس الوقت 
األساسي  نظامها  إع��ادة صياغة  ما مت  متى 
امل��ش��ار إل��ي��ه واع��ت��م��اده��ا ك��م��رج��ع مل��ث��ل ه��ذه 
املواضيع، وبسبب أنها تضم املختصني بحثياً 
وأكادميياً ومهنياً، فلَم يحرم الوطن واملواطنني 

من  هذه الكفاءات؟!
ونوه اجلماز إلى أن لدى اجلمعية آلية ملتابعة 
امل��س��ت��ج��دات ع���ن ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات وغ��ي��ره��ا 
عدم  بسبب  تطلعاتهم  تلبي  وال  ولكنها هشة 
مبتابعة  تقتصر  حيث  الصالحية،  إعطائها 
م��ج��ل��س إدارت����ه����ا مل���ا ي���ع���رض ع��ب��ر وس��ائ��ل 
اإلعالم والتجاوب معها من أجل اإلجابة عن 
اجلهات  مع  التجاوب  وكذلك  االستفسارات، 
ذات العالقة حني يطلب منها. الفتا إلى أنه 
رغم ذلك تقدم اجلمعية أعماال حاسمة، فعلى 
سبيل املثال أثير عبر وسائل اإلعالم منذ ما 
يقارب من السنتني موضوع حشوات األسنان 
على  واحمل��ت��وي��ة  باألملغم  امل��ع��روف��ة  املعدنية 
الكثير  القضية  أخ��ذت  حيث  الزئبق  عنصر 
من الوقت واألخ��ذ وال��رد بني ع��دة أط��راف، 
بتنظيم  قامت اجلمعية  العام،  الرأي  ولتنوير 
مع  بالتنسيق  امل��وض��وع  ل��ه��ذا  خ��اص��ة  ن���دوة 
الشئون الصحية مبنطقة الرياض ومبشاركة 
والباحثني  األكادمييني  من  متميزة  مجموعة 
واملهنيني حيث متت صياغة توصيات محددة 
للجمعية،  واملهني  العلمي  الرأي  للندوة متثل 
قبل  اجلمعية  إدارة  مجلس  قيام  آخر  ومثال 
اجتماعه مبناقشة  خ��الل  وم��ن  أش��ه��ر  ع��دة 
م��وض��وع أث��ي��ر ب��وس��ائ��ل اإلع����الم ح���ول ع��دم 
صالحية عدد من معاجني األسنان مستوردة 
املجلس تشكيل جلنة  قرر  الصني، حيث  من 
من أجل صياغة مذكرة لتفعيل دور اجلمعية 

هيئة المواصفات 
والمقاييس: قمنا 
بجهود حثيثة في 

مجال المنتجات الخاصة 
باألسنان، حيث اعتمدنا 

عددًا من المواصفات 
القياسية لهذه 

المنتجات.
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مبثل هذه املواضيع.
أحمد  ب��ن  ال��دك��ت��ور محمد  ق��ال  وم��ن جانبه 
الكنهل الرئيس التنفيذي املكلف للهيئة العامة 
األسنان  طب  منتجات  إن   ، وال���دواء  للغذاء 
تندرج  التي  املنتجات  من  تعد  االستهالكية، 
حتت مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
وتقوم الهيئة على وضع نظام رقابي متكامل 
يتماشى مع مفهوم الرقابة العاملية، حيث يتم 
املنتجات  تلك  التأكد من مطابقة  من خالله 
أثناء  ومراقبتها  باململكة  التسويق  ملتطلبات 
بعد  مراقبتها  إلى  إضافة  للتسويق،  طرحها 
مشاكل  أي  ِل��تَ��تَ��ب��ُع  واس��ت��خ��دام��ه��ا  تسويقها 
الالزمة  اإلج���راءات  وات��خ��اذ  بسببها  حتصل 
ملنع تكرارها، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت 
لعام  شعبان  شهر  من  والعشرين  الثالث  في 
أن��واع من  يوصي بسحب 8  1428ه��� تقريراً 
معاجني األسنان املصنعة في الصني واحملتوية 
Di-( أي��ث��اي��ل��ني ج��الي��ك��ول م����ادة داي  ع��ل��ى 
حتليل  بعد  السامة   )ethylene Glycol
عينة من معاجني األسنان وثبوت احتواء عدد 
منها على نسب متفاوتة من هذه املادة والتي 
تعتبر من املواد الضارة بصحة األسنان، وقد 
مت استخدامها في هذه األنواع بنسب أكثر مما 
تسمح به إدارة الغذاء والدواء األمريكية وهو 
0.1%، علماً بأن هذه املادة تستخدم كمذيب 
ومانعة للتجمد، كما تستخدم هذه املادة في 
أجهزة تبريد السيارات )Radiators(، وقد 

مت سحب املنتجات من السوق احمللي. 
وأوضح الكنهل، أن مواد طب األسنان تدخل 
ضمن مسؤوليات ومهام الهيئة العامة للغذاء 
لعدم وجود جهة واحدة  وال��دواء، وأنه نظراً 
األج��ه��زة  مطابقة  م��ن  التحقق  ع��ن  مسئولة 
لضمان  للمملكة  امل���وردة  الطبية  واملنتجات 
جودتها وسالمتها، فإنه يصعب التعرف على 
أن���واع امل���واد امل��وج��ودة وم��ص��ادره��ا وجودتها 
ال��ت��ي ح��ص��ل��ت عليها.  ال��ع��امل��ي��ة  واإلج������ازات 
وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  إن  إلى  منوها 
ممثلة بقطاع األجهزة واملنتجات الطبية تقوم 

بدراسة حجم سوق األجهزة واملنتجات الطبية 
باململكة للتعرف على واقع السوق واملنتجات 
التي  العاملية  املوجودة ومصادرها واإلجازات 
العاملية  الرقابية  الهيئات  من  عليها  حصلت 

املماثلة.
وأكد الكنهل، بأن للهيئة العامة للغذاء والدواء 
بكل  املستهلك  وتثقيف  توعية  في  بارزاً  دوراً 
ما له عالقة بعمل الهيئة ومن ضمنها منتجات 
من خالل  وذل��ك  االستهالكية  األس��ن��ان  طب 
واإلع��الن��ات  التعريفية  والكتيبات  النشرات 
املجتمع  تثقيف  شأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 
بأهمية اختيار الغذاء األمثل وتصحيح بعض 
امل��م��ارس��ات اخل��اط��ئ��ة اخل��اص��ة ب��اس��ت��خ��دام 
األخ���رى،  الصحية  وامل��س��ت��ح��ض��رات  ال����دواء 
وك��ذل��ك ال��ط��رق امل��ث��ل��ى الس��ت��خ��دام األج��ه��زة 
الطبية من قبل املرضى أو العاملني في املجال 
الصحي، ويتم نشر جميع املواد التوعوية على 
املوقع اإللكتروني للهيئة وذلك لضمان وصول 
من  ممكنة  شريحة  أكبر  إل��ى  الهيئة  رس��ال��ة 
الصحي  باملجال  للعاملني  باإلضافة  املجتمع 
بكافة تخصصاتهم، خاصة وأن موقع الهيئة 
العامة للغذاء والدواء اإللكتروني، قد حصل 

الرقمي  التميز  جائزة  في  األول  املركز  على 
- فرع الصحة االلكترونية  لعام 2007م من 
باململكة،  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة 
كما ذكر أن الهيئة تقوم مبتابعة ما يصدر من 
حتذيرات واستدعاءات من الهيئات الرقابية 
األمريكية  وال����دواء  ال��غ��ذاء  ك����إدارة  العاملية 
وإدارة الصحة البريطانية وغيرهما ونشرها 
على موقعها اإللكتروني وتزويد اجلهات ذات 

العالقة باملعلومات التي تهمهم منها.
ال��ت��ج��ارة  وزارة  أك����دت  ال��س��ي��اق  ذات  وف���ي 
متابعة  ف��ي  دوره���ا  على  تعليقا  وال��ص��ن��اع��ة 
الضوابط واملعايير املوضوعة جلودة منتجات 
على  تعمل  بأنها  االستهالكية،  األسنان  طب 
األسنان  طب  منتجات  مطابقة  من  التحقق 
وخاصة ) معاجني األسنان � فرش األسنان( 
املعتمدة  السعودية  القياسية  للمواصفات 
حيث يتم فحص املنتجات املستوردة من تلك 
النوعيات، كما يتم سحب عينات من املنتجات 
ومن  مطابقتها،  من  للتحقق  محلياً  املصنعة 
خالل الفحص فإن منتجات املصانع احمللية 
العالية  باجلودة  تتمتع  األسنان  معاجني  من 
قامت  وقد  املعتمدة،  للمواصفات  واملطابقة 
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اكتشافه من  بناء على ما مت  ال��وزارة مؤخراً 
الصينية  األس��ن��ان  معاجيني  ب��ع��ض  اح��ت��واء 
السامة  االيثيلني جاليكول  مادة  الصنع على 
األس��واق  منها في  ما هو معروض  مبصادرة 
ثبوت  حني  إل��ى  استيرادها  وإي��ق��اف  احمللية 
على  مشددة  الضارة.  امل��ادة  تلك  من  خلوها 
للتحقق  ال�����وزارة  م��ن  امل��س��ت��م��رة  امل��ت��اب��ع��ة  أن 
املستوردة  س��واء  املنتجات  تلك  مطابقة  من 
القياسية  للمواصفات  محلياً  املصنعة  أو 
التي  اآلليات  أحد  تعتبر  املعتمدة،  السعودية 
تضمن جودة هذه املنتجات، كما أن التنسيق 
مع اجلهات املختصة األخرى ) الهيئة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��م��واص��ف��ات وامل��ق��اي��ي��س � هيئة 
ال��س��ع��ودي��ة(  يحقق كذلك  وال�����دواء  ال��غ��ذاء 

املتابعة املستمرة جلودة هذه املنتجات. 
ال��������وزارة إل����ى أن ال���ت���واص���ل مع  وأش�������ارت 
ال���وزارة عن  املستورد يتم م��ن خ��الل إع��الن 
االستيراد  عملية  على  تطرأ  مستجدات  أية 
سواء عند أحداث مواصفات قياسية جديدة 
ذلك  ويتم  قائمة،  مواصفات  أي��ة  تعديل  أو 
الصناعية  التجارية  الغرف  إب��الغ  خالل  من 
وكذلك اإلع��الن عن ذلك عبر موقع ال��وزارة 
على شبكة االنترنت وكذلك من خالل النشر 
ال��وزارة، تتمثل  عبر وسائل اإلعالم وبحسب 
وج��ود  عند  ال���وزارة  تطبقها  التي  العقوبات 
منتجات مخالفة للمواصفات والضوابط، في 
العقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة 
ال��غ��ش ال��ت��ج��اري ال���ص���ادر ب��امل��رس��وم امللكي 
ال��ك��رمي رق��م م/11 وت��اري��خ 1404/5/29ه����� 
آالف  خمسة  بني  ما  العقوبات  تتراوح  حيث 
ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغالق احملل من 
أو بهما معاً. مؤكدة  أسبوع إلى تسعني يوماً 
األس��واق  مبراقبة  فقط  تختص  ال����وزارة  أن 
مطابقة  م��ن  للتحقق  ال��ت��ج��اري��ة  واحمل����الت 
السعودية  القياسية  للمواصفات  معروضاتها 
املعتمدة وذلك من خالل أعضاء هيئة ضبط 
مبناطق  وفروعها  ب��ال��وزارة  التجاري  الغش 

ومحافظات اململكة، والوزارة ال تتولى مراقبة 
لرقابة  ذل��ك  ع��ي��ادات األس��ن��ان حيث يخضع 

املختصني في وزارة الصحة. 
الهيئة  بها  قامت  التي  باجلهود  يتعلق  وفيما 
العربية السعودية للمواصفات واملقاييس في 
معالي  يقول  األس��ن��ان،  ط��ب  منتجات  مجال 
األستاذ نبيل بن أمني مال املدير العام لهيئة 
املواصفات واملقاييس: إن الهيئة بذلت جهوداً 
حثيثة في مجال املنتجات اخلاصة باألسنان، 
القياسية  امل��واص��ف��ة  ب��اع��ت��م��اد  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
واخلاصة   2000/1790 س  ق  م  السعودية 
املواصفة  ه��ذه  وتتضمن  األس��ن��ان،  بفرشاة 
واملتطلبات  االشتراطات  السعودية  القياسية 
ومن  األس��ن��ان،  فرشاة  في  توافرها  الواجب 
التدوير  م��ع��ادة  م���واد  م��ن  تصنع  أال  أهمها 
بحيث تكون مقاومة للصدم وخالية من الطعم 
أو الرائحة غير املقبولة وأن تصنع السفيرات 
مادة  أي  أو  النايلون  من  بالفرشاة  اخلاصة 
اصطناعية لها خصائص فيزيائية وطبية مثل 
النايلون، وأن تكون األلوان املسموح بإضافتها 
إلى هذه املنتجات من النوع املسموح به دولياً. 
وأال تقل نسبة الثني  للشعيرات عن )%40( 

من القساوة اخلاصة بالفرش.
القياسية  امل��واص��ف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  أص����درت  ك��م��ا 
)م��ع��ج��ون  1998/802م  رق����م  ال���س���ع���ودي���ة 
األس��ن��ان  مبعجون  تختص  وال��ت��ي  األس��ن��ان( 
وق����د تضمنت  ال���ف���رش���اة،  م���ع  امل��س��ت��خ��دم 
املتطلبات واالشتراطات الواجب توافرها في  
مواد  على  املنتج  يحتوي  أال  مثل  املنتج  ه��ذا 
ممنوعة طبقاً للمواصفة القياسية السعودية 
رقم 2005/1953م ) مستحضرات التجميل، 
اشتراطات السالمة ملستحضرات التجميل(، 
كما يجب أال حتتوي على السكروز أو أي مادة 
كربوهدراتية أخرى سريعة التخمر، وأن يكون 
متجانساً وخالياً من الكتل واألجسام الغريبة، 
فترة  خ��الل  يتخمر  أو  مكوناته  تنفصل  وأال 
الرقم  يتراوح  وأن  بها،  املسموح  الصالحية 
الهيدروجني )قياس احلموضة القاعدية( ما 
بني ) PH=0( إلى )PH=10(، وأن ال يزيد 
احملتوى الكلي للفلورايد عن 1500 جزء في 
املليون بالنسبة للكبار و500 جزء في املليون 
بالنسبة لألطفال،وال يزيد محتوى الرصاص 
يسبب  وأال  املليون  ف��ي  أج���زاء   5 ع��ن  الكلي 

ضرراً للصحة <
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أخالقيات المهنة

أ. د. خالد بن علي الوزان

واجبات الطبيب تجاه نفسه

إستشاري االستعاضة السنية الثابته واملتحركة وعضو
املجلس العلمي - كلية طب األسنان جامعة امللك سعود

أشرت في أكثر من مقال في سلسلة) أخالقيات املهنة( إلى أن 
وحلقة  وواجباتها،  املهنة  آداب  حولها  تدور  محاور  عدة  هناك 
اليوم سأخصصها لواجبات الطبيب جتاه نفسه، فكما أن على 
الطبيب واجبات وأخالق ينبغي أن يؤديها جتاه الغير فلنفسه 

عليه حقًا.
تهذيب النفس:

تهذيب النفس وتزكيتها أمر واجب على كل 
صلى  نبيه  سبحانه  الله  بعث  وق��د  مسلم، 
قال  كما  النفوس،  لتزكية  وسلم  عليه  الله 
ِإْذ  امْلُؤِمِننَي  َعلَى  اللُّه  َم��نَّ  }لََقْد  سبحانه: 
َعلَيِْهْم  يَتْلُو  أَنُفِسِهْم  ْن  مِّ َرُس��والً  ِفيِهْم  بََعَث 
ْكَمَة َوِإن  يِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َواحْلِ آيَاِتِه َويَُزكِّ
ِبنٍي{ )آل عمران:  َكانُواْ ِمن َقبُْل لَِفي َضالٍل مُّ
164(، وبني سبحانه أن املفلح هو من يزكي 
اَها  نفسه كما قال عز وجل: }َونَْفٍس َوَما َسوَّ
0 َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها 0 َقْد أَْفلََح َمن 
اَها{)الشمس:  َدسَّ َمن  َخاَب  َوَقْد   0 اَها  َزكَّ
ال��ن��ف��س،  ت��زك��ي��ة  ف���ي  ف���ال���ف���الح   ،)10-7
واخلسران في إهمالها وتركها بدون تزكية 
العنان في أن تقترف  لها  وتهذيب، فيُترك 
ل  وحُتصِّ تشاء،  ما  واملخالفات  الذنوب  من 

من الشهوات ما تهوى دون محاسبة.
وتزكية النفس ليس أمراً سهاًل، بل يحتاج 
إلى صبر ومصابرة ومجاهدة طويلة، وعلى 
تهذيب  تلقاء  بواجبه  يضطلع  أن  الطبيب 
نفسه،  فالنصوص الشرعية دلَّت على أّن 
يدل  مما  تصرفاته،  عن  مسؤول  اإلن��س��ان 
وطبعه  سلوكه  ف��ي  مه  حتكِّ إمكانية  على 
منها. قال تعالى:  وترويض ما كان جامحاً 
}كلُّ نَْفٍس مبا كَسَبْت رهينٌة{ )املدثر:38(، 
وق���ال: }ق��ْد أف��لَ��َح َم��ْن َزّك��اه��ا، وق��ْد خ��اَب 
َم��ْن َدّس��اه��ا{)ال��ش��م��س:9-10(. وق��د وعد 
الله عز وجل أْن يعني كل من جاهد نفسه 
على املنهج الرباني الذي أتى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: }واّلذيَن 

مَلََع  اللَه  وإّن  ُسبُلَنا،  لَنَهِديَنَّهم  جاهدوا فينا 
ِْسننَي{ )العنكبوت:69(، وأجمل رسول  احمْلُ
الله صلى الله عليه وسلم أمر تهذيب النفس 
ورياضتها مبا أُوتي من جوامع الكلم، فقال: 
بالّتَحلُِّم،  احِللُم  وإّنا  بالّتعلُِّم،  الِعلُم  »إّنا 
الّشرَّ  يَ��ّت��ِق  وَم��ن  يُعَطُه،  اخليَر  يَتحرَّ  وَم��ن 
يُوَقُه« )أخرجه الدارقطني واخلطيب، وهو 

حديث حسن(.
ويحسن هنا التأكيد على أموٌر منها: 

على  ن��ف��س��ه  ال��ط��ب��ي��ب  ي����روض  أن  األول: 
يتاح  مبا  فيكتفي  الله،  رزَق��ه  مبا  القناعة 
ل��ه م��ن م���اٍل ح���الٍل، ف��ال يتطلّع إل��ى جمع 
أداء  أو  م��وارده��ا  إل��ى  النظر  األم���وال دون 
إلى  االنتباه  وعليه  في مصادرها،  حقوقها 
الطب  مهنة  تنزه  التي  األخالقية  األس��س 
اب��ت��زاز أو  ع��ن أي اس��ت��غ��الل أو ج��ش��ع أو 
تضمن  وقد  الطرق.  من  طريقه  بأي  غش 
نظام مزاولة املهن الصحية اجلوانب املالية 
واإلعالن واجلزاءات املتعلقة بها، مما يجب 

على الطبيب أخذه في عني االعتبار.
الثاني: أن يكبح جلام لسانه ويروض كالمه 
حتى ال يتكلّم إال بخيٍر أو يصمت، قال صلى 
الله عليه وسلم: »من كان يؤمن بالله واليوم 
)أخرجه  ليسكت«  أو  خ��ي��راً  فليقل  اآلخ��ر 
جتنب  الطبيب  فعلى  وم��س��ل��م(،  ال��ب��خ��اري 
الوقوع في أعراض الزمالء، وأكل حلومهم، 
مكانتهم  من  االنتقاص  أو  عوراتهم،  وتتبع 
اإلش��اع��ات  ت��ردي��د  أو  األدب��ي��ة،  أو  العلمية 
التي تسيء إليهم، وغير ذلك مما نهى عنه 
ديننا احلنيف بشأن كل مسلم؛ فكيف مبن 

تربطه بهم عالقة خاصة تقتضي االحترام 
والتعاون.

على  نفسه  الطبيب  يجاهد  أن  الللثللالللث: 
قضاء حوائج الناس، ومسح آالمهم، وتفريج 
ُكربَهم، وأن يزكي نفسه من أمراض الكبر 
والعجب بالنفس أو االغترار بها، وأن يسمو 
بنفسه عن ارتكاب كّل ما ال يليق به ومبهنته 
من أعمال وخصال تسيء لسمعته وسمعة 
مهنته، من خداع في العمل وَخلف للمواعيد، 
وكذب وتزييف، وادعاء ما ال يعرف، وغير 

ذلك من املعايب.
الرابع: أن يحمل نفسه على االجتهاد في 
وذلك  العمل؛  واتقان  املعرفة  وطلب  الّتعلّم 
الله  وّف��ق��ه  َم��ن  إال  النفس  على  ثقيل  أم��ر 

تعالى.
إياك وتضييع الصالة:

على الطبيب أن يأخذ نفسه بالعزمية في 
تأدية ما فرض الله عليه، وأن يحرص على 
أن ال يكون عمله مانعا له عن تأخير أداء 
فرائض الله، فضاًل عن أن يتخذها ذريعة 
الفرائض، وعليه أن يستحضر دوما  لترك 
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ما  إال  لإلنسان  ليس  }وأن  تعالى:  ق��ول��ه 
يجزاه  ث��م  ي���رى.  وأن سعيه س��وف  س��ع��ى. 
اجلزاء األوفى{ )النجم:39-41(. وباملقابل 
اإلسعافية  للحاالت  لالستجابة  يتهاون  أال 

متذرعاً بأداء الفرائض.
اإلخالص:

على الطبيب أن يستحضر النية الصاحلة، 
واإلخالص لله أثناء ممارساته املهنية، حتى 
يؤجر على كل جهد يبذله، فالطبيب املسلم 
يتقرب إلى الله باإلحسان للمرضى، والبد 
لألعمال من نية، قال صلى الله عليه وسلم: 
»إنا األعمال بالنيات، وإنا لكل امرئ ما 
الصحيحني(،  في  حديث  من  )ج��زء  ن��وى« 
والب��د من اإلخ��الص لله قال تعالى: }وما 
الدين  له  الله مخلصني  ليعبدوا  إال  أُم��روا 

حنفاء ...اآلية{ )البينة:5(
االعتناء املظهر:

ي��ع��ت��ن��ي مب��ظ��ه��ره دون  ال��ط��ب��ي��ب أن  ع��ل��ى 
ملبسه  ي��ك��ون  أن  على  فيحرص  إس����راف، 
ح��س��ن��اً ورائ��ح��ت��ه ح��س��ن��ة ق���ال ص��ل��ى ال��ل��ه 
عليه وسلم: »إن الله جميل يحب اجلمال« 
أن  والش��ك  )أخرجه مسلم في صحيحه(، 
إهمال ذلك يؤثر سلباً على عالقة الطبيب 

مبرضاه وزمالء مهنته.

أن  بالطبيب  يحسن  فإنه  أخ��رى  جهة  من 
يتجنب ما يُسّمى بخوارم املروءة وإن كانت 
أثناء  العلكة  كمضغ  شرعاً،  م  حُت��رَّ لم  مما 
العمل، أو قّصات الشعر الغريبة، أو لبس ما 
يُستغرب من أنواع املالبس الشاذة اجتماعياً 

وإن كانت مقبولة في بلدان أخرى.
احترام املعايير العامة واخلاصة:

مب���ا أن امل��ج��ت��م��ع مي��ن��ح ال��ط��ب��ي��ب م��ك��ان��ة 
فباملقابل  ت��ق��دم،  ك��م��ا  خ��اص��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
يتوقع املجتمع من الطبيب االلتزام مبعايير 
فعليه  ول��ذا  تصرفاته،  في  عالية  أخالقية 
والبعد  لألخالق  العامة  باملعايير  االل��ت��زام 
عن مواطن الشبه حتى ال يظن به السوء، 
التي  العامة  األنظمة  احترام  عليه  أن  كما 
ال  حتى  املختلفة  الدولة  مؤسسات  تُِقّرها 
على  ب��ذل��ك  فيؤثر  م��س��اءل��ة،  إل��ى  يتعرض 

سمعته وسمعة مهنته. 
يحيط  أن  الطبيب  على  أخ��رى  ناحية  من 
مهنته  تنظم  التي  اخلاصة  باألنظمة  علماً 
ويلتزم بها وأن يأخذ التراخيص الالزمة من 

أجل ممارسة مهنته.
االجتهاد في طلب العلم:

على الطبيب أن ال يتوقف عن طلب العلم 
أو  املستمرين،  والقراءة  من خالل اإلطالع 

وامل��ؤمت��رات  وال���ن���دوات  ال����دورات  بحضور 
احمللية والعاملية، وأن يدرك أهمية التعليم 
الذاتي في تطوير املعلومات واملهارات، وأن 
وأن  املسؤولية جتاه تطوير نفسه  يستشعر 
ال ينتظر غيره ليقوم بهذه املهمة، وأن يأخذ 
أم��وره سواء  كل  في  واملثابرة  باجلد  نفسه 
فيما يعود على نفسه أو مريضه أو مهنته 

أو جهة عمله أو مجتمعه بالنفع.
املجال  ه��ذا  في  إليه  التنبيه  يحسن  ومم��ا 
األخذ في عني االعتبار االنتماء للجمعيات 
العلمية في مجال التخصص، ملا لها من أثر 

طيب على اتصاله العلمي بتخصصه.
حافظ على صحتك:

صحة الطبيب استثمار مهم للمجتمع ينبغي 
احملافظة عليه، ولذا على الطبيب أن يهتم 
بصحته اجلسدية والنفسية فهي من أثمن 
ما يجب على اإلنسان احملافظة عليه، وملا 
بالغ على ج��ودة ما يقدمه من  أثر  لها من 

خدمات ملرضاه ومهنته ومجتمعه. 
ومن األهمية مبكان حماية الطبيب لنفسه 
من األخطار احملتملة أثناء ممارسته املهنية، 
وأن ال يتساهل في أخذ أي احتياطات متنع 
املخاطرة  يتجنب  وأن  ذل���ك،  م��ن  تقلل  أو 
ملخاطر  تعرضه  قد  ب��إج��راءات  القيام  في 

محتملة. 
كافة اإلج���راءات  الطبيب  أخ��ذ  ذل��ك  وم��ن 
الالزمة لوقاي����ة نفس��ه من األمراض املعدية، 
باللقاحات  نفسه  حت��ص��ني  ذل���ك  وي��ش��م��ل 
عند  امل��ع��اجل��ة  إل���ى  يسعى  وأن  امل��ع��ت��م��دة، 
املريض  على سالمة  يؤثر  قد  مبا  إصابته 

أو املجتمع.
أيضاً على الطبيب أن يطلب املساعدة من 
زمالء املهنة األكفاء في حل مشكالته التي 
تؤثر سلباً على اخلدمة التي يقدمها ملرضاه 

أو مجتمعه أو مهنته.
مراجع:

1-نظام مزاولة املهن الصحية، 1426ه�.
إرش��ادي  دليل  الطب،  مهنة  2-أخ��الق��ي��ات 
السعودية  الهيئة  الصحيني،  للممارسني 
ط2،  ال���ري���اض،  ال��ص��ح��ي��ة،  للتخصصات 

1424 ه� <
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أنشطة الجمعية

األنشطة العلمية للجمعية السعودية لطب 
األسنان للفترة القادمة

من فبراير إلى يونيو 2008 م

وإص��الح  زراع��ة  لقاء علمي في تخصص  > عقد 
ي���وم ال��س��ب��ت 9 ص��ف��ر 1429 ه�  األس���ن���ان وذل����ك 
املوافق 16 فبراير 2008 بفندق مريديان - اخلبر. 

املتحدثون د. خالد العلي، د. خالد احلمدان.
> تخصص عالج أمراض الفم وذلك يوم األربعاء 
13 صفر 1429ه� املوافق 20 فبراير 2008م بقاعة 
املؤمترات - بفندق انتركونتيننتال بجدة. املتحدثون 

د. سحر بخاري، د. راضية احلازمي.
> عقد لقاء علمي والذي ينظمه النادي السعودي 
لتشخيص وطب أمراض الفم بالتعاون مع اجلمعية 
 14 اخلميس  ي��وم  وذل��ك  األسنان  لطب  السعودية 
املوافق 21 فبراير 2008 م بكلية  صفر 1429 ه� 
طب األسنان بامللز - الرياض . املتحدثون 

أ.د مجدي كامل، د. منال الشدي.

ي��وم األرب��ع��اء 20 صفر  > عقد لقاء علمي وذل��ك 
ب��ق��اع��ة  2008م  ف��ب��راي��ر   27 امل���واف���ق  1429ه������� 
احملاضرات – مستشفى امللك خالد املدني مبنطقة 

تبوك د. أنور عبد القادر.
> عقد لقاء علمي شهري  وذلك يوم األربعاء 27 
صفر 1429ه� املوافق 5 مارس 2008م مبستشفى 
املتحدثون  ج��ازان   - احملاضرات  قاعة  فهد  امللك 

دكتور مصطفى حسن - دكتور إميان العنان��ي -
د. منى كميل . 

> املشاركة في تنظيم املؤمتر العاملي الثاني بجامعة 
امللك عبدالعزيز والتاسع عشر للجمعية السعودية 
ل��ط��ب األس��ن��ان ألب��ح��اث وت��ق��ن��ي��ات ط��ب وج��راح��ة 
األسنان خالل الفترة من 2- 5 ربيع األول 1429ه� 
املوافق 10-13 مارس 2008م بفندق هيلتون جدة.

بتبوك”  واألس��ن��ان  الفم  لطب  الرابعة  “ال��ن��دوة   <
أبريل 2008م.

> عقد لقاء علمي وذلك يوم األربعاء 23 جمادى 
بقاعة  2008م  مايو   28 امل��واف��ق  1429ه����  األول���ى 
احملاضرات – مستشفى امللك خالد املدني مبنطقة 

تبوك د. خالد الكندي، د. عبد املجيد ماجد.
األربعاء 21 جمادى  يوم  وذل��ك  لقاء علمي  >عقد 
بقاعة  2008م  يونيو   25 املوافق  1429ه���  اآلخ��رة 
احملاضرات – مستشفى امللك خالد املدني مبنطقة 

تبوك د. محمد الشاطر، د. مصطفى عفيفي
> تنظم اجلمعية السعودية لطب األسنان بالتعاون 
مع املديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة تب�وك 
 30-28 املوافق  الثاني  ربيع   24-22 بتاريخ  وذلك 

أبريل 2008م .

برنامج التعليم المستمر من الفترة ) 30 يناير -  25 يونيو  2008 (   فرع الجمعية 
السعودية لطب األسنان بمنطقة تبوك

Date Presenters Specialty Presentatations

Jan 30 - 2008 Dr.Nadia M. Farrag Pedo 1) Pulpotomy medicaments used in 
pediatric dentistry (Review).

Dr.Nadia M. Farrag Pedo 2) Motivating factors in the demand of 
dental services.

Feb 27- 2008 Dr. Anwar M. Abdulkader Endo 1) Clinical application of MTA.

Ortho 2) Anchorage.

Mar-2008 The 19th  Saudi International Dental Congress( March 10, -13 - 2008, Jeddah)        

Apr-2008 The 4th Tabuk Dental Symposium ( April 28 - 30,2008, Tabuk)

May 28 - 2008  Dr. Khalid A. Al Kindy Endo
1) Clinical decision of re- endodontic 
treatment

Dr.AbdElmagid A.Megahed 
Endo 2) Pulp pathology.

June 25 - 2008 Dr.Mohammed A .El Shater Oral Surg 1) Distraction osteogenesis.

     Dr. Moataz M . Afifi Oral Surg 2) Management of oroantral fistula.
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جدول المحاضرات اإلسبوعية لمنطقة جازان 
1429هـ  -   2008 م

SUBJECTS TIME DATE SPEAKERS
1 Anterior Veneer restoration 08 : 09 1429/1/5 Dr. Hussein A. Alattas  
2  Advances in composite restoratives 08 : 09 1429/1/12  Dr. Khalid M.     

Abdelaziz
3 Dental health education 08 : 09 1429/1/19  Dr. Mona Awad   

Kamil
4 Posterior palatal seal 08 : 09 1429/1/26   Dr. Moustafa Hassan
5 Surgical Pathology in differential diagnosis 08 : 09 1429/2/4  Dr. Khaled A.A.         

Moustafa
6 Surgical Orthodontic 08 : 09 1429/2/11 Dr. Aghiad M.Jawad
7  Gingival retraction for impression of fixed

prosthesis 08 : 09 1429/2/18  Dr. Iman Abou-   
serea Alanany

8 Pain control 08 : 09 1429/2/25  Dr. Mohamed      
Abdul aziz

9 Oroantral fistula management 08 : 09 1429/3/2  Dr. Magd Eldin         
Mahmoud

10 Biological aspects of fixed Prosthodontics 08 : 09 1429/3/9  Dr. Sameer           
 Zaidan

11 .Access cavity preparation for R.C.T 08 : 09 1429/3/16  Dr. Hussein A.   
Alattas

12 Principals of adhesion 08 : 09 1429/3/23  Dr. Khalid M.     
Abdelaziz

13 Gingival disease in childhood 08 : 09 1429/4/1  Dr. Mona Awad   
Kamil

14 Mouth preparation for complete denture 08 : 09 1429/4/8 Dr. Moustafa Hassan
15 Cleft Lip & Cleft Palate 08 : 09 1429/4/15 Dr. Aghiad M.Jawad
16 Infection control 08 : 09 1429/4/22  Dr. Mohamed      

Abdul aziz
17 Laser & its application 08 : 09 1429/4/29  Dr. Iman Abou-    

serea Alanany
18 Impacted teeth management 08 : 09 1429/5/7  Dr. Magd Eldin     

Mahmoud
19 Cauliflower-like growth of oral cavity 08 : 09 1429/5/14  Dr. Khaled A.A.     

Moustafa
20 Endodontic mishaqs 08 : 09 1429/5/21 Dr. Hussein A. Alattas
21

Bonding to the tooth structure 08 : 09 1429/5/28  Dr. Khalid M.      
Abdelaziz

22  Treatment planning for replaced missing
teeth 08 : 09 1429/6/5  Dr. Sameer           

Zaidan
23  Oral manifestation of systemic Lupus

Erythematosus 08 : 09 1429/6/12  Dr. Mona Awad   
Kamil

24 Selection of cases for Endodontic treatment 08 : 09 1429/6/19  Dr. Mohamed      
Abdul aziz

25
Hospital Dentistry 08 : 09 1429/6/26  Dr. Iman Abou-   

serea Alanany
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> املشاركة العلمية في امللتقى السنوي لالحتاد العاملي 
لطب األسنان fdi  دبي 2007 واملنعقد في الفترة من 
12- 15 شوال 1428ه� املوافق 24-27 أكتوبر2007م 

مبدينة دبي. املتحدث د. حسان حلواني.
للوقاية من  التوعوي  > املشاركة في تنظيم األسبوع 
أمراض الفم واألسنان ملنسوبي وطالب جامعة امللك 
سعود والذي تنظمه كلية طب األسنان – جامعة امللك 
سعود بالتعاون مع اجلمعية السعودية لطب األسنان 
خالل الفترة من 16-19 شوال 1428ه� املوافق 28-
امللك  بجامعة  الرئيسي  بالبهو  2007م  أكتوبر   31
شوال   25-23 من  الفترة  وخ��الل  بالدرعية.  سعود 
1428ه� املوافق 4-6 نوفمبر 2007م مبركز الطالبات 

بعليشة.
> املشاركة في »املؤمتر األول العاملي لزراعة األسنان« 
التخصصي  فيصل  امللك  مستشفى  ينظمه  وال���ذي 
وم��رك��ز األب��ح��اث ب��ال��ري��اض ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلمعية 
 20  -18 من  الفترة  خالل  األسنان  لطب  السعودية 
نوفمبر   1  – أك��ت��وب��ر   30 امل���واف���ق  ش����وال 1428ه������ 

2007م.
> املشاركة في املؤمتر األردني الدولي األول لزراعة 
األسن��ان واملنعق��د خ��الل الفت��رة من 31 أكتوب�ر إلى 

2نوفمبر 2007م بفندق موفنبك البحر امليت.
> عقد لقاء علمي في تخصص طب أسنان األطفال 
وذل��ك ي��وم األرب��ع��اء 19 ش��وال 1428ه���� امل��واف��ق 31 
مستشفى امللك  أكتوبر 2007م بقاعة احملاضرات – 
سليمان  د.  املتحدث  ت��ب��وك.  مبنطقة  امل��دن��ي  خالد 

التميمي.
الفم  لصحة  الثانية  الندوة  في  العلمية  املشاركة   <
واملنعقدة  اخلليجي  التعاون  مجلس  ب��دول  واألسنان 
على  2007/11/5م  امل��واف��ق  1428/10/24ه������  ي��وم 
لطب  الثاني  الدولي  الرياض  لقاء  فعاليات  هامش 
ال��ري��اض  كلية  نظمته  وال����ذي  وال��ص��ي��دل��ة  األس��ن��ان 
ل��ط��ب األس��ن��ان وال��ص��ي��دل��ة خ���الل ال��ف��ت��رة م��ن 24-
بفندق  5-2007/11/7م  املوافق  1428/10/26ه����� 

الرياض انتركونتيننتال. املتحدث د. حسان حلواني.
الثالثة لطب  الندوة السنوية  العلمية في  > املشاركة 
األسنان بعنوان )الطرق احلديثة في وقاية األسنان( 
القصيم  مبنطقة  األسنان  طب  إدارة  نظمتها  والتي 
يوم األربعاء 1428/10/26ه� املوافق 2007/11/7م 

 أنشطة الجمعية السعودية لطب األسنان
 خالل الفترة من  أكتوبر 2007- يناير 2008م

مب��س��ت��ش��ف��ى ال������رس ال����ع����ام. امل���ت���ح���دث د. س��ع��ود 
العجاجي.

األس��ن��ان  ال��س��ادس ألط��ب��اء  العلمي  ال��ل��ق��اء  >  عقد 
بجازان وذلك يوم األربعاء 26 شوال 1428ه� املوافق 
ج��ازان.   – فهد  امللك  2007م مبستشفى  نوفمبر   7
املتحدثون  د. خالد عبدالعزيز، د. خالد مصطفى، 

د. مصطفى حسن، د. أشرف طه.
اص��الح  ف��ي تخصص  ش��ه��ري  ل��ق��اء علمي  ع��ق��د   <
األسنان وع��الج اجل��ذور وعصب األسنان وذل��ك يوم 
األحد 1 ذو القعدة 1428ه� املوافق 11 نوفمبر2007م 
بفندق وسنت - جدة. املتحدث�ون د. هن��اء جمج���وم، 

د. خالد بالطو.
في  وذل���ك  األس���ن���ان  لفنيي  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ع��ق��د   <
الفترة من 12-13 ذو القعدة 1428ه��� املواف��ق 22-
امللك  األسنان مبركز  معمل  في  2007م  نوفمبر   23
امللك  مبدينة  األس��ن��ان  وج��راح��ة  لطب  عبدالعزيز 

عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني - الرياض.
> عقد دورة تدريبية لفنيي األسنان وذلك في الفترة 
 27-25 املواف��ق  1428ه�����  ال��ق��ع��دة  ذو   17-15 م�ن 
امللك  األسنان مبستشفى  معمل  في  2007م  نوفمبر 

فيصل التخصصي ومركز األبحاث بجدة.
> عقد لقاء علمي في تخصص طب أسنان األطفال 
وج��راح��ة الفم واألس��ن��ان وذل��ك ي��وم األرب��ع��اء 18 ذو 
بقاعة  2007م  نوفمبر   28 امل��واف��ق  1428ه����  القعدة 
مستشفى امللك خالد املدني مبنطقة  احملاضرات – 
د. محمد  م��ح��م��د،  أس���ام���ه  د.  امل��ت��ح��دث��ون  ت���ب���وك. 

الشاطر.
> املشاركة العلمية في املؤمتر الرابع ملجلس جمعيات 
أطباء  جمعية  نظمته  ال��ذي  اخلليجي  األسنان  طب 
الفم واألسنان البحرينية املنعقد في الفترة من 18-
19 ذو القعدة 1428ه� املوافق 28-29 نوفمبر 2007م 
العربي،  الدين  املتحدثون د. عالء  البحرين.  مبملكة 

د. نبيل تالك.
السعودي  ال��ن��ادي  م��ع  بالتعاون  علمي  لقاء  عقد   <
مل��س��اع��دي ط���ب األس���ن���ان وأخ��ص��ائ��ي ص��ح��ة ال��ف��م 
واألسنان وذلك يوم اخلميس 19 ذو القعدة 1428ه� 
املوافق 29 نوفمبر 2007م بقاعة احملاضرات – كلية 
د.  املتحدثون  وال��ص��ي��دل��ة.  األس��ن��ان  لطب  ال��ري��اض 

شريف هالل، د. طالل بوخمسني.

> عقد لقاء علمي في تخصص طب أسنان األطفال 
الثالثاء 24 ذو  ي��وم  وذل��ك  واص��الح األسنان شهري 
بفندق  دي��س��م��ب��ر2007م   4 امل��واف��ق  القعدة 1428ه���� 
 ، الري��دي  نس���يبة  د.  املتحدث��ون  اخلبر.  مريديان- 

د. وليد العمري.
> ع��ق��د ورش����ة ع��م��ل ف��ي ت��خ��ص��ص ع���الج اجل���ذور 
القعدة  ذو  يوم اخلميس 26  وذل��ك  األسنان  وعصب 
مريديان  بفندق  ديسمبر2007م   6 املوافق  1428ه��� 
سعد  د.  القحطاني،  أحمد  د.  املتحدثون  اخلبر.   -

الشهراني.
> عقد كورس في تخصص زراعة األسنان بالتعاون 
مع شعبة األسنان بجمعية اإلم��ارات الطبية   وذلك 
يوم 26 ذو القعدة 1428ه� املوافق 6 ديسمبر 2007م 

بفندق شانغريال – دبي– اإلمارات العربية املتحدة.
> عقد لقاء علمي شهري في تخصص زراعة األسنان 
وذل��ك ي��وم األح��د 29 ذو القعدة 1428ه��� املوافق 9 
ديسمبر2007م بفندق وسنت - جدة. املتحدث د. علي 

الغامدي.
األس��ن��ان  ت��ق��ومي  ف��ي تخصص  ل��ق��اء علمي  ع��ق��د   <
ي��وم األرب��ع��اء 16 ذو احلجة 1428ه���� املوافق  وذل��ك 
مستشفى  26 ديسمبر 2007م بقاعة احملاضرات – 
امللك خالد املدني مبنطقة تبوك. املتحدث د. محمد 

اجلماز.
ومكافحة  التعقيم  ن���دوة   « تنظيم  ف��ي  امل��ش��ارك��ة   <
وبالتعاون  الصحية  البكاري  أكادميية  مع  ال��ع��دوى« 
املنورة  املدينة  الصحية مبنطقة  الشؤون  مديرية  مع 
وذلك خالل الفترة من 24 - 25 ذو احلجة 1428ه� 
في  احمل��اض��رات  بقاعة  2008م  يناير   3-2 امل��واف��ق 
كما  املنورة.  املدينة  األملاني في  السعودي  املستشفى 
الوزان،  بالقاء احملاضرات كل من: أ.د خالد  شارك 

أ. جميل األسمر. 
 Seetting up« األس��ن��ان  م��ؤمت��ر  ف��ي  امل��ش��ارك��ة   <
 ”2008 your Practice for Nitrous Oxide
الذي نظمه مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 

بجدة يوم 24 ذو احلجة 1428ه� املوافق 3 يناير 2008م. 
ألطباء  السابع  العلمي  اللقاء  تنظيم  في  املشاركة   <
األسنان بجازان مع إدارة طب األسنان بجازان وذلك 
يوم األربعاء 7 محرم 1429ه� املوافق 16 يناير 2008م 
ب��ج��ازان.    فهد  امللك  مستشفى   – امل��ؤمت��رات  بقاعة 

أنشطة الجمعية
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SAUDI DENTAL SOCIETY 7th REGIONAL DENTAL CLUB MEETING
JAZAN DENTAL CENTER PROGRAMME 12 - 12 - 2007     

مصط�فى،  خ�الد  د.  العطاس،  حسني  د.  املتحدثون 
د. منى كامل، د. أغيد جواد.

> عقد ورشة عمل في تخصص زراعة األسنان خالل 
الفترة من 30 ذو احلجة 1428ه� - 1 محرم 1429ه� 
املوافق 9-10 يناير 2008م مبركز امللك فهد للبحوث 
العلمية - جامعة امللك عبد العزيز بجدة. املتحدثون 
د. علي الغامدي، د. ياسر اخلياري، د. هاني نيازي.

3M في  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ة  > عقد ورش���ة عمل 
 11-10 م��ن  الفترة  خ��الل  األس��ن��ان  تقومي  تخصص 
يناير 2008م بفندق  املوافق 20-19  محرم 1429ه��� 
امل��ت��ح��دث��ون د. الرس  ج����دة.  احل��م��را س��وف��ي��ت��ي��ل – 

كريستنسن، د. علي حبيب حسن.
 3M بالتعاون مع شركة  > عقد سلسلة محاضرات 
ت��ق��ومي األس��ن��ان 11 م��ح��رم 1429ه����  ف��ي تخصص 
سوفيتيل  احل��م��را  بفندق  2008م  يناير   20 امل��واف��ق 

– جدة. املتحدث د. الرس كريستنسن.
 3M بالتعاون مع شركة  > عقد سلسلة محاضرات 
يوم 12 محرم 1429ه�  في تخصص تقومي األسنان 
املوافق 21 يناير 2008م بفندق هوليداي إن العليا– 

الرياض. املتحدث د. الرس كريستنسن.
> عقد لقاء علمي في تخصص عالج اجلذور وعصب 
األس��ن��ان وزراع����ة األس��ن��ان ي��وم 15 م��ح��رم 1429ه���� 

املوافق 24 يناير 2008م مبستشفى امللك فهد العام 
املنورة. املتحدثون د. خالد بالطو، د. هاني  باملدينة 

نيازي، د. علي الغامدي.
>  عقد لقاء علمي في تخصص طب أسنان األطفال 
وذلك يوم األربعاء 21 محرم 1429ه� املوافق 30 يناير 
خالد  امللك  مستشفى   – احملاضرات  بقاعة  2008م 

املدني مبنطقة تبوك. املتحدث د. نادية الفّراج.
اللثة وزراعة  > عقد لقاء علمي في تخصص عالج 
األسنان في يوم األحد 25 مح�رم 1429 ه� املواف��ق 
ال��ري��اض .  ب��ف��ن��دق ش��ي��رات��ون  ف��ب��راي��ر 2008 م   -3

املتحدثون أ.د نادر باباي، د. خليل العلي.

07:30 08:00 Registration

08:00 08:15 Opening Ceremony

08:15 09:15

Management of Dental trauma (1)
Dr. Hussein A. Alattas,BDS,SSC-ARD

Consultant in Restorative Dentistry

09:15 10:15

Management of  Dental trauma (2)
Dr. Hussein A. Alattas,BDS,SSC-ARD

Consultant in Restorative Dentistry

10:15 10:30 Snack

10:30 11:30
Differential diagnosis& management of denture (1)

Associated lesions (1) Dr. Khaled A.A. Moustafa, BDS,MSc,PHD.
Consultant in Oral and Dental Pathology.

11:30 12:30
Differential diagnosis& management of denture  Associated lesions (2) 

Dr. Khaled A.A. Moustafa, BDS,MSc,PHD.
Consultant in Oral and Dental Pathology.

12:30 01:30 Lunch and Prayer

01:30 02:30
Trigeminal neuralagia 

Dr. mona awad Kamil, FDS.RCS.CD-.
Periodontist

02:30 03:30
Space maintainer

Dr. Aghiad M. Jawad, BDS,MScD,PhD
Orthodontist
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بقلم: الدكتور/ محمد بن حنيظل اجلماز
�سنان مني العام للجمعية اخلليجية لطب الأ    الأ

�سنان  مني املكلف ملجل�س جمعيات طب الأ الأ

لدول جمل�س التعاون اخلليجي )�سابقا( 

m.h.aljammaz@hotmail.com

الجمعية الخليجية لطب األسنان 
 التاريخ والواقع والتطلعات

بدأت فكرة التجمع اخلليجي من مملكة البحرين 
ال��دك��ت��ور/ ص��الح م��ال الله  مبقترح م��ق��دم م��ن 
بقوة  الطبية  اخلدمات  قائد  وتبناها  األنصاري 
الدفاع البحرينية آنذاك الشيخ الدكتور/ محمد 
املؤمتر األول جلمعية  أثناء  بن عبدالله اخلليفة 
الفت��رة  ف��ي  البحرينية  واألس��ن��ان  ال��ف��م  أط��ب��اء 
21-23 أبريل 1998م. وقد كان من ثمرات ذلك 
لقاءات الحقة ومنها عقد املؤمتر األول للجمعيات 
اخلليجية مع املؤمتر الثالث جلمعية أطباء الفم 
يناير   30-28 الفترة  ف��ي  البحرينية  واألس��ن��ان 
2003م. أعقبه املؤمتر الثاني مع املؤمتر احلادي 
عشر جلمعية أطباء األسنان الكويتية في الفترة 
مارس   15-13 املوافق  1425ه���  محرم   23-21
ملجلس  أميناً  بصفتي  حضرته  وال���ذي  2004م 
آنذاك،  األسنان  لطب  السعودية  اجلمعية  إدارة 
التي  الصعوبات  مناقشة  وبشفافية  متت  وفيه 
يواجهها التجمع اخلليجي والتي تعيق استمراره 
أهمها  نقاط  عدة  في  أسبابها  اختصار  وميكن 
يراعي  التجمع  لهذا  نظامي  غطاء  وج��ود  ع��دم 

لطب  اخلليجية  اجلمعية  لن�ساأة  التاريخي  ال�سرد  ن�ستعر�س  اأن  قبل 

اإدارات  ملجال�س  ال�سادقة  اجلهود  ذكر  الوفاء  منطلق  من  اأنه  نرى  �سنان  الأ

اأطباء  اأطباء وم�ساعدي  اجلمعيات اخلليجية املحلية نحو حتقيق تطلعات 

اأهم  ومن  العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  �سنان  الأ وفنيي 

للخليجيني يف جمال طب  اإيجاد جتمع خليجي علمي ومهني  التطلعات  هذه 

�سنان. فمنذ ع�سرة اأعوام م�ست تبنت اجلمعيات املحلية يف دول املجل�س  الأ

اإقامة اأن�سطة علمية م�سرتكة مب�سمى يوم علمي بني تلك الدول، وكذلك تبادل 

املحا�سرين اأثناء املوؤمترات وور�س العمل املحلية و�سوًل اإىل ت�سكيل اأمانة 

عامة للجمعيات اخلليجية مل تاأخذ الطابع الر�سمي يف ذلك الوقت من حيث 

�سهار ولكنها تعك�س الرغبة ال�سادقة باإيجاد هذا التجمع. التاأ�سي�س والإ

تقـرير
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التأكيد على أهمية 
توثيق الصلة بين 

الجمعيات الخليجية 
المحلية أهم قرارات 

االجتماع األول لجمعية 
طب األسنان

لعدم  إضافة  املجلس  دول  كافة  وأنظمة  قوانني 
متفق  كسياسة عمل  واضحة  ورؤي��ة  آلية  وج��ود 
مت  وق��د  وش��ام��ل.  مشترك  خليجي  لعمل  عليها 
طرح ضرورة أن يبدأ العمل اخلليجي مستقبال 
من  واالت��ف��اق  االستمرارية  يكفل  رسمي  بشكل 
إلدارات  واملستقبلية  احل��ال��ي��ة  امل��ج��ال��س  خ��الل 
قبل  م��ن  وذل���ك  احمل��ل��ي��ة  اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ات 
األسنان  لطب  السعودية  اجلمعية  إدارة  مجلس 
برئاسة سعادة  املاضية )2004-2007م(  للدورة 
تالك، الرجل  الدكتور/ يوسف بن فؤاد  األستاذ 
وبشهادة  ل��ألم��ام  اخلليجي  بالعمل  دف��ع  ال���ذي 
بالسير  االتفاق  مت  حيث  اخلليجية،  اجلمعيات 
بسياسة »اخلطوة خطوة واملتفق عليها وباإلجماع 
الرسمية  املوافقات  أخ��ذ  مع  األش��ق��اء«  قبل  من 
نحو حتقيق تطلعهم بإيجاد كيان خليجي يحمل 

الطابع الرسمي.
لطب  السعودية  اجلمعية  إدارة  ملجلس  ك��ان  ثم 
وبشهادة  اآلخر  الريادي  ال��دور  املذكور  األسنان 
امل��ب��ادرة  ف��ي أخ���ذ زم���ام  اجل��م��ع��ي��ات اخلليجية 
ي��راع��ي  ووض��ع��ه��ا ف��ي امل��س��ار الصحيح وال����ذي 
تنظيم  مت  حيث  بلدها،  في  جمعية  كل  ظ��روف 
بصفة  األس��ن��ان  لطب  األول  اخلليجي  امل��ؤمت��ر 
انفرادية وغير مرتبط باملؤمترات احمللية وحتت 
لطب  األول  العلمي  اخلليجي  اللقاء   « مسمى 
األسنان » بتاريخ 12 شعبان 1425ه� املوافق 30 
العربية  باململكة  اخلبر  مبدينة  2004م  سبتمبر 
امللكي  السمو  صاحب  رعاية  وحت��ت  السعودية 
أمير املنطقة الشرقية مبشاركة كافة اجلمعيات 
ومحاضرين.  إداري���ني  م��ن  ب��وف��وده��ا  اخلليجية 
ونظراً ملا لقيه هذا املؤمتر من جناح وقبول من 
اخلليجية  األس��ن��ان  ط��ب  جمعيات  ممثلي  قبل 
السعودية  اجلمعية  ت��ق��وم  ب��أن  أوص���وا  وال��ذي��ن 
لينتقل  يليه  الذي  بالعام  الثانية  للمرة  بتنظيمه 
بإيجاد  العمل  لباقي دول املجلس، مع  بعد ذلك 
آلية نظامية توصل إلى إشهار وتسجيل التجمع 

اخلليجي. 
بتنظيم  فعلياً  اخلليجي  التجمع  ه��ذا  وت��رس��خ 
املؤمتر اخلليجي الثاني في مدينة اخلبر وحتت 
شوال   12-10 الفترة  في  الكرمي  سموه  رعاية 
2005م، حيث  نوفمبر   14-12 املوافق  1426ه��� 
ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام��ش��ه االج��ت��م��اع األول ال��رس��م��ي 
)ممثلي  األس���ن���ان  ل��ط��ب  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  للجمعية 

اجلمعيات اخلليجية( بتاريخ 11 شوال 1426ه� 
املوافق 13 نوفمبر 2005م.

ومن أهم قرارات االجتماع األول:
- التأكيد على أهمية توثيق الصلة بني اجلمعيات 

اخلليجية احمللية.
- العمل على إيجاد أمانة عامة نظامية للتجمع 

اخلليجي.
- العمل على إعداد الئحة منظمة لألمانة العامة 
العامة  األم��ان��ة  مظلة  حت��ت  اخلليجي  للتجمع 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وقد أوكلت 
اجلماز  حنيظل  بن  محمد  للدكتور  املهمة  ه��ذه 
محاضر  وتوثيق  ب��إع��داد  تكليفه  إل��ى  باإلضافة 

االجتماعات اعتباراً من هذا االجتماع.
وبشكل سنوي  دوري��اً  اخلليجي  املؤمتر  ينتقل   -
بني دول املجلس في السنوات الالحقة )اإلمارات 
2008م  الكويت   – 2007م  البحرين   – 2006م 

– السعودية 2009م – عمان 2010م(.
- املوافقة على فكرة وجود راعي رسمي للمؤمتر 

اخلليجي لطب األسنان لألعوام القادمة.
وف���ي االج��ت��م��اع ال��ث��ان��ي ال��رس��م��ي وال����ذي عقد 
بتاريخ 4 ذو القعدة 1426ه��� املوافق 6 ديسمبر 
م��ؤمت��ر جمعية  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام��ش  ع��ل��ى  2005م 
أطباء الفم واألسنان البحرينية الرابع كان هناك 
ومت  الوليد  اخلليجي  الكيان  الستحداث  اجماٌع 
آنذاك مبسمى » مجلس جمعيات  اإلعالن عنه 
اخلليجي«  التعاون  مجلس  ل��دول  األس��ن��ان  طب 
االجتماع  وك��ذل��ك مت  امل��ؤمت��ر.  افتتاح  ف��ي حفل 
سيجنال   – يونيليفر  العربية  الشركة  ممثل  مع 
رعاية  بخصوص  للمؤمتر«  الرسمي  »ال��راع��ي 

املؤمتر اخلليجي. 

ومن أبرز قرارات االجتماع الثاني:
حتديد محتويات الالئحة من مواد وبنود وفقرات 

وباإلجماع.
- اختيار الدكتور/ محمد اجلماز وبإجماع الوفود 
اخلليجية ملنصب »األمني املكلف ملجلس جمعيات 

طب األسنان لدول مجلس التعاون اخلليجي«.
- ت��س��م��ي��ة امل���ؤمت���ر ال���ق���ادم ب���� »م���ؤمت���ر مجلس 

جمعيات طب األسنان اخلليجي«.
مدينة  ف��ي  للمجلس  ال��ث��ال��ث  االج��ت��م��اع  وع��ق��د 
الرياض باململكة العربية السعودية بتاريخ 29 ذو 
وكان  يناير 2006م  املوافق 29  احلجة 1426ه��� 
على هامش املؤمتر السعودي العاملي السابع عشر 
لطب األسنان خالل الفترة 28 ذواحلجة 1426 
- 2 محرم 1427ه� )28-31 يناير 2006م(. وفي 
التعليم  وزي��ر  رع��اه معالي  وال��ذي  االفتتاح  حفل 
العالي الدكتور/ خالد العنقري وبحضور معالي 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك س��ع��ود األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور/ 
هذا  ع��ن  أي��ض��ا  اإلع���الن  مت  الفيصل  عبدالله 

املجلس واملؤمتر اخلليجي.

وأهم قرارات االجتماع الثالث:
امل��ص��ادق��ة وب��اإلج��م��اع ع��ل��ى ال��الئ��ح��ة امل��ذك��ورة 

بالصيغة املرفقة باالجتماع.
- يستمر حضور األشقاء من سلطنة عمان ودولة 
قطر بحضور اجتماعات املجلس بصفة مراقب 
جمعيات  تأسيس  إج���راءات  م��ن  االنتهاء  حل��ني 

طب األسنان لديهم.
سيجنال  يونيليفر  العربية  الشركة  اعتماد   -
راعياً رسمياً للمؤمتر اخلليجي لألعوام اخلمسة 

القادمة.
وف���ي االج��ت��م��اع ال��راب��ع ال���ذي ع��ق��د ف��ي مدينة 
امل��واف��ق 1 مارس  دب��ي بتاريخ 1 صفر 1427ه���� 
اإلم��ارات  مؤمتر  فعاليات  هامش  على  2006م 
الدولي لطب األسنان رحب املجتمعون باألشقاء 
العمانيني ممثلي الرابطة العمانية لطب األسنان 
والذين أصبحوا أعضاًء في املجلس. كما ناقش 
على  أدائ��ه وصالحياته  تطوير  موضوع  املجلس 
ضوء اإلجنازات املتميزة التي حققها في الفترة 
ال��س��اب��ق��ة وال��ت��ي حت��ق��ق��ت ب��ال��ع��زمي��ة ال��ص��ادق��ة 
رأى  حيث  األشقاء  قبل  من  ال��دؤوب  واالجتهاد 
مخاطبة  ف��ي  بالبدء  األوان  آن  أن��ه  املجتمعون 
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الللسللعللوديللة. الللعللربلليللة  اململكة  اخلللبللر-   – )2004/9/30م(  1425/8/16هلللللللل  األول:  املللؤمتللر 

املؤمتر الثاني :      10-1426/10/12هل )12-2005/11/14م( - اخلبر – اململكة العربية السعودية.

املتحدة. العربية  اإلمللارات   – دبي   - )24-2006/11/26م(  3-1427/11/5هلللل  الثالث:  املؤمتر 

البحرين. مملكة   - املنامة   – )28-2007/11/29م(  18-1428/11/19هلللللللل  الللرابللع:  املللؤمتللر 

اللللللكلللللويلللللت. دولللللللللللللة   – 2008م(  )نلللللوفلللللملللللبلللللر  1429هللللللللللللللللل  اخللللللللللاملللللللللس:  املللللللللؤمتللللللللر 

الللللسللللعللللوديللللة. الللللعللللربلللليللللة  امللللملللللللكلللة   – )2009م(  1430هللللللللللللل  الللللللللسللللللللادس:  املللللللؤمتللللللر 

علللللللملللللللان. سلللللللللللللطللللللنللللللة   - )2010م(  1431هللللللللللللللللللللللللل  الللللللللللسللللللللللابللللللللللع:  امللللللللللللؤمتلللللللللللر 

الجدول الزمني للمؤتمر الخليجي لطب األسنان كما يلي:

اجلهات الرسمية املختصة في دول املجلس من 
القيادات السياسية  أجل احلصول على موافقة 
ومقر  عامة  أمانة  باستحداث  املجلس  دول  في 
لهذا التجمع اخلليجي لتحقيق تطلعات منتسبي 
طب األسنان بدول املجلس وأهمها تلك الواردة 

في الالئحة املنظمة املشار إليها.

وأبرز قرارات االجتماع الرابع:
للمجلس مبخاطبة معالي  املكلف  تكليف األمني 
مدير جامعة امللك سعود إلطالعه على ما مت من 
أمانة  استحداث  طلب  لعرض  وكذلك  اجن��ازات 
املجلس  دول  ق���ادة  على  للمجلس  وم��ق��ر  ع��ام��ة 

حفظهم الله للحصول على موافقتهم.
بني  املبرمة  االتفاقية  على  املبدئي  التوقيع   –
بأن  سيجنال  ينيليفر  العربية  والشركة  املجلس 
ت��ك��ون ال��ش��رك��ة امل��ذك��ورة ه��ي ال��راع��ي الرسمي 
للمؤمتر اخلليجي للسنوات اخلمس القادمة في 
املتحدة ومملكة  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  كل من 
البحرين ودولة الكويت واململكة العربية السعودية 

وسلطنة عمان.  
وال��ذي عقد في مدينة  االجتماع اخلامس  وفي 
ب��ت��اري��خ 26  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ج���دة 
2006م  أبريل   24 امل��واف��ق  1427ه����  األول  ربيع 
األسنان  لطب  الثاني  ج��دة  مؤمتر  هامش  على 
معالي  رآه  ما  على  املجتمعون  أُطلع  التجميلي، 
مدير جامعة امللك سعود أنه ال مانع من مخاطبة 
ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام��ة ملجلس  األم��ان��ة 

العربية من قبل املجلس مباشرة.
ومن قرارات االجتماع اخلامس:

مخاطبة معالي األمني العام ملجلس التعاون لدول 
حمد  بن  عبدالرحمن  األستاذ/  العربية  اخلليج 
أمانة  استحداث  طلب  ع��رض  أج��ل  من  العطية 
املجلس  دول  ق���ادة  على  للمجلس  وم��ق��ر  ع��ام��ة 
ودعمهم  موافقتهم  على  للحصول  الله  حفظهم 
ل��ه��ذا ال��ت��ج��م��ع ك��ج��ه��ة رس��م��ي��ة اع��ت��ب��اري��ة متثل 

جمعيات طب األسنان بدول املجلس.
للمجلس  املنظمة  الالئحة  من  نسخة  إرف��اق   -
ونسخة من محاضر االجتماعات اخلمسة األولى 

األم��ان��ة  لتكون  امل��ذك��ور  اخل��ط��اب  م��ع  للمجلس 
ال��ع��ام��ة ملجلس ال��ت��ع��اون ع��ل��ى اط���الع أله���داف 
املجلس وأنشطته التي عملت والتي سوف تعمل 

مستقبال بإذن الله.
- التوقيع النهائي على العقد املبرم بني املجلس 
)الشركة  اخلليجي  للمؤمتر  الرسمي  وال��راع��ي 
اخلمس  للسنوات  سيجنال(   – ينيليفر  العربية 

القادمة.
بتنظيم  اخلّير  اخلليجي  التجمع  ه��ذا  وتواصل 
املؤمتر اخلليجي الثالث لطب األسنان في مدينة 
دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي كان 
 26-24( 1427ه���  ذوالقعدة   5-3 الفترة  خالل 
نوفمبر 2006م( وحتت رعاية معالي وزير الصحة 
القطامي  محمد  بن  حميد  األستاذ/  اإلماراتي 
وح��ض��ور أكثر م��ن 200 طبيب أس��ن��ان م��ن دول 
السادس  االجتماع  وعلى هامشه عقد  املجلس. 
1427ه�  ذوالقعدة   4 بتاريخ  اخلليجية  للجمعية 
أبلغ  االجتماع  هذا  وفي  2006م(.  نوفمبر   25(
وجدكل  بأنه  املجتمعني  للمجلس  املكلف  األمني 
باألمانة  املعنيني  م��ن  وم��ب��ارك��ة  وتشجيع  ت��ع��اون 
العامة وعلى رأسهم معالي األمني العام وسعادة 
والبيئة  اإلن��س��ان  لشئون  املساعد  ال��ع��ام  األم��ني 
وس��ع��ادة  ال��ه��اش��م،  عقلة  ب��ن  عبدالله  ال��دك��ت��ور/ 
بن صالح  األستاذ/ علي  الصحية  اإلدارة  مدير 

تقـرير
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 المبادئ العامة للجمعية:
مستقل  مهني  علمي  كيان  اجلمعية   <
تتميز باخلصوصية اإلقليمية واحلياد 
وتخضع بقراراتها ملوافقة األغلبية من 

أعضاء مجلس إدارتها.
تللكللتللات  أي  فلللي  تللتللجللنللب اخللللللوض   <
تخدم  إعللاملليللة  أو  ديللنلليللة  أو  سياسية 

أهدافًا غير أهدافها.
بتقدمي  اخلليجية  اجلمعيات  تلتزم   <
استمرار  لضمان  لها  العلمي  الللدعللم 

أنشطتها ولتحقيق أهدافها.

مهام الجمعية:
عند  اجلمعيات  بني  فيما  التنسيق   <  
داخل  العلمية  األنشطة  وتنظيم  إقامة 
املللجلللللس، وعللنللد اسللتللضللافللة بعض  دول 
دول  خارج  من  واالستشاريني  األساتذة 

املجلس.
انعقاد  أثناء  التسجيل  رسوم  توحيد   <

األنشطة العلمية.
> إصدار نشرة علمية اجتماعية.

 
أنشطة الجمعية: 

هي كافة األنشطة العلمية ومنها املؤمتر 
اخلليجي.

اخلليجي  التجمع  ه��ذا  أي���دوا  وال��ذي��ن  اليحيى 
وأثنوا على األنشطة التي متت والتي تصب في 
حتقيق أهداف األمانة العامة ملا فيه صالح أبناء 

دول املجلس.

ومن قرارات االجتماع السادس:
توحيد رسوم املؤمتر اخلليجي وكذلك املؤمترات 
باجلمعيات  العاملني  األع��ض��اء  لكافة  احمللية 

اخلليجية لطب األسنان.
مدينة  ف��ي  عقد  وال���ذي  السابع  االجتماع  وف��ي 
الكويت بتاريخ 25 ذوالقعدة 1427ه� )14 يناير 
الثالث  امل��ؤمت��ر  فعاليات  هامش  على  2007م( 
ناقش  الكويتية،  األس��ن��ان  أطباء  جلمعية  عشر 
ومنها  للمجلس  ال��س��اب��ق��ة  امل��س��ي��رة  املجتمعون 

املخاطبات مع األمانة العامة ملجلس التعاون.

ومن أهم قرارات االجتماع السابع:
اخلليجي:  للكيان  اجل��دي��د  امل��س��م��ى  ي��ك��ون   .1

»اجلمعية اخلليجية لطب األسنان« - 
  »The Gulf Dental Association« 

  بدالً من املسمى السابق )مجلس جمعيات طب 
األسنان لدول مجلس التعاون اخلليجي(.

اجلمعية  لعمل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��الئ��ح��ة  اع��ت��م��اد   .2
اخلليجية لطب األسنان بشكلها النهائي. 

3. يكون مقر اجلمعية اخلليجية لطب األسنان 
تعثر  حالة  وفي  السعودية،  العربية  اململكة  في 
تسجيلها ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ي��ك��ون امل��ق��ر ف��ي دول��ة 

الكويت أو مملكة البحرين.
اخلليجية  للجمعية  العامة  األمانة  فترة  مدة   .4
للتجديد  لطب األسنان ثالث )3( سنوات قابلة 

بقرار من مجلس إدارتها.
اجلّماز  حنيظل  بن  محمد  الدكتور/  انتخاب  مت   .5
عاماً  أميناً  اجلمعيات  مجلس  قبل  م��ن  وب��اإلج��م��اع 

للجمعية اخلليجية لطب األسنان في دورتها األولى.
اخلليجية  اجلمعية  اس��م  يحمل  ش��ع��ار  عمل   .6
وذل��ك من خالل  التأسيس،  وسنة  األسنان  لطب 
تعديل شعار مجلس جمعيات طب األسنان لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
7. تسمية املؤمترات القادمة ب� “املؤمتر اخلليجي 

لطب األسنان” -
 » The Gulf Dental Conference «

امل��ؤمت��ر اخلليجي  ت��وص��ي��ات  امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى   .8

الثالث لطب األسنان.
ومت مؤخراً تنظيم املؤمتر اخلليجي الرابع لطب 
البحرين  مبملكة  امل��ن��ام��ة  م��دي��ن��ة  ف��ي  األس��ن��ان 
خالل الفترة 18-19 ذوالقعدة 1428ه� )29-28 
نوفمبر 2007م( حتت رعاية معالي وزير الصحة 
احلمر  يعقوب  ب��ن  فيصل  ال��دك��ت��ور/  البحريني 
البحرين  مبملكة  ال��دف��اع  شئون  وزي��ر  وبحضور 
عبدالله  بن  محمد  الشيخ/  طبيب  أول  الفريق 
آل خليفة وأكثر من 250 طبيب أسنان من كافة 
دول املجلس وكذلك رؤساء نقابات طب األسنان 
اجلمعية  عن  اإلع��الن  مت  وبحضورهم  العربية. 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة مب��س��م��اه��ا اجل��دي��د وك��ذل��ك تكرمي 
أول  وت��ك��رمي  اخلليجي  التجمع  ف��ك��رة  أص��ح��اب 
داعم لها. وقد القى املؤمتر أصداء طيبة للغاية 

واستحسان كافة املشاركني ولله احلمد. 
االجتماع  عقد  واح��د  بيوم  الرابع  املؤمتر  وقبل 
ذوالقعدة   17 بتاريخ  اخلليجية  للجمعية  الثامن 
1428ه� )28 نوفمبر 2007م(. وفي هذا االجتماع 
ملجلس  العامة  األمانة  مخاطبات  مناقشة  متت 
السعودية  كل من  الرسمية في  للجهات  التعاون 
والكويت لغرض تأسيس وإشهار اجلمعية، حيث 
العمل والشئون  مت احلصول على موافقة وزارة 
الكويتيتني  اخلارجية  وزارة  وكذلك  االجتماعية 
شاء  إن  خطواته  بآخر  معروض  اآلن  واملوضوع 

الله مبجلس الوزراء الكويتي.

ومن بني أبرز 
قرارات االجتماع الثامن: 

حتديد رسوم تأسيس من قبل اجلمعيات احمللية 
اخلليجية  اجلمعية  مل��ي��زان��ي��ة  ك��ن��واة  اخلليجية 
لالضطالع مبهامها حلني االنتهاء من اإلجراءات 
واألمانة  الكويت  بدولة  العالقة  ذات  الرسمية 

العامة للمجلس.
وب��ع��د ه��ذا ال��س��رد ال��ت��اري��خ��ي، ف��إن��ه ولألهمية 
إلى عمل  تتطلع  أن اجلمعية  إلى  التنويه  مبكان 
الصحة  وزارات  مع  وبالتنسيق  عمله  ميكن  ما 
وال��ق��ط��اع��ات ال��ص��ح��ي��ة األخ�����رى وك��ل��ي��ات طب 
األسنان واملهتمني في دول املجلس نحو الوقوف 
على حقيقة الوضع الصحي والوقائي والتوعوي 
املساهمة  إل��ى  وص��وال  اخلليجي  املجتمع  داخ��ل 
في وضع استراتيجيات محددة وواضحة وقابلة 

للتطبيق بإذن الله <

أهداف الجمعية :
بصحة  واالهتمام  والثقافة  الوعي  تعزيز   <

الفم واألسنان لدى مواطني دول املجلس.
> حتقيق التواصل العلمي ملنتسبي مهنة طب 

وجراحة الفم واألسنان.
> تلللبلللادل اإلنلللتلللاج الللعلللللمللي فلللي مللجللال طب 
الصلة  ذات  واملؤسسات  الهيئات  بني  األسنان 

داخل وخارج دول املجلس.
طب  مللجللال  فللي  العلمي  الللبللحللث  تشجيع   <

األسنان .
> تطوير األداء العلمي واملهني ملنتسبي مهنة 

طب األسنان في دول املجلس.
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برئاسة  إدارة  مجلس  الهيئة  ش��ؤون  إدارة  ويتولى 
ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ي���ر س��ل��ط��ان ب���ن عبد 
ال��وزراء وزير  العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
صاحب  وعضوية  العام،  واملفتش  والطيران  الدفاع 
نائباً،  والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  امللكي  السمو 
املعينني  ال���وزراء  كافة  عضويته  في  املجلس  ويضم 
)صاحب السمو امللكي وزير الداخلية ووزير الصحة 
ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة ووزير املياه 
والكهرباء ووزير املالية ووزير االقتصاد والتخطيط( 
السعودية  ال��ع��رب��ي��ة  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  ع��ن  ف��ض��اًل 
ل��ل��م��واص��ف��ات وامل��ق��اي��ي��س ورئ��ي��س م��ج��ل��س ال��غ��رف 
التنفيذي  والرئيس  باململكة  والصناعية  التجارية 

للهيئة وأحد املختصني في مجال الدواء.
للهيئة  املكلف  التنفيذي  الرئيس  أش��ار  جانبه  وم��ن 
ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال����دواء ال��دك��ت��ور محمد ب��ن أحمد 
الكنهل أن حرص حكومة خادم احلرمني الشريفني 
يحفظه الله وسمو ولي عهده األمني على كل ما يهم 
لكي  الهيئة  ه��ذه  إنشاء  إل��ى  دفعها  ما  هو  امل��واط��ن 
تهتم بعنصرين حيويني ميسان حياة كل شخص هما 
الغذاء والدواء، منوهاً إلى أن ارتباط الهيئة برئيس 
مجلس الوزراء مباشرة وتشكيل مجلس إدارتها بهذا 
العالي من املسؤولني وعلى رأسها صاحب  املستوى 
ولي  العزيز  عبد  ب��ن  سلطان  األم��ي��ر  امللكي  السمو 
ال��دف��اع  ال����وزراء ووزي���ر  ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس  العهد 
على  واضحة  داللة  يعطي  العام  واملفتش  والطيران 
األهمية البالغة التي توليها الدولة للهيئة وعلى الدور 

املناط بها.
وأكد الكنهل على أن الهيئة لن تألو جهداً في حتقيق 

اأن�سئــت الهيئــة العامة للغذاء والدواء مبوجب قــرار جمل�س الوزراء ال�سادر يف 1424/1/7هـــ كهيئة م�ستقلة ذات 

ن�سان  �سخ�سيــة اعتباريــة ترتبــط مبا�ســرة برئي�س جمل�س الــوزراء، وتهــدف اإىل �سمان �سلمــة الغذاء والــدواء للإ

لكرتونية. واحليوان و�سلمة امل�ستح�سرات احليوية والكيميائية وكذلك املنتجات الإ

الهيئة العامة للغذاء والدواء.. 
األهداف والرؤية المستقبلية

الكنهل: نواجه تحديات كبيرة ونجاح الهيئة يتطلب تضافر الجهود واستغالل اإلمكانيات

تحقيق
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حرص حكومة خادم 
الحرمين الشريفين على 

كل ما يهم المواطن 
هو ما دفعها إلى إنشاء 
هذه الهيئة لكي تهتم 
بعنصرين حيويين مما 

الغذاء والدواء

الدكتور محمد بن أحمد الكنهل

إنشاء  من   – الله  يحفظهم   – األم��ر  والة  مقاصد 
هذه الهيئة مشيراً إلى أنهم يدركون أن التحديات 
الهيئة يتطلب  كبيرة والصعوبات كثيرة، وأن جناح 
ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود واس��ت��غ��الل اإلم��ك��ان��ي��ات ووض��ع 
اخل��ط��ط ورس���م اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات وت��ط��وي��ر النظم 
واالستثمار  الرقابية  األجهزة  وبناء  والتشريعات 
في الكوادر البشرية واالستفادة من التقنية ونشر 

التوعية وإشراك املواطن.
الهيئة في  إن��ش��اء  م��ن  األس��اس��ي  ال��غ��رض  ويتمثل 
الغذاء  على  واإلش��راف  واملراقبة  بالتنظيم  القيام 
ووض��ع  والتشخيصية  الطبية  واألج��ه��زة  وال����دواء 
كانت  س��واء  لها  اإلل��زام��ي��ة  القياسية  امل��واص��ف��ات 
يقع على عاتقها  كما  أو مصنعة محلياً،  مستوردة 
وال��دواء  بالغذاء  يتعلق  توعية املستهلك في كل ما 
واملستحضرات  املنتجات  وكافة  الطبية  واألجهزة 
املختبرات  في  وفحصها  ومراقبتها  بذلك  املتعلقة 

التي تنشئها الهيئة أو مختبرات اجلهات األخرى.
وتتضمن رؤية الهيئة أن تكون هي اجلهة الرقابية 
الرائدة إقليمياً في مجال الغذاء والدواء واألجهزة 
تسهم  متميزة  مبهنية  خدماتها  تقدم  وأن  الطبية 
فيما حتتوي  باململكة.  الصحة  وتعزيز  حماية  في 
ومأمونية  ال��غ��ذاء،  س��الم��ة  ض��م��ان  على  رسالتها 
األجهزة  وكفاءة  وسالمة  ال���دواء،  وفعالية  وج��ودة 
رقابي  جهاز  بناء  خالل  من  الطبية،  واملستلزمات 

فعال.
أهداف الهيئة

كما تنحصر األهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة 
في اآلتي:

•م���أم���ون���ي���ة وج������ودة ال����غ����ذاء وال��������دواء ل��إلن��س��ان 
واحليوان.

والكيميائية  احل��ي��وي��ة  املستحضرات  مأمونية   •
التكميلية ومستحضرات التجميل واملبيدات. 

على  التأثير  من  اإللكترونية  املنتجات  سالمة   *
الصحة العامة. 

والتشخيصية  ال��ط��ب��ي��ة  األج���ه���زة  م��ع��اي��ي��ر  •دق����ة 
وسالمتها. 

وال���دواء  للغذاء  واإلج�����راءات  السياسات  وض��ع   •
والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها. 

للتعرف  التطبيقية  وال��دراس��ات  البحوث  إج��راء   •
آثارها  على املشكالت الصحية وأسبابها وحتديد 
مبا في ذلك طرق وتقومي البحوث. فضاًل عن وضع 
قاعدة علمية يستفاد منها في األغراض التثقيفية 
في  التنفيذية  وال��ب��رام��ج  االستشارية  واخل��دم��ات 

مجالي الغذاء والدواء. 

امل��راق��ب��ة واإلش����راف على اإلج����راءات اخلاصة   •
ب��ال��ت��راخ��ي��ص مل��ص��ان��ع ال��غ��ذاء وال�����دواء واألج��ه��زة 

الطبية. 
العلمية  اجل��ه��ات  م��ع  ونشرها  املعلومات  ت��ب��ادل   •
والقانونية احمللية والعاملية وإعداد قاعدة معلومات 

عن الغذاء والدواء. 
نطاق عمل الهيئة:

الهيئة كل اجلوانب اإلجرائية  يغطي نطاق أعمال 
بينها  ت��ت��وزع  التي  للجهات  والرقابية  والتنفيذية 
مسؤولية الغذاء والدواء واألجهزة الطبية واألجهزة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ت��ي ل��ه��ا أث���ر ع��ل��ى ص��ح��ة اإلن��س��ان 
وامل��ب��ي��دات  واألع�����الف  التجميل  وم��س��ت��ح��ض��رات 
الوقت احلاضر ويشمل  املنتجات في  وغيرها من 

نطاق عمل الهيئة ما يلي:
• رس����م ال��س��ي��اس��ة ال���واض���ح���ة ل��ل��غ��ذاء وال������دواء 
وستعمل  ال��س��ي��اس��ي��ة،  ه���ذه  لتحقيق  والتخطيط 
الهيئة بالتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة على 
اململكة،  في  وال��دواء  الغذائية  السياسات  اعتماد 
وتضع اخلطط الهادفة إلى ضمان جودة وسالمة 

الغذاء والدواء.
• إن بناء جهاز رقابي فعال في مجاالت عمل الهيئة 

يتطلب مراجعة وتطوير وحتديث األنظمة الرقابية 
املطبقة في مجال الغذاء والدواء، ووضع األنظمة 
واملستلزمات  األج��ه��زة  وك��ف��اءة  بسالمة  الكفيلة 
ال��ط��ب��ي��ة واق���ت���راح ال��ت��ع��دي��الت ال���الزم���ة ل��ت��واك��ب 

متطلبات اجلودة والسالمة الصحية.
• مت��ث��ل ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي��ش ج��وه��ر ع��م��ل الهيئة 
سالمة  لضمان  األس��اس��ي��ة  أه��داف��ه��ا  حتقق  لكي 
األجهزة  وكفاءة  وسالمة  ال��دواء  ومأمونية  الغذاء 
واملستلزمات الطبية وحماية املواطن من التأثيرات 
الضارة لكل ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، من 

خالل جهاز رقابي يضمن سالمة هذه املنتجات.
وض����ع م���واص���ف���ات ق��ي��اس��ي��ة إل���زام���ي���ة ل��ألغ��ذي��ة 
ومستحضرات  الصحية  احليوية  واملستحضرات 
ادع��اء  لها  ال��ت��ي  واألع��ش��اب  وال��ن��ب��ات��ات  التجميل 
طبي، والكواشف املخبرية والتشخيصية واألجهزة 
التي  اإللكترونية  واألجهزة  الطبية،  واملستلزمات 

تؤثر على صحة اإلنسان واملبيدات.
إل���ى ج��ن��ب م��ع جميع  ال��ه��ي��ئ��ة ج��ن��ب��اً  ك��م��ا ستعمل 
ال��وزارات واملصالح احلكومية ذات العالقة لوضع 
وال���دوائ���ي  ال��غ��ذائ��ي  للتصنيع  السليمة  األس����س 
في  توافرها  يجب  التي  الصحية  واالش��ت��راط��ات 

املرافق واملصانع اآلتية:
- املنشآت الغذائية والعاملون فيها.

- مرافق ومصانع املياه.
- مرافق الصناعات الدوائية والعاملون فيها.

- مرافق ومصانع األجهزة واملستلزمات الطبية.
- مصانع املبيدات.

- احملالت التي لها عالقة بالصحة العامة وتدخل 
ضمن اختصاصات الهيئة.

باإلضافة إلى ذلك تعمل الهيئة على تقدمي املشورة 
الفنية لألجهزة احلكومية من خالل جهاز متكامل 

من العلماء واالستشاريني واملتخصصني.
مجاالت  ف��ي  املعلومات  بتبادل  الهيئة  ت��ق��وم  كما 
عملها مع اجلهات املعنية، وتعمل على إيجاد قاعدة 
معلومات عن هذه املجاالت باعتبارها جهة مرجعية 
عند احلاجة للمعلومات أو للرد على االستفسارات 

في مجاالت الغذاء والدواء واألجهزة الطبية.
الهيئة  تقوم  وال��دراس��ات  البحوث  مجال  ف��ي  أم��ا 
بإجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على 
وأسبابها  والصحية  والدوائية  الغذائية  املشكالت 
وتعمل  املناسبة،  احللول  واقتراح  آثارها  وحتديد 
لألغراض  منها  يستفاد  علمية  ق��اع��دة  بناء  على 
وال��ب��رام��ج  االس��ت��ش��اري��ة  واخل���دم���ات  التطبيقية 
التنفيذية في مجال الغذاء والدواء واألجهزة الطبية 
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متخصصني  طريق  عن  وذل��ك 
بالتعاون  الهيئة  تضمهم 

املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
ب����ش����ؤون ال���غ���ذاء 

والدواء واملراكز 
العلمية.

توفير 
املعلومات 
الصحية:

ك����م����ا ت��س��ع��ى 
ال��ه��ي��ئ��ة إلي��ج��اد 

املعلومات  م��راك��ز 
امل���ت���خ���ص���ص���ة ال��ت��ي 

تسهم في توفير املعلومات 
الصحيحة واملوثقة في مجاالت 

شبكة  خ��الل  م��ن  واملهنيني  للجمهور  الهيئة  عمل 
متكاملة من مراكز املعلومات املتخصصة مثل:

مركز املعلومات الغذائية:
عن  الصحيحة  املعلومات  ت��ق��دمي  خ��الل��ه  م��ن  يتم 
مثل  وج��ودت��ه  ال��غ��ذاء  بسالمة  املتعلقة  امل��واض��ي��ع 
املضافة  وامل���واد  والكيميائية  امليكروبية  املخاطر 
األغذية،  ج��ودة  ومعايير  والتغليف  التعبئة  وم��واد 
وكذلك يعتبر مرجعاً للمنتجني واملصنعني احملليني، 
واللوائح  واألنظمة  املعلومات  توفير  كذلك  ويتم 
اخلاصة باألغذية واملطبقة في اململكة للمستوردين 

واملصدرين ولشركاء اململكة التجاريني.
املركز الوطني ملعلومات األدوية 

والسموم:
الدوائية  املعلومات  بتقدمي  الهيئة من خالله  تقوم 
واملهنيني،  للجمهور  البراهني  على  املبنية  املوثقة 
على  التسمم  ح���االت  معاجلة  معلومات  وت��ق��دمي 
الصيادلة  م��ن  متخصص  فريق  قبل  م��ن  الهاتف 

وأخصائيي السموم على مدار 24 ساعة.
املركز الوطني لرصد اآلثار اجلانبية لألدوية:

يتم من خالله رصد تقارير حاالت اآلثار اجلانبية 
ل���ألدوي���ة وال��ت��ي ي��ت��م إرس��ال��ه��ا م��ن ق��ب��ل األط��ب��اء 
وحتليلها  بدراستها  ونقوم  واملواطنني،  والصيادلة 
تقارير  قواعد  في  املشابهة  ب��احل��االت  ومقارنتها 
اخلاصة  التقارير  وإع��داد  العاملية  اجلانبية  اآلث��ار 
بها إلى اإلدارة املسؤولة في الهيئة التخاذ القرارات 

املناسبة حيالها.
مركز بالغات األجهزة الطبية:

يختص هذا املركز بتلقي بالغات مشاكل وحوادث 
املستشفيات،  م��ن  الطبية  واملستلزمات  األج��ه��زة 

واملنشآت الصحية وتبادل املعلومات 
م���ع م���راك���ز ب���الغ���ات ح���وادث 

األجهزة العاملية.
التوعية الغذائية 

والدوائية:
حت����ت����ل ال���ت���وع���ي���ة 
ال���������غ���������ذائ���������ي���������ة 
وال������دوائ������ي������ة.... 
أول�����وي�����ات ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���وع���ي  إن  ح���ي���ث 
ال���غ���ذائ���ي وال���دوائ���ي 
يسهم في حتقيق رسالة 
سالمة  ضمان  في  الهيئة 
والدواء، ومن  الغذاء  ومأمونية 
على  تعمل  الهيئة  ف��إن  املنطلق  ه��ذا 
مدروسة  برامج  وفق  للتوعية  وطنية  وضع خطط 

لها أهداف محددة.
املختبرات:

والفحوص  التحاليل  إجراء  الهيئة مسؤولية  تتولى 
واملستلزمات  واألجهزة  واألدوي��ة  املختلفة لألغذية 
الطبية األمر الذي يتطلب بناء مختبرات مرجعية 
التأهيل  من  عاٍل  مستٍو  على  متخصصة  ومركزية 
ومدعمة بأحدث األجهزة وبكوادر فنية متخصصة 

مدربة تدريباً عالياً.
التواصل الدولي وتبادل املعلومات:

احملافل  ف��ي  اململكة  بتمثيل  الهيئة  ستقوم  كما 
الدولية في مجال الغذاء والدواء واألجهزة الطبية 
مع  املعلومات في مجال عملها  تبادل  على  وتعمل 

اجلهات احمللية واإلقليمية والعاملية ونشرها.
وستعمل الهيئة على االستفادة من الهيئات العاملية 
قواعد  وبناء  الكفاءات  وتطوير  اخلطط  رسم  في 

وسائر  العلمية  اللجان  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة  املعلومات 
جلان األغذية واألدوية واألجهزة الطبية للمشاركة 
في اقتراح املواصفات واملقاييس واملعايير الدولية.

التعامل مع األوضاع الطارئة:
إن قطاعات الغذاء وال��دواء واألجهزة الطبية هي 
من القطاعات التي متس صحة املجتمع وتتعرض 
للكثير من املتغيرات على مستوى العالم، لذا ستعمل 
الهيئة على وضع اخلطط الالزمة ملعاجلة األوضاع 
االحتياطات  واتخاذ  عملها  مجاالت  في  الطارئة 

والتدابير الوقائية املناسبة.
رؤية مستقبلية:

ترى الهيئة أن جناحها يرتكز في حتقيق أهدافها 
على عدة عوامل من أهمها بناء جهاز رقابي فعال 
تغطي  شاملة  وأنظمة  تشريعات  وض��ع  في  يتمثل 
مجهزة  وم��خ��ت��ب��رات  الهيئة،  اه��ت��م��ام��ات  م��ج��االت 
معتمدة، وفوق كل هذا كوادر بشرية فنية وإدارية 
مؤهلة قادرة على إدارة دفة اجلهاز الرقابي، األمر 
ال��ك��ف��وءة مع  ال��ع��ن��اص��ر  ال���ذي يتطلب اس��ت��ق��ط��اب 
تطوير كفاءاتها من خالل برنامج طموح لالبتعاث 
والتدريب في التخصصات العلمية والفنية واإلدارية 

التي يتطلبها عمل الهيئة.
وضع  من  االنتهاء  على  توشك  أنها  الهيئة  وتشير 
التنفيذ  م��رح��ل��ة  ل��ت��ب��دأ  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
م��ت��زام��ن��ة م��ع ص���دور ن��ظ��ام ال��ه��ي��ئ��ة معلنة ب��داي��ة 
املهام  بضم  البدء  سيتم  وحيث  الفعلية،  االنطالق 
إط��ار  ضمن  املختلفة  احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
زمني محدد مع تطبيق األساليب التقنية احلديثة 
واملفاهيم اإلدارية احلديثة، لتأخذ الهيئة موضعها 
وما  أس��ل��وب عملنا  وي��ك��ون  املنطقة،  ف��ي  ال��ري��ادي 

نحققه بعون الله مثاالً يحتذى به.
منوهاً إلى أن انضمام اململكة العربية السعودية إلى 
منظمة التجارة العاملية الذي مت مؤخراً يضعنا أمام 
حتديات فتح األسواق والتعامل مع العوائق الفنية 
على  والعمل  الدولية  االتفاقيات  ومراعاة  للتجارة 
صياغة  عند  االتفاقيات  من  القصوى  االستفادة 

املتطلبات الفنية التي تكفل حماية املستهلك.
الله عز وجل  الهيئة بأن نستمد قوتنا بعد  وتؤكد 
من املواطن الواعي أياً كان موقعه مستهلكاً، منتجاً، 
أم مصدراً، الذي يسهم من خالل  مصنعاً، مورداً 
إلى االهتمام  الهيئة  الهيئة في توجيه  تواصله مع 
جتاه  املسؤولية  في  الفعلية  واملشاركة  باألولويات 
اخلاطئة  امل��م��ارس��ات  م��ن  واملقيم  امل��واط��ن  حماية 

واملنتجات الرديئة الضارة بالصحة <

القيام بالتنظيم والمراقبة 
واإلشراف على الغذاء 

والدواء واألجهزة الطبية 
والتشخيصية ووضع 

المواصفات القياسية 
اإللزامية لها من أهم 

البنود األساسية إلنشاء 
الهيئة

تحقيق
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ول��ق��د ف��ك��رت ف��ي ع��م��ل ه���ذا البحث 
م��ن��ذ م���دة ط��وي��ل��ة ح��ي��ث ط����وال ف��ت��رة 
جاورها  وم��ا  الشملي  مبنطقه  عملي 
أالحظ عدم انخفاض  نسبه التسوس 
وأمراض الفم ، على الرغم من تطبيق 
من  القصد  فكان  التوعوية،  البرامج 
هذا البحث هو سؤال الفئة املهمة من 
 ، املختلفة  ال��دراس��ة  الطالب في سن 
كيف ، وأين، ومن أي مصدر يستقون 
بالفم  العناية  الصحية عن  معلوماتهم 

واألسنان .
وما هي أفضل الطرق املناسبة للتثقيف 

الصحي .
األهداف

الفم  ل��ص��ح��ة  ال��ص��ح��ي  التثقيف   /1
واألسنان عن طريق البرامج السمعية 

والبصرية .

دراسة مدى وكيفية استقصاء المعلومات الصحية عن 
العناية بالفم واألسـنان عند الطالب في سن الدراسة في 

منطقة الشملي – حائل – بالسعودية
حيث أن الرعاية الصحية األولية هي املفتاح وخط الدفاع األول لصحة 
املواطن وأيضا خط الدفاع األول اقتصاديًا وعند  تطبيقها بصورة علمية 

وعملية صحيحة تكون النتائج ايجابية وفى صالح املواطن واملجتمع .
حتى  لألسنان  الصحية  للتوعية  بللرامللج  هناك  تكون  أن  لللزامللًا  فكان 
مشاكل  تتفاقم   ال  وحتى  صحيحة  بصورة  والعالج  العلم  تطبيق  يتم 
مرضية  نتائج  إلى  والوصول  بدايتها  في  تداركها  ويتم  واألسنان  الفم 

ومطمئنة.

DENTISTALDABAKY@HOTMAIL.COM

 د/ طلارق يونلس الدبيلللللللكي
ميا جروس ماركيز 

مستشفى الشملي- م. ص. عمائر  –حائل  
وزارة الصحة –السعودية

دراسات وابحاث
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التوعوية  ال��ب��رام��ج  نوعية  ق��ي��اس   /2
للطالب 3/إيجاد طرق أفضل وأسرع 
في إيصال املعلومات الصحية للطالب 

.
الطالب  قابلية  مدى  على  4/التعرف 

لتلقي التثقيف الصحي .
يستقي  التي  املصادر  5/التعرف على 

منها الطالب معلوماته الصحية .

طرق البحث
- مت عمل ن��وذج استبيان عن كيفية 
الفم  صحة  عن  املعلومات  استقصاء 

واألسنان يحتوي على 30 سؤاالً.
املتبع   العلمي  األسلوب  فيه  راعيت   -
في مثل هذه النوعية من األبحاث عن 
العنكبوتية  ألشبكة  في  البحث  طريق 
التي  الطبية  امل��واق��ع  ف��ي  )اإلن��ت��رن��ت( 
املثال  سبيل  على  األبحاث  بهذه  تهتم 
دينتال  األمريكي   )A .D .A( موقع 
املعلومات  تكون  .وحتى  اسوسياشني 

حديثة.
- وقد بدأت األسئلة بسؤال عن مادة 
الفلورايد حيث إنها تتكرر في وسائل 
عن  غريبة  وليست  والدعاية  اإلع��الم 

أذان املتلقي .
أسئلة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  وراع���ي���ت   -
تضادية في املعني ، حتى  أستخلص 
في  كما  والواقعية  احلقيقية  اإلجابة 
 ، ، 9 والسؤال رقم 7  السؤال رقم 3 

. 8
الرأي  مباشرة الستخالص  وأسئلة   -

مثل رقم 6 ، 15 ، 16 ، 19 .
أفكار  ملعرفة  استفسارية  وأسئلة   -

ورأي الطالب في العملية التثقيفية .
- وأنهيت األسئلة بسؤال عن الثقة في 
طب وطبيب األسنان حتى نفهم ما هو 

مفهوم هذه الثقة وكيفيه تقويتها .
امل���ت���واج���دة  امل�������دارس  اخ���ت���ي���ار  - مت 
باملنطقة، الشملي ، احلفيرة، وعمائر 

العددالعمر
الن�سبة 

املئوية

917%3

1020%3.5

1120%3.5

1232%5.7

1361%10.9

1490%16.5

1581%14.5

1664%11.4

1756%10

1842%7.5

1945%8

2029% 5.2

جدول يبني الفئات العمرية

 ون�سبتها املئوية

زوي��رة،   ومحير  واسبطر،  صنعاء،  بن 
بنني وبنات وعددها9 مدارس 

- مت توزيع النماذج وطلب من الطالب 
اإلجابة بحرية تامة .

اختيارياً  االس���م  ي��ك��ون  أن  راع��ي��ت   -
إلعطائهم احلرية في التعبير .

- أما العمر واجلنس فكان إجبارياً.
- عدد املدارس ) 9 (.

- ابتدائي ، متوسط ، وثانوي .
- عدد النماذج املطبوعة واملوزعة 700 

نوذج .
- النماذج املستردة عددها 625

العمر  ذكر  لعدم  املستبعدة  النماذج   -
وعدم  تالعب  بها  التي  أو  اجلنس  أو 

اهتمام باألسئلة 68 .
- النماذج الصحيحة عددها 557.

- عدد البنات 226
- عدد البنني 331.

- نسبه البنات %40.5.
- نسبه البنني %59.5 .

إلى   سنوات   9 من  العمرية  الفئات   -
20 عاماً.

- أكبر نسبة للفئة العمرية كانت 14 عاماً.
أصغر نسبة للفئة العمرية 9 سنوات .

التحليل والنتائج 
بعد تفريغ النماذج وعمل اإلحصائيات 

الالزمة لها تبني اآلتي:
ومت  ن����وذج  ع���دد 700  ت���وزي���ع  > مت 
استبعاد  ومت  ن��وذج��اً   625 اس��ت��رداد 
الدراسة  ومت عمل  ن��وذج��اً   68 ع��دد 

على املتبقي 557 نوذجاً.
 %40.5 بنسبة   226 البنات  ع��دد    <

وعدد البنني %59.5 . 
> الفئات العمرية تتراوح بني 9 سنوات 

إلى  20 عاماً
> كانت اكبر الفئات العمرية مشاركه 

14 عام بنسبة %16.5 
> مت توزيع النماذج حيث غطت جميع 
املراحل التعليمية، االبتدائي واملتوسط 

والثانوي .
> كانت اإلجابات متفاوتة واستبعدت 
التي  م��ث��ل  املنطقية،  غ��ي��ر  اإلج���اب���ات 

يجيب بنعم وال على نفس السؤال .
> أيضا اإلجابات التي لم يذكر فيها 
العمر واجلنس أو اإلجابات الغامضة 

ال   %77 بنسبة  امل��ش��ارك��ني  معظم   <
يعلمون شيئاً عن مادة الفلورايد ، مع 
أن هذا االسم يتردد كثيراً في وسائل 
اإلع�����الم واحمل����اض����رات ن��اه��ي��ك عن 

معاجني األسنان والدعاية لها .
في  نسبياً   كبيرة  النسبة  وك��ان��ت   <
اإلج��اب��ة ع��ل��ى ه��ل أخ��ب��رك أح���د عن 

الفلورايد )ال( بنسبة %56.8 .
ثلثي  م���ن  أك���ث���ر  م���ع  ه��ن��ا  ن��ح��ن  إذن 
م��ادة  ع��ن  شيئاً  يعلمون  ال  املجموعة 
وهي  األسنان  عالم طب  في  أساسية 
الفلورايد ، محور          احملاضرات 
والدعاية ومنتجات معاجني األسنان .

> الحظنا االختالف البني في مفهوم 
ب���دون شكوى  األس��ن��ان  طبيب  زي����ارة 
حيث  ل��آم��ال  مخيبة  النسبة  فكانت 
يستدعي  مم��ا   %18.9 إل���ى  وص��ل��ت 
الوقوف طويال أمام كيف نقنع املواطن 
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ب��دون شكوى  ي��زور طبيب األسنان  أن 
مضاعفات  وتتفادى  الوقاية  تتم  حتى 
األم����راض وال���ذي ع��زز ه��ذه النتيجة 
بألم  إذا شعرت   : اإلجابة على سؤال 
تأخذ مسكناً أم تذهب لطبيب األسنان  
مسكنات  يأخذ  اإلج��اب��ة:  أن  فوجدنا 
كانت نسبتها كبيرة نسبياً 37.5% أي 

قريب من النصف بقليل .
ت��أث��ي��ر بعد  ك���ان���ت اإلج����اب����ة ع���ن   <
املستشفى على العناية بالفم واألسنان 

وجنسية الطبيب متقاربة ومعقولة .
> وعن حضور محاضرات أو الدعوة 
حل����ض����ور م����ح����اض����رات س��������واء ف��ي 
أيضا  فكانت  امل��درس��ة  أو  املستشفى 

متساوية.
جذور  ع��الج  عن  املعلومات  وكانت   <
األس��ن��ان أو غ��رس األس��ن��ان أق��ل من 
النصف، حيث كانت النسبة %39.4 .

فهي  أمامها  وقفت  التي  األسئلة  أم��ا 
)تلقي العالج في املرافق احلكومية ( 

فكانت %37.8 .
ف��ي طياتها  اإلج��اب��ة حتمل  ه��ذه  فهل 

أم  احلكومية  امل��راف��ق  في  الثقة  ع��دم 
عدم الثقة في العالج املقدم منها .

·وكانت اإلجابة عن نوعية احملاضرات 
يفضلون   %63 أع��ل��ى  النسبة  فكانت 
التأثير  لها من  الدعائية مما  األف��الم 
احمل��اض��رات  بخالف  واملقنع  املباشر 
ال��ط��ال��ب،  وال��ت��ي مي��ك��ن أن مي��ل منها 
وأي��ض��ا ال��ص��ور ال��دع��ائ��ي��ة مل��ا لها من 
تأثير مباشر على العني وانطباعها في 

الذاكرة .
عن  املعلومات  تلقي  نسبة  وك��ان��ت   <
حيث  نسبة  أك��ب��ر  املستشفى  ط��ري��ق 
املنزل  مع  باملقارنة  تقريبا%40ً  كانت 

24% واملدرسة 12% واإلعالم %25 .
مما سبق من معلومات ونسب وحتليل 
بني  ملحوظاً  فرقاً  هناك  أن  فيتضح 
والتوعية  احمل���اض���رات  ف��ي  يلقى  م��ا 
وما عند الطالب من معلومات ضئيلة 
بالفم  العناية  أو  الوقاية  إلى  تؤهله  ال 
واألس��ن��ان، وه��ذا ألن األس��ل��وب ال��ذي 
ت��ط��رح ب��ه األف��ك��ار ال��ت��وع��وي��ة ينقصه  
شيء من الديناميكية  في العرض عن 

طريق االعتماد على الوسائل البصرية 
ال���دول  تعتمدها  وال��ت��ي   ، والسمعية 

املتقدمة  في إيصال املعلومات 
وحيث أثبتت األبحاث أحلديثة أن ما 
يصل من معلومات عن طريق الوسائل 
السمعية والبصرية وخصوصاً األفالم،  
وحتى  كارتون األطفال يصل أضعاف 

أكثر من احملاضرات.
المناقشة

ي��ق��ول د. زي����اد ح��س��ن��ى رئ��ي��س قسم 
الصحة  وزارة   – ال��ص��ح��ي  التثقيف 

– قطر .) 2002(.
ال��ص��ح��ة ع��ل��ى الصعيد  ت��ت��ح��س��ن  ل���ن 
اشتراكاً  الناس  يشترك  لم  ما  العاملي 
وتقييم  وتنفيذ  تخطيط  ف��ي  إيجابياً 
للحفاظ  ال��الزم��ة   الصحية  ال��ب��رام��ج 
يكن  لم  وم��ا  ورعايتهم،  على صحتهم 

لهم رأي في ذلك .
ل����ذل����ك ل����م ي���ك���ن م����ن ال���ص���دف���ة أن 
اعتبرتها  والتي  العاملية  اإلستراتيجية 
أشارت  أنها  العاملية،  الصحة  منظمه 
التربية  أنشطة  إلى  مستمرة  وبصورة 
الصحية أو التثقيف الصحي باعتبارها 
من  ال���ن���اس  لتشجيع  ال��س��ب��ل  أف��ض��ل 
جميع الفئات على املشاركة في أنشطة  

الرعاية الصحية.
خالل  من  إال  العمل  ه��ذا  يتحقق  وال 

اآلتي:
·تغيير مفاهيم ومعلومات الناس فيما 

يتعلق بصحتهم .
وع��ادات  وسلوكيات  اجت��اه��ات  ·تغيير 

الناس إلى السلوك الصحيح .
    وي��س��ت��ط��رد د. زي����اد وي���ق���ول: إن 
نقل  عملية  ل��ي��س  ال��ص��ح��ي  التثقيف 
امل��ع��رف��ة وص��ب��ه��ا ف���ي أدم���غ���ة ال��ن��اس 
إليهم  توصيلها      بغرض  ال��ف��ارغ��ة، 
الناس  ه��ؤالء  ل��دى  أن  يفترض  حيث 
أف���ك���اراً م���ح���دودة ع���ن ك��ي��ف��ي��ه جتنب 

دراسات وابحاث
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النعمالسؤال
77%23%هل لديك فكرة عن الفلورايد ؟1

56.8%34.2%هل اأخربك اأحد عن الفلورايد؟2

�سنان؟3 45.1%54.9%هل تعرف  نوعية فر�سة الأ

امل�ست�سفى39.5%العلم24.5%املدر�سه12.2%املنزل23.8%من اأي جهة ت�ستقي معلوماتك ؟4

�سنان من نف�سك5 81.1%18.9%تقوم بزيارة طبيب الأ

6
�سنان تاأخذ  اإذا �سعرت باأمل بالأ

م�سكنات؟
%37.5%62.5

�سنان مهمة ؟7 39.5%60.5%هل تعلم اأن الأ

�سنان ؟8 غري �سرورية20%�سرورية جدا60%�سرورية20%هل اأهمية وجود الأ

�سنان ؟9 �سفل 18%طريقه تفري�س الأ من اأعلى لأ
من جانب جلانب 

%8.9
باأي طريقة%73.1

10
بعد امل�ست�سفى له تاأثري على العناية 

باأ�سنانك؟
%55%45

41.6%58.4%هل التوعية ال�سحية �سرورية ؟11

44.%55.2%اإذا دعيت ملحا�سرة هل حت�سرها؟12

40.2%59.8%هل ح�سرت حما�سرة خلل عامني؟13

باملدر�سة50.1%بامل�ست�سفى49.9%تف�سل ح�سور الندوات ال�سحية ؟14

38.2%61.8%تف�سل ال�سور الدعائية ال�سحية؟15

فلم الدعائية؟16 48.5%51.5%تف�سل املحا�سرات والأ

17
هل املدر�سة تعطيك معلومات �سحية 

كافية؟
%53%47

�سنان يف العام ؟18 اأكرث من50.3%مرتني14.4%مرة 35.3%تذهب لطبيب الأ

�سنان19 اأي جن�سيه49.4%عربى50.6%تف�سل طبيب الأ

مل؟20 45.2%54.2%تخلع اأ�سنانك من �سدة الأ

56.1%43.9%هل لديك فكرة عن علج اجلذور؟21

�سنان22 60.6%39.4%هل لديك فكرة عن غر�س الأ

�سنان ال�سناعية اأف�سل ؟23 77.7%22.3%الأ

37.8تف�سل تلقي العلج يف املرافق احلكومية24
املرافق اخلا�سة 

%62.2

25
�سنان من �سدة  عدم ذهابك لطيب الأ

اخلوف؟
%49.3%50.7

�سنان علقة باأمرا�س اجل�سد؟26 52.1%%47.9%%للأ

�سنان تاأثري اجتماعي؟27 مرا�س الأ 48.3%56.7%لأ

28
للر�ساعة الطبيعية تاأثري على �سحة 

�سنان؟ الأ
%51.7%48.3

�سنان ؟29 يف عمر معني36.%%يف اأي عمر 63.5%العناية بالأ

�سنان؟30 37%63%هل تثق يف طب وطبيب الأ

نموذج استبيان كيفية استقصاء المعلومات عن 
العناية بالفم واألسنان
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اإلمراض وكيفية إتباع الطرق املناسبة 
للتغلب عليها .

ويفترض هذا املنطق أن الناس جاهلون 
وذنبهم أنهم في حفرة اجلهل، فهم لم 
إلى  للوصول  جهدهم  أقصى  يبذلوا 
مقدمو  نحن  فعلنا  كما  املعرفة   جنة 
الطرق  إن  حيث  الصحية.  اخل��دم��ة 
احل��دي��ث��ة اآلن ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���دول 
املتقدمة تعتمد على التواصل املباشر  
التثقيف  في  إشراكهم  في  الناس  مع 
الصحي ،والتخفيف من اخلوف بقدر 
املستطاع وتشجيع الناس للذهاب إلى 
السبب  ك���ان  ،ف����إذا   األس��ن��ان  طبيب 
الذي  الصحي  التأمني  فهناك  مادياً، 
ويغلق  أق��ل  بتكلفة  ال��ع��الج  لهم  يكفل 
لهم عن طريق  الوهم  بيع  أمام  الباب 

محترفي ما يسمى الطب البديل .
 dental م��ب��اش��راً  السبب  ك��ان  ·وإذا 
تشجيع  ع��ل��ى  ف��ب��ال��ع��م��ل   phobia

التكنولوجيا خلدمةالناس فمثاًل: 
  MEDITEAM ش���رك���ة  اب���ت���ك���رت 
DENTAL AB   السويدية منتجاً 
CARISOLV    وهو عبارة  اسمه 
عن طريقة كيموميكانيكية ملعاجلة نخر 
 Chemo – mechanical( األسنان
ال��م  أي  دون   )caries removal
ودون احل���اج���ة   الس��ت��خ��دام امل��خ��در 
يقلل من  كما   )  L .A.  ( املوضعي   

استخدام حفا رة األسنان إلى 10 % إن 
مدخل  لتأمني  للحفر  الطبيب  اضطر 
)Access( مما يؤدي حتماً إلى زيادة 
األسنان  وطبيب  املرضى  بني  التعاون 
وت��غ��ي��ي��ر امل��ف��ه��وم ال��س��ائ��د ع��ن ع��ي��ادة 

.) Dental phobia(   األسنان
وف���ى دراس�����ة جل��ام��ع��ة )م�����اري الن���د( 
 EDWARD ./د يقول  األمريكية 
E. GRACE إن نظام حقن املخدر 
عن طريق الكمبيوتر ميكن أن يقلل من 
املوضعي  التخدير  تطبيق  إزع��اج��ات 
بواسطة  ال��ت��خ��دي��ر  وج��ه��از  ال���ي���دوي. 
الكمبيوتر يحتوي على محقنة    موصلة 
طبيب  ي��ق��وم  الكمبيوتر،  إل���ى  بسلك 
ثم  األسنان بإدخال رأس اإلبرة يدوياً 
يضغط على زر ليبدأ الكمبيوتر بحقن 
امل��خ��درة ، حيث إن احلقن عن  امل��ادة 
أو  سريعاً  يكون  أن  ميكن  اليد  طريق 
بطئاً. وعند ح��دوث ذل��ك ف��إن ضغط 
امل��ادة امل��خ��درة في أنسجة    اجلسم 
ميكن أن يسبب أملاً وإزعاجاً، أما عن 
امل���ادة  يحقن  ف��ه��و  الكمبيوتر  ط��ري��ق 
أملاً  يسبب  ثابت مما  امل��خ��درة مبعدل 

أقل.
االستنتاج

ن���ق���ول إن  ومم����ا س��ب��ق ن��س��ت��ط��ي��ع أن 
الصحيحة  الطبية  املعلومات  لتوصيل 

البد من اتباع اآلتي :
ب��دي��ل��ة،  ط����رق  إي���ج���اد      /1
ل��ل��م��ح��اض��رات  م��ص��اح��ب��ة  أو 

ومساعدة لها.
أف��الم دعائية في  إنتاج     /2
ص��ورة قصص واقعية ودرام��ة 
إل��ى  بسهولة  لتصل  حقيقية 

العقل .
ك��ارت��ون��ي��ة  إن���ت���اج أف����الم    /3
عن  العربية  باللغة  لألطفال 
صحة الفم واألسنان أيضا عن 

طريق احلكايات الشيقة .

ال��ط��الب  م���ع  ع��م��ل  ع��م��ل ورش    /4
ف��ي امل���دارس وإش��راك��ه��م ف��ي العملية 

التثقيفية.
في  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اس���ت���خ���دام    /5
واألبحاث  والتوصيات  األفكار  عرض 
العلمية والعمل على نشرها بالوسائل 

اإلليكترونية .
6/  حث الكتاب واملفكرين واملبدعني 
ورج����ال األع��م��ال ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة في 
عن  وال��ت��وع��وي��ة،  التثقيفية  العملية 
طريق تأليف  القصص وإنتاج األفالم  

حملاكاة الواقع.
للعملية  ال��الزم��ة  امل����وارد  توفير    /7

التثقيفية .
على  الصحيني  العاملني  تدريب    /8

كيفية التواصل واإلقناع .

  خاتمــة
الناس للوصول  عملية تغيير سلوك 
عملية  ليست  الصحيح  الطريق  إلى 
سللهلللللة وهللليلللنلللة، والبلللللد ملللن إحللللداث 
ولكن  املجتمع،  في  سلوكية  تغييرات 
الصحيني  العاملني  تدريب  من  البللد 
على مد اجلسور وخلق الصالت بينهم 
وبني الناس بغية اكتشاف مشاعرهم  
اإلقللالع  أو  والنهي  أوضاعهم،  وتفهم 
عن فرض التغيير عن طريق اخلطب 

واملواعظ واحملاضرات .
للللقلللد خلللللللق الللللللللله اللللعلللقلللل اللللبلللشلللري 
قوة  يلللزداد  وهللو  ويستكشف  ليفكر 
ضعيفًا  يللصللبللح  ولللكللنلله  بللالللتللجللربللة. 
وكللسللواًل ومللتللذمللرًا، عللنللدمللا يقتصر 
أو  واضحة  مهام  تنفيذ  على  نشاطه 

مهام محددة بوضوح.
التغيير  أجللل  مللن  الصحي  التثقيف 
البشري،  العقل  احللتللرام  على  يللقللوم 
أداة ميلكها اإلنسان لفهم  فهو أفضل 

وتغيير عامله <

دراسات وابحاث
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أستاذ مشارك واستشاري طب األسرة 
 وكيل كلية الطب للشؤون األكادميية

كلية الطب - مدينة امللك فهد الطبية

تعد آالم الظهر وخاصة آالم أسفل الظهر من أكثر املشكالت الصحية 
شلليللوعللًا ومللللن أشللهللر األسلللبلللاب الللتللي تللللؤدي إلللللى تلللكلللرار زيلللللارة املللريللض 
املرضى  شللكللاوى  إجمالي  مللن   %6-5 حللوالللي  متثل  حيث  للمستشفيات، 
املراجعني للعيادات اخلارجية العامة. كما أن األبحاث العلمية تشير إلى 
أن 90% من السكان يعانون من آالم الظهر في مرحلة من مراحل عمرهم.
وتعد الوظيفة التي ميارسها الطبيب أحد أهم األسباب التي قد تؤدي 
إلى ظهور آالم أسفل الظهر، وذلك بسبب االستخدام غير السليم للعمود 

الفقري أو بسبب التعرض للكدمات أو اإلصابات الظهرية.

طبيب األسنان 
وآالم الظهر

د. محمد بن عثمان الركبان

تصنيف آالم أسللفل الظلللللللهر
املستخدمة  الطرق  من  العديد  هناك 
لتصنيف املرضى وفق قواعد مختلفة، 
وأفضلها  التصانيف  تلك  أيسر  وم��ن 

التصنيف التالي:
1-آالم الظهر احلادة )Acute(: وهي 
التي حتدث في مرة واحدة وال تستمر 

ألكثر من أسبوعني.
 :)Sub-acute( 2-آالم الظهر املتوسطة
التي تستمر ألكثر من أسبوعني  وهي 

وتنتهي في أقل من ستة أسابيع.
 :)Chronic( املزمنة  الظهر  3-آالم 
تستمر  أو  حدوثها  يتكرر  التي  وه��ي 

اآلالم ألكثر من ستة أسابيع.َ 
أسلباب آالم الظلللللهر 

أسفل  آالم  أسباب  معظم  ع��زو  ميكن 
الظهر إلى األسباب التالية:

أهم  وه��ي  امليكانيكية:  األس��ب��اب   -1
وأش��ه��ر األس��ب��اب امل��ؤدي��ة لظهور آالم 
الظهر املزمنة واحلادة، وتشمل العديد 

م��ن ال��ع��وام��ل، م��ث��ل اع��ت��الل مفاصل 
 Facet joint( ال��ظ��ه��ري��ة  ال���ف���ق���رات 
الغضروفي  االن��زالق   ،)dysfunction
والتمزق  الشد   ،)Disc prolapse(
ال��ع��ض��ل��ي ل��ع��ض��الت ال���ظ���ه���ر، مت��زق 

األربطة، وكذلك كسور الفقرات. 
 ،)Spondylosis( 2- انحالل الفقرات
غير  لالستخدام  نتيجة  عادة  ويحدث 

نتيجة  أو  طويلة  مل��دة  للظهر  السليم 
لوجود خلل في تركيب فقرات الظهر 

أو ألسباب وراثية وغيرها.
يكون  قد  اجلرثومية:  االلتهابات   -3
سبب ظهور آالم الظهر نتيجة لتعرض 
في  بكتيرية  اللتهابات  الظهر  منطقة 
املفاصل  أو   )Osteomylitis( العظام 
ال��ت��ه��اب��ات  أو   ،)Septic Arthritis(
ال��ت��ه��اب��ات  بسبب  رمب���ا  أو  ف��ي��روس��ي��ة 

مزمنة مثل الدرن واحلمى املالطية.
4- التشوهات اخللقة للعمود الفقري: 
وامليالن  االنحرافات  بعض  ت��ؤدي  قد 
ف��ي ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري إل��ى ظ��ه��ور آالم 

مزمنة في الظهر.
تؤثر  قد  الروماتزمية:  االلتهابات   -5
الظهر  على  الروماتزم  أم��راض  بعض 
املفاصل  ف��ي  م��زم��ن��اً  ال��ت��ه��اب��اً  وتسبب 

الرابطة بني فقرات الظهر.
6- اآلالم املرجتعة: وهنا يعاني بعض 

صحة الطبيب
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الوقاية من آالم الظهر

غاية  فللي  اجلللزئلليللة  هللذه  أن  أعتقد 
األهمية، ففي حني نحتاج إلى جهود 
فإننا  املتكاثرة،  احلاالت  لعاج  كبيرة 
لوقاية  مضاعفة  جللهللود  إلللى  نحتاج 
أفراد املجتمع وخاصة الفريق الصحي 

من اإلصابة بآالم أسفل الظهر.
التي ينصح بها  أهم اإلجلللراءات  إن 

للوقاية من آالم الظهر ما يلي:
للعمر  املناسبة  الرياضة  ·ممللارسللة 

واحلالة الصحية بانتظام.
فوق  الفقري  العمود  حتميل  ·عللدم 
طاقته من األحمال، فيتنبه لوزن ما 
وكذلك  أحمال،  من  اإلنسان  يحمله 
طريقة احلمل، بحيث يكون االعتماد 
فلللي حللمللل األحلللملللال الللثللقلليلللللة على 

عضات الفخذين وليس الظهر.
·حتللري احلللذر فللي وضللع اجللوس، 
بللحلليللث يلللكلللون اللللكلللرسلللي املللسللتللخللدم 
ملللنلللاسلللبلللًا للللللظللهللر، وملللتلللنلللاسلللقلللًا مللع 
دائمًا  ينصح  كما  الظهري،  التقوس 
بعدم اجللوس في وضعية واحدة ملدة 

طويلة.
·اسلللتلللخلللدام فلللللراش مللنللاسللب عند 
السرير  يكون  فا  الظهر،  على  النوم 
صلبًا  وال  الفقرات  تللؤذي  ليونة  لينًا 

كذلك.
·أخذ احلذر من التعرض للكدمات 
االلللتللواء  قللد تسبب  التي  واإلصللابللات 
تللعللرضلله جلهد  أو  للللللظللهللر  املللفللاجللئ 

كبير.

املرضى من آالم في الظهر نتيجة 
امل��ن��ط��ق��ة احمليطة  ف���ي  مل��ش��ك��ل��ة 
ب��ال��ظ��ه��ر، م��ث��ل م��ش��اك��ل اجل��ه��از 
والبروستات  والهضمي،  البولي 
ع��ن��د ال���رج���ال، وك��ذل��ك ال��رح��م 

عند النساء.
ن��ادراً  السرطانية:  األورام   -7
ما يبدأ ظهور السرطان األولي 
 Multiple في الظهر مثل مرض
myloma أو املنتقل واملنتشر من 
البروستات  في  أورام سرطانية 
والثدي وغيرها بآالم في الظهر، 
لكن هناك حاالت شكوى من آالم 

في الظهر منتشرة بني املرضى الذين 
يعانون من تلك األورام.

الكثير  يعاني  النفسية:  األم��راض   -8
م���ن امل���رض���ى امل���ص���اب���ني ب���األم���راض 
آالم  م��ن  االك��ت��ئ��اب  وخ��اص��ة  النفسية 

متكررة في الظهر.
تشخيص آالم الظهر

آالم  أسباب  معظم  تشخيص  يعتمد 
املرضي  التاريخ  معرفة  على  الظهر 
الظهر  ف���آالم  ال��س��ري��ري،  والفحص 
احل������ادة ال���ت���ي ت������زداد م���ع احل��رك��ة 
وت��س��ك��ن م��ع ال��س��ك��ون ت��ك��ون غ��ال��ب��اً 
ت��زداد  ال��ت��ي  اآلالم  أم��ا  ميكانيكية، 
فتنم  احلركة  مع  وتخف  الراحة  مع 
ع���ن وج�����ود ال���ت���ه���اب���ات ن��ش��ط��ة في 
لبعض  نتيجة  ت��ك��ون  وق��د  امل��ف��ص��ل، 
األم�����راض ال��روم��ات��زم��ي��ة، وه��ك��ذا، 
فوجود احلرارة ينم غالباً عن وجود 
ال��وزن  وف��ق��دان  جرثومية،  التهابات 
والهزال وفقدان الشهية يؤيد وجود 

األمراض السرطانية والنفسية.
احل��ادة ال  الظهر  اآلالم  ف��إن  وغالباً 
عمل  ويتحتم  أش��ع��ة،  لعمل  حت��ت��اج 
األشعة املقطعية عندما تكون اآلالم 

م��ف��اج��ئ��ة وي��ص��اح��ب��ه��ا ض��ع��ف في 
األطراف السفلية.

عالج آالم أسفل الظهر
احلالة  بحسب شدة  العالج  يتفاوت 
وسبب األلم، ففي حني يحتاج املريض 
آالم حادة ملسكنات  يعاني من  الذي 
ل��ألل��م ف��ق��ط؛ ق��د ي��ك��ون ال��ع��الج في 
احل��اد  الغضروفي  االن���زالق  ح��االت 
األط���راف  ف��ي  شلل  يصاحبه  ال���ذي 
عاجل  جراحي  تدخل  إل��ى  السفلية 
إلزالة ضغط الغضروف على العمود 

الفقري أو األعصاب.
لتناول  امل��رض��ى  بعض  يحتاج  وق��د 
السبب  ك���ان  إذا  ح��ي��وي��ة  م���ض���ادات 
بعضهم  يحتاج  وقد  بكتيرياً،  التهاباً 
لتثبيت كسر الفقرة داخلياً أو خارجياً 

في حالة وجود كسور.
ب��راح��ة طويلة  امل��ري��ض  ينصح  وق��د 
ولكن ينصح معظم املرضى املصابني 
ب����آالم ال��ظ��ه��ر امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة احل���ادة 
مبمارسة األنشطة اليومية في أسرع 

وقت.
على  يعتمد  احلاالت  فعالج  وهكذا، 
ال��ب��دء في  وال��ش��دة، ووق���ت  السبب 

العالج <
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املطلب األول:
وضع نظام محفز مللكية العيادة وهيكلها 

اإلداري ووضوح استراتيجياتها:
مباشرة  ال��ع��ي��ادة  ملكية  ترتبط  أن  يجب 
ومتساو  ع���ادل  بشكل  العاملني  ب��األط��ب��اء 
واالنتماء  التعاون  روح   تسود  حتى  بينهم 
للعمل ملصلحة العيادة و عدم خلق أي نوع 
من االستبداد في صناعة القرارات. وأسوأ 
ما تكون عليه ادارة العيادة اذا كان املالك 
الرئيسي مستثمراً من خارج املهنة وهدفه 
الرئيسي هو خفض التكاليف وزيادة األرباح 
واستئثار بعض األطباء العاملني العيادة على 
يؤثر  قد  القرارات مما  اتخاذ  في  غيرهم 
البعيد.  امل��دى  على  العيادة  مستقبل  على 

ماجستير إدارة املنشآت الصحية
دكتوراه في الصحة العامة - التأمني الصحي

السوق السعودي الصحي يواجه حتديات ضخمة تتطلب منه تغيرات 
جذرية وكبيرة في وقت  قصير ملواكبة التقدم السريع ملسيرة الصحة 
ومتويلها  وادارتها  الصحية  الرعاية  تقدمي  في  اليه  وصلت  وما  العاملية 
كمًا ونوعًا. فعلى سبيل املثال التأمني الصحي ومتطلباته يحتم تغيير 
الهيكل العام لتقدمي الصحة واحلرص على تنظيم العالقة القائمة بني 
املطلوب  مستواها  على  واحملافظة  الصحية  بالرعاية  املعنية  األطللراف 
بللأقللل الللتللكللاللليللف. وفلللي هلللذا الللصللدد يعتبر طللب األسللنللان فللي القطاع 
ادارتها  ترتكز  أن  يجب  التي  احليوية  الصحية  املجاالت  أحللد  اخلللاص 
على أسس علمية  صحيحة متكن هذا املجال من النجاح اثناء مواجهة 
هذه التغيرات احلتمية. ففي هذا التحقيق سأتطرق مبشيئة الله الى 
)اجلللزء  اخلللاص  القطاع  في  األسنان  عيادات  الدارة  النجاح  متطلبات 
الثاني(.  )اجلللزء  املتطلبات  هذه  في  واخلبرات  العلم  أهل  ورأي  األول( 
وقبل البدء بسرد املتطلبات يجب أن أوضح أن هذه املتطلبات قد تبدو 
مثالية ألول وهلة  ولكن فعاليتها ستظهر جليا على املدى البعيد وأن لكل 
اقتصادية  التركيز على جوانب  الذي قد يحتم  عيادة وضعها اخلاص 

عامة  مهمة  بجانب هذه املتطلبات. 

المتطلبات السبعة لنجاح إدارة
عيادات األسنان الخاصة 

  إدارة عيادة األسنان

بطريقة  يوضع  أن  يجب  اإلداري  والهيكل 
تناسب قدرات ومهارات كل شخص بحيث 
ال ي��خ��ت��ل��ط اجل���ان���ب ال��ط��ب��ي م���ع اجل��ان��ب 
اإلداري في صنع القرارات. لذا يجب على 
ملياً  يفكر  أن  مستثمر  أس��ن��ان  طبيب  أي 
من  الشركاء  وطبيعة  العيادات  ملكية  في 
أصحاب املهنة وايضاح استراتيجية العيادة 
م��ن خ��الل رؤي��ة ال��ع��ي��ادة وأه��داف��ه��ا والتي 
ستتركز عليها جميع القرارات املستقبلية.

املطلب الثاني:
دراسللللة حللاجللة الللسللوق احملللللليللة ووضللع 

إستراتيجية تسويقية واضحة. 
ف��ي املدينة  ال��ع��رض والطلب  ق��وى  دراس���ة 
واحلي املراد إقامة العيادة به أمر ضروري 

النجاح  يتسنى  حتى  عنه  احلياد  ميكن  ال 
بإذن الله للعيادة واستمرارية النجاح في ظل 
املنافسة القوية التي تعتبر من طبيعة هذا 
املجال. دور اخلبرة واملستشارين املختصني 
لديهم القدرة في تقدمي املساعدة في هذه 
تسويقية  استرتيجية  ووض���ع  ال���دراس���ات 
املجتمع.  واضحة تستهدف فئة معينة من 
أهم  م��ن  يعتبر  التسويق  ف��إن  وللتوضيح 
على  يقتصر  وال  احلديثة  التجارة  سمات 
عدة  جوانب  يشمل  بل  اإلعالنية  الدعاية 
الى  املستهدف  السوق  دراس��ة  من  اب��ت��داء 
باملنتج  املستهدفة  الفئة  حاجة  سد  كيفية 
أو اخلدمة املقدمة. و املجال الصحي هو 
أقرب إلى جتارة اخلدمات كما في الفنادق 

د.حسان سليمان حلواني

 »اجلزء األول«
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املنتجات  جتارة  عن  السياحية  واملنتجعات 
. ففي جتارة اخلدمات تسعى املنشأة الى 
تسويق سلعتها )وهي اخلدمة املقدمة( عن 
واالس��ت��ف��ادة من  املستخدم  إرض���اء  ط��ري��ق 
فقط  التركيز  من  أكثر  لآخرين  توصياته 
املالحظ  وم��ن   . الدعائية  احل��م��الت  على 
أن مراجعي عيادات األسنان يعتمدون على 
من  أكثر  األول��ى  بالدرجة  اآلخرين  نصائح 
وقد  اإلعالنية.  الدعايات  على  اعتمادهم 
تأثير  ذات  اإلعالنية  الدعاية  أحيانا  تكون 
يتوافق  لم  إذا  خاصة  العيادة  على  سلبي 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اخل��دم��ة م��ع م���دى امكانية 
استيعاب العيادة للفئة املستهدفة أو وجود 
أن  فاألمثل   . والتوقعات  الواقع  بني  ف��ارق 
استفتاء  ال��ى  جاهدة  العيادة  إدارة  تسعى 
مستوى  على  رضاهم  مدى  عن  مراجعيها 
تغييرات  ذل��ك  يتبع  أن  و  املقدمة  اخلدمة 
جدية لرفع مستوى الرضى لدى املراجعني. 
مع  أكثر  بتفصيل  اجلانب  ه��ذا  وسنتناول 
بعض اخلبراء والباحثني في اجلزء الثاني 

من هذا التحقيق.
املطلب الثالث :

ربط إدارة األموال بالعمليات اليومية:
من  تعتبر  واالس��ت��ث��م��ارات  األم����وال  إدارة 
يتوجب  حيث  الناجحة  اإلدارة  أساسيات 
مالية  وض��ع خطة  امل��ن��ش��أة  أص��ح��اب  على 
توضح املوارد املالية )مثل متويل املؤسسات 
االدخ��ار  ونسب  اليومية(  للعمليات  املالية 
م��ن اإلي������رادات وأوج����ه االس��ت��ث��م��ار امل��ال��ي 
الله  مبشيئة  ليضمن  املنشأة  نطاق  خ��ارج 
استمرارية املنشأة وتقليل املخاطر الناجتة 
املالية  اإلدارة  وترتبط  املنشأة.  س��وق  من 
مما  وث��ي��ق��اً  ارت��ب��اط��اً  ال��ي��وم��ي��ة  بالعمليات 
اليومي واملصاريف  العمل  يستوجب حتليل 
تلك  باسهام  ذل��ك  ورب��ط  عمل  نقطة  لكل 
ال��ن��ق��اط ق��ي خ��دم��ة امل��ري��ض وح��س��اب أي 
اي��رادات  منها. هذا التحليل يعتبر عصب 
وزي��ادة  العيادة  فعالية  الستمرارية  احلياة 
أرب��اح��ه��ا م��ع م��الح��ظ��ة أي ت��غ��ي��ي��رات قد 

العيادة أو مصروفاتها  تطرأ على عمليات 
يعتمد  الشديد  ولألسف  مبكراً.  وتعديلها 
كلياً  الكثير من أصحاب العيادات اعتماداً 
العيادة  محاسب  على  املالية  إدارت��ه��م  في 
وبالنظر  شهرياً  امل��ص��روف��ات  مراقبة  ف��ي 
إجماال في أرقام بعض القوائم املالية دون 
التدقيق في بنود الصرف واإليرادات وربط 
ذلك بالعمليات اليومية لكل وحدة أو نقطة 
عمل. واألمثل هو التحليل الدقيق للعمليات 
واملصروفات لزيادة الكفاءة بأقل التكاليف 

في بيئة عمل منظمة.     
املطلب الرابع :

 ضمان اجلودة   
ج��ودة اخلدمة  يتفق اجلميع على ض��رورة 
مرفق صحي  ك��ل  ف��ي  ووج��وده��ا  الصحية 
على  تعريفها  على  األغلبية  يختلف  ولكن 
ن��ح��و دق��ي��ق وواض�����ح. ف��ك��ل ط���رف يعرف 
اجلودة من منظوره اخلاص فهناك من يرى 
املعدات  ونظافة  وجتهيزاته  املبنى  فخامة 
وامل��الب��س ه��ي ق��م��ة اجل����ودة واآلخ����ر ي��رى 
اجل��ودة  ه��ي  للعالج  النهائبة  النتيجة  أن 
املريض  توقعات  عن  النظر  بغض  املرجوة 
أن  يرى  قد  الثالث  الطرف  أما  ومعاناته. 
الشخصية  املعاملة  قمة اجلودة في حسن 
ودماثة االستقبال. والصحيح أن األطراف 

الثالثة على حق ويجب األخذ في احلسبان 
كل ما ذكر. فهناك ثالثة ركائز للجودة في 

اخلدمة الصحية:
ال��رك��ي��زة األول���ى - ج���ودة املبنى وامل��راف��ق 
وال��ت��ج��ه��ي��زات وع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م وت��وف��ر 
جميع املواد واملوارد البشرية الالزمة لعمل 

العيادات.
ال��رك��ي��زة ال��ث��ان��ي��ة - ج���ودة ال��ع��الج امل��ق��دم 
وسالمته  العلمية  البراهني  على  واملعتمد 

من أي مخاطر او معاناة للمريض.
ال���رك���ي���زة ال��ث��ال��ث��ة - ج�����ودة ال��ت��ع��ام��ل مع 
وضمان  الشخصي  املستوى  على  املرضى 
حقوقهم في معرفة خيارات العالج وحرية 

االختيار.
وضع  أسنان  عيادة  إدارة  على  يجب  ل��ذا   
م��ق��اي��ي��س دق��ي��ق��ة وواض���ح���ة ل��ك��ل رك��ي��زة 
باسرع  والتعديل  دوري��ة  بصفة  ومراجعتها 
وقت لضمان استمرارية اجلودة. وسنتطرق 
إلى هذا اجلانب بتفصيل أكثر في اجلزء 

الثاني من هذا التحقيق.
املطلب اخلامس:

وتفعيل  البشرية  املللوارد  ضمان كفاءة 
أخالقيات املهنة بني أفردها:

كما مت التوضيح سابقا بأن عيادة األسنان 
إل��ى جت��ارة اخلدمات  أق��رب  اخلاصة هي 
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 . السياحية  واملنتجعات  الفنادق  في  كما 
البشرية  امل��وارد  تعتمد على  يجعلها  وه��ذا 
ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي وح���ي���وي أك��ث��ر ب��ك��ث��ي��ر من 
جودة  على  تعتمد  التي  التجارية  احمل��الت 
أس��ن��ان  ع��ي��ادة  أي  ف���إن  وع��ل��ي��ه  منتجاتها 
االستثمار  عينيها  نصب  تضع  أن  يجب 
في مواردها البشرية ووضع نظام وظيفي 
يضمن حقوق منسوبيها وإرضائهم بالكامل 
بحيث يسعى إلى تقوية ارتباطهم وجتديد 
وهنا  دوري��ة.  بصفة  العيادة  ال��ى  انتمائهم 
ي��ج��ب ال��ت��ن��وي��ه ب���ض���رورة رب���ط احمل��ف��زات 
وامل���ك���اف���آت ال����دوري����ة ب���أه���داف امل��ن��ش��أة 
لدى  الرضى  مستوى  كرفع  اإلسترتيجية 
املراجعني وزيادة أعدادهم واألرباح العائدة 
للعيادة حسب معايير دقيقة ومحددة ضمن 
هيكل وظ��ي��ف��ي واض���ح وم��ن��ظ��م. وإض��اف��ة 
ال��ع��ي��ادات ملنسوبيها  ل��ذل��ك ف��إن م��ك��اف��آت 
بل  فقط  املالية  على  تقتصر  ال  أن  يجب 
ورف��ع  املعنوية  إل��ى  ذل��ك  تتجاوز  أن  يجب 
ويجب  لديهم.  واملهني  التعليمي  املستوى 
التنويه بأن أخالقيات املهنة يجب أن تكون 
وتقييمه  الوظيفي  األداء  ف��ي  امل��رج��ع  ه��ي 
في  وسنتناول  دوري���ة.   بصفة  ومراجعتها 
الطرق  التحقيق  ه��ذا  م��ن  ال��ث��ان��ي  اجل���زء 
في  األث��ر  ذات  املوظفني  ملكافأة  املختلفة 
وعالقة  وانتمائهم  املوظفني  إنتاجية  زيادة 

ذلك بأخالقيات املهنة.
املطلب السادس:

كفاءة إدارة املعلومات وقواعد البيانات 
واالستفادة منها:

اإللكترونية  التقنية  أن  فيه  ش��ك  ال  مم��ا 
حلفظ املعلومات وإدارتها فاقت بكل املعايير 
امللفات الورقية التقليدية. لذا تسعى الكثير 
من عيادات األسنان اخلاصة إلى امتالك 
والتي  اإللكترونية  والنظم  األجهزة  أحدث 
غالباً يقتصر دورها في تلك العيادات على 
حفظ ملفات مراجعيها وتنظيم مواعيدهم 
واستخدامها  م��ح��دود  بشكل  ال��ع��ي��ادة  م��ع 
العيادات  مع  املنافسة  في  تسويقية  ك��أداة 

تشكل  النظم  ه��ذه  أن  العلم  مع  األخ���رى. 
الالزمة إلدارة  للمعلومات  رئيسياً  مصدراً 
العيادة وإجناح خططها العملية واإلدارية. 
فعلى سبيل املثال يستطيع مدير العيادات 
حتليل بيانات مراجعة املرضى واالستفادة 
م��ن ذل���ك ف��ي حت��دي��د ك��م��ي��ة ال��ط��ل��ب لكل 
تخصص ف��ي ك��ل ف��ت��رة م��ن ال��ع��ام وتوفير 
وإع��داد  الالزمة  البشرية  وال��ك��وادر  امل��واد 
إضافة  لذلك.  مستقبلية  توسعية  خطط 
إلى ذلك فإن إدارة العيادة تستطيع ان تزيد 
للعيادات من  التسويقي  من كفاءة اجلانب 
املرضى   لبيانات  األمثل  االستخدام  خالل 
استمرارية  على  واحل���رص  متابعتهم  ف��ي 
م��راج��ع��ت��ه��م ل��ل��ع��ي��ادة واالس���ت���ف���س���ار من 
وتعديل  انقطاعهم  أسباب  عن  املنقطعني 
 . للعيادة  املراجعني  ع��دد  ل��زي��ادة  يلزم  ما 
وغيرها من الفوائد الالمحدودة التي ميكن 
في  املستشارين  منها مبساعدة  االستفادة 

هذا املجال.
املطلب السابع:

تللنللظلليللم علللالقلللة اللللعللليلللادة بللاجلللهللات 
احلللكللوملليللة واخلللللاصللللة وتللفللعلليللل دور 

العيادة في خدمة املجتمع:
 ال تستطيع أي منشأة صحية الوقوف بذاتها 
دون احلاجة الى االمتثال ملتطلبات اجلهات 
اجلهات  م��ع  والتعامل  املختصة  احلكومية 
األه��ل��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة وامل��س��اه��م��ة ف��ي سد 
أهم  من  وهذا  الصحية  املجتمع  احتياجات 
استمرارية  وضمان  للعيادة  النجاح  عوامل 
األس��ن��ان يجب  ف��ع��ي��ادة  وت��وس��ع��ه��ا.  جناحها 
بصفة  يعمل  منظماً  إداري��اً  هيكاًل  تضع  أن 
اجل��ه��ات  متطلبات  جميع  لتلبية  مستمرة 
امل��خ��ت��ص��ة م���ن ح��ي��ث ال��ت��ص��اري��ح ال���الزم���ة 
ع��ل��ى معايير  ال��ع��م��ل واحمل��اف��ظ��ة  ورخ����ص 
اجلودة والتعقيم حسب املطلوب وان التكون 
منقطعة حسب احلاجة مما قد يسبب عرقلة 
واستقبال  اخلدمة  تقدمي  في  االستمرارية 
ال  فهي  اخلاصة  اجلهات  عن  أما  املرضى. 
فهناك  احلكومية  اجلهات  عن  أهمية  تقل 

املعامل  من  األسنان  لعيادة  يومية  متطلبات 
التأمني  املواد والتعامل مع شركات  وموردي 
العيادات  إدارة  على  يستوجب  الصحي مما 
مبنية  إيجابية  بطريقة  العالقة  هذه  تنظيم 
على الثقة املتبادلة ووضع البدائل واخلطط 
املستقبلية التي متكن العيادة من االستمرارية 
في تقدمي اخلدمة دون التأثر من شح املوارد 
من  الدفع  أنظمة  أوتغير  معينة  فترات  في 
خاصة  جهات  التأمني.وهناك  شركات  قبل 
رف��ع مستوى عالقة  ف��ي  ق��د تساهم  أخ��رى 
املؤسسات  توفير  مثل  باملراجعني  ال��ع��ي��ادة 
متويل  ف��ي  تساعد  التي  و  املختصة  املالية 
ميسرة.  بأقساط  الباهظة  العالج  تكاليف 
ويجب التنويه على ضرورة بناء عالقة جيدة 
أيضا مع املرافق الصحية األخرى والتي قد 
املستشفيات  مثل  ما  الى حد  منافسة  تكون 
إلمكانية االستفادة من حتويل املرضى منهم 

وإليهم خاصة احلاالت الطارئة. 
أما عن خدمة املجتمع فقد أثبتت الدراسات 
بأن املنشآت الصحية التي تعنى باإلسهام في 
سد حاجات املجتمع الصحية بطرق تطوعية 
هي أقرب للنجاح والتوسع من غيرها وتكون 
أق��رب ال��ى أذه���ان امل��رض��ى ب��ص��ورة مشرفة 
لغيرهم  والتوصية  بالبقاء  املراجعني  حتفز 
مبراجعة تلك املنشآت. وسبل خدمة املجتمع 
امل��ث��ال،  سبيل  على  ومنها  كثيرة  التطوعية 
املساهمة في احلمالت التوعوية، أواملشاركة 
العالقة،أو  ذات  العلمية  البحوث  متويل  في 
ت��ق��دمي ال���ع���الج امل��ج��ان��ي ل��ألس��ر ال��ف��ق��ي��رة 

واأليتام <
الثاني من التحقيق سيتناول كل  اجلزء 
مطلب من املطالب السبعة اآلنف ذكرها 
أهل  آراء  أخللذ  مللع  التفصيل  مللن  بللشلليء 
حسب  كل  مجال  كل  في  والعلم  اخلبرة 
تخصصه. وللتواصل وإبداء اآلراء أرجو 
البريد اإللكتروني  إرسال رسائلكم عبر 

إلى العنوان:  
halawanyh@gmail.com
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ينعم هذا البلد واحلمد لله بوجود الطاقات واخلبرات البشرية في جميع املجاالت 
تطبيقها  يللراد  فكرة  ألي  النجاح  لتحقيق  واألفكار  الللرؤى  تعطي  أن  تستطيع  والتي 
ولكن املالحظ بأن هذه األفكار والرؤى ال تتماشى مع السرعة والتطور الذي تعيشه 

بالدنا في هذه األيام مما يؤثر عكسيًا على عملية البناء لهذا البلد.
ففي املجال الصحي هناك أنظمة وقوانني كانت صاحلة لزمان معني ولكن ظروف هذه 
لتتواكب مع  القائمني مراجعة هذه األنظمة  التي نعيشها اآلن تفرض على  املرحلة 
هذه املرحلة ولكن وبكل أسف وكما ذكرت آنفًا التأخير في عملية التحديث والتطوير 
القطاع  فللي  الللسللعللودي  الطبيب  عمل  األنللظللمللة  هللذه  ومللن  مقلقة  مشكلة  لألنظمة 

اخلاص.
هذا النظام بدأ في التسعينات الهجرية وعلى مدى أربعني عامًا ظل هذا املوضوع أحد 
الهموم التي تؤرق القائمني على الصحة واملهنيني من أطباء وصيادلة وممرضني ...الخ 
وفي السنوات األخيرة عاد هذا املوضوع للسطح )مما أدى بأن يطلب أعلى سلطة في 
البلد حفظه الله(على إصدار توجيهاته بدارسة هذا املوضوع من أجل االستفادة من 
الدراسة  لهم  أوكلت  من  يراها  معينة  ضوابط  وفق  املؤهلة  السعودية  الكفاءات  هذه 

ولكن هذه الدراسة لم تر النور حتى هذه اللحظة.
وبدأنا وبكل أسف نقرأ ونسمع تلك – املطاردات - وكأن هذا الطبيب ال قدر الله ميارس 
عماًل مخاًل بالكرامة أو كما نقرأ في صحفنا اليومية  ممن ينادي معالي وزير الصحة 

بتوجيه صفعة لهوالء األطباء !! إلى أي حد وصل بنا احلال وأي جرم أرتكب؟
أسرته  حساب  على  الوطن  وداخللل  الوطن  ألبناء  خدمة  يقدم  الطبيب  هللذا  أليس 
فللي عمله  قللد قصر  الله  قللدر  الطبيب ال  هللذا  كللان  وإذا  ومللن وقته اخلللاص  وصحته 

اليومي فإن الدور الرقابي في املنشأة هو املكلف بهذه املهمة.
هل ما خرجت به اللجنة املكلفة بدراسة تنظيم عمل األطباء هو ما يسمى مبراكز 
األعمال والتي بدأ تطبيقها في بعض القطاعات احلكومية وأعتقد بأن هذا العالج 
املرافق احلكومية هو حق مكتسب لهذا املريض  الذي يحصل عليه املواطن في هذه 

يجب احلصول عليه بدون رسوم عالجية.
إن الواقع يتطلب اإلسراع في دراسة كيفية االستفادة القصوى من الكفاءات الصحية 
املختلفة من السعوديني حتى ال يأتي الوقت وجند بعض القطاعات الصحية تخلو 
منهم، وكما ذكر معالي وزير الصحة بأن 80% من األطباء العاملني في وزارة  الصحة 
هم  من املتعاقدين مما جعل وزارة الصحة تسعى لزيادات في املرتبات تصل إلى %92 
في بعض التخصصات للمحافظة على املتعاقدين وبقدر هذا احلرص احملمود يجب 
كذلك احملافظة على أبناء الوطن وعدم تصويرهم كما نقرأ على لسان البعض بأنهم 
مهملون ملرضاهم وغير مبالني. وذلك من خالل نظام يضمن مشاركة هوالء األطباء 
وجميع العاملني في املجال الصحي في رفع اخلدمات الصحية وفق أنظمة وضوابط 

حتفظ كرامتهم وعدم اإلخالل بالواجبات  <

عمل الـطـبـيـب الـسـعـودي في القطاع الخاص

د. صالح الشمراني 
وكيل كلية الرياض للشؤون 

األكادميية

إلى أن نلتقي
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Date
�00� Details Venue For further information

��–�� January
�00�

Annual Meeting of the Swiss 
Society for Endodontology 
(SSE). Title: ’Excellence 

from Apex to Cusp’

Palais de Beaulieu, 
Lausanne ,
Switzerland

Secretariat SSE, P.O. Box 8225 , 
CH-301 Bern, Switzerland tel.: +41 
(0) 79 734 8725 fax: +41 (0) 31 901 
2020 e-mail:
secretariat@ endodontology. ch

��-�� January
�00�

SÃO PAULO DENTAL AS--
SOCIATION) Rome, Italy

�� January
�00�

Irish Endodontic Society Annual 
Scientific Meeting. Title: ‘Pulpi-
ing the Pulp... Do we need to?’

Alexander Hotel , 
Dublin Ireland

 paul@paulmccabe.ie tel.:
+35391790609 

�-� March �00� Dubai International Conven--
tion & Exhibition Centre Dubai /http://www.aeedc.com

�-� March �00� Pacific dental conference Vancouver Canada

� March �00� British Endodontic Society 
Spring Scientific Meeting

Institute of Civil 
Engineers , London BES Administrator – see society listings

��-�0 March   
�00� Adia Australlian Dental 

Expo 2008

Sidney 
AUSTRALIA Website: http://www.org.au

 0� - 0� April 
�00�

86th IADR General session 
& Exhibition

Dallas, Texas, 
USA Website: www.iadr.org

0� - ��  April 
�00�

American Association Of 
Endodontists 2008 Annual 

Session

Vancouver 
Convention and 

Exhibition Center 
,CANADA

Website: http://www.aae.org

International Up coming Events

Calendar of Events
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الواحة
طبيبلللة  أول 

أسلللنان هي الطبيبة ) لوسي ليمان 
هوبس ( والتي تخرجت من جامعة اوهايو.

· أول من اسلللتخدم األشلللعة x-ray في مجال طب األسلللنان هو 
)رميوند كيلز(.

·أول من صنع تاج crown من الذهب والذي ثبته على قناة اجلذر باسلللتخدام 
مسمار صغير post هو )كلود موتون(.

· األب الروحي لطب األسنان احلديث هو )بيير فورشارد(.
· أول ملللن اسلللتخدم الشلللمع waxs ألخلللذ املقاسلللات impression فلللي طلللب األسلللنان هو 

)فيليب بفلف(.
·ظهلللر األملغلللم amalgam ألول مرة فلللي عام 1716م وكان عبارة عن عملللات فضية مخلوطة 

بالزئبق.
· في عام 1771م ألف )جون هانتر( كتابه عن أسباب أعوجاج األسنان وعاجها.

· في عام 1858م كتب )نورمان كينجسلى( أول مقال عن تقومي األسنان.
· أول ملللن اختلللرع مثقلللاب يدار بالقدم هلللو )جون جرين وود( وقلللد كان الطبيب املعالج 

جلورج واشنطن.
 في عام 1874م أضاف )وود( الكهرباء إلى مثقاب لألسنان بواسطة محركات 

electromagnetic motors كهرومغناطيسية مثل سويدي: ليلس كل أبيض طحينًا .
مثل روسي: اخلبز هو األب واملياه هي األم.

مثلللل هنلللدي: ملللن يدعلللو أعملللى يسلللتقبل 
ضيفني.

مثل فرنسي: سلر الثاثة سلر للجميع.
مثلللل تركلللي: ملللن فلللرط وقوعنلللا باخلطلللأ 

نتعلم.
مثلللل برازيللللي: األب مصرفلللي وهبتنلللا إياه 

الطبيعة .

> في فرنسا مينع على أي خنزير ارتداء مابس تشبه نابليون!!
> في تورنتو مينع سحب أي حصان ميت في شارع يوجن ستريت !! ؟ 

> في النمسا أيضًا ممنوع النوم في األسواق!! ؟
> في اجنلترا ممنوع السللللير عاريًا في الشللللارع ملن يزيد عمره عن عشللللرة 

أعوام !! 
> فللللي الصللللني كل عائلللللة تنجب أكثر من طفل واحد تعاقب بالسللللجن أو 

الغرامة !!؟
> في ايطاليا مينع على الرجل وضع يده في جيب رجل آخر!!؟

> فللللي سويسللللرا ممنللللوع نسلللليان املفاتيح فللللي السلللليارة ثم ترك السلللليارة 
مفتوحة!!؟

> فللللي اليابللللان ممنوع على املللللرأة اجللوس )مقابللللل( الرجل في املطاعم 
العامة!!؟ (؟

4×4

< ما معنى اخلسوف؟
هلللو  أن تكلللون األرض بلللني الشلللمس والقملللر 
وحتجب أشلللعة الشمس السلللاقطة على جرم 
اخلسلللوف طبقلللًا  وضلللع  ويختللللف  القملللر 

ملستوى األرض. 
< ملللا هي ثاللللث دول العالم من حيث 

عدد السكان؟
هي الواليات املتحدة األمريكية

< ملللا هلللو أول رئيلللس جلمهورية 
مصر العربية؟

هلللو الللللواء أركان حلللرب محملللد 
جنيب.

< من هو مكتشف الذرة؟
دالتلللون ) 1766-  هلللو جلللون 
كيميائلللي  وهلللو   ،) 1844م 
بريطاني توصل عام 1804 
إلى نظرية الذرة وسجل 

األوزان النوعية.

حكم
وأمثال 
عالمية

�صدق اأو ال ت�صدق ... قوانني طريفة
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< اسللمللحللوا للللي فلللي اللللبلللدايلللة أن أشلليللد 
مبجلتكم العلمية الرائعة، حيث استمتعت 
مبا حتتويه من مادة شيقة، ولدي سؤال 
األسلللنلللان( أي  )اصلللفلللرار  يتعلق مبللسللألللة 
كيف  األصفر،  اللون  إلى  األسنان  حتول 
ميكن جتنب اصللفللرار األسللنللان وهللل هي 

مسألة خلقية أم طارئة؟   
سعيد عبدالرحمن - الرياض
هذه  ففي  خلقيا  االص��ف��رار  ك��ان  إذا   <
احلالة هناك بعض العالجات التي يقوم 
بها طبيب األسنان مثل استخدام األسطح 
أما  مبيضة.  مواد  استخدام  أو  اخلزفية 
بسيط  فاحلل  السن  على  طارئاً  كان  إذا 
زي���ارة طبيب  م��ع  النظافة اجل��ي��دة،  وه��و 

األسنان ملتابعة هذا األمر.
< أنا سعيدة جدا بهذه املجلة احملببة لي، 
وأمتنى لكم دائما التوفيق والنجاح، وآمل 
يبلغ  الللذي  ابني  بللأن  تفيدوني  أن  منكم 
 4 قبل  أسنان  له  ظهرت  شهرًا،   13 عمره 
أخللرى.. فهل  أسنان  له  ولللم تخرج  أشهر 

هذه مشكلة تستوجب مراجعة طبيب؟
هاجر سعيد - جدة
> م��ن األح��س��ن زي����ارة ط��ب��ي��ب األس��ن��ان 
ملعاينة األمر والوقوف عند األسباب، ومن 
بني األسباب التي تؤدي إلى هذا التأخر 
التغذية غير املتوازنة، أو عوامل وراثية أو 
بعض املسببات األخرى كتناول األم لبعض 

األدوية املمنوعة خالل فترة احلمل.
< يسرني أن أشيد مبحتويات هذه املجلة 
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مما جعلني أتشوق لها بشكل ال يوصف، 
وأحب أن أتعرف على مشكلة والدي الذي 
دائما  وهي  اصطناعية،  أسنانا  يستخدم 
أو األكللل، وقد أرجع  الكام  تتحرك حني 
الطبيب ذلك بسبب تآكل اللثة، فهل لهذه 

احلالة حل؟
سميرة الفضل - الرياض
التأكد  من  البد  أوال  احتماالن،  هناك   <
من أن األسنان االصطناعية قد أجنزت 
ب��ط��ري��ق��ة ص��ح��ي��ح��ة م���ن ق��ب��ل أخ��ص��ائ��ي 
كان  إذا  أن��ه  ثانياً  املتحركة.  التركيبات 
وهو  ح��ل،  فهناك  اللثة  تآكل  هو  السبب 
هذا  في  متخصصني  عند  األس��ن��ان  زرع 

املجال إذا كانت احلالة مناسبة لذلك.
< أحب أوال أن أعرب عن سعادتي البالغة ملا 
وجدته من كنز معلوماتي في هذه املجلة 
املمتازة، وأمتنى أن تتواصل جهودكم على 
نفس هذا النهج، ولدي في احلقيقة سؤال 
عن عملية تنظيف األسنان، فهل صحيح 

أنها تؤذي الطبقة الفوقية لألسنان؟
بتول عبداملجيد - اجلبيل
مسألة  دوري��ة  بصفة  األسنان  تنظيف   <
اجليرية  الترسبات  تراكم  ملنع  ض��روري��ة 
وال��ت��ي ت���ؤدي إل��ى ال��ت��ه��اب اللثة وت��راج��ع 
ال��ع��ظ��م امل��ث��ب��ت ف��ي��ه ال��س��ن ع��ن موضعه، 
العليا  الطبقة  على  تؤثر  ال  العملية  هذه 
متت  إذا  املينا  طبقة  وتسمى  ل��ألس��ن��ان 

بطريقة صحيحة.
< للللدي سلللؤال عللن الللفللرق بللني الللسللواك 

ومللعللجللون األسلللنلللان، ألنللنللي أرتلللللاح أكللثللر 
بالسواك، فضًا عن أن معجون األسنان 
رائحة  فمي  مللن  يخرج  استخدامه  عند 

كريهة أرجو التوضيح، والسام عليكم؟
عبدالله العبدالوهاب – الرياض
> السواك سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفيه فوائد كثيرة إذا استعمل بطريقة 
مستعملي  ن��رى  ما  غالباً  ألن��ه  صحيحة؛ 
ببعض  يقومون  استعماله  بعد  ال��س��واك 
العادات اخلاطئة، فبعد استعمال السواك 
استعمال  ك��ل  بعد  جتفيفه  علينا  يجب 
ب��ال��ل��ع��اب،  امل��ب��ل��ل  اجل���زء  يتعفن  ح��ت��ى ال 
املستعمل  اجل����زء  م��ن  ال��ت��خ��ل��ص  وي��ج��ب 
غير  استعماالت،  أرب��ع  أو  ث��الث  كل  بعد 
أن السواك ال يغني عن تنظيف األسنان 
الرائحة  بالفرشاة ومعجون األسنان. أما 
ال��ك��ري��ه��ة ال��ت��ي جت��ده��ا ف��ي ال��ف��م فرمبا 
لطبيب  زي��ارة  تتطلب  أخ��رى  أسباب  لها 

األسنان ملعاينتها. 
الللفللم تستمر  فللي  مللن تقرحات  أعللانللي   >
مدة أسبوع وأكثر، وتكون على شكل دائرة 
بيضاء من الداخل وحمراء من احلواف، 
ودائمًا تأتي في الشفتني من داخل الفم، 

فماذا أفعل؟
مها احلميدان - القصيم
> بالنسبة لتقرحات الفم فهي قد حتدث 
ألس��ب��اب ع��دي��دة، م��ث��ل: نقص ف��ي بعض 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة، أو وج���ود م��ش��اك��ل في 
املعدة، أو نتيجة خلدوش تسببها األسنان 

تقدم مجلة » آفاق طب األسنان« في هذا الباب خدمة التواصل مع القراء من خالل الرد على أسئلتهم 
واستفساراتهم عن كل ما يتعلق بأمراض الفم واألسنان، حيث يجيب عليها نخبة من المتخصصين من 

مختلف مراكز ومستشفيات المملكة، ويسعد المجلة أن تتلقى رسائلكم على العنوان التالي : 
زاوية بريد القراء  - مجلة آفاق طب األسنان - ص ب 525 الرياض 11563  - المملكة العربية السعودية

afaqsds@yahoo.com  : أو البريد اإللكتروني للمجلة
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احلادة، أو ضغوط نفسية.
وتعرف هذه التقرحات باسم القالع، ويعود 
سبب القالع في أغلب األحيان إلى عدم 
انتظام جهاز املناعة أو لرداءة نظافة الفم 
واألسنان، كما أثبتت الدراسات أن نقص 
عنصر احلديد من األسباب الهامة التي 
الكثير  وتربط  ال��ق��الع،  إل��ى ظهور  ت��ؤدي 
من املصادر الطبية بني الضغط النفسي 
بني شريحة  ذلك  ولوحظ  القالع  وظهور 
امل��دارس واجلامعات، في حني  من طلبة 
لم يثبت وجود عالقة بني الدورة الشهرية 
من  إن  حيث  القالع  بظهور  النساء  عند 
املصاحب  ال���دم  فقر  ي��ك��ون  أن  احملتمل 
السبب  ه��و  امل���رأة  عند  الشهرية  ل��ل��دورة 
في ذلك، كذلك فإن الرضوض املوضعية 
في  مباشر  غير  سبباً  تكون  الفم  داخ��ل 

ظهور القرح املذكورة.
ال��ع��الج ف��إذا ك��ان القالع  وم��ن ناحية 
فال  متباعدة  بأوقات  ويتكور  صغيراً 
يوجد  إن��ه ال  ع��الج حيث  إل��ى  يحتاج 
عالج معني مينع حدوث القالع نهائياً، 
الذي  األل��م  لتقليل  فقط  العالج  إن��ا 
أو  ل��ه  امل��ص��اح��ب  واالل��ت��ه��اب  يسببه 

لتأجيل تكرار ظهور القالع.
< لللقللد أجللريللت أشللعللة سينية علللللى أحللد 
أسناني، ولم أكن أعلم حينها أني حامل، 
علمًا  اجلنني،  على  ضرر  من  هناك  فهل 
أنني  كما  مرتني،  أجريت  قد  األشعة  بأن 
لتخفيف  حيوية  مللضللادات  استخدمت 
بإفادتي حول  التكرم  يرجى  األسنان  ألم 

خطورة ذلك على اجلنني، وشكرًا؟
فاطمة حسني - جدة
> ال تقلقي، فان اجلرعة اإلشعاعية التي 
تعرضت لها مرتني هي ضئيلة جدا، وال 
تؤثر على اجلنني بإذن الله، حيث تقدر قيمة 
املستخدمة  الواحدة  اإلشعاعية  اجلرعة 
 rad ال��راد  من  األسنان ب 0،0001  في 
أي ج���زء واح����د م���ن ع��ش��رة آالف ج��زء 
من ال��راد الواحد )وح��دة اإلشعاع( الذي 
ميكن أن تتحمله احلامل دون آثار جانبية 
على اجلنني.  أما املضادات احليوية فلم 
تذكري اسمها نود دائماً ذكر اسم الدواء 
حتى تتم اإلجابة على اسم الدواء وليس 
على ما يطلق عليه من مصطلحات مثل 
مضاد حيوي أو غير ذلك، الن املضادات 
احليوية متعددة األنواع واآلثار اجلانبية، 

وقد ال يكون ما عوجلت به مضاداً حيوياً. 
فاملضاد احليوي ال يستخدم لتخفيف ألم 
األسنان كما جاء في السؤال بل هو مضاد 

لاللتهابات اجلرثومية.
وبصفة عامة يفضل عدم استخدام مضاد 
التتراسايكلني أثناء فترة احلمل حيث ثبت 

أنه يؤدي إلى تلون أسنان اجلنني.
ويفضل أن يتم عالج املرأة احلامل خالل 

الشهر الرابع – السادس.
فيها  ميكن  التي  القصوى  الفترة  مللا   >
تلللرك الللسللن بللعللد إزالللللة الللعللصللب بحشوة 

مؤقتة دون أن يؤثر عليه؟
منتصر عبدالرحمن - الدمام
يحتوي  ال��س��ن  ل���ّب  أنَّ  امل���ع���روف  م��ن   <
التي  الدموية  واألوع��ي��ة  األع��ص��اب  على 
تغذي السن ومتده باحلياة، وعندما نقوم 
ف��إنَّ  العصب(  )سحب  السن  ل��ب  ب��إزال��ة 
السن يفقد مصدر غذائه ويكون عرضة 
إكمال  وع��ن��د  للكسر،  وع��رض��ة  للجفاف 
عالج العصب فإنه ينصح بحشو السن أو 
تغطيته بتاج )تلبيسة اصطناعية( بأسرع 
تلوث  أو  ال��س��ن  تكسر  مل��ن��ع  وق���ت مم��ك��ن 

القنوات مرة أخرى.
< أود أن أسأل عن تنظيف اللسان، حيث 
لللله مللن اخلللطللر جللدًا  قلللال لللي الللبللعللض إنَّ
تنظيف اللسان بفرشه بالفرشاة، هل هذا 

صحيح؟
سعاد العائد _ الرياض
بالفرشاة  وتفرشيه  ال��ل��س��ان  تنظيف   <
مهم جداً لنظافة الفم، والتقليل من عدد 
البكتيريا فيه، وحتسني رائحته. وهو ليس 
الفم،  نظافة  دواع��ي  من  بل هو  خ��ط��راً، 
أسنان  فرشاة  باستخدام  يتم  أن  ويجب 
إلى  اخل��ل��ف  م��ن  خفيفة  وبحركة  ناعمة 

األمام <



احلديث عن املسؤولية االجتماعية، ودورهللا األساس في صياغة الفرد منا، وهو يؤدي دوره في املجتمع سواء 
الفرد  أننا نتحدث عن مسئولية هذا  يعني  اجتماعية  بعالقات  يرتبط فيه  مجال  أي  أو  األسللرة  مستوى  على 
الداخلية،  واملراقبة  األخالقية،  من  فيها  أخالقية،  مسؤولية  أنها  أي  إليها  ينتمي  التي  اجلماعة  عن  ذاته  أمام 
واحملاسبة الذاتية، كما أن فيها من األخالقية ما جنده في الواجبات امللزمة داخليًا، أي بني الفرد وذاته في كل 
موقف تفاعلي يكون فيه، هذا الواجب امللزم قد يكون أثناء عملنا أمام اجلميع أو بعيدًا عنهم حيث ال رقيب 
خارجي، وال متابعة إدارية، وال أجهزة مراقبة كما هي اآلن متمثلة في الكاميرات التي يتم غرسها في كل بنك أو 
مركز جتاري، وبعض أسوار وغرف منازل األثرياء كنوع من احلماية لهم من لصوص أو سواهم، هنا الرقيب الذاتي 
األقوى الذي هو )يقظة الضمير( والوعي مبفهوم اإلحسان كما جاء في القرآن . هذا الوعي بواجبات اجلماعة 
واإلدراك العميق باملسؤولية، والذي ال يكون جزءًا من شخصية اإلنسان إال وفق شروط اإلميان بالغيب والقدر 

خيره وشره.
كما أن احلديث عن املسؤولية االجتماعية يرتبط ارتباطًا قويًا بآلية األداء للفرد منا في كل موقع ميارس فيه 
املسؤولية  مفهوم  حول  ومشاعرنا  وفهمنا  أفعالنا  ترجمة  من  جللزءًا  هذا  ألن  مجتمعيًا  أو  أسريًا  أو  وظيفيًا  دورًا 
االجتماعية الذي يصبح بالضرورة جزءًا أساسيًا وعنصرًا مهمًا من صياغة شخصية الفرد منا وهو يؤدي وظيفته 

وواجباته املهنية واألسرية والتطوعية في أي موقع يرتبط فيه.
وعندما نصف شخصًا ما بأن لديه إحساسًا قويًا باملسؤولية االجتماعية، فبالطبع نحن هنا نصف املستويات 
منها  ويستمد  عليها  يعتمد  التي  األخالقية  القاعدة  ومنها  وشخصيته  ذاتلله  فللي  املسئولية  لهذه  املتعددة 
)إذا عمل أحدكم عماًل فليتقنه(، واإلتقان  لل  )اإلتقان( بصفته مؤشرًا ألعلى مستوى في األداء وهي تطبيق 
سمة الشخصية املسلمة وجانبها املتلقي باحلياة، املتفاعل معها، وهو في الوقت نفسه معيار قوة هذه الشخصية 
وعالمة صحتها االجتماعية، ألن اإلتقان ليس مهارات أداء نلمسها ويتم قياسها ضمن مقاييس اجلودة املتعارف 
عليها اآلن فحسب،بقدر ما هي تلك القوة النفسية )الرقيب الداخلي( التي حتدث التوازن والثقة في تفاعل 
وتعامالت هذا الشخص في مستويات أدائه ألي عمل يقوم به ونوعية عالقاته مع أي شخص أو مجموعة يعيش 

معها أو يلتقي بها في دوائر حياته.
أو  التطوعي  أو  الوظيفي  األداء  سلم  في  كانت  مهما  ملسؤولياتنا  وأدائنا  تفاعالتنا  جميع  في  مطلوب  واإلتقان 

األسري أو املجتمعي. فهو مطلب أساس في جميع أنشطتنا عبادة وعماًل، وتعلمًا وتعليمًا، جتارة وترويحًا.
وما متَيز الفرد الياباني على سبيل املثال في اجنازه ووالئه لشركته ولعمله وحتى نفوره من اإلجازات الطويلة 
القرآني  املفهوم  مقابل  التقوى  معيار  وهو  )اإلتقان(  إلى  األداء  مبستوى  يرتقي  ألنه  إال  عنه،  مشهور  هو  كما 

)اإلحسان( وما يتضمنه من معاني راقية تعزز الرقابة الذاتية داخل نفسية كل فرد منا.
واالندماج فيها مبا يتفق واألهداف اإلمنائية لها وقد تكون جماعة األسرة أو العمل أو اجلهات التطوعية التي 

ينتمي إليها هذا أو ذاك أي أن كل جماعة يرتبط بها الفرد في حياته.
واألهم أن نكون في كل مستوى من مستويات تعامالتنا نتوحد بل )خلق املسلم( ذلك هو )النموذج( الذي يسهم 

في حتويل القيم التي نؤمن بها إلى سلوك عمٍل وممارسة يتطابق فيه القول بالعمل  <

المسؤولية االجتماعية

الورقة األخيرة
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دكتورة نورة خالد السعد
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
جامعة امللك عبد العزيز - جدة
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