




الأول  الأ�سنان باملركز  ال�سعودية لطب  مل يكن فوز اجلمعية 
على  الرابعة  لل�سنة  العلمية  اجلمعيات  كفاءة  اأداء  تقييم  يف 
وليد  طبية  و  واإن�سانية  علمية  جمعية   49 بني  من  التوايل 
ال�سدفة،  بل هو تكري�س ملجهودات خمل�سة لروؤ�ساء واأع�ساء 
الفوز  يعد هذا  الآن. ول  اإن�سائها وحتى  جمال�س اجلمعية منذ 
رخ�سة لالرتكان وال�سكون، بل هو حافز جديد ين�سم اإىل دفرت 
طموحات اجلمعية الطويل، الذي يحتم علينا الهرولة نحو مزيد 

ومزيد من الإجنازات.
حقيقًة .. يعجز الل�سان اأحيانا عن التعبري عما يجول يف خاطر 
الإن�سان ، ولكن �سدق الكلمات كفيل باإي�سال مكنونات النف�س 

اإىل قارئها. 
 

اإدارة اجلمعيات العلمية توجت اإجناز اجلمعية بحفل تكرمي زاد 
من بريقه ح�سور �سعادة وكيل جامعة امللك �سعود للدرا�سات 
اأحمد بن �سامل  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمي �سعادة  العليا والبحث 
جامعة  يف  العلمية  اجلمعيات  اإدارة  على  وامل�رشف  العامري 
امللك �سعود الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن فوؤاد تالك، تقديراً من 
اجلامعة ملثل هذه الإجنازات وحتفيزاً وتعزيزاً ملهام اجلمعيات 

العلمية يف خدمة املجتمع .
ولعلي قبل اخلتام ، اأعرج م�سيداً ومهنئًا باأحد اإجنازات اجلمعية 

ال�سعودية لطب الأ�سنان الذي جت�سد يف مطبوعتها الدورية 
اإىل  موؤخراَ  ان�سمت  ، حيث  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  املجلة 
منا�سبة  وهي   ،  PubMed الطبي  العلمي  البحث  حمرك 
املجلة،  حترير  لأ�رشة  والمتنان  التقدير  خال�س  لتوجيه 
وعلى راأ�سهم الأ�ستاذ الدكتور خالد الوزان رئي�س التحرير، 
حيث ت�سم املجلة بني دفتيها ما اأهلها لتتبواأ هذه املكانة 

العلمية املرموقة و تطمح للمزيد.

وختامَا .. الو�ساح الذي فازت به اجلمعية، و�رشفت بت�سلمه 
اإىل  ينت�سب  ع�سو  ولكل  يل  فخر  هو  اجلامعة،  وكيل  من 
اجلمعية، وكم متنيت اأن يتقلد هذا الو�ساح كل من �ساهم يف 

احل�سول عليه .
 اأرجو من اهلل العلي العظيم اأن تتوا�سل م�سرية جناح اأعمال 
اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان، من اأجل رفعة ا�سم اململكة 

عاليًا يف املحافل الدولية، وخدمة جمتمعنا يف الداخل.

واهلل املوفق  . . .

د. حممد بن اإبراهيم العبيداء
رئي�س اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان

 

�شكراَ . . 
 يامن ي�شتحقون 

الو�شاح .  .  
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حتت رعاية معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد 
العنقري تنظم كلية طب الأ�سنان بجامعة امللك �سعود واجلمعية 
ال�سعودية لطب الأ�سنان املوؤمتر ال�سعودي العاملي اخلام�س ع�رش 
جلامعة امللك �سعود لطب الأ�سنان اخلام�س والع�رشون للجمعية 
ال�سعودية لطب الأ�سنان يف الفرتة من 11-13 ربيع الأول 1435هـ 
املوافق 12 – 14 يناير 2014م حتت عنوان " البحث العلمي والتقنية 

يف �سحة الفم " مبركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س.
تخ�س�سات  خمتلف  من  عامليًا  متحدث   13 املوؤمتر  يف  ي�سارك 
وي�سمل  املحليني،  املتحدثني  من  وعدد  والأ�سنان  الفم  طب 
ور�س عمل يف خمتلف  ي�ساحبها  علمية  ت�سع جل�سات  املوؤمتر  
مل�سق  اأف�سل  كجائزة  امل�سابقات  اإىل  بالإ�سافة  التخ�س�سات 

وجائزة اأطباء الأ�سنان حديثي التخرج.
وي�ستهدف املوؤمتر اأطباء الأ�سنان املمار�سني يف اململكة العربية 

ال�سعودية واملتخ�س�سني يف خمتلف تخ�س�سات طب الأ�سنان.
على  تزيد  م�ساحة  على  طبي  معر�س  املوؤمتر  و�سي�ساحب 
لعر�س  وعاملية  حملية  وموؤ�س�سات  �رشكات  فيه  6000م2ت�سارك 
اأحدث ما تو�سلوا اإليه يف �سناعة معدات ومواد واأجهزة طب الفم 

والأ�سنان يف العامل.

وزير التعليم  العايل :

د.خالد العنقري . . 

�شريعى امل�ؤمتر ال�شع�دي اخلام�س ع�شر 

جلامعة امللك �شع�د وامل�ؤمتر اخلام�س 

والع�شرون للجمعية ال�شع�دية لطب االأ�شنان

اأخبــــار
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احلايل  الكلية  مبنى  من  ال�رشقية  اجلهة  يف  امل�رشوع  يقع 
)مبنى 23( على م�ساحة 2900 م2 ويت�سل مببنى رقم 23 كما يرتبط 
مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي بج�رش من اجلهة اجلنوبية. وبعد 
املحا�رشات  لقاعات   23 مبنى  �سيخ�س�س  امل�رشوع  اكتمال 
ومعامل الطلبة ومعامل الإنتاج ومعامل البحوث واإدارة الكلية 
وقاعات الإجتماعات ومكاتب اأع�ساء هيئة التدري�س. اأما مبنى 
م�ست�سفى طب الأ�سنان اجلامعي ف�سيحتوي على العنا�رش التالية:

قاعات املحا�رشات:
قاعة املحا�رشات الكربى تت�سع لأكرث من 390 مقعد 

16 قاعة حما�رشات �سغرية
غرفة قراءة وم�سادر تعلم للطالب

معمل حا�سب اآيل للطالب
مطاعم للطالب واأع�ساء هيئة التدري�س ومن�سوبي العيادات

مركز تعقيم وتزويد مركزي
م�ستودع مركزي

ور�سة �سيانة
غرفتي عمليات جراحية

اأربعون �رشير تنومي يف 30 غرفة

عيادات الأ�سنان:
الأ�سنان  طب  مب�ست�سفى  الأ�سنان  لعيادات  الكلي  العدد  �سيبلغ 
اجلامعي 472 عيادة 60% منها عيادة لطالب مرحلة البكالوريو�س 
الإمتياز و40% موزع على خمتلف تخ�س�سات  تدريب  وبرنامج 

والأطباء  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  فيها  وميار�س  الأ�سنان  طب 
والأطباء  العليا  الدرا�سات  وطلبة  والإ�ست�ساريون  الأخ�سائيون 
وهذه  ال�سعودي  الإخت�سا�س  �سهادات  برامج  يف  املتدربون 

التخ�س�سات هي:
العالج التحفظي لالأ�سنان

ال�ستعا�سة ال�سناعية لالأ�سنان
زراعة الأ�سنان - املداواة اللبية- طب اأ�سنان الأطفال

طب الفم وعلوم الت�سخي�س -�سحة الفم ولأ�سنان
عالج اللثة والأن�سجة املحيطة بالأ�سنان -تقومي الأ�سنان
جراحة الفم والوجه والفكني -اأ�سعة الفم والوجه والفكني

الأ�سنان  طب  لعيادات  بالإ�سافة  ق�سم  كل  يحتوي  بحيث 
املفتوحة واملغلقة على مكتب ا�ستقبال و�سالة انتظار للرجال 
الق�سم  ومكتب مل�رشف  احلالت  مناق�سة  وغرفة  للن�ساء  واأخرى 

ومنطقة توزيع مواد واأدوات.
 

تنفذه جامعة امللك �شع�د:

م�سروع م�ست�سفى طب 
الأ�سنان اجلامـــعي . . 
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معايل مدير جامعة امللك �سعود يفتتح : 
املوؤمتــــر ال�سعودي العاملي الرابع والع�سرون للجمعية 

ال�سعودية لطب الأ�سنان . . 

الأ�ستاذ  �سعود  امللك  جامعة  مدير  معايل  رعاية  حتت 
اجلمعية  نظمت  العمر  الرحمن  عبد  بن  بدران  الدكتور 
الرابع  العاملي  ال�سعودي  املوؤمتر  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية 
اأقيم يف  الأ�سنان والذي  ال�سعودية لطب  والع�رشون للجمعية 
– 30 يناير  الفرتة من 16-18 ربيع الأول 1434هـ املوافق 28 
وبح�سور  بالريا�س  الدويل  الريا�س  معار�س  مبركز  2013م 
عبدالرحمن  الدكتور  ال�سحية  للتخ�س�سات  اجلامعة  وكيل 
توؤكد حر�س معاليه على  الكرمية  بن حممد املعمر، رعايته 
الأثر  لهذا املوؤمتر طيب  العلمي حيث �سيكون  الن�رش والبحث 
يف دعم م�سرية طب الأ�سنان و امل�ستقبل الزاهر لبالدنا لتكون 

يف م�ساف العاملية.
 وقد �سكلت هذه الفعاليات والتي ا�ستمرت ثالثة اأيام ومتيزت 
بعدد احل�سور من املمار�سني اأطباء وطبيبات الأ�سنان وكذلك 
هامة  علمية  تظاهرة  والأ�سنان  الفم  طب  مبجال  املهتمني 
والباحثني  للمهتمني  حقيقية  فر�سة  وفرت  حيث  ومتميزة 
على  لالطالع  الأ�سنان  طب  قطاع  يف  جديد  هو  ما  كل  عن 
ما تقدمه كربى ال�رشكات الوطنية من منتجات وم�ستلزمات 
طبية، كما عقد على هام�س املوؤمتر بع�س الجتماعات  مثل 

الثاين  اللقاء   ، الأ�سنان  لطب  اخلليجية  اجلمعية  اجتماع   (
انتخابات  �سهد  والذي  الأ�سنان  لطلبة طب  ال�سعودي  للنادي 

جمل�س اإدارة النادي لدورته القادمة(.
الأ�سنان  طب  يف  امل�ستجدات  اآخر  تقدمي  اإىل  املوؤمتر  هدف 
الرتقاء  على  والعمل  املعلومات  تبادل  اإىل  بالإ�سافة 
والأ�سنان،  الفم  طب  جمال  يف  للعاملني  العلمي  بامل�ستوى 
و�سارك يف املوؤمتر 14 متحدث عامليًا يف خمتلف تخ�س�سات 
وكندا  وال�سويد  واأملانيا  وبريطانيا  اأمريكا  من  الأ�سنان  طب 
يف  املتنوعة  العمل  ور�س  من  وعدداً  وايطاليا،  وكوريا 
اعتماد  مت  وقد  والأ�سنان،  الفم  وجراحة  طب  تخ�س�سات 
من  م�ستمر  طبي  تعليم  �ساعة   30 للموؤمتر  العلمي  الربنامج 
املوؤمتر  و�ساحب  ال�سحية،  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة 

معر�س طبي على م�ساحة تزيد عن6000م2.
كما مت تكرمي اأف�سل الأبحاث العلمية لأطباء الأ�سنان حديثي 
التخرج والتي �سميت باإ�سم الدكتور طالل القنيعان رحمه اهلل 
، طلبة الدرا�سات العليا باإ�سم الدكتورة عفاف النا�رش رحمها 

اهلل ، املل�سقات العلمية.
ومت تكرمي كل من املتحدثني وال�سيوف املحليني والعامليني 

حديث ال�سور 
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الذين �ساركوا يف املوؤمتر بت�سليمهم دروعًا تذكارية، كما مت 
وراعي  واأع�ساءها  للموؤمتر  املنظمة  اللجان  روؤ�ساء  تكرمي 

املوؤمتر وال�رشكات امل�ساركة يف املعر�س.
 وقد حقق املوؤمتر جناحًا جيداً على م�ستوى اأهدافه العلمية 
واملعرفية واملهنية الذي عقد من اأجلها حيث مت مناق�سة اأبرز 
ما تو�سلت اإليه البحوث العلمية فى جمال طب الفم والأ�سنان.
رائعًا  روؤ�ساء اللجان املنظمة للموؤمتر م�سكورين بذلوا جهداً 
لإجناح املوؤمتر واإخراجه مب�ستوى يليق مبكانة اجلمعية وهو 

ما انعك�س على التقييم النهائي للموؤمتر.
وقد مت اخلروج بالتو�سيات التالية:

ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ملقام  والعرفان  ال�سكر  توجيه   .1
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود -  اأيده اهلل - وويل عهده 
الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
هذا  اإقامة  على  الكرمية  املوافقة  –على  اهلل  �سعود - حفظه 

املوؤمتر العاملي.
2. توجيه ال�سكر ملعايل وزير التعليم العايل الدكتور / خالد 

بن حممد العنقري على دعمه للموؤمتر.
الأ�ستاذ  �سعود  امللك  جامعة  مدير  ملعايل  ال�سكر  توجيه   .3
الدكتور/ بدران بن عبد الرحمن العمر على رعايته وافتتاحه 
للجمعية  العلمية  الأن�سطة  لكافة  امل�ستمر  ودعمه  للموؤمتر 

ال�سعودية لطب الأ�سنان.
جامعة  مدير  معايل  ذكرها  التي  التو�سية  على  التاأكيد   .4
ون�رش  بدعمه  العمر  بدران  الدكتور/  الأ�ستاذ  �سعود  امللك 
الريادة  روؤية اجلامعة وهي  والإبداع وحتقيق  البحث  ثقافة 

العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.
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 اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان ت�سارك يف :
فعاليات الدورة ال�سابعة ع�سر من موؤمتر الإمارات 

الدويل لطب الأ�سنان ومعر�س طب الأ�سنان العربي 

افتتح  �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي فعاليات الدورة ال�سابعة ع�رشة من موؤمتر الإمارات الدويل 
لطب الأ�سنان ومعر�س طب الأ�سنان العربي “اإيدك دبي”، الذي 
يقام يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س، بح�سور عدد 
130 دولة،  امل�ساركة من  الوفود  امل�سوؤولني وروؤ�ساء  من كبار 
وعدد من مديري الدوائر املحلية وال�سخ�سيات العاملية .ومن 
ثم قام بجولة يف املعر�س، اطلع خاللها على اأحدث الأجهزة 
واملعدات الطبية التي تعر�سها اأكرث من 1000 �رشكة متخ�س�سة 
من 70 دولة، وا�ستمع �سموه اإىل �رشح من قبل بع�س العار�سني 
عن اأحدث اأجهزة ومعدات الأ�سنان التي تو�سلت لها ال�رشكات 
امل�سنعة، التي تعر�س لأول مرة يف “اإيدك دبي”، الذي يعترب 
عامليًا  الثالثة  املرتبة  ويحتل  املنطقة  يف  والأكرب  الأول 

واملعرتف به من قبل اجلمعية الأمريكية لطب الأ�سنان 
وقال د .املدين رئي�س موؤمتر اإيدك : “اأكرث من ثالثني األف 
طبيب م�سارك وزائر من اأكرث من 130 دولة، واأكرث من 1000 

�رشكة من 70 دولة . . 
الأ�سنان عن طريق  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  �ساركت  وقد 
لطب  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  برئي�س  ممثل  وفد 
والدكتور  العبيداء  اإبراهيم  بن  حممد  الدكتور  الأ�سنان 

م�ساري بن فرج  العتيبي ع�سو جمل�س الإدارة . . 
اأحدث الأجهزة واملعدات الطبية ومعدات  حيث مت عر�س 
والتي  امل�سنعة  ال�رشكات  لها  تو�سلت  التي  الأ�سنان 

تعر�س لأول مرة يف ايدك دبي.

حديث ال�سور 
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لقاء الريا�س الدويل الثامن وموؤمتر كوينتي�سن�س 
العربي الثاين. . 

التعليم  وزير  معايل  رعاية  حتت 
اأقيمت  العنقري  خالد  الدكتور  العايل 
الثامن  الدويل  الريا�س  لقاء  فعاليات 
كوينتي�سن�س  وموؤمتر  الأ�سنان  لطب 
الفرتة  يف  الثاين  العاملي  العربي 
-24 املوافق  14-1434/6/16هـ  من 
2013/4/26م حتت �سعار »احلدث الأفخم 
بفندق  �سلطان  الأمري  بقاعة  علميًا« 
الفي�سلية بالريا�س. وبداأ احلفل باآيات 

الدكتور  كلمة  ثم  احلكيم  الذكر  من 
العلمية  اللجنة  مقرر  ع�سام طا�سكندي 
موؤ�س�سة  مدير  األقى  وبعدها  للموؤمتر، 
العلمي،  للن�رش  العاملية  كوينتي�سن�س 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  األقى  كما 
حممد  الدكتور  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية 
بن اإبراهيم العبيداء كلمة اجلمعية، ويف 
على  العام  امل�رشف  األقى  احلفل  ختام 
كليات الريا�س لطب الأ�سنان وال�سيدلة 

عبداهلل  الدكتور  ال�ستاذ  املوؤمتر  رئي�س 
وت�سمن   . كلمته  ال�سمري  ركيب  بن 
والندوات  املحا�رشات  من  عدداً  اللقاء 
اإليه  ماتو�سلت  اآخر  تقدم  التي  العلمية 
اأبحاث طب الأ�سنان، كما ناق�س العديد 
من املو�سوعات ذات ال�سلة، اإىل جانب 
حول  الت�ساوؤلت  من  كثري  على  اإجابته 

بع�س العقبات وال�سعوبات. 
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حديث ال�سور 

تغطية موؤمتر مكة 

نيابة عن الأمري خالد الفي�صل : 
 د. اأ�سامة  البار  رعى حفل افتتاح موؤمتر مكة الدويل العا�سر لطب الأ�سنان 

واملوؤمتر التا�سع للجمعية اخلليجية لطب الأ�سنان . . 

ا�ستمراراً وامتداداً لر�سالة اجلمعية 
تطوير  يف  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية 
وعمليًا  علميًا  الأ�سنان  طب  خدمات 
اإقامة  خالل  من  احلبيبة  مبملكتنا 
لآخر  ومل�سقات  علمية  حما�رشات 
الأبحاث وور�س عمل تبحث عن اجلديد 
م�ستوى  ورفع  الأ�سنان  طب  عامل  يف 
مكة  موؤمتر  اأقامت  الأ�سنان  اأطباء 
واملوؤمتر  الأ�سنان  لطب  العا�رش  الدويل 
التا�سع للجمعية اخلليجية لطب الأ�سنان 
بالتعاون مع وزارة ال�سحة  حتت رعاية 
املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  من  كرمية 
الأمري خالد الفي�سل وبت�رشيف اأمـــــني 
بن  اأ�سامة  د.  املقد�ســــة   العا�سمـــة 
ف�سل البار مقر احلفل بفندق فريمونت 

برج ال�ساعة مبكة املكرمة.

م�ساركة  وفود  املوؤمتر  هذا  وح�رش 
جمل�س  دول  من  بارزة  و�سخ�سيات 
العربية  والدول  اخلليجي  التعاون 
من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سقيقة 
الفم  �سحة  جمال  يف  املهتمني 

والأ�سنان.
احلكيم  الذكر  من  باآيات  احلفل  ا�ستهل 
ذلك  تال  احلارثي  الدكتور:حممد  تالها 
العتيبي  د.م�ساري  املوؤمتر  رئي�س  كلمة 
حيث  مكة  موؤمتر  عن  بنبذة  بداأها  
بالتعاون  بداأت  م�رشقة  �سل�سلة  اأنها 
لهذا  و�سلت  اأن  اإىل  ال�سحة  وزارة  من 
املوؤمتر العا�رش ثم �سكر الراعي الرئي�سي 
الراجحي  �سليمان  موؤ�س�سة  للموؤمتر 
امل�ساركة  الأخرى  وال�رشكات  اخلريية 
ثم  للموؤمتر  املنظمني  وكذلك  والداعمة 

الأهداف  �سمل  مرئٌي  عر�ٌس  ذلك  تال 
ال�سامية التي من اأجلها اأقيم املوؤمتر .

اجلمعية  رئي�س  كلمة  ذلك  تال  ثم 
ال�سعودية لطب الأ�سنان د.حممد العبيداء 
تقدم فيها بال�سكر اجلزيل لراعي احلفل 
به  تقوم  الذي  الدور  ا�ستعر�س  ثم 
يف  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية 
واملهني  العلمي  امل�ستوى  رفع  �سبيل 
وذلك  باململكة  الأ�سنان  اأطباء  لكافة 
واملوؤمترات  الندوات  عقد  خالل  من 
ذلك   بعد  واألقى  العلمية   واللقاءات 
�سعادة الدكتور حممد اجلماز اأمني عام 
كلمة  الأ�سنان  لطب  اخلليجية  اجلمعية 
�سكر فيها راعي احلفل واأثنى على اللجنة 
العا�رش  الدويل  مكة  ملوؤمتر  املنظمة 
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لطب الأ�سنان واملوؤمتر التا�سع للجمعية 
اخلليجية لطب الأ�سنان واأ�سار اإىل اأهمية 
والتعاون بني  املوؤمترات  تلك  عقد مثل 
كافة النقابات واجلمعيات اخلليجية  ثم 
التي  ت�رشف راعي احلفل واألقى كلمته  
خالد  امللكي  ال�سمو  �ساحب  فيها  �سكر 
برعاية  عنه  نيابة  كلفه  الذي  الفي�سل 

هذا املوؤمتر العاملي .
وال�رشكات  الرعاة  بتكرمي  قام  ثم 

امل�ساركة   يف املوؤمتر . . 
وقد كرم راعي احلفل الداعمني للموؤمتر 
ال�سيخ  موؤ�س�سة   : اأبرزهم  من  وكان 
الراجحي  العــزيز  عبــد  بــن  �سليمـــان 

اخلريية .

فهد  الأ�ستاذ  التذكاري  درعها  وت�سلم 
الدعليج مدير فرع املوؤ�س�سة مبكة . 

يف  امل�ساركة  الأ�سنان  طب  و�رشكات 
املوؤمتر.

جيد  بتنظيم  املوؤمتر  هذا  متيز  ولقد 
ال�رشيف  املكي  احلرم  من  قربه  وكان 
عامل جذب لكثري ممن قدموا من خارج 

وداخل اململكة العربية ال�سعودية . 
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نا�رش  الدكتور  �سعادة  من  كل  بدعوة  بع�سري  اجلمعية  مكتب  قام 
اأو�س الرجيعي للقاء حما�رشتني علميتني  ع�سريي و�سعادة الدكتور 

وكان اللقاء يوم 26 دي�سمرب 2012 .

كما قام مكتب اجلمعية بع�سري بدعوة كل من �سعادة الدكتور عا�سم ال�سويان و�سعادة الدكتور ايهاب توفيق و�سعادة 
الدكتور نا�رش القحطاين و�سعادة الدكتور م�سفر الوادعي للقاء حما�رشات علمية وكان اللقاء يوم 10 ابريل 2013.

اللقاءات العلمية مبنطقة ع�سري 

حديث ال�سور 
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برنامج جامعتي يف خدمة جمتمعي )تهامة قحطان(: 
ال�سعودية  اجلمعية  فرع  تنظيم  من  ا�سبوع  ملدة  توعوي  برنامج 
لطب الأ�سنان بع�سري بامل�ساركة مع جامعة امللك خالد – كلية طب 

الأ�سنان .

برنامج تعريفي توعوي عن اأمرا�س وت�سوهات الوجه 
اأ�سبوع من تنظيم فرع اجلمعية  برنامج توعوي ملدة   : والفكني 
ال�سعودية لطب الأ�سنان بع�سري بامل�ساركة مع جامعة امللك خالد  

كلية طب الأ�سنان يف اأ�سواق ع�سري الكربى .

حمالت توعوية خلدمة املجتمع 
مبنطقة ع�سري . .  
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الندوة العلمية الأوىل يف حمافظة القنفذة

اليوم التثقيفي يف حمافظة الغاط . . 

اأقامت اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان الندوة العلمية الأوىل لعالج 
اجلذور واحل�سوات التجميلية وكذلك ور�سة عمل يف التقنيات احلديثة يف 
الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  رئي�س  بح�سور  وذلك  الع�سب،  عالج 
الدكتور  ال�سحة  الأ�سنان بوزارة  العبيداء ومدير عام طب  الدكتور حممد 
عي�سي  ابراهيم  املكلف  بالقنفذة  ال�سحية  ال�سوؤون  ومدير  الرافعي  حممد 

احلازمي.
واأكد رئي�س اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان الدكتور حممد العبيداء، اأهمية 
الك�سف املبكر على الأ�سنان مبينا اأن ن�سبة 90 % من ال�سعوديني يعانون 
على  املحافظة  اأهمية  على  م�سددا  الأطفال  خا�سة  الأ�سنان  ت�سو�س  من 
واحللويات  ال�سكريات  وجتنب  عليها  وامل�ستمر  املبكر  والك�سف  الأ�سنان 

بالن�سبة لالأطفال الذين يعانون من الت�سو�س ب�سبب احللويات. 
البلوي  حممد  والدكتور  مرداد  خالد  الدكتور  من  كل  اللقاء  يف  �سارك 
مب�ست�سفى  املحا�رشات  بقاعة  اأقيم  والذي  خان  اهلل  رحمت  والدكتور 

القنفذة العام.

اأقامت اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان وبالتعاون مع موؤ�س�سة عبد 
الرحمن ال�سديري ومركز الرحمانية الثقايف مبحافظة الغاط يومًا توعويًا 
تثقيفيًا للمحافظة على الأ�سنان لطالب املرحلة البتدائية يف املحافظة 
وذلك يوم الثالثاء املوافق 7 مايو 2013م مب�ساركة اأطباء المتياز من كلية 
طب الأ�سنان جامعة امللك �سعود وبح�سور رئي�س اجلمعية ال�سعودية لطب 

الأ�سنان الدكتور حممد بن اإبراهيم العبيداء.
حيث  باملحافظة  البتدائية  املدار�س  من  عدد  زيارة  الفعاليات  ا�ستملت 
مت عمل ك�سف مبدئي لالأ�سنان تخللها حما�رشة تثقيفية للطالب وتوزيع 
الدكتور  األقى  الفعاليات  الأ�سنان ويف ختام  عينات من فر�س ومعاجني 
الثقايف حما�رشة لأهايل املحافظة  الرحمانية  ال�سيبان يف مركز  معاذ 

عن الوقاية من اأمرا�س الفم والأ�سنان.

حديث ال�سور 
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اليوم التوعوي لأطفال اجلمعية اخلريية 
لرعاية الأيتام " ان�سان" . .  

نيل�سون  �رشكة  مب�ساركة  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  قامت 
با�ست�سافة 25 يتيمًا من اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام " ان�سان " يوم 
الأربعاء 12 يونيو 2013م يف ا�سرتاحة وذلك بتقدمي فقرة توعوية مت فيها 
ال�سحي كذلك مت  بالغذاء  املحافظة عليها  الأ�سنان وكيفية  اأهمية  �رشح 
الطالب  قبل  من  الأ�سنان  وتنظيف  لتفري�س  ال�سحيحة  الطريقة  �رشح 
عبداهلل املطرب ، حممد اجلميل من كلية طب الأ�سنان جامعة امللك �سعود 
مت  الفقرات  ختام  ويف  الأخرى  الرتفيهية  الفقرات  من  للعديد  بالإ�سافة 

توزيع هدايا لالأطفال.

29 اآفاق طب الأ�سنان      �سبتمرب 2013

قامت اجلمعية ال�شعودية لطب الأ�شنان مب�شاركة �رشكة نيل�شون با�شت�شافة 
25 يتيم من اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام " ان�شان " يوم الأربعاء 12 يونيو 
2013م يف ا�شرتاحة وذلك بتقدمي فقرة توعوية مت فيها �رشح اأهمية الأ�شنان 
وكيفية املحافظة عليها بالغذاء ال�شحي كذلك مت �رشح الطريقة ال�شحيحة 
لتفري�ض وتنظيف الأ�شنان من قبل الطالب عبداهلل املطرب ، حممد اجلميل 
الفقرات  من  للعديد  بالإ�شافة  �شعود  امللك  جامعة  الأ�شنان  طب  كلية  من 

الرتفيهية الأخرى ويف ختام الفقرات مت توزيع هدايا لالأطفال.

 اأقام مكتب اجلمعية بجدة اللقاء العلمي  ال�شهري للجمعية 
   2013 مار�ض   10 بتاريخ   بجدة   – الأ�شنان  لطب  ال�شعودية 
بن  يا�رش  الدكتور/  �شعادة    خاطب   اللقاء   ختام  ويف 
حممد  اخلياري   احل�شور و�شكرهم على اإنتخابه كع�شو يف  
جمل�ض  اإدارة اجلمعية وكممثل للجمعية بجدة . كما  توجه 
بال�شكر اإيل  اأ.د /عبد الغني  اإبراهيم مرية  - نائب رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اجلمعية وممثل اجلمعية بجدة  ال�شابق. والذي 
بال�شكر   توجه  كما  احل�شور  فيها  �شكر  كلمة   القى  بدوره 
ال�شعودية   ال�شابقني  للجنة املمثلة للجمعية  اإىل الأع�شاء  
لطب الأ�شنان باملنطقة الغربية . ويف اخلتام  قام د. يا�رش 
خياري بتقدمي الدروع اإيل : اأ.د / عبد الغني اإبراهيم مرية- 

اللقاء العلمي  ال�سهري لفرع اجلمعية بجدة 

اليوم التوعوي لأطفال اجلمعية اخلريية لرعاية 
الأيتام " ان�سان". . 

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة  اجلمعية ال�شعودية لطب الأ�شنان- 
ومقرر اللجنة املمثلة للجمعية ال�شعودية لطب الأ�شنان بجدة  
للجمعية  املمثلة  اللجنة  اأع�شاء  اإىل  بالإ�شافة  ال�شابق    -

ال�شعودية لطب الأ�شنان ال�شابقيني وهم :
- د. علي �شعد الغامدي – ع�شو اللجنة.

- د. با�شم حممد ابو زنادة – ع�شو اللجنة.
- د. فوزي علي  الغامدي- ع�شو اجلنة.

- د. منال اإبراهيم املالك – ع�شو اللجنة.
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افتتحت نقابة اأطباء الأ�سنان يف لبنان موؤمترها ال�سنوي الـ23 بعنوان "لنت�سارك احللول"، والذي يت�سادف مع املوؤمتر 
رفيق  الرئي�س  مدينة  يف  �سليمان،  مي�سال  العماد  لبنان  جمهورية  رئي�س  رعاية  حتت  العرب،  الأ�سنان  اأطباء  لحتاد  الـ42 

احلريري اجلامعية باجلامعة اللبنانية،  وذلك خالل الفرتة من 26 - 28 �سبتمرب 2013م، مب�ساركة حواىل 2000 طبيب اأ�سنان.
بح�سور وفد ميثل اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان برئا�سة رئي�س اجلمعية الدكتور حممد بن اإبراهيم العبيداء.

هذا وقد اجتمع اطباء ال�سنان العرب يف فندق الهيلتون و�سلم النقيب حممد بن حفيظ نقيب اليمن ورئي�س الحتاد ال�سابق 
رئا�سة الأمانة العامة اىل نقيب اطباء ال�سنان يف لبنان النقيب ايلي عازار معلوف لولية ت�ستمر �سنتني.

حديث ال�سور 

اجلمعية ال�سعودية لطب 
الأ�سنان ت�سارك يف :

موؤمتـــــر لبنان 
ال�سنوي الـثالث 
والع�ســـرين . . 



19 اآفاق طب الأ�سنان     يناير 2014

اللقاء العلمي ال�سهري لفرع اجلمعية بجدة

اللقاء العلمي ال�سهري لفرع مكة 

عقد فرع اجلمعية مبحافظة جدة يوم الأحد  تاريخ  10 مار�س 2013 م  اللقاء العلمي ال�سهري بفندق انرتكونيننتال و يف 
ختام اللقاء خاطب  �سعادة   الدكتور/ يا�رش بن حممد  اخلياري   احل�سور و�سكرهم على اإنتخابه كع�سو يف  جمل�س  اإدارة 
اجلمعية وكممثل للجمعية بجدة . كما  توجه بال�سكر اإيل  اأ.د /عبد الغني  اإبراهيم مرية  - نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
وممثل اجلمعية بجدة  ال�سابق. والذي بدوره القى كلمة  �سكر فيها احل�سور كما توجه بال�سكر  اإىل الأع�ساء  ال�سابقني  للجنة 

املمثلة للجمعية ال�سعودية  لطب الأ�سنان باملنطقة الغربية . ويف اخلتام  قام د. يا�رش خياري بتقدمي الدروع اإيل :
- اأ.د / عبد الغني اإبراهيم مرية- نائب رئي�س جمل�س اإدارة  اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان- ومقرر اللجنة املمثلة للجمعية 

ال�سعودية لطب الأ�سنان بجدة  - ال�سابق 
بالإ�سافة اإىل اأع�ساء اللجنة املمثلة للجمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان ال�سابقيني وهم :

- د. علي �سعد الغامدي – ع�سو اللجنة
- د. با�سم حممد ابو زنادة – ع�سو اللجنة

- د. فوزي علي  الغامدي- ع�سو اجلنة
- د. منال اإبراهيم املالك – ع�سو اللجنة

اللقاء  املكرمة  مبكة  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  نظمت 
العلمي ال�سهري بتاريخ 10 �سبتمرب 2013 يف فندق جراند كورال .

افتتح اللقاء د.حممد احلارثي نيابة عن د.م�ساري العتيبي وقد نوه 
لدى  العلمي  املخزون  حتفيز  يف  اجلمعية  جهود  عن  كلمته  يف 
الأطباء. واأدار اللقاء �سعادة الدكتور علي الزهراين حيث قدم ملخ�سًا 
عن املتحدثتني يف هذا اللقاء وهما كل من د.تهاين اجلمل ود.رانية 
التي  الأ�سباب  عن  اجلمل  د.تهاين  حتدثت  جانبها  من  عبداللطيف 
توؤدي اىل ف�سل احل�سوات التجميلة  كما حتدثت د.رانية عبداللطيف 
عن  الربوتوكول يف التعامل مع  الأطفال. ح�رش  اللقاء جمموعة 

من اأطباء وطبيبات الأ�سنان   وطلبة المتياز مبكة املكرمة. 
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"حملة "ي�شلم فمك" للتوعية باأ�شرار ال�شرطان . . 
حملة "ي�شلم فمك" :

لطب  ال�سعودية  اجلمعية  اأقامت 
الأ�سنان بالتعاون مع مركز الأمري �سلمان 
الجتماعي لل�سباب حملة"ي�سلــــم فمـــــك" 
والتي تهدف للتوعية باأ�رشار �رشطان الفم 
احلملة  تد�سني  ومت  منه  الوقاية  وكيفية 
بانوراما  مبركز  2013م  اأبريل   10 بتاريخ 
من  عدد  التد�سني  ح�رش  بالريا�س  مول 
رئي�س  راأ�سهم  وعلى  والأطباء  الإعالميني 
الدكتور  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية 
الأ�سنان  طب  عام  ومدير  العبيداء  حممد 
يف وزارة ال�سحة الدكتور حممد الرافعي ، 
مب�ست�سفى  ابتداأت  احلملة  اأن  بالذكر  جدير 
مول  بحياة  مروراً  اجلامعي  خالد  امللك 
ب�رشق  مول  والعثيم  مول  وبانوراما 
الريا�س ويف مدينة الأمري �سلطان الطبية 
اأبريل  الع�سكرية وقد اختتمت احلملة ل�سهر 
الريا�س،  بغرب  مول  ال�سالم  مركز  يف 
وطالب  المتياز  اأطباء  احلملة  يف  �سارك 
كلية طب الأ�سنان من جامعة امللك �سعود .

حديث ال�سور 
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برعاية الأمري خالد الفي�شل : 
اجتماع حلملة مكة املكرمة خالية من التدخني . .

ل�سوؤون  امل�ساعد  املكرمة  مكة  منطقة  اإمارة  وكيل  راأ�س 
التنمية الدكتور ه�سام بن عبدالرحمن الفالح اجتماع اللجنة 
امل�سكلة من اجلهات املعنية حلملة )مكة خالية من التدخني( 
التي بادرت بها اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان  ووافق �سمو 
اأمري منطقة مكة املكرمة على اإقامتها وذلك بديوان الإمارة 
مبكة املكرمة بح�سور ممثل اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان 

مبكة املكرمة الدكتور م�ساري العتيبي .
لإجناح  اتخاذه  يجب  ما  مناق�سة  الجتماع  خالل  مت  وقد 
احلملة ودعمها وا�ستعرا�س املقرتحات والآراء املطروحة يف 
امل�ساركني يف الجتماع  اللجنة  اأع�ساء  ال�ساأن من قبل  هذا 
وكذلك مناق�سة اآلية تنفيذ اخلطة وكافة الأمور املتعلقة بها 

كما �ساهد احل�سور عر�سا مرئيا عن اأ�رشار التدخني .
احلملة  هذه  اأن  امل�ساعد  الإمارة  وكيل  اأكد  الجتماع  وعقب 
تاأتي بتوجيه من �سمو اأمري منطقة مكة املكرمة لإيجاد بيئة 
خالية من التدخني مبنطقة مكة املكرمة ومبتابعة من وكيل 
اأمارة منطقة مكة املكرمة وبالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية 
الجتماع  هذا  اإن  مفيدا  املكرمة  الأ�سنان مبنطقة مكة  لطب 

التوعوية مبنطقة مكة املكرمة خالية من  يعد بداية للحملة 
التدخني . .  ونوه مبا حظيت وحتظى به هذه احلملة من دعم 
من �سمو اأمري منطقة مكة املكرمة للق�ساء على هذه الظاهرة 
اأنه بت�سافر جهود اجلميع  اخلطرية امل�رشة بال�سحة موؤكدا 
�ستحقق هذه احلملة التوعوية الأهداف املرجوة منها ويكون 
على  اجلميع  ،وحث  اهلل  باإذن  الكبري  اليجابي  الأثر  لها 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  بينهم  فيما  والتن�سيق  التعاون 
اإدارة    جمل�س  ع�سو  اأو�سح  جانبه  من   . احلملة  هذه  لإجناح 
الدكتور  املكرمة  مبكة  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية 
املدخنني  م�ساعدة  احلملة  من  الهدف  اأن  العتيبي  م�ساري 
على الإقالع عن التدخني ومنع �سغار ال�سن من النخراط يف 
هذه العادة ال�سيئة وامل�رشة بال�سحة وذلك من خالل تعزيز 
الوعي ب�سان الأثر ال�سلبي للتبغ باأ�سكاله املختلفة والهتمام 
الربامج  خالل  من  التدخني  باأ�رشار  ال�سحي  بالتثقيف 
والندوات  واملحا�رشات  واملطويات  والن�رشات  التوعوية 

واللقاءات التثقيفية .
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حديث ال�سور 

 وزير ال�سحة الدكتور عبد اهلل الربيعة يد�ّسن : 

حملة " ابت�سم ... اأخي احلاج " . .  . 
الدور التوعوي جتاه املجتمع  من منطلق الإميان باأهمية 
اإمارة  نظمت اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان بالتعاون مع 
منطقة مكة املكرمة وم�ساركة من م�ست�سفى قوى الأمن مبكة 
" وذلك بهدف تثقيف  ... اأخي احلاج  " ابت�سم  املكرمة حملة 
احلجيج وتوعيتهم فيما يخ�س �سحة الفم والأ�سنان خا�سة 
واأن هذه املنا�سك قد جتعل احلاج يهمل هذه الناحية يف تلك 

الأوقات. 
ثم  عرفات  م�سعر  من  احلجيج  مع  م�سريتها  احلملة  ابتداأت 
م�سعر مزدلفة واأخريا اإىل م�سعر منى وذلك بتاريخ 9 اإىل 11 ذو 
احلجة 1434هـ، حيث قام اأطباء متطوعون من اأع�ساء اجلمعية 
ال�سعودية لطب الأ�سنان بتوزيع اأدوات تنظيف الفم والأ�سنان 
يف  توعوية(  من�سورات  الأ�سنان،  معجون  الأ�سنان،  )فر�ساة 

امل�ساعر املقد�سة وا�ستهدفت احلملة اأكرث من 100 األف حاج .
عبد  الدكتور  ال�سحة  وزير  عرب  احلملة  ملقر  زيارته  وخالل 
اهلل الربيعة عن �سعادته لهذه اجلهود التي تركز على اجلانب 

التوعوي و الوقائي واأهمية تفعيله.
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�سيف العدد

�سعادة وكيل اإمارة منطقة مكة امل�ساعد للتنمية د.ه�سام الفالح : 

مبادرة اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان من خالل حملة 
مكة  خالية من التدخني توافقت مع روؤية �سمـــو اأمــري 

املنطـقة . .  

فاعلة  �سخ�سية   ... الفالح  ه�سام  -الدكتور 
يف جمال التنمية مبنطقة مكة املكرمة .. هل 
اأن يقدمها  من بطاقة �سخ�سية يود �سعادتكم 

للقارئ العزيز؟
بداية اأ�سمح يل اأن اأخالفك باأين ل�ست ب�سخ�سية 
بتكاملنا  ولعلنا  التنمية  جمال  يف  فاعلة 
نكون كفريق فاعل باإذن اهلل تعاىل يف تطوير 
التنمية، ولي�س يف منطقة مكة املكرمة  فح�سب 
بل يف كافة مدن مملكتنا الغالية التي ت�ستحق 

منا الكثري.
خالد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  روؤية   -
لالإن�سان  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  الفي�سل 

واملكان والتي انطلقت منها عجلة التطوير
مكة  لتكون  املقد�سة  البقعة  هذه  يف  والنماء 

املكرمة مدينة ذكية وواحدة من اأبرز مدن 

العامل تطورا ومناء ، ماذا ت�سكل هذه الروؤية بالن�سبة لكم؟
يف  متثلت  والتي  الفي�سل  خالد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  روؤية 
اعتربها  الإن�سان وتنمية املكان(  )بناء  ا�سرتاتيجية منطقة مكة املكرمة 
�سخ�سيا  حتٍد كبري لنا  يف العمل  مبنطقة مكة املكرمة ب�سكل عام ويف 
وكالة اأمارة منطقة مكة املكرمة امل�ساعدة للتنمية حتديدا، والتحدى يكمن 

يف عدة نواحي اأهمها: 
كيف نعمل يف الوكالة امل�ساعدة للتنمية على بلورة هذه الروؤية وجعلها 
واقعا ملمو�سا يتمثل يف بناء اإن�سان املنطقة بكل ما حتمل هذه الكلمة من 
 ، معنى وذلك بالتاأكد من تقدمي كل ما يحتاجه من تعليم و�سحة واأمن 
وتدريب الإن�سان وتاأهيله  للقيام بدوره  التنموي  يف املنطقة  وامل�ساركة 
املكان  تنمية  اأما  واحد.  اآن  يف  والأمانة  الر�سالة   هذه  حمل  يف  معنا 
فاملق�سود بذلك اأن تكون منطقة مكة املكرمة  اأمنوذجًا يف كل �سي ، لي�س 
فقط يف اإن�ساء مبنى مميز هنا اأو ملعب وا�سع هناك ، واإن كان هذا �سيء 
جميل  واإمنا املق�سود اأن ننمي منطقة بكاملها ونريد اأن نقدم م�ساريع ل 

تعرتي اأمام اأول جتربة مطر اأو غريه ونريد اأن نرتقي باخلدمات  املقدمة
يف مدننا مبنطقة مكة املكرمة وبعدها ن�سل للمحافظات ال�سغرية لتناف�س

تت�رشف اأ�رشة حترير جملة اآفاق طب الأ�سنان 
العدد اخلام�س والع�رشين مع  لقاء  اأن يكون 
مكة  منطقة  يف  ومعروفة  فاعلة  �سخ�سية 
بن  ه�سام  الدكتور  �سعادة  وهو  املكرمة 
اإمارة منطقة مكة  وكيل  الفالح  عبدالرحمن 
املكرمة امل�ساعد للتنمية واأمني عام جمل�س 
الدكتوراة  �سهادة  على  واحلا�سل   ، املنطقة 
يف التخطيط العمراين من اململكة املتحدة . 

وفيما يلي ن�س احلوار:
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والطائف(  وجدة  الكربى)مكة  املدن 
 . نوعية  وخدمات  مميزة  مب�ساريع 
فاملواطن له حق على الدولة  وعلينا اأن 
ي�سل  اأن  املواطن يجب  باأن حق  نوؤمن 

اإليه قبل اأن يطلبه .
نعمل  اأننا  فهو  الأخر  التحدي  اأما 
مكة  منطقة  اأمارة  بحجم  اأمارة  يف 
املكرمة  وبتوجيه واإ�رشاف من �ساحب 
من  املنطقة   اأمري  �سمو   : الروؤية  تلك 
هذا  كل  وبعد  العالقة،  ذات  القطاعات 
التنموي  بدوره  للقيام  وتاأهليه  تدريبه 
حمل  يف  معنا  وامل�ساركة  املنطقة  يف 
واحد،  اآن  يف  والأمانة  الر�سالة  هذه 
الأمارة  يف  دورنا  لي�س  هذا  اأن  ول�سك 
وحدنا واإمنا كما قلت يف بداية حديثي 
خالل  من  اجلهات  جميع  دور  هو 
ذلك  فبدون  معها  والتكامل  امل�ساركة 

لن يكتب لنا النجاح. 
خالد  الأمري  امللكي  ال�سمو  ف�ساحب 
الفي�سل  هو رجل �ساحب روؤيـــة كبرية 
امارة  مهام  ت�سلمه  فمنذ  التنمية،  يف 
مكة املكرمة كانت هذه الروؤية وا�سحة 
ت�سبح  اأن  وهدفها  للجميع  ومعلنة 
مدن  اأبرز  من  املكرمة  مكة  منطقة 
على  املنطقة  اإن�سان  يكون  واأن  العامل، 
وقد  واحل�سارة،  الوعي  من  كبري  قدر 
عملنا خالل العام املا�سي على حتقيق 
هذه الروؤية يف وكالة الإمارة امل�ساعدة 
للتنمية كفريق عمل واحد و�سوف نعمل 
الروؤية بال�رشاكة  بجد على حتقيق هذه 
مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة 
توفيق  وبعد  فرتة  بعد  باملنطقة  لنقف 
هذه  حتقيق  خالل  ومن  وجل  عز  اهلل 
الأول  العامل  اأعتاب  على  ال�سرتاتيجية 

باإذن اهلل تعاىل.
لطب  ال�سعودية  اجلمعية  -تقدمت 
حملة  مببادرة  املكرمة  مبكة  الأ�سنان 
التدخني(،  من  خالية  املكرمة  مكة   (
خالد  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 
ما  املكرمة.  مكة  منطقة  اأمري  الفي�سل 
هي تطلعات اأمارة منطقة مكة املكرمة 

جتاه هذه احلملة؟
اجلمعية  اأ�سكر  اأن  يل  ا�سمح  بداية 
هذه  على  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية 
املكرمة  )مكة  حملة  باإقامة  املبادرة 
وذلك  التطوعية  التدخني(  من  خالية 
املواطنني  توعية  باأهمية  منها  اإميانا 
على  للتدخني  الفتاكة  الأ�رشار  من 
ي�ستحق  العمل  وهذا  الأ�سعدة.  كافة 
ال�سكر وال�سادة. ول اأخفيك باأن اأهداف 
هذه احلملة واملبادرة املباركة توافقت 
ب�سكل كبري مع روؤية �سمو اأمري املنطقة 
يف )بناء الإن�سان وتنمية املكان(، فهي 
الإن�سان  �سحة  رعاية  جانب  تت�سمن 
منطقة  يف  املجتمع  تنمية  وكذلك 
ب�سكل  تدعم  والإمارة  املكرمة،  مكة 
واملبادرات  امل�ساريع  هذه  مثل  كبري 
لهذه  جداً  كبرية  والتطلعات  اجليدة، 
احلملة وهناك جهود كثرية من حمالت 
�سابقة لذلك حر�سنا على تقييم كل ما 
خالل  من  �سواء  اجلهود  من  �سابقا  مت 

الأخرى  اجلهات  خالل  من  اأو  الإمارة 
ذات العالقة يف املنطقة، ومن هنا بداأنا 
يف �سياغة مفهوم �رشاكات ا�سرتاتيجية 
تعاىل  اهلل  باإذن  احلملة  هذه  لإجناح 
املنطقة،  اإمارة  من  حمدود  ل  وبدعم 
عمل  اأي  باأن  نوؤمن  الأمارة  يف  ونحن 
تنموي لبد اأن يكون موؤ�س�سي وم�ستدام 
املتبنني  الأ�سخا�س  بذهاب  يزول  ول 
لهذا امل�رشوع اأو تلك املبادرة وعلى هذا 

الأ�سا�س مت التعامل مع هذه احلملة. 

-هذه احلملة التطوعية تاأتي بتوجيه من 
لإيجاد  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  �سمو 
من  التدخني ومبتابعة  من  بيئة خالية 
اجلمعية  مع  وبالتعاون  الأمارة  وكيل 
ال�سعودية لطب الأ�سنان باملنطقة، كيف 
به  تقوم  الذي  العمل.التطوعي  ترون 
خا�سة  باململكة..  العلمية  اجلمعيات 
واأنكم ع�سو يف جمل�س اإدارة اإحدى تلك 

اجلمعيات؟
حتت�سن  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
اجلمعيات  من  العديد  اجلامعات 
العلمية املختلفة وتقوم هذه اجلمعيات 
بالعديد من الأعمال املناطة بها ح�سب 
الأعمال  وتاأتي  املختلفة،  التخ�س�سات 
التي  الأعمال  تلك  التطوعية يف مقدمة 
ثقافة  اإن  اجلمعيات.  هذه  بها  تقوم 
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يف  تنت�رش  اأن  يجب  التطوعي  العمل 
على  نعول  ونحن  ال�سعودي  املجتمع 
اجلمعيات التطوعية  لن�رش ثقافة العمل 
ي�سكل حيزا  والذي  املجتمعي  التطوعي 
كبريا يف العامل املتقدم. وبف�سل اهلل عز 
كاجلمعية  ناجحة  مناذج  لدينا  وجل 
به  وماتقوم  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية 
يف هذه احلملة ٌيعد اأكرب دليل على وعي 
العمل  ثقافة  بث  يف  عليها  القائمني 
�سباب  جمعية  لدينا  وكذلك  التطوعي  

مكة .. وغريها.. 
اجلمعية  اأع�ساء  زمالئي  �رشفني  ولقد 
اأكون  باأن  العقار  لعلوم  ال�سعودية  
اأن  واأمتنى   ، الإدارة  جمل�س  يف  ع�سو 
عماًل  املجل�س  اأع�ساء  الزمالء  مع  اأقدم 
من  وحتريره   العقار  ل�سناعة  مميزاً 
املمار�سات اخلاطئة التي تتم اليوم يف 

هذا املجال .
طاملا   .. �سعار  امل�ستدامة..  -التنمية 
اأمري  �سمو  ت�رشيحات  يف  كثريا  قراأناه 
منطقة مكة املكرمة. هل ترون مبادرة 
اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان تنطوي 

حتت هذا ال�سعار؟ 
ال�سعودية  اجلمعية  مبادرة  اأن  ل�سك 

احلملة  هذه  خالل  من  الأ�سنان  لطب 
امل�ستدامة  التنمية  �سعار  حتت  ينطوي 
واأمتنى اأن يكون العمل دائمًا وم�ستمراً .

اململكة  يف  نحن  �سابقا  قلت  وكما 
ماينق�سنا  بقدر  املبادرات  لتنق�سنا 
من  الكثري  فهناك  امل�ستدام،  العمل 
املبادرات التي ولدت يف زمن ومن ثم 
خف بريقها اأو تال�ست ولالأ�سف اأن ذلك 
اأ�سحاب تلك املبادرات  يكون مع تغري 
فاليوم  الإدارية،  ملواقعهم  تركهم  اأو 
مرتبطة  املبادرات  تكون  اأن  نحتاج 
ولي�س  احلكومية  اجلهة  اأو  باملوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة  هذه  يف  معينة  ب�سخ�سيات 
اأن هذه احلملة تختلف  ، واأعتقد  اأو تلك 
اجليد  التخطيط  اأن  حيث  غريها  عن 
تعاىل  اهلل  باإذن  متفائل  يجعلني  لها 
امل�ستدامة  الربامج  من  �ستكون  باأنها 
ذات  اجلهات  مع  ال�رشاكة  ذلك  ويعزز 
للجمعية  متمنيا  ال�سابقة،  اخلربات 
هذه  يف  التوفيق  عليها  وللم�سئوولني 
الأخرى  والربامج  املبادرات  اأو  احلملة 
و�سنكون يف اأمارة منطقة مكة املكرمة 
�سعيدين بتقدمي كل الدعم لها اأو لغريها 
من اجلمعيات التي تخدم اإن�سان ومكان 

منطقة مكة املكرمة. 
اإىل  متلهفا  يتطلع  العزيز  -القارئ 
من  اإقرارها  مت  التي  الأهداف  معرفة 
املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  �سمو  قبل 
فيما يخ�س هذه احلملة املباركة. ناأمل 
هذه  يف  اإليها  الإ�سارة  �سعادتكم  من 

العجالة؟
ل�سك اأن حملة )مكة املكرمة خالية من 
وعديدة  �سامية  اأهدافا  حتمل  التدخني( 

و�سوف اأخل�سها لكم فيما يلي:
�سبيل  يف  املجتمعي  الدور  1-تعزيز 
عادة  انت�سار  ظاهرة  على  الق�ساء 
التدخني على كل امل�ستويات يف منطقة 

مكة املكرمة.
2-ت�سليط ال�سوء على اجلانب التوعوي 
مهم  وقائي  دور  من  له  ملا  التثقيفي 

ملنع انت�سار عادة التدخني ال�سارة. 
العالجي  اجلانب  دعم  على  3-العمل 

للراغبني يف التوقف عن التدخني.
البلد  تعظيم  مببداأ  احلملة  هذه  4-ربط 
الو�سائل  ب�ستى  ذلك  وتعزيز  احلرام 

املمكنة. 
علمية  �رشاكات  بعمل  5-القيام 
يف  وعالجية  واإعالمية  واجتماعية 

�سبيل اإجناح هذه احلملة.
احلملة  هذه  دميومة  على  6-العمل 
فرتة  اأطول  القوة  بنف�س  وا�ستمراريتها 
زمنية ممكنة لكي يتم غر�س اأهدافها يف 
عقول وقلوب لبنات املجتمع من �سغار 

ال�سن.
اإىل  احلملة  هذه  تعميم  على  7-العمل 

كافة مناطق اململكة احلبيبة.
الأنظمة  كافة  تطبيق  اإىل  8-الو�سول 
كافة  يف  والدولية  املحلية  والقوانني 
و�سبقتنا  اإليها  و�سلت  والتي  الأ�سعدة 

�سيف العدد



27 اآفاق طب الأ�سنان     يناير 2014

لها العديد من الدول املتقدمة، بل وتعدا 
ذلك اإىل خلق جمتمع �سحي واعد ي�سبح 

قدوة لكافة �سعوب العامل.
بدرا�سات تخ�س�سية م�ستمرة  9-القيام 
عادة  انت�سار  ظاهرة  جوانب  لكافة 
لكيفية  تو�سيات  وو�سع  التدخني، 
كيفية  وكذلك  الظاهرة  هذه  معاجلة 

الوقاية منها.
10-العمل على تخفي�س اأعداد املدخنني 
كل   %10 عن  تقل  ل  بن�سبة  املنطقة  يف 

ثالث �سنوات.

خادم  �سيدي  اهتمام  اجلميع  -يعلم 
الر�سيدة  وحكومته  ال�رشيفني  احلرمني 
يف  ت�سب  التي  القرارات  جميع  بتنفيذ 
تتعلق  والتي  الكرمي  املواطن  م�سلحة 
مبكافحة التدخني. ما هي كلمتكم التي 
احلكومية  للقطاعات  توجيهها  تودون 
هذه  يف  بامل�ساركة  املعنية  واخلا�سة 

احلملة؟
ال�سعودي  املواطن  �سحة  اأن  ل�سك 
مطلب  هي  الكرمي  والزائر  واملقيم 
اأ�سا�سي من لدن حكومة خادم احلرمني 
ال�رشيفني حفظه اهلل والهتمام باجلانب 
الأولويات،  اأهم  من  يعترب  ال�سحي 
القطاع  لهذا  الكبري  الدعم  جتد  ولذلك 
على  ويبقى  اململكة  ميزانيات  يف 
هذا  بلورة  القطاع  هذا  عن  امل�سئولني 
الدعم اإىل واقع ملمو�س فاملواطن يريد 
خدمة متميزة ول يريد خرب عن م�رشوع 
احلكومية  اجلهات  اأو هناك، وعلى  هنا 
م�ساعدة  اخلا�س  والقطاع  الأخرى 
القيادة  روؤية  ال�سحة يف حتقيق  وزارة 

حفظها اهلل لتطوير هذا القطاع الهام، 
فال  التدخني  مكافحة  حول  اأما 

من  التدخني  ماي�سببه  عليكم  يخفى 
لأ�رشاره  اإ�سافة  كبري  مايل   هدر 
حماية  ويجب   ، والإجتماعية  ال�سحية 
امل�ست�رشية  الآفة  هذه  من  املجتمع 
مع  امل�ستمر  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك 
املعايري  لو�سع  العالقة  ذات  اجلهات 
للحد من  امل�ستقبلية  واخلطط  ال�سارمة 
هذه الظاهرة، ونحن هنا نعمل وب�سكل 
يف  اجلهات  تلك  مع  بالتعاون  جدي 
املكرمة  مكة  منطقة  لتكون  املنطقة  
مناطق  كافة  يف  به   يحتذى  اأمنوذجًا 

اململكة.
ل�سعادتكم  نرتك  ختامية  كلمة   -

اختيارها.
يف اخلتام اأ�سكر اجلمعية ال�سعودية 

املبادرة  هذه  على  الأ�سنان  لطب 
واأخ�س بال�سكر اأ�رشة حترير جملة اآفاق 
اإ�سدار  الأ�سنان على جهودها  يف  طب 
املجالت  من  تعترب  ،والتي  املجلة  هذه 
الناجحة  التي ت�سدر عن اجلمعيــــــــات 
العلمية واأمتنى ان نكون �رشكاء يف مثل 
واأوجه  الهادفة  الوطنية  احلمالت  هذه 

وطبيبات  لأطباء  ر�سالة  خاللكم  من 
اأنتم   : لهم  واأقول  اململكة  يف  الأ�سنان 
�سفراء ) حلملة مكة املكرمة خالية من 
عاتقكم  على  حتملون  لأنكم   ) التدخني 
باأ�رشار  التوعية  ر�سالة  ن�رش  م�سوؤولية 
جهودكم  على  .واأ�سكركم   . التدخني 
كل  اإىل  الأخرية  ور�سالتي   .  . اجلبارة 
امل�سوؤولني  وخا�سة  ومواطنة  مواطن 
منهم باأن نتكاتف ونعمل �سوية خلدمة 
فالدولة   ، واملواطن  ووطننا  ديننا 
اهلل قدمت كل ماميكن  الر�سيدة حفظها 
التق�سري  اأي عذر يف  لنا  ولي�س  تقدميه 
وخا�سة  احرتايف  عمل  تقدمي  وعلينا 
وبوجود  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
ال�سمو  �ساحب  بحجم  منطقة  اأمري 
اهلل  حفظه  الفي�سل  خالد  الأمري  امللكي 
جلميع  الالحمدود  الدعم  يقدم  الذي 
امل�سوؤولني ولهذا اأ�سد على ايدي زمالئي 
العمل  منهم  واأطلب  باملنطقة  العاملني 
زمن  يف  نعي�س  لأننا  ال�ستثنائي 
ا�ستثنائي وال�سكر واحلمد اأوًل واأخرياً هلل 

رب العاملني.
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اأو  ات  م�سحَّ هناك  يكن  مل  اأنه  وكما 
عالجهم،  تتوىل  للمر�سى  اإيواء  دور 
الأدوية  لبيع  �سيدليات  هناك  يكن  مل 
وت�سنيعها، واإمنا يقوم بع�س العطارون 
على  تعتمد  �سعبية  و�سفات  باإعداد 
اخلربات  بح�سب  وذلك  الأع�ساب، 

والتجارب املنقولة.
 اآلم الأ�سنان:

اأو  الأ�سنان،  ت�سو�س  مر�س  يت�سبب 
عند  العوام،  عند  تعرف  كما  ال�سو�سة 
اأهل  ي�سميها  مربحة،  باآلم  ا�ستفحاله 
لت�سكينه  وي�ستخدمون  )ِلـَجْج(،  جند 
امل�سم�سة باملاء وامللح، وكذلك و�سع 
زهرة القرنفل )امل�سمار اأو العويدي( على 
بالت�سو�س،  امل�ساب  ال�رش�س  اأو  ال�سن 
احِلْلِتْيت  من  قطعة  عليه  و�سعوا  ورمبا 
بامل�سم�سة  ن�سحوه  ورمبا  الـُمّر،  اأو 

بقليل من )الوزر(، وهو بول الإبل.

مقالت

و�سط  يف  ال�سحية  الأو�ساع  كانت 
جند،  منطقة  وحتديداً  العربية،  اجلزيرة 
جداً،  �سيئة  احلديث  الطب  دخول  قبل 
�سكان  بني  تتف�سى  الأمرا�س  وكانت 
من  حتد  فاعلة  اإجراءات  دون  املنطقة 
الوبائية  الأمرا�س  فكانت  انت�سارها، 
تفتك  والكولريا  واجلدري،  كالطاعون، 
التداوي  وكان  ذريعًا،  فتكًا  بالنا�س 
هي  واحلجامة  والكي  بالأع�ساب 
ولذا  ال�سائدة،  العالجية  الأ�ساليب 
اأخذوا  �سعبيون  اأطباء  هناك  كان 
لهم  وكان  والتجربة،  باخلربة  املهنة 
كانت  من  فمنهم  متعددة،  ممار�سات 
من  ومنهم  بالأع�ساب،  بالعالج  خربته 
تخ�س�س  من  ومنهم  بالكي،  تخ�س�س 
بتجبري ك�سور العظام، ومنهم من عرف 
بقلع الأ�سنان، ومنهم من ا�ستهر بالرقية 

ال�رشعية.

جند  اأهل  يتداولها  التي  الأمثال  ومن 
هّمْ  اإل  هّمْ  )ل  قولهم:  الأ�سنان  اأمل  عن 
�س(،  ال�رشرِّ وجع  اإل  وجع  ول  الِعْر�س؛ 
اأي اأنَّ اأعظم الهموم هو همُّ الزواج، واأنَّ 
اأ�سد الأوجاع هو وجع ال�رش�س. ول �سك 
املثل،  �سكلت هذا  التي  التجربة هي  اأن 
كل  بها  مّر  رمبا  معاناة  يحكي  فهو 
بها  �رشب  املعاناة  هذه  ول�سدة  منزل، 
فيما  املعاناة  هذه  اإىل  وي�سري  املثل. 
را�سد  ال�ساعر  الأ�سنان  اأوجاع  يخ�س 
�سنة  نظمها  التي  ق�سيدته  يف  الهجلي 

1286هـ/1869م:
و�رش�سي اللي كل ما قلت خندر

         ي�سظي العظام وي�سهر الليل راعيه
يقول: باأن �رش�سه كلما توقع اأنه ارتاح 
املربحة  الآلم  تلك  عادت  الآلم،  من 
جعله  مما  عظامه  يق�س  �رش�سه  وكاأن 

ي�سهر الليل.

اآلم الأ�سنان
 وقـلعها فــي 

املوروث ال�سعبي   
 فــــي و�ســــط 
     اأ.د. خالد بن علي الوزاناجلـــــزيرة العربية

       عميد كلية طب الأ�سنان بجامعة امللك �سعود
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قلع الأ�سنان قدميًا:
فاإذا كانت الإ�سابة يف ال�سن اأوال�رش�س 
قلعه،  اإىل  يلجوؤون  كانوا  فاإنهم  قوية، 
لعالجه.  اأخرى  و�سيلة  اأي  وجود  لعدم 
ورمبا �سمي قلع ال�سن عند العوام�سلع اأو 
ق�سع. ومن الأمثال النجدية التي تتداول 
بالت�سو�س  امل�ساب  ال�رش�س  قلع  عن 
ويعنون  اخللع(،  ال�رش�س  )دواء  قولهم: 
بالت�سو�س  ي�ساب  ال�رش�سعندما  اأن 
له  الوحيد  احلل  فاإن  �ساحبه  ويتعب 
الذي  ال�سيء  يف  املثل  وي�رشب  القلع، 

يجب اأن يتخل�س منه اإن كان موؤذيًا.
يقول ال�ساعر الفار�سَخَلْفالأذن:

ال�رش�س يعباله عن ال�سهر مقالع
                حتى تنام العني ماهي طالبه
ل  حتى  املقالع  لل�رش�س  اأعّد  يقول: 
ي�سهرك ب�سبب الآلم، ومن اأجل اأن تنام 
العني بال م�ساكل.ويقول ال�ساعر ال�سهري 

احلميدي بن من�سور:
وال اوجعك �رش�س ال�رشا�س 

                               فدواه �سلع احلديدة
البيت مقالع  ويق�سد باحلديدة يف هذا 
اجلاز  �سمي  ب،ورمبا  الكالَّ اأو  الأ�سنان 
اأو القاز، وهو عبارة عن اأداة متوا�سعة 
الكما�سة،  �سكل  على  احلديد  من  ت�سنع 
وي�سنعه احلداد ال�سعبي يف القدمي، وهو 
نوعان بينهما اختالف ي�سري يف ال�سكل، 
اأحدها ي�ستخدم لقلع الأ�سنان الأمامية، 
)الرُّحّي(،  اخللفية  لالأ�رشا�س  والآخر 
ب  بكالَّ اليوم  يعرف  مبا  �سبيهة  وهي 

قلع الأ�سنان . .  
ومــــن    .)Tooth ExtractingForceps(
قلع  يف  قدميًا  امل�ستخدمة  الأدوات 
الأ�سنان ما يطلق عليه )امل�سخى(، وهو 

�سبيه مبا يعرف اليوم :
ذكر  جاء  وقد   .)Dental Elevator (  
ال�سعراء  األ�سنة  على  القاز  ا�ستخدام 
على  تدلُّ  �سعرية  �سورة  يف  القدامى، 
الأمري  قول  ذلك  ومن  والقوة،  احلزم 
)ت  �سعود  بنفي�سالآل  �سعود  بن  حممد 

1305هـ/1888م( املعروف بـ)غزالن(:
الـــقاز يعبا لل�رشو�س املتاين 

واعرف ترى �رش�س اللنب ي�سلعه �سن
)ت  الـــر�سيد  العـــلي  عبيد  ويقـــول 

1282هـ/1865م(:
وان كان لك �رش�س مقزيك منخور 

              فحنا لكم جاز ولل�رش�س مقالع
نكوي بها�سلعك ونر�سف بها الزور

                يل ماتطيب من ال�سخونةوالأوجاع
هو  ال�سابق  يف  ال�سعبي  الطبيب  وكان 
من يقوم بقلع الأ�سنان ورمبا قام بذلك 
احلالق اأو احلجام. وكانت طريقة القلع 
تتم بتثبيت ال�سخ�س، وخا�سة الراأ�س،ثم 
تو�سيع اللثة بامل�سخى اأو طرف املح�س، 
اآلم  باملقالع،و�سط  ال�رش�س  يقلع  ثم 
مربحة ومعاناة كبرية، ثم يو�سع على 
املكان امللح والرماد البارد لكي يوقف 

النزف.

ال�سعبيني  ال�سعراء  بع�س  و�سف  وقد 
ذلك  فمن  الأ�سنان  خلع  اآلم  معاناة 
�سنة  اجلربا  زوجةمطلق  قالته  ما 

1205هـ/1791م:
وّنيت وّنةمن �َسلع �رش�سه القاز

                     واللي �سربللقازيجذب ونينه

وقال م�سلط اجلربا)ت 1205هـ/1791م(:
وّنيت وّنةمن �ْسِلع منه له �رش�س 

                      اأو وّنة اللي غادٍي له ب�ساعه
ذكره  وينا�سب  عليه،  وقفت  ومما 
بن  حمد  الو�سم  اأمرياإقليم  و�سية  هنا، 
1270هـ/1854م  )ت  غيهب  اآل  يحيى 
لقلع  بًا  كالَّ فيها  اأوقف  حيث  تقريبًا(، 
)...واملنحاز  الأ�سنان،فقال يف و�سيته: 
مقالع  ب  والِكالَّ ان،  والقفَّ  ، واملقر�سة 
احتاجهن  من  على  وقف  ال�رشو�س 
ا بنت حرقو�س،  بنَّ اأولده وزوجته  من 
واأقاربه، ومن احتاج يف �سقراء بعدهم، 
ا  اإل برهانة، ويخلن عند بنَّ ول يظهرن 

ت�سبطهن، وتق�سي حاجتها بهن ...(.
ون�ستخل�س مما م�سى معاناة اأهل جند 
من اآلم الأ�سنان، التي كان اأثرها عليهم 
تلك  ُمَقا�ساة  انعك�ست  بحيث  جداً  كبرياً 

الآلم يف اأمثالهم واأ�سعارهم

مقالع الأ�سنان

امل�سخى
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أخالقيات المهنة
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الطبيب المثالي
بقلم الدكتور - قـيـصــر كــبـاش

املدير الفني ملركز عمر العجاجي لطب األسنان

َحِف����َل األدب الطب����ي عب����ر التاريخ ب����أدق وأجمل وأروع الصف����ات والمثل 
التي يجب أن يتحلى بها الطبيب ، نظرًا لما لمهنة الطب من خصوصية 

فريدة بين س����ائر المهن بس����بب تعاملها الحميم مع جس����م اإلنس����ان – أعظم ما خلق اهلل تعالى 
في العالم الدنيوي – مما يستوجب من الطبيب أن يتصف بالشمائل األخالقية العالية، والمعرفة 

العلمية العميقة ، والفكر المتألق المبدع.

العمل الطبي والقطاع اخلا�ص 

يف جل�سة عمل جمعتني باأحد طالبي القدامى يف كلية طب الأ�سنان ب�سوريا والذي يعمل هنا موؤخراً يف 
اإحدى املجمعات الطبية اخلا�سة ويف بداية اللقاء �ساألته عن عمله ك�سوؤال روتيني فوجدت تنهيدة كبرية 

و�رشخة عارمة وكاأنني و�سعت ا�سبعي على جرح . . .  

مقالت
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وكاأن بركانًا فتح حول مو�سوع يوؤرقه 
وينغ�س عليه عمله وباملخت�رش يقول: 
على طبيب  تفر�س  الطبي  املركز  اإدارة 
ويعالج  وي�سخ�س  ي�ستقبل  اأن  الأ�سنان 
الوقت  من  �ساعة  ربع  خالل  املري�س 
اأي كل ربع �ساعة هناك موعد ملري�س 

جديد !!!! وبداأ يناق�سني يف ذلك وكيف 
العمل يجب  الكلية باأن  كنا نعلمهم يف 
اأن يكون متقنا ودقيقا ون�ست�سهد دائما 
اهلل  �سلى  الكرمي  العربي  الر�سول  بقول 
عليه و�سلم :  اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم 

عماًل اأن يتقنه . 
اخلا�س  القطاع  عند  اأتوقف  وهنا 
ولكن  بجدارة  ا�ستثماري  قطاع  وهو 
مناق�سة  من  لبد  ال�سحي  املجال  يف 
ا�ستثمارية الوقت مبو�سوعية مع الأخذ 
بعني العتبار اأهمية العمل الطبي – طب 
اعتباراً  وذلك  لنا  بالن�سبة   – الأ�سنان 
اإىل  للمري�س  الالئق  ال�ستقبال  من 
الدقيق  وال�رشيري  ال�سعاعي  الت�سخي�س 
املطلوب  بال�سكل  املعاجلة  اإمتام  اإىل 
واجلمالية  الوظيفية  الناحيتني  من 
وا�ست�سهد بذلك من مقال الخ وال�سديق 
اجلمعية  رئي�س  العبيداء  حممد  الدكتور 
العدد  يف  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية 
اآفاق  حتت  الرابع والع�رشين من جملة 
عنوان: )جمعية طب الأ�سنان والرتقاء 
ال�سحي  القطاع  يدعو  وفيه  باملهنة( 
اأ�سوة  ال�سنان  اأطباء  ملعاملة  عموما 
بالطباء الب�رشيني املخت�سني ومن هذا 

املقال الرائع اأقتب�س مايلي :

ال�سحية  الإدارات  معظم  )لزالت 
الأ�سنان  لأطباء  تنظر  وامل�ست�سفيات 
وهذا  اولية  رعاية  اأطباء  اأنهم  على 

يرتجم اإىل �ساعات عمل اأطول ...
خ�سو�سا اأن عيادة ال�سنان عبارة عن 
التجهيز  تتطلب  م�سغرة  عمليات  غرفة 
عن  ناهيك  مري�س  كل  بعد  والتعقيم 
يتعر�س  الذي  الكبري  النف�سي  ال�سغط 
اثناء عالج املر�سى  الأ�سنان  له طبيب 
نظرا لدقة اخلطوات العالجية و�رشورة 
كيف  الكالم  هذا  بعد   ) ال�سديد  الرتكيز 
يعالج  اأن  الأ�سنان  طبيب  من  نطلب 
تاأخر  واإن  �ساعة  ربع  خالل  مري�سه 
! وماهي املعاجلة   !  ! نحا�سبه ونوبخه 
اإنني   .  . الفرتة.  تلك  خالل  �ستتم  التي 

ذاك  او  املري�س  هذا  باأن  يقني  على 
اأم  طالت  مدة  بعد  للعيادة  �سيعود 
ال�رشيعة  املعاجلة  تلك  لإعادة  ق�رشت 
اإل  والتي متت وفق ظروف ل يعلم بها 
اهلل �سبحانه وتعاىل على كافة الأ�سعدة 
اأو  للطبيب  النف�سية  احلالة  من  ابتداء 
والأدوات  العيادة  نظافة  اإىل  املمر�سة 

والأجهزة اإىل .. اإىل .. اإىل. 
و�سلت  قد  هذه  كلماتي  تكون  اأن  اآمل   
لكافة امل�سووؤلني عن املراكز الطبية يف 
لهم  واأقول  واخلا�س  العام  القطاعني 
جميعا ً:  ارحموا مر�ساكم اأو مراجعيكم 
اأوًل واأطباءكم ثانيًا وكما يقال : ارحموا 
من يف الأر�س يرحمكم من يف ال�سماء.

 وال�سالم ختام ...
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من نعم اهلل على الإن�سان وجود الأ�سنان والتي هي جزء من ج�سده ل يقدر بثمن ول يعو�س مبال ولكن فقدان 
الأ�سنان يوؤثر وب�سكل �سلبي على حياة الإن�سان ب�سكل عام ول اأدل على ذلك من اأن منظمة ال�سحة العاملية تعترب 
فقدان الأ�سنان ب�سكل كامل اإعاقة فيزيائية وذلك لأنه يجعل ال�سخ�س غري قادر على اأداء وظيفتني اأ�سا�سيتني 
هما الأكل والكالم ، بل اإن بع�س العلماء يعترب فقدان الأ�سنان ب�سكل كامل اإعاقة حقيقية وذلك لتاأثريه على 
العظام ، وعلى الأن�سجة الرخوة ، واملظهر العام لل�سخ�س واأداء وظائفه ب�سكل عام ونحن يف هذا املقال املب�سط 

ن�ستعر�س بع�س الآثار املرتتبة على فقدان الأ�سنان ومنها : 

اعداد :
املقدم الطبيب/م�سفر بن حممد الوادعي

رئي�س ق�سم الأ�سنان مب�ست�سفى القوات امل�سلحة باجلنوب
 ا�ست�ساري زراعة الأ�سنان ، ا�ست�ساري ا�سالح الأ�سنان 

   فقدان الأ�سنان . . 
اآثاره ونتائجه  .!!

مقالت
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- التاأثري على عظام الفكني : 
ليحافظ  الأ�سنان  من  ا�ستحثاث  اإىل  يحتاج  العظم  اأن  حيث 
على �سكله وكثافته ) Form، Density( وبالتايل فاإن فقدان 
الأ�سنان يوؤدي اإىل �سمور عظام الفكني �سواء يف العر�س اأو 
يف الرتفاع حيث اأثبتت الدرا�سات انه وب�سبب فقدان الأ�سنان 
فاإن عر�س عظم الفك ينق�س خالل ال�سنة الأوىل بن�سبة %25 

اإىل 30% وينق�س ارتفاعه مبعدل 4 ملم .
ويزداد الأمر �سوءاً عند ا�ستخدام طقم متحرك غري متكيف مع 
الفك ب�سكل مثايل وقد وجد اأنه ومع الزمن يف بع�س احلالت 
ت�سل  بن�سبة  �سمرت  قد  ال�سفلي  للفك  اخللفية  الناحية  فاإن 
اإىل 80 % اأو اأكرث مما يوؤدي اإىل بروز الع�سالت املبطنة للفك 
اأو  الرتكيبات  ال�سفلي وبالتايل �سعوبة ثبات  الفم  يف �سطح 

ال�ستفادة منها .
- ال�سغط امل�ستمر على القناة 

الع�سبية ال�سفلى :
 اأي�سا من م�ساكل �سمور العظم الفكي نتيجة فقدان الأ�سنان 
 )  Mandibular canal  ( ال�سفلى  الع�سبية  القناة  اأن 
 )Mental Foramen( الع�سب  منها  يخرج  التي  والفتحة 
ت�سبح معر�سة مبا�رشة لل�سغط املتكرر من الطقم الطبي اأو 
 ( ي�سمى  ما  او  املنطقة  بخدر يف  الإح�سا�س  فيبداأ  الأكل  من 

التنميل ( وكذلك اآلم �سديدة نتيجة ال�سغط املتكرر .
- التعر�ض للك�رس ب�سهولة : 

كذلك من اآثار فقدان الأ�سنان على عظام الفكني تعر�س عظام 
الفك ال�سفلي للك�رش ب�سهولة عند تعر�سه لي �رشبة او موؤثر 

خارجي .

- تاأثري فقدان الأ�سنان على 
الأن�سجة الرخوة : 

من ذلك زيادة حجم الل�سان ، بينما ت�سبح اللثــــة امللت�سقة 
) Attached gingival( خفيفة جداً نتيجة التعر�س لل�سغط 
اللثة وخ�سو�سًا  اإىل تقرحات وت�سلخات  امل�ستمر مما يوؤدي 

عند وجود الرتكيبات املتحركة .

-تاأثري فقدان الأ�سنان على 
املظهر العام والناحية اجلمالية : 

ارتفاع  او  العمودي  البعد  تاأثر  اإىل  يوؤدي  الأ�سنان  اإن فقدان 
الوجه حيث يبداأ بالتناق�س �سيئًا ف�سيئًا مما يوؤدي اإىل تغري 
الفم  زوايا  يف  وانثناءات  ع�سالته  وترهل   ، الوجه  تعابري 
وكذلك يوؤدي اإىل تقدم الفك ال�سفلي اأو ما ي�سمى التقدم الكاذب 
) Pseudo C L III( كذلك فقدان الأ�سنان يوؤدي اإىل ترهل 
ال�سفة العلوية ونزولها لالأ�سفل نتيجة فقدان الدعم ال�سني لها 
العمر  يوؤدي مع  الأر�سية مما  تاأثري اجلاذبية  وكذلك نتيجة 
اإىل تطاول ال�سفة العلوية وكذلك يبدو الأنف متطاوًل عما هو 

عليه يف حال وجود الأ�سنان .

-تاأثري فقدان الأ�سنان على الناحية 
النف�سية وال�سحة العامة : 

يف درا�سة اأجراها : Moraisetal ""  وجد اأن فقدان الأ�سنان 
 Serum albumin ،   : الآتية  العنا�رش  نق�سان  اإىل  يوؤدي 

"."  Carotene  ،Hemoglobin ، B12
كذلك وجد اأن فقدان الأ�سنان يوؤدي اإىل تدهور احلالة الغذائية 
لالإن�سان وبالتايل يوؤثر على الناحية النف�سية وال�سحة العامة 

لالإن�سان.
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اأهمية العناية ب�سحة الفم والأ�سنان ملر�سى ال�سكري

د. رويده اإدري�س
اأخ�سائية تغذية - جدة

ال�سكري وعالقته باللثة:

نتيجة للتغريات التي يحدثها مر�س ال�سكري يف وظائف كريات الدم البي�ساء التي تقاوم البكرتيا 
والفطريات ، والتغريات التي حتدث يف الأوعية الدموية الدقيقة موؤدية اإىل ق�سور الدورة الدموية باللثة، 
فاإن كثرياً من مر�سى ال�سكري يعانون من التهابات يف اللثة والل�سان ويف �سقف احللق وخا�سة اأولئك 

الذين ي�ستخدمون الرتكيبات ال�سطناعية.

مقالت
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عالقة  وجود  احلديثة  الدرا�سات  وتوؤكد 
اللثة  واأمرا�س  ال�سكري  اأمرا�س  بني 
لالإ�سابة  عر�سة  النا�س  اأكرث  فمن   ،
 ، ال�سكري  مر�سى  هم  اللثة  باأمرا�س 
اأن  موؤخرا  اأثبتت  الدرا�سات  هذه  اأن  اإل 
اأمرا�س اللثة املزمنة ت�سكل خطرا كبريا 
تت�سبب  حيث  ال�سكري  بداء  لالإ�سابة 
اإىل  البكترييا  دخول  يف  اللثة  اأمرا�س 
جهاز  فيقوم  للج�سم.   الدموية  الدورة 
املناعة مبحاربة البكترييا و خملفاتها 
مناعة  جهاز  يقوم  و  كما  ال�سامة.  
مر�سى ال�سكري مبهاجمة خاليا اجل�سم 
بكتريية  خاليا  اأنها  ظنا  باخلطاأ  نف�سه 
و من هذه اخلاليا  اجل�سم.   غريبة على 
التي قد تت�رشر يف اجل�سم تلك املوجودة 
امل�سوؤولة  اأنها  حيث  البنكريا�س  يف 
يف  و  الأن�سولني.   هورمون  اإنتاج  عن 
من  يعاين  من  ي�سبح  قد  احلالة  هذه 
اأمرا�س اللثة معر�سًا اإىل خطر الإ�سابة 
حتى  مبا�رشة  غري  بطريقة  بال�سكري 
عوار�س  من  حياته  طيلة  يعاين  مل  لو 
ويوؤكد  ال�سكري،  ملر�س  عوامل  اأو 
تقرير اجلراحني العام حول �سحة الفم 
والأ�سنان على اأن �سالمة الفم و الأ�سنان 
ي�سمن ال�سحة والعافية للج�سم باأكمله.  
اأ�سنانهم  ينظفوا  اأن  اجلميع  على  لذلك 
جانب  اإىل  ال�سني  واخليط  بالفر�ساة 
اأية  لتاليف  بانتظام  الطبيب  مراجعة 

م�سكالت قد تواجه الأ�سنان اأو اللثة.
ال�سكر  ن�سبة  على  ال�سيطرة  تعترب  حيث 
الوقائية  العوامل  اأهم  من  الدم  يف 

للمحافظة على لثة الإن�سان . . 

دور اللعـاب لــدى 
مــر�سـى ال�سكري: 

ي�ساعد اللعاب على غ�سل الفم وتخلي�سه 
اأنه  كما  الدقيقة.   الطعام  جزيئات  من 
على  املحافظة  يف  هامًا  دوراً  يلعب 
رطوبة الفم. و ي�ساهم نق�س اللعاب يف 
ويعترب جفاف  البكترييا.   الفم يف منو 
الفم حالة مر�سية �سائعة النت�سار بنب 
الفم  جفاف  ي�رش  ال�سكري،  م�سابي 
وعادة  الرقيقة،  الفم  باأن�سجة  امل�ستمر 
�سديدة  باآلم  الإ�سابة  اإىل  يوؤدي  ما 
له  اأن  نتيجة للتهابها وتهيجها.  كما 
الإ�سابة  فر�س  زيادة  يف  كبريا  دورا 
اللثة  اأن�سجة  والتهاب  الأ�سنان  بت�سو�س 

الداعمة لالأ�سنان. 
للم�ساب  الأ�سنان  طبيب  ي�سف  قد 
لزيادة  ي�ستخدم  بديال  الفم  بجفاف 
اإفراز اللعاب يف الفم والذي من �ساأنه اأن 
يخفف من �سدة جفاف الفم.  و يف بع�س 
بغ�سل  الأ�سنان  طبيب  يو�سي  احلالت 
على  يحتوي  غ�سول  با�ستخدام  الفم 
مو�سعي  عالج  با�ستخدام  اأو  الفلورايد 
معني لتزويد الفم بالفلورايد يف املنزل 
جتنب  على  ي�ساعد  حتى  عيادته  يف  اأو 

الإ�سابة بت�سو�س الأ�سنان ال�سديد.   
وت�ساهم العادات املذكورة اأدناه بدرجة 
الفم  جفاف  �سدة  تخفيف  يف  كبرية 

واحلد من تفاقم امل�سكلة: 
1. ا�ستخدام علك )لبان( خايل من ال�سكر 

دون اإفراط اأو تفريط. 
2.ا�ستخدام منتجات النعناع اخلالية من 

ال�سكر. 
3.�رشب كميات كافية من املياه .

4.احلد من تناول الكافيني والكحول.

ت�سو�س  ي�سبب  الفم  جفاف  اأن  مبا  و 
الأ�سنان والتهابات اأن�سجة اللثة الداعمة 
لالأ�سنان فاإنه من ال�رشوري جدا توفري 
والأ�سنان  بالفم  املنزلية  العناية 
الأ�سنان  لفر�ساة  الدقيق  والإ�ستخدام 

جتنبًا لتلك الإ�سابات.

التهابات الفم الفطرية:
و  البكترييا  على  يحتوي  الفم  اأن  مبا 
الفطريات.   فاإن مناعة  الفريو�سات  و 
العناية  طرق  واإتباع  الطبيعية  اجل�سم 
على  ت�ساعد  والأ�سنان  للفم  الالزمة 
فاإنه  ذلك،  مع  و  خطرها.   من  التقليل 
يف بع�س احلالت تتكاثر هذه اجلراثيم 

لدرجة اأنها تتغلب على مناعة اجل�سم. 
لالإ�سابة  عر�سة  الأ�سخا�س  اأكرث  من 
ال�سكري،  مر�سى  الفطرية  باللتهابات 
اأطقم  ي�ستخدمون  الذين  هوؤلء  خا�سة 
الأ�سباب  ومن  ال�سناعية.  الأ�سنان 
الأخرى لالإ�سابة باللتهابات الفطرية:

1. التدخني .
2.ارتفاع ن�سبة اجللوكوز يف الدم. 

3.تناول امل�سادات احليوية. 
وارتفاع  اللعاب  تدفق  انخفا�س  يوفر 
ن�سبة اجللوكوز يف الفم البيئة املنا�سبة 
التهابات  ت�سبب  والتي  الفطريات  لنمو 
الفم  واأمرا�س خمتلفة.  ت�سبب فطريات 
بقعا بي�ساء اللون )اأحيانا حمراء( داخل 
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2. فح�س الأ�سنان دوريًا كل 6 اأ�سهر مع 
اإزالة اأي روا�سب جريية حولها. 

3. املحافظة على نظافة الفم والأ�سنان 
وقبل  رئي�سية  وجبة  كل  بعد  )ال�سواك( 

النوم. 
تنظيف  يف  اخلا�سة  الطرق  4.تعلم   

الأ�سنان بوا�سطة اأخ�سائي اللثة. 
�سلبة  مواد  اأي  ا�ستخدام  5.جتنب   
كالأعواد اخل�سبية يف تنظيف الأ�سنان. 

طبيب  لزيارة  ال�سكر  مري�س  يحتاج 
الأ�سنان يف احلالت التالية :

تقرحات  اأو  انتفاخ  اأو  احمرار  1.حدوث 
اأو اأورام يف اللثة اأو الفم .

2.جفاف الفم.
3. تخلخل اأو تقلقل الأ�سنان.

4. �سعوبة يف تناول الطعام.
مر�سية  حالة  لكل  اأن  ننوه  اأن  ولبد 
تختلف  اأو  تت�سابه  وقد  خ�سو�سيتها 
من مري�س لآخر ولكننا حتدثنا فقط يف 

العموميات بالن�سبة ملر�سى ال�سكري.

اإنتانات )خراج(  الفم وتكون على �سكل 
اأو قد ت�سوء لت�سبح تقرحات موؤملة يف 
الفم. وقد تهاجم هذه الفطريات الل�سان 
اأي�سا م�سببة اإح�سا�سا حارقا بالأمل. هذا 
يف  �سعوبة  من  ت�سببه  ما  جانب  اإىل 

البلع واإ�سعاف القدرة على التذوق. 
م�سادة  اأدوية  الأ�سنان  طبيب  �سي�سف 
لاللتهابات الفطرية لعالجها. ول نن�سى 
ب�سحة  العناية  اأهمية  اأي�سا  هنا 
التفري�س  حيث  من  والأ�سنان  الفم 
العناية  والغ�سيل وغريها من طرق 

للوقاية والعالج اأي�سا.

واجبــات مــري�ض 
ال�سكــري للعناية بالفم 

والأ�سنان:
�سيتمكن  ال�سكري  مري�س  مب�ساعدة 
اأمت  على  يكون  اأن  من  الأ�سنان  طبيب 
ا�ستعداد يف توفري ما يحتاجه املري�س 

ملر�سى  اأن  حيث  وعالج  عناية  من 
من  لبد  خا�سة  احتياجات  ال�سكري 
توفريها.  لذلك على مري�س ال�سكري اأن 
اأو  تغريات  اأية  عن  اأ�سنانه  طبيب  يخرب 
واأي�سا  ال�سحية  حالته  يف  ا�سطرابات 
هذا  اأدوية.   من  يتناوله  عما   اإخباره 
عمليات  اأية  تاأجيل  اإىل  بالإ�سافة 
ن�سبة  كانت  اإذا  لالأ�سنان  طارئة  غري 

اجللوكوز غري م�ستقرة يف الدم. 
حتت  ال�سكر  ن�سبة  على  املحافظة   .1

ال�سيطرة التامة.

مقالت
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مما ل �سك فيه اأن للتقنية احلديثة دورا مهما يف حياتنا املعا�رشة حيث لتكاد حياتنا تخلو من ا�ستخدامها لأنها تطبيقات 
التقنية فيها بحيث لتخلوا دعايات  الأ�سنان فقد تطورت  اأما يف جمال مهنتنا - مهنة طب   ، لنا  بالن�سبة  عديدة ومهمة 
واإعالنات ال�رشكات املتخ�س�سة يف طب الأ�سنان من جهاز حديث اأو برنامج م�سمم اأو تقنية جديدة جتعل عملنا اأكرث �سهولة 
وتنظيما واأ�رشع اإجنازا وذا جودة عالية. فعلى �سبيل املثال جهاز الـCAD/CAM ، هذا اجلهاز احلديث الذي �سهل الكثري 

لطبيب الأ�سنان فيما يخ�س ال�ستعا�سة ال�سنية ومنها �سناعة الرتكيبة الثابتة للمري�س يف نف�س الزيارة. 
حيث يقوم طبيب الأ�سنان بتح�سري ال�سن بالطريقة املنا�سبة 
طريق  عن  معينة  فوتوغرافية  بطريقة  املقا�سات  اأخذ  ثم 
النهائية  ال�سيغة  بعمل  يقوم  بدوره  الذي  و  الآيل  احلا�سب 
البيانات  اإر�سال هذه  يتم  ثم  ومن  الأ�سنان  لتيجان وج�سور 
بنحت  تقوم  التي  اللكرتونية  املخرطة  اإىل  اأوامر  �سكل  على 
قالب من البور�سلني ح�سب املقا�س الفوتوغرايف ليتم تركيبه 
املقا�س  عن  ال�ستغناء  وبالتايل  اجلل�سة  نف�س  يف  للمري�س 
املعتاد و املعدن والزيارات العديدة والتقليل من احتمالت 

اخلطاأ. كما اأن هناك طريقة اأخرى يتم فيها �سناعة الرتكيبات 
الثابتة عن طريق اجلهاز وحتديدا يف مملكة ال�سويد حيث اأنه 
عن  الالزمة  املعلومات  تر�سل  املقا�س  اأخذ  و  التح�سري  بعد 
الرتكيبة  جتهز  وهناك  ال�سويد  مملكة  اإىل  الإنرتنت  طريق 
على  املري�س  يح�سل  بالتايل  و  ال�رشيع  بالربيد  وتر�سل 

تركيبته خالل اأ�سبوع وبجودة ل ت�ساهيها جودة.
طب  يف  الأ�سعة  جمال  ويخ�س  مهنتنا  يف  اأي�سا  اآخر  مثال 
و�سائل  اأهم  من  تعترب  والتي  ال�سنية  الأ�سعة  وهي   الأ�سنان 

بقلم : د.ماجد �سلمان عبيد املهيديل

طب الأ�سنان  الإلكرتوين. .

طفـــــــرة
 التحول 

نحو م�شتقبل
 اأف�شل . . 

مقالت

طبيب اأ�سنان باخلدمات الطبية بوزارة الداخلية 
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وميزة  الأنفية  واجليوب  الدم  واأوعية 
ي�سبب  اأنه  اجلراحات  من  النوع  هذا 
بالطريقة  مقارنة  الآلم  من  القليل 

التقليدية حيث 
العظم  لك�سف  اللثة  لفتح  حاجة  ل  اأنه 
لتحديد موقع زرعة الأ�سنان حيث يقوم 
زرعة  موقع  حتديد  بعد  الأ�سنان  طبيب 
ي�ساوي  قطرها  فتحة  بعمل  الأ�سنان 
اأي�سا  الأمثلة  ومن  تقريبا  الزرعة  قطر 
الأ�سنان  طب  عيادات  اإدارة  برامج 

الت�سخي�س يف طب الأ�سنان حيث  يوجد  
مت�سلة  الأجهزة  هذه  من  حديث  نوع 

باحلا�سب الآيل اأو مايعرف بـ 
، حيث   )Digital Radiography(
وبكمية  اأعلى  بدقة  ت�سور  اأن  ت�ستطيع 
حيث  ال�رشعة  اإىل  بالإ�سافة  اأقل  اأ�سعة 
اأن ال�سورة تظهر  مبا�رشة على احلا�سب 
الآيل دون احلاجة اإىل انتظار حتمي�س 
احلديثة  الطرق  بذلك  اخلا�س  الفيلم 
يف  احلا�سوبي   ال�سعاعى  للت�سوير 
الفرتة الأخرية ظهر جهاز جديد خا�س 
بالت�سخي�س ال�سعاعي الطبقي املحوري 
حيث   ،  CT Scan بالفكني  اخلا�س 
مب�ساعدة  املقطعية  الأ�سعة  جهاز  يقوم 
جهاز احلا�سب الآيل باإعطاء �سور �سبه 
خاللها  من  ي�ستطيع  للفكني  حقيقية 
من  الفكني  يرى  اأن  الأ�سنان  طبيب 
برنامج  على  بذلك  معتمداً  الزوايا  كل 
حا�سوبي خا�س ، بوا�سطة هذا الربنامج 
ي�ستطيع طبيب الأ�سنان اأن يقوم بقيا�س
من  نقطتني  لأي  الدقيقة  امل�سافات 
كما  اجلمجمة  اإدارة  وي�ستطيع   ، العظم 
ي�ساء  با�ستخدام جهاز الت�سوير الطبقي 
CT Scan   يقوم طبيب ال�سنان باخذ 

�سورة ثالثية  الأبعاد
للفم ، حيث يقوم بعدها جهاز الكمبيوتر 
باإعطاء �سورة للعظم الذي �سيتم و�سع 
ذلك  بعد  داخله.    يف  الأ�سنان  زرعة 
يقوم احلا�سوب بتحديد املوقع احلقيقي 
يف  التوازي  ومو�سع  الأ�سنان  لزرعة 
حالة القيام باأكرث من زرعة بالإ�سافة 
ت�سل  اأن  يجب  الذي  العمق  حتديد  اإىل 
اإىل  الو�سول  دون  الأ�سنان  زرعة  اإليه 
الأع�ساب  مثل  احل�سا�سة  املناطق 

لإدارة  برنامج  اأقوى  ومنها  املختلفة 
)XD1.0(  والذي  الأ�سنان   عيادة طب 
العيادة  يخ�س  فيما  الكثري  اخت�رش 
التي  التفا�سيل  من تنظيم وحفظ لأدق 
اإن مفهوم  الأ�سنان.  تهم مري�س عيادة 
وا�سع  مفهوم  الإلكرتوين  الأ�سنان  طب 
و�سامل لكافة تخ�س�سات طب الأ�سنان 
امل�ستمر  بالتطوير  يتميز  اأي�سا  وهو   ،

والتحديث الذي ل يتوقف عند
حد معني .
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البت�سامة اللثوية 
Gummy Smile

ال�سعراء  تغنى  لطاملا  و   ، الإن�سان  النتباه يف وجه  يلفت  ما  اأكرث  البت�سامة هي  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 
النا�س مبظهرهم  الإعالم املرئي يف زيادة وعي  اأ�سنان كاجُلمان. واليوم ي�ساهم  التي تفرّت عن  بال�سفاه 

مبعايرَي جمالية ترت�ّسخ من خالل قنوات التلفاز و املجالت و �سفحات النرتنت. 

لي�س هناك قاعدة �سلبة ملا ينبغي اأن يظهر من الأ�سنان و اللثة عند التب�سم، و لكن من املقبول اأن يظهر 
�سيء ب�سيط جدا من اللثة العلوية عند التب�سم و مع تقدم العمر تتهدل ال�سفاه ب�سبب ارتخاء الع�سالت الرافعة 

لل�سفاه فتحتجب الأ�سنان العلوية �سيئا  ف�سيئا و تظهر الأ�سنان ال�سفلية على ح�ساب العلوية.

بقلم : 
د. عامر ال�سيد �سليمان الأتا�سي
البورد الأمريكي يف عالج اللثة

مقالت
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على  اللثوية  البت�سامة  تعريف  ميكن 
الأ�سنان  لثة  فيها  تظهر  حالة  اأنها 
عند  الطبيعي  من  اأكرث  ب�سكل  العلوية 
التب�سم اأو ال�سحك. و قد ي�سبب هذا الأمر 
اإخفاء  اإىل  البع�س  تدفع  نف�سية  م�سكلة 
ابت�سامتهم اأو جتنب التب�سم دفعا للحرج. 
لالبت�سامة  متفاوتة  درجات  هناك 
اللثوية و لتحديد هذه الدرجة ل بد اأول 
 High lip من حتديد خط ال�سفة العلوي
ال�سفة  تبلغه  م�ستوى  اأعلى  هو  و    line
يتم  ثم  ال�سحك  اأو  التب�سم  عند  العلوية 
م�ساحة  ح�سب  احلالة  درجة   حتديد 
اللثة الظاهرة مقارنة مب�ساحة الأ�سنان 
الظاهرة. وتعترب احلالة �سديدة  العلوية 
عندما تكون م�ساحة اللثة الظاهرة اأكرب 
اإذا  متو�سطة  و  الأ�سنان،  م�ساحة  من 
كانت الن�سبة بني 50-100% و ب�سيطة اإذا 
الأ�سنان  اإىل  الظاهرة  اللثة  ن�سبة  كانت 

اأقل من %50.  

اأن  اللثوية  البت�سامة  اأ�سباب  تعدو  ل 
زيادة  اإما  ثالث:  من  واحدة  تكون 
 vertical العلوي  الفك  ارتفاع  يف 
ال�سفة  يف  ق�رش  اأو   maxillary excess
اأعناق  اأو منو لثوي زائد يغطي  العلوية 

القواطع العلوية.  
و  َخلقية  علة  فهو  الأول  ال�سبب  فاأما 
تطاول  فيها  يح�سل  وراثية  تكون  قد 
مع  يتنا�سب  ل  ب�سكل  العلوي  الفك  يف 

يرتافق  ما  كثريا  و  الوجه  اأبعاد  بقية 
العلوي  الفك  بروز يف  التطاول مع  هذا 
العلة  هذه  و   maxillary protrusion
بقية  من  اأكرث  الأفارقة  عند  �سائعة 
الب�رش. و اأما ال�سبب الثاين فهو ِق�رٌش يف 
ال�سفة العلوية و قد يرتافق هذا الأمر مع 
اخللل ال�سابق فتكون العلة اأظهر للعيان.
وميكن عالج زيادة ارتفاع الفك العلوي 
 orthognathic باإجراء جراحة تقوميية
ال�سنخي  يتم فيها ف�سل اجلزء   sugery
و   Lefort - I بطريقة  العلوي  للفك 
يتبع  و  علوي  و�سع  يف  تثبيته  اإعادة 
لإعادة  لالأ�سنان  تقوميية  معاجلة  ذلك 
الأ�سنان  مع  يتنا�سب  مبا  ر�سفها 
ال�سفلية. هذه الطريقة فعالة و ناجحة و 
لكنها موؤملة و مرهقة للمري�س و حتتاج 
اإىل دخول امل�ست�سفى لعدة اأيام، ولكنها 
احلالت  يف  الوحيدة  الناجعة  الطريقة 

ال�سديدة لزيادة ارتفاع الفك العلوي. 
 

اأكرث  اأخرى  جراحية  طريقة  هناك 
و  ال�سابقة  الطريقة  من  حمافظة 
املتو�سطة  احلالت  يف  ُت�ستطب  لكنها 
 lip ال�سفة  ع  تو�سّ اإعادة  ت�سمى  فقط  
repositioning  اأو عملية تثبيت ال�سفة  
الفموية  املخاطية  �سق  يتم   .  lip tack
ت�سلخ  ثم  املخاطي  اللثوي  اخلط  عند 

املخاطية الفموية يف امليزاب الدهليزي 
اإىل  ال�سفة  خماطية  تخاط  ثم  لل�سفة 
بد  ول  امللت�سقة.   للثة  العلوية  احلدود 
الأن�سجة  من  كاف  عر�س  وجود  من 
الطريقة.  هذه  لإجراء  للثة   امللت�سقة 
لذلك  للالإنتكا�س  معر�سة  الطريقة  هذه 
الرافعة  الع�سالت  مرتكز  قطع  من  لبد 

لل�سفة العلوية يف معظم الأحيان. 
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هناك طريقة اأخرى حديثة غري جراحية 
غر�س  هي  و  املتو�سطة  احلالت  لعالج 
الرباغي  زرعات  بوا�سطة  الأ�سنان 
 orthodontic mini screw التقوميية 
implants . يتم تثبيت هذه الرباغي يف 
مناطق متفرقة من عظم الفك العلوي ثم 
يتم و�سل الأ�سنان بها بوا�سطة اأ�سالك و 
يتم تن�سيطها فتطبق قوى �سديدة توؤدي 
هذا  ي�ستغرق  الأ�سنان.  انغرا�س  اإىل 
العالج عاما على الأقل و ما تزال هذه 
الدرا�سة و ل بد من ظهور  الطريقة قيد 
علميا  املوثقة  الدرا�سات  من  يكفي  ما 

قبل اعتمادها. 
قد يكون ق�رش ال�سفة ناجما عما ي�سمى 
 hypermobile احلركة  زائدة  بال�سفة 
الع�سالت  تكون  حيث   upper lip
دائمة  و  ن�سيطة  العلوي  لل�سفة  الرافعة 
حقنها  ميكن  احلالة  هذه  يف  و  التوتر 
اإىل  يوؤدي  مما   Botox البوتك�س  مبادة 
فال  لل�سفة  الرافعة  الع�سالت  ارتخاء 
التب�سم. هذا احلل  الأ�سنان عند  تنك�سف 
غري دائم و ي�ستمر �ستة اأ�سهر يف اأح�سن 
البوتوك�س  تاأثري  يزول  حيث  احلالت 
غري  ي�سبح  الإبت�سامة  مظهر  اأن  كما 

طبيعي. 
اللثوية  لالإبت�سامة  الأخري  ال�سبب  اأما 

من  جزءاً  العلوية  اللثة  تغطي  اأن  فهو 
ب�سبب  اأو  لثوي  منو  ب�سبب  ال�سن  تاج 
احليادي  بالبزوغ  ي�سمى  ما  ح�سول 
ل  حالة  هي  و   passive eruption
تاج  عن  يكفي  مبا  اللثة  فيها  تنح�رش 
ال�سن عند بزوغه فيبقى جزء من اجلزء 

الذروي للتاج مغطى باللثة.
البزوغ  اأو  اللثوي  النمو  حالت  يف 
عظمي  منو  مع  مرتافق  الغري  احليادي 
 gingivectomy للثة  قطع  عمل  يتم 
ي�سرتط  و  العظم  من  �سيء  اإزالة  دون 
اللثة  بني  هنا  امليزاب  عمق  يكون  اأن 
تتحقق  حتى  مم  من3  اأكرث  الأ�سنان  و 
اأكرث  اأخرى.  اللثة مرة  الفائدة فال تنمو 
اأ�سباب النمو اللثوي �سيوعا هو املعاجلة 
اللثة ب�سبب  اإذ تنمو  ال�سابقة،  التقوميية 
التهاب لثوي مرتافق مع �سحة  حدوث 
املراهقني  عند  خ�سو�سا  �سيئة  فموية 
اأثناء فرتة التقومي. و بعد اإزالة الأ�سالك 
و احلوا�رش ل تعود اللثة اإىل طبيعتها و 

ل بد هنا من قطع اللثة.
القطع  فيها  يكفي  ل  التي  احلالت  يف 
�سنخي  عظم  وجود  ب�سبب  اللثوي 
بتطويل  ي�سمى  ما  اإجراء  من  بد  ل 

 Cosmetic crown التجميلي  التيجان 
lengthening، و هنا ل بد من اإزالة جزء 
من العظم ال�سنخي لل�سفيحة الدهليزية 
للثة  النهائي  املو�سع  مع  يتوافق  مبا 
عندما  العالج  هذا  ي�ستطب  احلفافية. 
يكون ارتفاع تيجان الأ�سنان الأمامية 
اأقل من 7مم.  ول ي�سرتط اأن يرتافق هذا 
اأو  بتيجان  الأ�سنان  تغطية  مع  العالج 
�سكل  يحدده  اأمر  فذلك  جتميلية  وجوه 

تيجان الأ�سنان بعد العمل اجلراحي. 

هناك حالة ت�سبح فيها تيجان الأ�سنان 
الن�سحال  ب�سبب  ق�سرية  الأمامية 
اإزالة  احلالة  هذه  يف  يكفي  ل  ال�سديد. 
من  جزء  اإزالة  من  بد  ل  اإذ  فقط  اللثة 
يبداأ  الأ�سنان.  حول  ال�سنخي  العظم 
ثم  الأ�سنان  عن  اأمثلة  بن�سخ  العالج 
بت�سميع  ليقوم  املخرب  اإىل  اإر�سالها 
النهائي.  ال�سكل  ح�سب  الأ�سنان  تيجان 
بال�ستيكي  قالب  جتهيز  بعدها  يتم 
�سفاف vacuform template يتم ق�سه 
ير�سل  و  املطلوب  التيجان  طول  ح�سب 
اللثة  بق�س  بدوره  يقوم  الذي  للجراح 
عند م�ستوى حواف القالب. يقوم بعدها 
باإزالة العظم بحيث تكون امل�سافة 3 مم 
النهائي  امل�ستوى  و  العظم  حافة  بني 
جميع  تغطية  ذلك  يتبع  للثة.  املرغوب 

الأ�سنان بتيجان اأو وجوه جتميلية.
من  اأكرث  هناك  اأن  �سبق  مما  يت�سح 
اللثوية  البت�سامة  مع  للتعامل  طريقة 
يعتمد  لذلك  درجتها،  و  من�سئها  ح�سب 
اختيار العالج املنا�سب على الت�سخي�س 

الدقيق للحالة قبل البدء باملعاجلة.

مقالت
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اأهمية عالج الأ�سنان اللبنية

اللبنية  اأهمية عالج الأ�سنان  النا�س بعدم  يعتقد بع�س 
اأنها  منطلق  من  ذلك  و  منها  التخل�س  و  خلعها  يقرر  و 
اإل  بعد.  فيما  الدائمة  بالأ�سنان  �ست�ستبدل  و  موؤقتة  اأ�سنان 
اأن احلقيقة هي عك�س ذلك متامًا . فعالج الأ�سنان اللبنية و 
ترميمها - يف وقت اأن ال�سن اأو ال�رش�س الدائم يحتاج اإىل 
له  ت�سمح  اأن منوه مل يكتمل ب�سورة  اأو  للبزوغ  مدة طويلة 

بالبزوغ - مهم لعدة اأوجه وهي:
اأول:  اأنها �سترتك مكانا فارغا اإذا مت خلعها، مما يوؤدي اإىل 
يوؤدي  مما  احلا�سل  الفراغ  نحو  املجاورة  الأ�سنان  حترك 
اإىل ت�سييق امل�ساحة الالزمة لل�رش�س الدائم للبزوغ و هذا 
اأو بزوغه يف الجتاه  اإىل عدم بزوغ ال�رش�س  بدوره يوؤدي 

غري ال�سحيح.
و عالج هذه احلالة يتم بتحويلها اإىل عيادة تقومي ال�سنان 
احلالة عادة  و هذه  ال�سن.  لبزوغ  الالزمة  امل�ساحة  لعادة 
تكون  منها  الوقاية  و  اخللفية،  الأ�رشا�س  يف  تكون  ما 
اأو  ترميمه  باإعادة  عالجه  و  ال�رش�س  على  باملحافظة 

معاجلة لأع�سابه " املعاجلة اللبيه"  اأو خلعه و تركيب جهاز 
."space maintainer" "تقوميي ي�سمى "حافظ امل�سافة
يف  م�ساكل  اإىل  يوؤدي  �رش�س  من  اأكرث  خلع  عادة  ثانيا:    
اإىل  يوؤدي  مما  ال�سحيحة  بالطريقة  الطعام  م�سغ  و  تقطيع 

م�ساكل يف اجلهاز اله�سمي.
الأ�سنان املتهدمة تكون مدخاُل لكميات  او  الأ�رشا�س  ثالثا: 
اإىل  الفم -  ب�سكل كبري يف  املتواجدة  البكترييا-  كبرية من 

الدورة الدموية مما يوؤدي مل�ساكل �سحية م�ستقبلية.
ذلك  و  موؤملة  غري  حالة  يف  الأ�سنان  هذه  تكون  ما  عادة  و 
الع�سب بعد فرتة  اإىل موت  اأدى  اإىل نخر يف ال�رش�س  يرجع 
اأخذ بع�س الدوية امل�سكنة فيتحول املكان  التهابه مع  من 
اإىل بيئة جيدة للبكترييا، تخرج خملفات هذه البكترييا  عن 
طريق فتحة يف اللثة املجاورة لل�رش�س "sinus tract" اأو 
من النخر احلا�سل يف ال�رش�س وتتم معاجلة ال�رش�س بخلعه 

اأو بعالج ع�سبه "املعاجلة اللبية" . 

 بقلم  ا.د حممد ال�سحيمى  - اأ�ستاذ جراحة الفم والوجه والفكني جامعة امللك عبد العزيز
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تبني البحاث والدرا�سات العاملية  اأن التدخني ل ياأتي مقرتنا بالرتفيه، اأو ال�سياحة، اأو الوقار، اأو الرثاء، اأو الإنتاجية اأو 
ال�سخ�سية يف �سياق ذكر اأي اأثر اإيجابي له على تلك اجلوانب ، وامنا يذكر التدخني يف الأبحاث مقرتنا باحلروب واملجاعات 
واحلوادث املرورية والأمرا�س املعدية يف �سياق ذكر عدد الأرواح التي يح�سدها مقارنة بغريه من الآفات يف زماننا. ويف تقرير 
اأحد مراكز البحوث الأمريكية، تبني اأن ن�سبة الوفيات العاملية ب�سبب التدخني )النيكوتني(  اأعلى من وفيات احلروب واملجاعات.
اأنها اأخذت من ا�سم �سفري فرن�سا يف ل�سبونة  اأ�سد مركبات ال�سيجارة خطرا، يروى  و كلمة "النيكوتني"، والتي اأطلقت على اأحد 

وا�سمه جون نيكوت حيث كان نيكوت اأحد املدافعني عن التدخني واملروجني له بحجة اأن له منافع وفوائد طبية.

 التبغ موجود على هذه الر�س من اآلف ال�سنني بيد اأنه مل ياأت اإىل هذا اجلزء من العامل اإل يف القرون اخلم�سة الأخرية ول تت�سع 
مقالة لتلخي�س كل ما روي وذكر ون�رش عن التدخني و�ساأكتفي بذكر نبذة تاريخية ب�سيطة جدا ثم ذكر مكوناته واآثاره اجلانبية 
والإح�سائيات العاملية عن التدخني مرورا بانت�ساره يف دول ال�رشق الأو�سط وخ�سو�سا يف اأو�ساط ال�سيدات،  ثم ختاما بو�سايا 

وطرق لالإقالع عنه.

التدخني
وعالقته ب�رسطـــــان الفـــــم 

بقلم : د.با�سم جمال 
رئي�ض ق�سم جراحة الوجه والفكني  بكلية طب الأ�سنان

 بجامعة امللك عبدالعزيز .

مقالت
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نبذة تاريخية:
ل�ست من املوؤمنني بنظرية املوؤامرة ولكن 
القارة  يف  بداأ  التدخني  اأن  يوؤكد  التاريخ 
فاأول ظهور  وانت�رش من هناك.  الأمريكية 
لنبات ورق التبغ كان يف اأمريكا الو�سطى 
واأول من بداأ با�ستخدامه عن طريق امل�سغ 
لفظ  اأن  املايا، حتى  قبائل  والتدخني هم 
�سيجارة جاء من لهجة املايا القدمية حيث 
كانوا يطلقون على لفافة التبغ )�سيك-ار( 
وت�سغريها  ك�سيجار  النا�س  فتناقلها 
كري�ستوفر  حملة  و�سلت  �سيجارة. 
1492م  عام  الأمريكيتني  اإىل  كولومبو�س 
الأ�سليني  ال�سكان  هدايا  �سمن  وكان 
الفائدة"  "عدمية  ب  و�سفوها  اأوراق  له 
اأوراق  وهي  منها  تخل�سوا  اأنهم  حتى 
نبات التبغ. لكن اأحد مرافقي كولومبو�س 
عادة  نقل  جرييز  دي  رودرياكو  وا�سمه 
التدخني اإىل اأ�سبانيا ويروى اأنه مت و�سعه 
جريانه  لإخافته  �سنوات  �سبع  ال�سجن  يف 
�رشاحه  اأطلق  اإن  ما  يدخن.  راأوه  عندما 
اإل وعادة التدخني كانت قد انت�رشت بني 
من  الوروبية.  املدن  من  وكثري  الأ�سبان 
اأوائل الت�سعينات من القرن  حينها وحتى 
"عجائب  و  لفوائد  يروج  والكثري  ال�سابق 
بع�س  عليها  يطلق  كان  كما  التدخني" 
يف  التدخني  انت�سار  زيادة  ومع  الأطباء. 
يف  ال�سعوبات  بع�س  واجه  فقد  اأوروبا 
الرابع  مراد  العثماين  فال�سلطان  ال�رشق، 
كان اأول من اأ�سدر قراراً بتحرمي التدخني 
واأ�سدر قراراً مبنع ا�ستخدامه يف اإ�سطنبول. 
 ا�ستمر انت�سار التدخني وب�سكل وا�سع اإىل اأن 
بداأ ظهور احلقائق العلمية التي تظهر اآثاره 
ال�سلبية ففي الأربعينات امليالدية وجدت 
اأكرث  اأن زوجات املدخنني  اأملانية  درا�سة 

الرئة من بقية  عر�سة لالإ�سابة ب�رشطان 
مت�سدرة  اأملانيا  كانت  وبينما   . الن�ساء 
الوقت  ذلك  يف  التدخني  على  احلرب 
 ) وبريطانيا  )اأمريكا  احللفاء  دول  كانت 
تروج للتدخني و�سط اجلنود . وبعد انتهاء 
التدخني  �رشكات  كانت  العاملية  احلرب 
ان  بها  ا�ستطاعت  طائلة  اأرباحًا  جتني 
ولكن  العام  الراأي  على  فقط  لي�س  توؤثر 
الدول املنت�رشة مبا  �سيا�سات  اأي�سا على 
فيها القوانني اخلا�سة بالتدخني فبعد اأن 
كان التدخني قد منع يف بع�س الوليات 
الأمريكية قبل احلرب رفع عنه هذا احلظر 
ومن   . للتدخني  جديد  عهد  بداية  وكانت 
وقتها واملعركة �سجال بني لوبي التدخني 
التدخني  اأ�رشار  تظهر  التي  والأبحاث 
يف  موجودة  تفا�سيلها  ال�سلبية  واآثاره 
العلمية|.  والأوراق  املجلدات  مئات 
واأكتفي هنا بذكر اأن �رشكات التبغ اأ�س�ست 
مركزاً لأبحاث التبغ والتدخني. اأحد الذين 
اأ�رشفو على هذا املركز هو رئي�س جمعية 
ال�رشطان الأمريكية الأ�سبق. مهمة املركز 
معتربة  علمية  درا�سات  بعمل  القيام  هي 
التدخني  اآثار  تخفيف  كيفية  لبحث 
للعامة  تظهر  اأبحاث  ن�رش  وكذلك  ال�سلبية 
تظهره  الذي  بال�سوء  لي�س  التدخني  اأن 
تعطيل  وقد جنحوا يف  الأخرى  الدرا�سات 
يف  زالوا  ول  التدخني  من  احلد  اإجراءات 

كثري من الدول .
التدخني  اآثار  يف  لل�سك  جمال  ل  اليوم 
املواد  قائمة  راأ�س  على  اأنه  مع  ال�سلبية 
التي حت�سد الأرواح على وجه الأر�س اإل 
ال�سغرية  البقالت  يف  يباع  يزال  ل  اأنه 
املراكز  عن  ف�سال  حي  كل  يف  املوجودة 

التجارية واملطارات وغريها .

االح�شائيات العاملية:

اإذا كنت من الذين ل يتحملون قراءة الكثري 
املقالة  من  القادم  فاجلزء  الأرقام  من 
�سي�سبب لك قدرا من الزعاج لي�س بالقليل 
اأي�سا  ولكن  الأرقام  لكرثة  فقط  لي�س   ،
وجل   . تعك�سها  التي  املروعة  للنتائج 
الإح�سائيات القادمة من م�سادر موثوقة 
درا�سات  اأو  العاملية  ال�سحة  كمنظمة 
وجمالت  كتب  يف  عاملية  واإح�سائيات 

معتربة .

معظم  يف  النت�سار  يف  التدخني  ي�ستمر   
بلدان العامل بينما هو امل�سوؤول الأول عن 
وتتوقع   ، �سنويا  �سخ�س  ماليني   5 مقتل 
عدد  زيادة  العاملية  ال�سحة  منظمة 
 2020 عام  بحلول  مليون   8.4 اىل  احلالت 
النامية  بالدول  تلك احلالت  ، 70% من  م 
من  واحدة  عن  م�سوؤول  يعترب  فالتدخني 
كل 10 حالت وفاة بني البالغني بالعامل. 
عدد الوفيات املتوقعة ب�سبب التدخني يف 
القرن الواحد والع�رشين تقدر مبليون روح 
اأو  اإما مدخن  اأنه كل 6.5 ثواين يتوفى  اأي 
من انتظم يف مدة من حياته على التدخني 
. عدد �سحايا التدخني يف منطقة اخلليج 
مقارنة  اأبلغ  ولعل  األفا  بثالثني  يقدر 
قراأتها اأن ذلك يعادل �سحايا �سقوط مائة 
طائرة ايربا�س يف رحالت اخلليج �سنويا 
عن  كهذه  اإح�سائية  قراأت  اإن  اأين  .اأعرف 
الطائرات ملا �سعدت على واحدة  �سقوط  
ان  غري   ، ابدا  تذكرة  ا�سرتيت  وملا  منها 

املدخنني يقومون بذلك يوما بعد يوم .
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تويف  فقط  م   2008 عام  يف  اأنه  تعلم  هل   
مايقارب  ال�سعودية  يف  التدخني  ب�سبب 

13.500 ان�سان ؟!
الذين  عدد  اأما  فقط  الوفيات  ن�سبة  هذه 
من  اجلانبية  التدخني  اآثار  من  يعانون 
اأمرا�س واآلم و�سعف فالح�رش لهم. منها 
واأمرا�س  جتاعيد  اإىل  والربو  احل�سا�سية 
اإىل   ، ع�رش  والإثني  املعدة  قرح  اإىل  اجللد 
اأخرياً  ال�سدرية.  والذبحة  الكلى  اأمرا�س 
الأورام  من  عديدة  اأنواع  اآخراً  ولي�س 
،احلنجرة،  الفم  اأورام  منها  ال�رشطانية 
املري، املثانة، البنكريا�س ، املعدة ، عنق 

الرحم ، وعلى را�سهم جميعا اورام الرئة .
من 6.6 بليون ن�سمة على وجه الر�س 1.3 
بليون منهم مدخن . اأ�سارت تقارير وزارة 
نحو  اأن  1433هـ  لعام  ال�سعودية  ال�سحة 
 %25 قرابة  وان  الرجال مدخنون  45% من 
العمرية  ال�سعوديات باملرحلة  الن�ساء  من 
التقارير  واأ�سارت   . مدخنات   35-25 بني 
اأن معدلت التدخني بني طالب  اإىل  اأي�سا 
اىل  ي�سل  والثانوية  املتو�سطة  املرحلة 
24% بينما كانت ن�سبته ت�سل اىل 21% يف 
العمرية.  املرحلة  نف�س  يف  1431هـ  عام 
كما هو وا�سح من هذه الدرا�سات وغريها 
فهناك تزايد م�ستمر يف ن�سب املدخنني يف 
بالدنا بينما ن�سبة املدخنني يف الوليات 
املتحدة انخف�ست اىل 18% يف عام 2012 م 
من 44% يف ال�ستينيات امليالدية. اململكة 
العربية ال�سعودية هي اأكرب الدول العربية 
م�ستوى  على  والرابع  للدخان  ا�ستريادا 
العامل . يف درا�سة اأجرتها اجلمعية اخلريية 
ال�سعودية ملكافحة التدخني )نقاء( قدرت 
العبء القت�سادي للمملكة ب�سبب الهدر يف 
الإنتاجية والوفاة املبكرة فقط بحوايل 25 

مليار ريال خالل الفرتة من 2005-2010 م، 
�سنويا  ال�سحة  اإنفاق وزارة  اأن  كما بينت 
 5 اىل  ت�سل  التدخني  اأمرا�س  عالج  على 

مليار ريال .
التدخني هو امل�سوؤول الأول عن ال�رشطان 
ومنها  ال�رشطان  عن  الناجتة  والوفيات 
وغريها.   والرئة  واحلنجرة  الفم  �رشطان 
الأورام  اأكرث  من  هو  الفم  �رشطان 
بالتدخني  عالقة  لها  التي  ال�رشطانية 
فالتدخني يزيد خطورة الإ�سابة ب�رشطان 
والعنق  الراأ�س  �رشطان   .  %800 اىل  الفم 
من  اخلام�سة  املرتبة  يف  تقريبا  ياأتي 
انت�سارا  الأكرث  ال�رشطانية  الأورام  حيث 
اإىل  ت�سري  الدرا�سات  وبع�س  اململكة  يف 
احتمالية اأن يكون �رشطان الفم خ�سو�سا 
�رشطان  بعد  انت�سارا  الأورام  اأكرث  ثالث 

الدم واأورام الغدد اللمفاوية .
ب�سبب  الفم  ب�رشطان  الإ�سابة  خطورة 
فقد   ، ال�سيدات  عند  م�ساعفة  التذخني 
اإ�سابة  ن�سبة  اأن  درا�سات  عدة  اأظهرت 
ال�سيدات  الالتي يدخن نف�س عدد ال�سجائر 
مثل الرجال ب�رشطان الفم مقارنة بالالتي 
ل يدخن تزيد اىل ال�سعف )1600% (. ويف 
اأوائل القرن املا�سي كان التدخني منت�رشاً 
يف اأو�ساط الرجال فقط ومل يكن املجتمع 
م�ستهجنا   ويراه  ال�سيدات  تدخني  يتقبل 
ا�ستهداف  التبغ  �رشكات  بداأت  اأن  اإىل 
بطريقة  موجه  اإعالن  اأول  وكان  الن�ساء 
غري مبا�رشة خوفا من عدم تقبل املجتمع 
هذه  حققت  1928م.  عام  يف  وكان  له 
وانت�ساراً  طائلة  اأرباحًا  الإعالمية  احلملة 
ال�سيدات ومن  اأو�ساط  للتدخني يف  وا�سعًا 
على  ال�رشكات  بني  التناف�س  بداأ  حينها 
واإعطاء  الن�ساء  و�سط  التدخني  ترويج 

املراأة  "�سخ�سية"  اإىل  ي�سيف  اأنه  اإيحاء 
واأنوثتها �سيئًا.  تنخف�س ن�سبة املدخنني 
بني الرجال يف الغرب ولكن ل يظهر هذا 
على  بل  ال�سيدات،  اأو�ساط  يف  الإنخفا�س 
ت�سري  والإح�سائيات  النتائج  فاإن  العك�س 
املدخنات  ال�سيدات  ن�سبة  يف  ازدياد  اإىل 
قوانني  �سنت  التي  الغرب  دول  يف  حتى 
�سارمة �سد التدخني. يف كندا على �سبيل 
معظم  اأن  اإىل  الدرا�سات  اأ�سارت  املثال 
الأورام ال�رشطانية انخف�ست يف الع�رشين 
�سنة املا�سية با�ستثناء �رشطان الرئة عند 
عن  التوقف  عن  التاأخر  ب�سبب  ال�سيدات 
اأ�سارت  .اأي�سا  بالرجال  مقارنة  التدخني 
يف  الوفيات  معدل  اأن  اإىل  اأخرى  درا�سة 
 %600 ارتفع  الرئة  �رشطان  ب�سبب  الن�ساء 

بني عامي 1995-2000م .
 

مك�نات الدخان :
التبغ  عن  تنتج  ال�سلبية  الآثار  هذه 
املركبات  من  العديد  على  يحتوي  الذي 
الكيميائية . يحتوي دخان ال�سيجارة على 
7 اآلف مادة كيميائية ، مئات منها �سامة 
و�سبعني منها على الأقل م�سببة لل�رشطان 
. تركيز بع�س املواد امل�رشطنة يف الدخان 
والذي  ال�سيجارة  طرف  من  ال�سادر 
يتعر�س له غري املدخن اأعلى من الدخان 
الذي ي�ستن�سقه املدخن وهذا ما يطلق عليه 
التدخني ال�سلبي . ولعل اأهم املركبات التي 
تنبعث من دخان ال�سيجارة هي النيكوتني 
وهي مادة �سامة جدا وكانت ت�ستخدم يف 
�سيجارة  كل   . احل�رشية  املبيدات  بع�س 
حتوي على 2 % من تركيبها من النيكوتني 
اأي 20 ملجم . اأما الدخان قليل النيكوتني 
العلم  مع  ملجم   10 اأي   %10 على  فيحتوي 

مقالت
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اأن  كافية  النيكوتني  من  ملجم   50 بان 
عن  ُحقنت  اإذا  حلظات  يف  اإن�سانًا  تقتل 
طريق الوريد. النيكوتني يذوب يف اللعاب 
للفم  املبطن  الغ�ساء  طريق  عن  ومُيت�س 
تقل�سا  ي�سبب  ثم  ومن  الدم  اإىل  والأنف 
وطيدة  عالقة  وله  القلب  �رشايني  يف 
حمتوى   . ال�سدرية  بالذبحة  بالإ�سابة 
اأول  غاز  هو  لل�سيجارة  وخطري  مهم  اآخر 
اأك�سيد الكربون والذي  يوجد بن�سبة 2.5-1 
% يف كل �سيجارة بينما ت�سل هذه الن�سبة 
حوايل 8% يف ال�سي�سة . اأول اك�سيد الكربون 
ميت�س اإىل الدم اإذا و�سل اإىل الرئتني ومن 
-امل�سوؤول  بالهيموجلوبني  يلت�سق  ثم 
عن نقل الأك�سجني اىل الأن�سجة – ومينع 
يدخن  فالذي   . به  الوك�سجني  الت�ساق 
من   %10 يت�سبع  يوميا  �سيجارة   30-20
ي�ستطيع  ول  الكربون  اأك�سيد  باأول  دمه 
نقل الأك�سجني اىل الأن�سجة وهذا ي�ستنزف 
كذلك  الدخان  يحتوي  و  املدخنني،  طاقة 
مثل  امل�رشطنة  املواد  من  العديد  على 
مادة الكادميوم، النيكل،الر�سا�س، الزنك 

وغريها .

الر�شالة:
اأحد اأهم عنا�رش ر�سالة الطبيب " ومو�سوع 
�سناعتنا " كما اأ�سار اأجدادنا من موؤ�س�سي 
ل  ال�سحة  ))حفظ  هي  العامل  يف  الطب 
الر�سالة  هذه  تقف  ول  املر�س((  مداواة 
عند املري�س ولكن تتجاوزه اإىل املجتمع 
املدخن  غري  على  ال�سلبي  التدخني  فاآثار 
 . املدخن  على  اأثره  عن  كثريا  تختلف  ل 
الإ�سابة  ن�سبة  تزيد  املثال  �سبيل  على 
ب�رشطان الرئة عند غري املدخنني والذين 
يتعر�سون با�ستمرار للدخان اىل %30-20 

منظمة  يف  ال�سحة  تعريف  اأن  وحيث   .
نف�سية  العاملية هو وجود �سالمة  ال�سحة 
وعقلية واجتماعية ، فم�سوؤوليتنا تقت�سي 
كذلك ال�سعي اىل منع التدخني يف الأماكن 
واأود  املجتمع.  على  ال�سلبي  لأثره  العامة 
هنا اأن اأ�سكر �سمو الأمري م�سعل بن ماجد 
بن عبدالعزيز حمافظ حمافظة جدة الذي 
قرار منع  لتطبيق  الداعمني  اأهم  اأحد  كان 
التدخني يف الأماكن املغلقة مبدينة جدة 
قريبا.  ثماره  يوؤتي  اأن  نتمنى  والذي   ،
ففي معظم بلدان العامل ل تلتزم الأماكن 
الأوىل  ال�سنتني  خالل  بالقرار  التجارية 
من اإ�سداره ويكون هناك ت�ساهل به ولكن 
اأن  اإىل  العقوبات  يف  الت�سديد  يبداأ  بعدها 
للمجتمع  بالن�سبة  م�ستهجنا  اأمرا  ي�سبح 
اأو  مكتب  اأو  مطعم  يف  مدخنا  يرى  اأن 
حمل جتاري. وللم�سككني يف فعالية منع 
واملحتجني  املغلقة  الأماكن  التدخني يف 
اأول  اأقول   ! تختلف  بالدنا  طبيعة  اأن 
�سكان  بقية  عن  تختلف  ل  اأج�سامنا  اإن 
الر�س ون�سبة تعر�سنا لالأمرا�س عموما 
اأقل . بل على  وال�رشطان خ�سو�سا لي�ست 

و�سائل  انت�سار  لكرثة  تزيد  رمبا  العك�س 
كال�سي�سة  ال�سجائر  غري  للتدخني  اأخرى 
والتي تعادل الواحدة منها يف اأ�رشارها 20 
�سيجارة، ويف كمية الدخان الذي ي�ستن�سقه 
املدخن 100 �سيجارة. . فاإذا ا�ستمرت ن�سبة 
التدخني بالتزايد يف املجتمع كما هو الآن 
الورام  �ست�سبح  �سنة   15-10 خالل  ففي 
انت�سارا  الأمرا�س  اكرث  اأحد  ال�رشطانية 
عائلة  اأو  حي  منها  يخلوا  ولن  البالد  يف 
الدرا�سات  باأن  اأي�سا  للم�سككني  واأقول   .
يف اأمريكا قدرت اأنه اإذا توقف كل ال�سعب 
تقرير  اأول  بعد  التدخني  عن  الأمريكي 
1964م  عام  يف  اأ�رشاره  عن  �سدر  ر�سمي 
حلافظوا على حياة 2.5 مليون اإن�سان فقط 
�سببه  الذي  الرئة  �رشطان  ب�سبب  ماتوا 
والع�رشين  اخلم�سة  يف  واأي�سا   . التدخني 
احلد  قوانني  حافظت  فقط  املا�سية  �سنة 
من التدخني يف الغرب على حياة 800 الف 
اإن�سان قال تعاىل: )) ومن اأحياها فكاأمنا 
اأبدا  اأ�ستخف  فال   )) جميعا  النا�س  اأحيا 
القريب  املدى  وعلى  واأثرها.  بفاعليتها 
بالفائدة  القوانني  هذه  �ستنعك�س  اأي�سا 

رئة  اإن�سان �سليم  رئة  اإن�سان مدخن 
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عجز  من  تعاين  التي  امل�ست�سفيات  على 
فقد   ، املر�سى  لتنومي  املتاحة  الأماكن 
اأمريكا  مدن  اإحدى  يف  درا�سة  اأظهرت 
الذبحات  ب�سبب  بامل�ست�سفى  التنومي  اأن 
ال�سدرية انخف�س بن�سبة 40% بعد ب�سعة 
اأ�سهر من تقعيل قانون منع التدخني يف 

الأماكن العامة .

االقالع عن التدخني
لعلكم اأخي الكرمي اأختي الكرمية ترغبون 
يبقى  ولكن  التدخني  عن  الإمتناع  يف 
الكثري  البالد  يف  يوجد  ؟  كيف  اجلواب 
من الهيئات واملراكز ال�سحية والعيادات 
وجمانية  طبية  ا�ست�سارات  تقدم  التي 
من   ، التدخني  عن  الإقالع  على  لتعينك 
هذه اجلهات جمعية "كفى". واأو�سي هنا 
اأي�سا بكتاب يزعم يف عنوانه : "الإقالع 
حمود  للدكتور  �ساعة"  يف  التدخني  عن 

التنومي  طريقة  على  يعتمد  والذي  العربي 
واأود   . العالج  يف  واملعتمدة  الإيحائي 
التي  ال�سعوبة  اأن  اىل  فقط  هنا  اأ�سري  اأن 
يواجهها البع�س يف الإقالع عن التدخني 
 ، "اإدمان"  ل  "عادة"  كونه  يف  يكمن 
فمادة النيكوتني التي يعزى اليها الإدمان 
تختفي من اجل�سم بعد القالع عن التدخني 
يف فرتة ترتاوح بني يومني اإىل اأ�سبوعني 
يف  تكمن  ال�سعوبة  لكن   ، تقدير  باأق�سى 
معينة  مبواقف  التدخني  "عادة"  ارتباط 
الجتماع  مثل  اليومية  حياتك  خالل 
بالأ�سدقاء، بعد اإحدى الوجبات  اأو عندما 
من  وغريها  انفعالك  ما  �سخ�س  يثري 
املواقف. معرفتك بهذه املواقف �سي�ساعدك 
وما  لديك  ال�سعف  مواطن  معرفة  على 
عليك اإل اأن ت�ستبدل عادة التدخني بعادة 
الوجبة  بعد  ما  وقت  اجعل  مثال  اأخرى. 
الوالد والوالدة  الرئي�سية خم�س�سا لزيارة 
للذهاب  اأو  اأبناءك  مع  وقت  لق�ساء  او 

اأي�سا  التدخني.  فيه  مينع  عام  مكان  اإىل 
ا�سدقائك  مع  اجتماعك  جتعل  اأن  ميكن 
يف الفرتة الأوىل من امتناعك عن التدخني 
يف اأماكن ل ي�سمح بالتدخني فيها وهكذا. 
واأوؤكد ان معظم الذين حاولوا اأن يقلعو عن 
جنحوا  من  وكل  ف�سلوا  تدريجيا  التدخني 
يف الإقالع عن التدخني اأقلعوا مرة واحدة. 
والهموم  ال�سغوط  تراودك  عندما  فتذكر 
والتي تلجاأ ب�سببها اإىل التدخني اأن م�سدر 
ال�سكينة التي ت�سعر بها وقت التدخني هو 
النف�س العميق الذي تقوم به ول عالقة له 
مبكونات التدخني والتي تعترب على العك�س 
مواداً منبهة... فخذ نف�سًا عميقًا وا�ست�سعر 
تلك اللحظة التي �ستقول فيها ملن حولك: 

"احلمد هلل، توقفت عن التدخني".

تاأن�س  من  الأحباب  من  لديك  اأن  تذكر 
والدين  من  حولهم،  ووجودك  ب�سحبتهم 
حتب اأن تربهم، كما تقر اأعينهم بجلو�سك 
يكربوا  اأن  تاأمل  الذين  اأطفالك  اأو  معهم 
وتكون  فرحتهم  لت�ساركهم  يديك  بني 
تدع  فال  حمنتهم.  يف  واأمانا  لهم  ح�سنا 
حلظات  من  وتاأخذ  عليك  ت�سيطر  "عادة" 
كابو�س  اىل  حتولها  اأو  اجلميلة  حياتك 
فتجعلك عبئًا على من حتب فتتاأمل حينها 
انه  فاعلم  وعليه  الأوان.  فوات  بعد  ولكن 
بني  للوفاة  املتوقع  العمر  مقارنة  عند 
اأن  ات�سح  املدخنني،  وغري  املدخنني 
حياة  ينق�س  الواحدة  ال�سيجارة  تدخني 

الن�سان 5،5 دقائق.....

ب�سبب  تهدر  اأن  ت�ستحق  هل  فتاأمل 
وكذلك  �سحتك  مالك،  القادمة  ال�سيجارة 

روحك. . 

مقالت



آفاق CARE, a subsidiary of Healthcare Development Holding (HDH), is a turn-key dental and medical 
equipment solutions company focused on providing services to meet the region’s growing 
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equipment planning, sourcing, procurement, delivery, and installation including handover and 
equipment maintenance for several years. 
 
With experienced staff and management team, CARE’s focus is on delivering comprehensive 
turn-key projects to serve and cater to the needs of the following market sectors: 
 

Dental Clinics and Dental Solutions; 
Hospitals and Healthcare Institutions; 
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It’s not about the 
chair, It’s about the 
complete solution… 



اآفاق طب الأ�سنان     يناير 502014

كاليفورنيا – الريا�س :
من  جيوبا  متتلك  التما�سيح  اأن  اأمريكية  درا�سة  ذكرت   
لها  تتيح  اأ�سنانها  من  �سن  كل  اأ�سا�س  يف  اجلذعية  اخلاليا 
جنوب  جامعة  من  الباحثني  اأن  الدرا�سة  وذكرت  جتديدها 
اجلذعية  اخلاليا  من  رقيقة  طبقة  على  عرثوا  كاليفورنيا 
الرقيقة البطيئة النمو م�سوؤولة على مايبدو عن �سنع اأ�سنان 
بديلة عن الأ�سنان التي تفقدها التما�سيح وقالوا ان التما�سيح 
تنتج خالل حياتها من 2 اإىل 3 اآلف �سن . ولحظ الباحثون 
ثالثي  وت�سويراً  اخلاليا  على  جمهرية  درا�سة  اأجروا  اأن  بعد 
الأبعاد اأن اخلاليا موجودة يف طبقة تدعى ال�سفيحة ال�سنية 
ولكنها  �سنية  �سفيحة  اي�سا ً  لديهم  الب�رش  ان  واو�سحوا 
تدخل يف �سبات لدى الأطفال بعيد انتهائها ل�سنع اأ�سنانهم 
اأمرا�س  يف  الربوفي�سورة  وقالت  الدائمة  والأ�سنان  البديلة 

نيويورك – الريا�س :
الأظافر  ق�سم  اإدمان  يف  الأمريكية  النف�سي  الطب  جمعية  من  طبيون  خرباء  يبحث 

والتي يعاين منها الكثريون واإعادة ت�سنيفها من جمرد عادة �سيئة اإىل نوع من الو�سوا�س 
القهري بعد اكت�سافهم اأن م�سببات هذا ال�سلوك هي وجود خماوف واأفكار ل عقالنية متزنة 
تنتاب البع�س وهي نف�س الأ�سباب التي توؤدي ملمار�سة �سلوكيات مر�سية عند امل�سابني 

بالو�سوا�س القهري مثل الغ�سل املتكرر لليدين .
ق�سم  اإن   : بقولها  كاليفورنيا  جامعة  من  ماثيوز(  )كارول  النف�سية  الطبيبة  علقت  وقد 

اإىل ا�سطراب مر�سي  الوقت  ال�سخ�س كعادة ب�سيطة تتحول مع  الأظافر يبداأ مع 
اذا زادت عن حدها حيث ي�سبح ال�سخ�س عر�سة للكثري من الأمرا�س التي 
تنتقل اإىل ج�سمه من فمه ب�سبب اأطراف اأ�سابعه اإ�سافة اإىل الآثار ال�سيئة 
التي تظهر على الأ�سنان الأمامية والتي ي�ستطيع اأن يراها طبيب ال�سنان 
ونظافة  ق�س  على  احلفاظ  الواجب  من  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت   . ب�سهولة 
الأظافر وترتيبها دائما مع حماولة جتنب ق�سمها بعمل بع�س احللول 
بل�سقات  الأ�سابع  اأطراف  لف  ذلك مثل  دون  قد حتول  التي  الب�سيطة 

اجلروح الطبية وبالتايل احليلولة دون ق�سم الظافر .

الفم بجامعة تفت�س يف بو�سطن بامال ياليك اأن هذه الدرا�سة 
تربز  الختالفات بني التما�سيح والب�رش وت�ساءلت هل ميكن 
اأن نتمكن يف امل�ستقبل من حتفيز انتاج جمموعة اخرى من 
الأ�سنان ليكون للمرء جمموعة احتياطية ي�ستخدمها يف حال 
ح�سول اأي طاريء على الأ�سنان الدائمه واعرب الباحثون عن 
اعتقادهم باأنهم قريبون من حتديد بع�س العوامل الأ�سا�سية 
التي قد حتفز منو عمل اخلاليا اجلذعية لالأ�سنان و�سدد هوؤلء 
اإنتاج  اإعادة  حتفيز  عملية  درا�سة  �رشورة  على  الباحثون 
احليوانات  من  ف�سائل  عدة  على  متاأنية  بطريقة  الأ�سنان 
قبل اختبارها على الأن�سان لأن اخلاليا اجلذعية التي تنتج 
ال�سنان هي عينها التي قد تت�سبب يف �رشطان الفم يف حال 

مت حتفيزها اأكرث من الالزم .

خاليا جذعية من التما�سيح متكن الب�سر من جتديد ا�سنانهم

ظاهرة ميكن اأن يكت�سفها طبيب الأ�سنان :

 ق�سم الأظافر ا�سطراب مر�سي . . 

اأخبار طبية
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عالج  خالل  التخدير  حقنة  مكان  بخاخ  او  قطرة  حتل  قد 
املر�سى عند زيارة طبيب الأ�سنان لتفادي ال�سعور بالأمل. 

فقد وجد الباحثون يف م�ست�سفى ريجنز يف �سان بول بولية 
جرذان  اأنوف  يف  و�سعوها  التي  القطرات  اأن  �سوتا  مينا 
املخترب انتقلت ب�رشعة يف م�سالك الع�سب الوجهي وجتمعت 

يف الفكني وال�سنان .
الأمريكية  اجلمعية  دورية  يف  ن�رشت  التي  الدرا�سة  وذكرت 
اأو   البخاخ  ا�ستخدام  اأن  اجلزيئية   وال�سيدلة  الكيميائية 
الأ�سنان  للتخدير قد تغري طريقة عالج مر�سى  الأنف  قطرة 
الأدوية  هذه  ا�ستخدام  يف  التو�سع  يتم  وقد  امل�ستقبل  يف 

اآفاق   ( حترير  اأ�رشة  تنعى  �سديد  واأ�سف  بالغ  بحزن 
طب الأ�سنان( الزميلة الدكتورة / نيفني البنداري ع�سو 
حترير جملتنا الغراء والنا�سطة العلمية والتي توفيت اإثر 
حادث �سري األيم وهي يف قمة ن�ساطها وعطاءها العلمي 

والعملي . . 
الإن�ساين  التعامل  يف  يحتذى  مثاًل  الفقيدة  كانت  لقد 
�ستبقى خالدة يف  اأنها  والعلمي وعزاوؤنا  الطبي  والعمل 
ذاكرتنا وقلوبنا . .  نتقدم باأحر التعازي واأ�سدق املوا�ساة 
اإىل اأ�رشة الفقيدة �سائلني اهلل عزوجل اأن يتغمدها بوا�سع 
رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها بل�سم ال�سرب 

وال�سلوان . . اآمني  واإنا هلل واإنا اإليه راجعون . . 

على اأثر نوبة قلبية حادة فقد اأطباء الأ�سنان يف اململكة 
زمياًل عزيزاً هو الدكتور : �سلطان بن بدر الفغم املبتعث 

من قبل وزارة ال�سحة ملتابعة الدرا�سة يف اأملانيا . .

اأ�رشة حترير جملة اآفاق طب الأ�سنان تتقدم باأحر التعازي 
واأ�سدق املوا�ساة اإىل اأ�رشة الفقيد �سائلني اهلل عزوجل اأن 
يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله 

بل�سم ال�سرب وال�سلوان . . اآمني

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون . . 

بخاخ لالأنف 
 يعــو�س عن . . اإبرة التخدير عند 

طبيب ال�سنان . . !!

الزميلة الدكتورة / نيفني البنداري
 يف ذمـــــــة اللــــــه  . .

الزميل الدكتور/ �سلطان الفغم 
 يف ذمـــــــة اللــــــه  . .

الأطباء  فوجد  ال�سقيقة  اأو  الن�سفي  ال�سداع  اأمرا�س  لعالج 
اإذا  كائني(  )ك�سيلو  اأو  )ليدوكائني(  املخدرتني  املادتني  اأن 
مت ر�سهما يف انوف جرذان املخترب فاإنهما تتنقالن ب�رشعة 
والفم  والفكني  الأ�سنان  يف  وتتجمعان  الثالثي  الع�سب  اإىل 
بوترية ع�رشين مرة اأكرث من و�سولها  اإىل الدم والدماغ وقال 
الغولف  كرة  بحجم  وهو  العلوي  الفكي  اجليب  اأن  الباحثون 
واملوجود حتت اخلدين قد ي�ساعد يف العثور على اأدوية ت�سل 
ب�رشعة اإىل الأماكن امل�ستهدفة بالعالج يف امل�ستقبل وخا�سة 
الأ�سنان وبذلك ي�ستطيع طبيب الأ�سنان القيام بعمله دون اأمل 

وبدون اأن يتعر�س املري�س حلقنة التخديرة املخيفة .
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اأب� العالء املعري:

اأبو العالء املعري هو اأحمد بن عبد اهلل 
بن �سليمان الق�ساعي التنوخي املعري 
)973 -1057م(، )363 هـ - 449هـ( �ساعر 
الع�رش  من  عربي  واأديب  وفيل�سوف 
العبا�سي، ولد وتويف يف معرة النعمان 
بـرهني  .ُلقب  ال�سوري  ال�سمال  يف 
املحب�سني بعد اأن اعتزل النا�س لبع�س 

الوقت.
)يف  النعمان  معرة  يف  املعري  ولد 
الرابعة  �سوريا حاليًا( وفقد ب�رشه يف 
 . اجلدري  ملر�س  نتيجة  العمر  من 
يف  املعرة  مدينة  من  املعري  ينحدر 
�سوريا احلالية  التي ا�ستمد ا�سمه منها  

واأنطاكية،  حلب  يف  للدرا�سة  ذهب  ثم 
مزاوًل  ال�سورية  املدن  من  وغريها 
واملفكر  والفيل�سوف  ال�ساعر  مهنة 
اإىل م�سقط راأ�سه يف  اأن يعود  احلر، قبل 
معرة النعمان، حيث عا�س بقية حياته، 
ميار�س الزهد حتى تويف عن عمر يناهز 
86 عامًا ودفن يف منزله مبعرة النعمان. 
واحلديث  والأدب  اللغة  علوم  در�س   
من  نفر  على  وال�سعر  والفقه  والتف�سري 
اأهله، وفيهم الق�ساة والفقهاء وال�سعراء، 
ابن  اأ�سحاب  على  النحو يف حلب  وقراأ 
اأنه  على  ونرثه  �سعره  ويدل  خالويه، 
ويف  واملذاهب  بالأديان  عاملًا  كان 
معرفة  يف  اآية  وكان  الفرق،  عقائد 
التاريخ والأخبار. وقال ال�سعر وهو ابن 

اإحدى ع�رشة �سنة.

كان على جانب عظيم من الذكاء والفهم 
اخلاطر،  وتوقد  واحلفظ  الذهن  وحدة 
و�سافر يف اأواخر �سنة 398 هـ اإىل بغداد 
فزار دور كتبها وقابله علماءها. وعاد 
و�رشع  هـ،   400 �سنة  النعمان  معرة  اإىل 

يف التاأليف والت�سنيف مالزمًا.

يف  زاهداً  اعتزاله  بعد  املعري  عا�س 
الدنيا، معر�سًا عن لذاتها، ل ياأكل حلم 
اللحم  ياأكل  مل  اأنه  قيل  حتى  احليوان 
ولنب  �سمن  من  ينتجه  ما  ول  �سنة،   45
الثياب  من  يلب�س  ول  وع�سل،  بي�س  اأو 
اإل اخل�سن. ويعترب املعري من احلكماء 

والنقاد.
من موؤلفاته " �سقط الزند " وهو جمموعة 
الفل�سفة  يف  و"اللزوميات"   ، ق�سائد 

العالئية، و" ر�سالة الغفران".

معاقون
           متفوقون. . !!

مقالت
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عا�س اأبو العالء املعري حياته مكفوفًا 
ي�ست�سلم  فلم  اجلدري،  بداء  اإ�سابته  بعد 
على  اأمره  وحزم  م�سكلته  واجه  بل 
يبلغ  حتى  اجلهاد  موا�ساًل  النت�سار 
فيها  اأبدع  معينة  طريقًا  ف�سق  الغاية 

�ساعراً ومفكراً وفيل�سوفًا.
فجعل  بالب�سرية  مت�سك  للب�رش  وبفقده 
الإمامه  وله  الأحكام  جلميع  مقيا�سًا 

املطلقة بقوله ) ل اإمام �سوى العقل (.

ب�شار بن برد:

ولد  فار�سي  اأ�سل  من  فحل  �ساعر 
مكفوفًا وعا�س بني الع�رشين العبا�سي 
والأموي ويعترب من اأ�سهر �سعراء هذين 
باإجماع  �سعراً  واأجزلهم  الع�رشين، 
املجون  عليه  غلب  �سعره  اأن  اإل  الرواة 
له  وكان  البذيئة  والكلمات  الفا�سح 
عليهم،  هجومه  ب�سبب  كثريون  اأعداء 

وقد اتهم بالزندقة قبل قتله.
ولد ب�سار بن برد يف الب�رشة 714م وفيها 
العلماء  موئل  ذاك  اإذ  والب�رشة  ن�ساأ، 
واأ�سحاب  الجتهاد  واأهل  والفقهاء 

الكالم.

القدمية  الأدب  كتب  بنهم  يتابع  وجعل 
ا�ستهر  حتى  والتاريخية،  الأدبية 
ب�سعره، وُعد من م�ساهري �سعراء ع�رشه، 
مدة،  البالد  وتنقل يف  مدة  �سكن حران 
بغداد  و�سكن   ، الب�رشة  اإىل  رجع  ثم 
اأ�سعر  وهو  784م  �سنة  بالب�رشة  وتويف 
ال�سعراء  وراأ�س  للدولتني،  املخ�رشمني 
املكفوفني  البلغاء  واأحد  املحدثني 
واإمام ال�سعراء املولودين، وكان مرهوب 

اجلانب،وخ�سن الل�سان ، وقد لقى الأذى 
لأعرا�س  تعر�سه  ب�سبب  وال�سطهاد 

النا�س وعدم تعففه يف هجائهم.
وهو القائل:

عا�سقة             احلي  لبع�س  اأذين  ياقــــوم 
والأذن تع�ســـق قبل العــــني اأحيــــــانا. . 

الكميت بن زيد االأ�شدي:

ولد بالكوفة �سنة 60 هـ وهي منرب ال�سعر 
والثقافة.  اللغات  ومدر�سة  واخلطابة 
بال�سمم  م�سابًا   " الكميت   " كان  لقد 
وقد برع يف ال�سعر حتى قيل فيه ) لول 
�سعر الكميت ملا كان للغة ترجمان، ول 
للبيان ل�سان( وقد ورد يف خزانة الأدب 
�ساعر  تكن يف  الكميت خ�سال مل  ) يف 
القراآن  حافظ  اأ�سد،  بني  خطيب  كان 
ح�سن  كاتبًا  وكان  اجلنان،  ومثبت 
اخلط(.قتل الكميت يف خالفه مروان بن 
�سعره حني  بلغ  ، وكان   126 حممد عام 

مات حوايل خم�سة اآلف وثمانني بيتًا.

اأدي�ش�ن :

يقف توما�س األفا اإدي�سون )1931-1847( 
العلوم  تاريخ  يف  وحده  الذروة  يف 
التطبيقية وقد �ُسجل با�سمه 1200 براءة 

اخرتاع.
ذات  الكونغر�س  جلان  اإحدى  وقدرت 
مرة قيمة اخرتاعاته مببلغ 1500 مليون 
وهو  الدولرات،  من  املليون  ون�سف 
يف�رش جناحه و�سهرته كما يلي : " اثنان 
باملئة وحي والهام و 98 باملائة عرق 

وجد وجهد".

ع�رشة  الثانية  يف  بال�سمم  اأ�سيب  لقد 
من عمره.

من اأ�سهر اخرتاعاته:
- الآلة الكاتبة.
- الفونوغراف.

- امل�سباح الكهربائي.
- اآلة ت�سوير �سينمائية.

- جهاز لقط للرادار.
وقد اأتاح اكت�ساف اأدي�سون مفعول �سنع 
تقوم  الذي  احلديث  الإلكرتوين  الأنبوب 
عليه مبادئ الإذاعة الال�سلكية ) الراديو( 
والتليفون على م�سافات طويلة، وال�سور 
الناطقة ) ال�سينما ( ، والعني الكهربائية 
والأ�سعة املجعولة ) اأ�سعة اإك�س( و�سوى 

ذلك من الخرتاعات...
اإنتاج  يف  حياته  اأواخر  يف  عمل  وقد 

املطاط ال�سناعي.
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�سيما  ل  الذاكرة  �سعيف  اأدي�سون  كان 
يف �سبابه، ففي املدر�سة كان ين�سى كل 
ياأتي يف  دائمًا  كان  ولذلك  يتعلمه،  ما 

موؤخرة زمالئه من حيث الدرجة.
باأنه  و�رشحوا  اأ�ساتذته،  منه  ويئ�س 
خفيف العقل اأبله، ل فائدة من تعليمه، 
اأما الأطباء فتكهنوا باأنه م�ساب مب�ِس، 

نظراً ل�سكل راأ�سه الغريب.

والواقع اأن اأدي�سون مل يق�ِس يف املدر�سة 
وتولت  اأ�سهر طوال حياته،  ثالثة  �سوى 
عملها  فكان  البيت  يف  تعليمه  والدته 
الذي  العامل  اأدي�سون وجه  اإذ بدل  رائعًا 

نعي�س فيه.

طه ح�شني:
عام  ولد  م�رشي  ومفكر  وناقد  اأديب 
ب�رشه  فقد  1973م  عام  وتويف  1889م 

طفاًل.
يف عام 1902م بداأ رحلته الكربى عندما 
اإىل الأزهر طلبًا  غادر القاهرة متوجهًا 
للعلم. تتلمذ على يد الإمام حممد عبده. 
ح�سني  طه  التحق  1908م  عام  ويف 
درو�سًا  وتلقى  امل�رشية  باجلامعة 
واحل�سارة  الإ�سالمية  احل�سارة  يف 
اجلغرافيا  ودرو�س  القدمية  امل�رشية 
والفلك  ال�سامية  واللغات  والتاريخ 
اأ�ساتذة  اأيدي  على  والفل�سفة  والأدب 

م�رشيني واأجانب.

ر�سالة  ح�سني  طه  اأعد  الفرتة  تلك  ويف 
الدكتوراه الأوىل يف الآداب التي نوق�ست 

يف 15 مايو 1914م عن اأديبه الأثري : اأبي 
العالء املعري.

بجامعة   التحق  1914م  عام  يف  و 
1915م  عام  ويف  فرن�سا،  يف  مونبيلية 
درو�سًا  وتلقى  باري�س  يف  بعثته  اأكمل 
ثم  الجتماع.  علم  يف  ثم  التاريخ  يف 
الجتماع  علم  يف  دكتوراه  على  ح�سل 
ح�سل  ثم  خلدون،  ابن  عن  1919م  عام 
الدرا�سات  دبلوم  على  نف�سه  العام  يف 
العليا يف اللغة الالتينية وكان قد اقرتن 
�سوزان  بال�سيدة   1917م  اأغ�سط�س   9 يف 
حياته. يف  �سخم  اأثر  لها  كانت  التي 
اإىل  ح�سني  طه  عاد  1919م  عام  ويف 
اليوناين  للتاريخ  اأ�ستاذا  وعني  م�رش 
امل�رشية  اجلامعة  يف  والروماين 
حيث  1952م  عام  حتى  كذلك  وا�ستمر 
حتولت اجلامعة امل�رشية يف ذلك العام 
ح�سني  طه  وعني  حكومية  جامعة  اإىل 
بكلية  العربي  الأدب  لتاريخ  اأ�ستاذاً 

الآداب.

لوزير  اأ�سبح م�ست�ساراً  1942م  ويف عام 
ال�سكندرية  مديراً جلامعة  ثم  املعارف 
حتى اأحيل للتقاعد يف 16 اأكتوبر 1944م 
1950م  يناير   13 حتى  كذلك  وا�ستمر 

عندما عني لأول مرة وزيراً للمعارف.
احلكومية  املهام  اآخر  تلك  وكانت 
اأن�رشف  حيث  ح�سني  طه  تولها  التي 
اإىل  1973م  عام  وفاته  وحتى  ذلك  بعد 
الإنتاج الفكري والن�ساط يف العديد من 
املجامع العلمية التي كان ع�سواً فيها 

من داخل وخارج م�رش.

له موؤلفات كثرية ومقالت وحما�رشات 
وق�س�س، لقب بعميد الأدب العربي.

واأدبية  نقدية  حالة  ح�سني  طه  اأحدث 
وا�سعة فقد ح�سل على �سهادة الدكتوراه 
واأ�سبح  تقلد منا�سب عليا  وهو معاق، 
ناقداً وكاتبًا وموؤلفًا ونال �سهرة وا�سعة 

فلم ي�ستطع اللحاق به �سليم اأو معاق.

مقالت
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موهبة  ال�سحفية  الكتابة  هل  نف�سي:  وبني  بيني  ت�ساءلت 
ثقافية اأم �سناعة نرث جميل؟ واإن اأردنا اأن يكون التعبري اأكرث 
اإىل جانب املوهبة؟  اأدبية  الكتابة حرفة  اأقول: هل  و�سوحًا 
واجلواب: اإنها موهبة ثقافية ت�سقلها حرفة ممار�سة الكتابة 

وحرية التعبري.
بعد  ذهني  يف  جالت  عابرة  خاطرة  جمرد  اأنفًا،  ذكرت  ما 
اآونة  بني  الكتابة  عن  اإحجامي  �سبب  عن  الكثري  �ساألني  اأن 
واأخرى يف جملة عالقتي بها وثيقة !! ومع اأين ل اأدعي كمال 
قدراتي على امتالك تلك اخلطوات لكتابة مقال ق�سري، اإل اأين، 
اأنها عقبات ميكن جتاوزها بالثقة واإرادة  بكل توا�سع، اأجد 
الإقدام، غري اأن لدي من جهة اأخرى مياًل اإىل كره اإلزام نف�سي 
اأيف بوعدي،  اأن  اأ�ستطيع  اأدبيَا بالكتابة لقارئ املجلة ثم ل 
القيام  مثل  اأكرب  التزام  لديه  �سخ�س  كل  يدركه  �سعور  وهذا 
اللتزام  بهذا  الإخالل  فاإن  املهني. وكما هو معلوم  بواجبه 
املهني ينبغي اأن ل يح�سل، ومع ذلك فاإين اأ�سكر اجلميع على 

ح�سن الثقة راجيه اأن اأكون عند ح�سن الظن ..

خواطر 
عابــــرة..!!

الكتابة يف  اأت�سجع ملمار�سة  اأن  يريد  لراأي من  �سكري  اأجدد 
جملة اآفاق، واإين لأجدها منا�سبة للتذكري باأن لدينا يف كليات 
طب الأ�سنان وغريها من املجالت العلمية الأخرى كفاءات 
التخ�س�س  �سوؤون  يف  الكتابة  على  مميزة  قدرة  ذات  علمية 
اأن  اأن املالحظ  اإل  الأ�رشة واملجتمع  ونحو ذلك حول هموم 

بع�سهم – كما يبدو – غًلب هموم العمل على الكتابة.
وعلى اأية حال، فاإن جملة اآفاق طب الأ�سنان جتدد ترحيبها 
الناب�س  قلبها  فهم  الكتابة  يف  الكفاءات  هذه  مب�ساهمة 
ول�سانها ال�سادق، ول �سك اأنهم يوؤمنون بذلك ويع�سون عليه 

بالنواجذ. . واهلل ويل التوفيق.

بقلم : اأمل بنت عبداهلل الدري�ض
�سكرترية التحرير ملجلة اآفاق طب الأ�سنان
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قوانني
 نبوية للحياة

بقلم : 
د. عبد الوهاب بن نا�رش الطريري

الداعية الإ�سالمي املعروف 

كنت يف يفاعة ال�سباب اأقراأ على جماعة 
هي  كما  ـ  الع�ساء  �سالة  قبل  امل�سجد 
ـ  حينها  الريا�س  م�ساجد  يف  العادة 
اأقراأ  كنت  اأين  وتوافق  العلم  كتب  بع�س 
كان  فلما  اجلنائز  كتاب  من  اأحاديث 
الغد اأم�سك بي بعد �سالة الظهر �سيخ من 
العلماء املهاجرين من اأر�س ترك�ستان 
لقد  بني  يا  فقال يل:  ي�سلي معنا  كان 
�سمعت قراءتك البارحة لأحاديث اجلنائز 
واإننا منوت يف العمر مرة واحدة ولكننا 
فلماذا ل  اليوم خم�س مرات  ن�سلي يف 
ولي�س  بحياتنا  يتعلق  �سيئا  علينا  تقراأ 
مبوتنا كت�سوية ال�سفوف، واخل�سوع يف 

ال�سالة، وف�سائل الأعمال.

منظر  يزال  ول  العمر  مراحل  وعربت 
اهلل  الرتك�ستاين رحمه  ال�سيخ عبد احلق 
البي�ساء ولكنته  الن�رش وحليته  بوجهه 

الأعجمية يجدد هذا املعنى يف نف�سي.
وراأيت اأننا قد در�سنا كثريا من اأحاديث 
كعلم  اأهميتها  برغم  والتي  الأحكام 
�رشيف اإل اأن كثرياً منها مما ل يحتاج 
النبي  يعلمها  مل  ولذلك   ، اأحد  كل  اإليه 
�سلى اهلل عليه و�سلم كل النا�س ، واإمنا 
اأو  �سوؤال  عن  نبوية  اإجابة  اأكرثها  جاء 

تعليقا على حدث.
اأمل نتعلم فيما تعلمنا ونحن فتية �سغار 
والبقر  الإبل  زكاة  اأن�سبة  اأحاديث 
والغنم وم�ست اأعمارنا ومل نحتج اإليها 

اأحاديث  وكذا  اليوم  اإىل  حياتنا  يف 
اللعان وال�سفعة واملواريث ... ونحوها ، 
نادر  الأحكام  اأحاديث  من  النوع  وهذا 
يف حياة الأفراد اإل اإنه حا�رش يف حياة 
وجودها  من  فالبد  ولذا  املجتمعات 
وجمال  العلم  حلق  يف  وتعليمًا  تعلمًا 
للتفقه  ينفر  اأن  و  ال�رشعي  التخ�س�س 
يجد  حتى  املوؤمنني  من  طائفة  فيها 
من تعر�س له ق�ساياه من يغيث لهفته 
ويجلي احلكم له، ولكنه لي�س علمًا عامًا 
نبوية  ن�سو�سا  هناك  اأن  اإل  اأحد  لكل 
يف  حا�رشة  فهي  للحياة،  قوانني  هي 
تذكرها  اإىل  ويحتاج  اإن�سان  كل  حياة 
كل  يف  بها  العلم  وجتديد  وممار�ستها 

مقالت
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الأحاديث  من  النوعية  وقت،وهذه 
من  الأوفى  حظها  تاأخذ  اأن  ينبغي 
التعليم والتدريب واإعادة اإنتاج املعرفة 

من خاللها مثل: 
ما  لأخيه  يحب  حتى  اأحدكم  يوؤمن  )ل 
ينفعك  ما  على  )احر�س  لنف�سه(،  يحب 
ح�سن  )من  تعجر(،  ول  باهلل  وا�ستعن 
)من  يعنيه(،  ل  ما  تركه  املرء  اإ�سالم 
فليقل  الآخر  واليوم  باهلل  يوؤمن  كان 
كله(،  خري  )احلياء  لي�سمت(،  اأو  خرياً 
)اإن اهلل رفيق يحب الرفق يف الأمر كله(، 
)تب�سمك  اجلمال(،  يحب  جميل  اهلل  )اإن 
اهلل  )احفظ  �سدقة(،  اأخيك  وجه  يف 
يحفظك(، )الكلمة الطيبة �سدقة(، )الإثم 
يطلع  اأن  وكرهت  �سدرك  يف  حاك  ما 
)من  اخللق(،  ح�سن  )الرب  النا�س(،  عليه 
اإليكم معروفا فكافئوه(، )خريكم  �سنع 
)املوؤمن  تغ�سب(،  )ل  لأهله(،  خريكم 
املوؤمن  من  اهلل  اإىل  اأحب  و  خري  القوي 
اليد  من  خري  العليا  )اليد  ال�سعيف(، 
ال�سفلى(، )من ل يرحم ل يرحم(، )ي�رشوا 
ول تع�رشوا ب�رشوا ول تنفروا(، )من دل 
على خري فله مثل اأجر فاعله(، )ل يزال 

ل�سانك رطبًا من ذكر اهلل(...
وهكذا يف �سميمة من الكلمات النبوية 
وهي  للحياة  قوانني  هي  والتي  النرية 
كل  ويف  اإن�سان  كل  حياة  يف  حا�رشة 
وقت ويف كل مكان، وقد توجه للعناية 
بها �سلف �سالح من العلماء منهم الإمام 
ال�ساحلني،  ريا�س  كتابه  يف  النووي 
والرتهيب،  الرتغيب  يف  واملنذري 
ولك  الرابح،  املتجر  يف  والدمياطي 
الأحاديث  هذه  اإن  ومنهاجه،  طريقته 
النبوية يف ال�سلوك واحلياة لبد اأن تنال 

حظها مبا يتنا�سب مع اأهميتها ، وذلك 
من خالل: 

وتعليمها  بن�رشها  العناية  مزيد  اأوًل: 
وحلق  الدرا�سية  املناهج  يف  وبخا�سة 
 ، واخلطب  واملواعظ  والتوجيه  العلم 
واإحيائها يف حياة النا�س مبا يتنا�سب 

مع عموم حاجة النا�س اإليها.

منها  املعاين  اإنتاج  اإعادة  ثانيًا: 
بتعليمهم  النا�س  حياة  يف  وتفعيلها 
املعاين،  بهذه  واللتزام  التطبيق  اآليات 
معلومة  من  النبوي  القانون  فيتحول 
�سلوكًا،  توؤدى  مهارة  اإىل  لفظًا  حتفظ 
فمثال نتعلم : ) ل تغ�سب ( ونتعلم معها 
اآلية التحكم يف ال�ستجابة عند ال�ستثارة 
و�سع  قد  كويف  �ستيفن  كان  واإذا 
تكون  اأن  ينبغي  التي  الأربع  اخلطوات 
وال�ستجابة  )الفعل(  وهو  املثري  بني 
 : هي  اخلطوات  وهذه  الفعل(  وهي)ردة 
ال�سمري/  )الإدراك والوعي / اخليال / 
اأن  ن�ستطيع  فاإننا   ) امل�ستقلة  الإرادة 
نوجد عدة طرق يجمعها اأنها جتعل بني 
فيها  نقرر  م�سافة  وال�ستجابة  املثري 

قراراً ل نندم عليه بعد ذلك.

وقل مثل ذلك يف حديث: )من ح�سن اإ�سالم 
الآلية  فتقدم  يعنيه(،  ل  ما  تركه  املرء 
التي تفرق بني الهتمام والف�سول، بني 
املذموم،  والتطفل  املحمودة  املبادرة 
والتدخل  النا�س  بق�سايا  الهتمام  بني 
قد  نكون  وبذلك  خ�سو�سياتهم،  يف 

و�سعنا املعايري الوا�سحة لل�سلوك.
وقل مثل ذلك اأي�سًا يف قانون : )ل يزال 
ل�سانك رطبًا من ذكر اهلل( ، فتقدم الآلية 
يومية  وظائف  اإىل  الذكر  حتول  التي 
ما  وهي  والليلة  اليوم  يف  حا�رشة 
اليوم  بعمل  ت�سميته  على  العلماء  درج 
والليلة ، وهكذا تتحول القوانني النبوية 
الفرد  حياة  يف  حا�رشة  �سلوكيات  اإىل 

واملجتمع.

القوانني  �ساألت عن ح�سور هذه  اإذا  اأما 
مبا  الدرا�سية  مناهجنا  يف  النبوية 
التي  وبالطريقة  اأهميتها  مع  يتنا�سب 
حتدث اأثرها فاإن الإجابة مريعة اإىل حد 

الفجيعة ...
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- تعلمت اأنه يف املدر�سة واجلامعة نتلقى 
يف  اأما  المتحانات  نواجه  ثم  الدرو�س 
بعدها  المتحانات  نواجه  فاإننا  احلياة 

نتعلم الدرو�س.
اإن�سان  مع  ب�سيطة  حمادثة  اأن  تعلمت   -

حكيم ت�ساوي �سهراً من الدرا�سة .
يكون  اأن  لالإن�سان  خري  اأنه  تعلمت   -
اأن  على  ال�سحيح  الطريق  يف  كال�سلحفاة 

يكون غزاًل يف الطريق اخلطاأ.
على  يندم  اأن  لالإن�سان  انه خري  تعلمت   -

مافعل من اأن يتح�رش على مامل يفعل 
- تعلمت اأن العمل اجليد اف�سل بكثري من 

الكالم اجليد .
التي  ال�رشعة  ين�سون  النا�س  اإن  تعلمت   -
ما  نوعية  ويتذكرون  عملك  بها  اأجنزت 

اجنزته 
لك  ي�سحك  ت�سحك  عندما  اأنه  تعلمت   -
تبكي  فاإنك  تبكي  عندما  ولكن  العامل 

لوحدك
�سيئًا  لتكلف  الإبت�سامة  اأن  تعلمت   -

ولكنها تعني الكثري.
هو  الأحا�سي�س  اأجمل  من  اأن  تعلمت   -
بالعمل  قمت  باأنك  الداخلي  ال�سعور 

ال�سحيح حتى ولو عاداك العامل اجمع 
هو  النهاية  يف  يك�سب  الذي  اأن  تعلمت   -

من لديه القدرة على التحمل وال�سرب.

القدرة  اأ�سلحة من تت�ساجر معهم ويجردهم من  * ال�سمت يدمر 
على موا�سلة الكالم . 

يبلغ  الإن�سان  دم  عربها  يتدفق  التي  الدموية  ال�رشايني  اأن   *
طولها 112 كيلومرتا .

* اأن كلمة كاراتيه تعني اليد املفتوحة .
* اأن جزر هاواي كانت تعرف با�سم جزر ال�ساندوي�س .

* اأن كلمة الودق تعني املطر .
* اأن �سوت النعامة هو ه�سه�سة و�سوت الغزال هو �سليل.

وابارها  عيونها  لكرثة  ال�سم  بهذا  �سميت  الح�ساء  مدينة  اأن   *
واحل�سو يعني البئر. 

* اأن ا�سم فنزويال تعني البندقة ال�سغرية .
* اأن يف هولندا 15 الف كيلومرت من الطرق اخلا�سة بالدراجات.

* اأن ال�سم القدمي لأفغان�ستان هو اآريانا ثم اأطلق عليها امل�سلمون  
خرا�سان .

* اأن �سغري ال�سقر ي�سمى قرنا�س. 
* اأن عا�سمة تركمان�ستان هي مدينة ع�سق اآباد .

 40 بعد  على  وهو  ال�ساعة  دقات  ي�سمع  اأن  ي�ستطيع  الكلب  اأن   *
قدمًا

علمتني احلياة . . 

حديقة اآفاق 

اختارها لكم : د.قي�صر كبا�ش
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نفحات
�شعـريــة

خمتارة 

فينا، والعيب  زماننا  نعيب 
�سوانا. عيٌب  لزماننا  وما 
ذنٍب، بغري  الزماَن  ذا  ونهجو 
هجانا. لنا  الزمان  نطق  ولو 

دائٌم وداٌد  يبقى  ما  واأعز 
طويال تدوم  ل  املنا�سَب  اإن   

ب�سهوة، يوما  النف�س  اإذا طالبتك 
طريُق. للخالف  عليها  وكــــــان 
 فدعها وخالف ما ا�ستهيت فاإمّنا،
�سديق. واخلالف  عدّو  هواها 

***********************

***********************



اآفاق طب الأ�سنان     يناير 602014

الدكت�رة: ن�ف حممد احلمياين
ال�سنان  من مواليد عام 1988 وتخرجت من كلية طب 

من كليات ابن �سينا للعلوم الطبية . . 
بجامعة  الأ�سنان  طب  كلية  يف   معيدة  حاليًا  وهي 

الطائف . . 
هوايتها املف�سلة : الت�سوير الفوتوغرايف . . 

 Canon نوع  من  بكامريا  الهواية  هذه  بداأت   وقد 
قدمت لها من �سديقتها ..

�ساركت بعدة �سور يف معر�س الأطباء املوهوبني الذي 
اأقيم  يف جامعة امللك عبدالعزيز بجدة. . 

الأجنا�س  خمتلف  نقل  هو  ال�سور  من  املف�سل  النوع 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املوجودة  والطبقات 

بال�سافة اىل املعامل العاملية امل�سهورة .

عد�شة 
طبيب م�ه�ب  . . 

موهبة
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International Up Coming Events

For further
information VenueDetailsDate

www.aeedc.comDubai, UAEAeedc DubaiFebruary 4- 6,  2014 

P. (604) 736- 3781
E. info@pdconf.com

http://www.pdconf.comVancouver, BCPacific Dental ConferenceMarch 6 -8, 2014

www.expodental.ifema.esMadrid, Spain
Expodental 2014 13th 

International Dental Equipment, 
Supplies and Services Show

March 13 -15,2014

www.adx.org.auSydneyADX 2014 SydneyMarch 21 -23,2014

www.makkahdentalmeeting.orgMakkah, KSA
Fairmont Hotel

 11th Makkah International Dental
conferenceApril 1 - 3,2014

Portland, OregonOregon Dental ConferenceApril 3 - 5,2014

www.cnrexpo.comIstanbul , Turkey
 IDEX 2014 - 12th Istanbul Oral

 and Dental Health Apparatus and
Equipment Exhibition

April 3 - 6,2014

cnc.sinodent.com.cnPekingSinodentalJune 09 - 12,2014

Dubai,  UAE 36th Asia Pacific Dental
Congress

June 17 - 19,2014

 ORCA) -  61st ORCA
Congress

 European organisation for
caries research

Jul 2 - 5, 2014

www.fdiworldental.org New DehliFDI World Dental CongressSeptember 11- 14, 2014

www.aaoms.orgHawaii

 AAOMS 96th Annual
Meeting

 Scientific Sessions and
Exhibition

September 8 - 13, 2014

www.gnydm.comNew YorkGNYDMNovember 30 – December 03, 
2014

املوؤمترات العاملية 
موؤمترات عاملية
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Madinah  Munawara  Tel:  +966 4 8230981        Fax:  +966 4 8283526
Khobar Tel: +966 3 8930040 / +966 3 8930041   Fax: +966 3 8930042 
Riyadh Tel: +966 1 4602828 / +966 1 4602929    Fax: +966 1 4602727 
Jeddah Tel: +966 2 6519097 / +966 2 6571717   Fax: +966 2 6518598 

“Utmost versatility for the dental sector, in an Italian brand.” 

                  Abha Tel: +966 7 2293057   Fax: +966 7 2283265 

“ … I’VE CHOSEN ANTHOS.” 

www.anthos.com 

Website:  www.alrazimed.com 
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توا�سل 

اأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان 

املن�سبال�سم

رئيس مجلس إدارة الجمعية د. حممد بن اإبراهيم العبيداء 
أستاذ مشارك قسم إصالح األسنان كلية طب األسنان – جامعة الملك سعود

نائب رئيس مجلس اإلدارةد. ع�سام بن م�سعود احليدري
وزارة الصحة

د. في�سل بن عبد العزيز ال�سعيل
أمين مجلس إدارة الجمعية

استشاري بمستشفى األمير فيصل بن فهد للطب الرياضي

د. حممد بن عبد اهلل ال�سهري
أمين مال الجمعية

استشاري اصالح وزراعة األسنان، كلية الطب والمستشفيات الجامعية 
جامعة الملك سعود

د. عبد اهلل بن �سالح الكريدي�س
عضو مجلس إدارة الجمعية

مستشار وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة

د. عا�سم بن عبد الرحمن الأن�ساري
عضو مجلس إدارة الجمعية

وكيل كلية طب األسنان للشؤون األكاديمية - جامعة الدمام

د. يا�رش حممد اخلياري
عضو مجلس إدارة الجمعية

أستاذ مشارك قسم اعادة تأهيل الفم والوجه والفكين - كلية طب األسنان– 
جامعة الملك عبد العزيز

د. م�ساري بن فرج العتيبي
عضو مجلس إدارة الجمعية

مدير مركز صحي قوى األمن بالعاصمة المقدسة، استشاري 
اصالح وتجميل األسنان

د. اأ�سماء اأحمد فادن
عضو مجلس إدارة الجمعية

وكيلة عمادة السنة التحضيرية للشؤون األكاديمية بجامعة الملك سعود 
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و�سائل الت�سال باجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان                          
يف مناطق وحمافظات اململكة                 

- جدة
  د. ياسر بن محمد الخياري

ج: 0500545043
  ت: 012/6402000 

  تحويلة (22265)
ف:  012/6404166

ص. ب. 54756 جدة 21524
alkhiary@gmail.com

-  املدينة املنورة
 د. سليمان بن فارج التميمي

ج: 0505313179
  ت:  014/8462615  

ف : 8460550 /014    
 ص.ب 5043 المدينة المنورة 

 sftmim@yahoo.com

- مكة املكرمة
 د. مشاري بن فرج العتيبي        

 ج: 0506526293
 ص.ب 57550 مكة 21955

ت : 025530085 تحويلة 115
ف : 0125530071

 m_alotaibi@hotmail.com 

- الطائف
 د. عبداهلل بن فالح النفيعي           

ج: 0555700711
ت: 012/7494398
ف: 012/7450296

ص. ب. 3366  الطائف
alnofaie@hotmail.com

- الق�صيم
د. عبدالعزيز بن صالح العمرو   

ج: 0505144810 -  0590144810
ت: 016/3261981  
ف: 016/3261981
ص. ب. 2290 بريدة 

azamro@gmail.com

-  جازان
د. عبد العزيز بن محمد الزيلعي

ج : 0554428687 
ص. ب.   2112 جازان 45142
asnancom@hotmail.com   

- حائل
د. معزي بن إبراهيم المنصور    

ج: 0505274972
ت: 016/5326436
ف: 016/5336762
ص. ب. 656  حائل

mmoazzy@hotmail.com

- اخلرب
أ.سامي الفزع

ج:0505931791
amialfazae@yahoo.com

- بي�صة
د. حسن بن علي البيشي
ج: 0595921112  

ت: 6228696 / 017
ف : 6222855 / 017

ص . ب 448  بيشة 
h7707@hotmail.com

- حفر الباطن
د. خضر بن فجر الظفيري       

ج: 0505945271
ت: 013/7225913
ف: 013/7231544

ص. ب. :154 حفر الباطن 31991
HBDC25@yahoo.com

- ع�صري 
د. إبراهيم سليمان الشهراني

ج : 0555496665
ت: 0172418029
ف:0172418066

ishahrani@gmail.com

- الباحة
د. عيد بن عتيق الزهراني

ج:0504588700 
ت: 0177253916
ف: 0177253916

ص.ب 282 الباحة مركز طب األسنان
dreidatiq@yahoo.com

- القريات
د. طالل بن عويد العنزي

ج: 0504869601
ف: 0146426124

talalenazi@yahoo.com

- منطقة اجلوف
د.بدر بن كريم الزارع
ج: 0505391642
ت: 046251570

bkalzarea@ju.edu.sa
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وكعبتها  املقد�سة  الرا�سي  روحانية  من  بنفحات 
�سالم  الحبة  ايها  عليكم  نلقي  املعجز،  وزمزمها  امل�رشفه 
املوؤمنني، �سالم يدوم اىل ان نلتقي يف عددنا القادم مب�سيئة 

اهلل.
ولد هذا العام الهجري اجلديد 1435 هـ على نغمات من زخات 
وال�سعاب  الرا�سي  وف�سله  اهلل  بحمد  وارتوت  الندية  املطر 
اهلل  من  برحمة  اجلديد  عامها  ا�ستهالل  النف�س  وا�ستب�رشت 
وكرمه.. جعله اهلل عام �سالم وطماأنينية واأمان على بالدنا 

احلبيبة وعلى كافة البالد العربية وال�سالمية جمعاء. 
الخبار  اتابع  حينما  والخر  احلني  بني  ت�ساوؤل  يراودين 
كافة  يف  التقني  التطور  ثورة  عن  تتحدث  التي  والتقارير 
املجالت.. وكنت اتعمق يف اخليال .. هل ميكن ال�ستغناء عن 
طبيب ال�سنان با�ستخدام الن�سان اليل )روبوت( ؟ .. يحتدم 
ا�ستخدام  اإمكانية  حول  اخلرباء  بني  اجلدل  ويثار  احلوار 
الإن�سان الآيل )روبوت( يف الطب؛ .. حيث يتنباأ الكثريين منهم 
باأن الإن�سان الآيل �سوف ي�ساعد العاملني يف املجال الطبي 
يف رعاية املر�سى وامل�سنني وذوي الحتياجات اخلا�سة  يف 
العديد من املراكز الطبية ودور الرعاية. بينما يوؤكد اخرون 
باأنه �سوف ي�ستخدم يف م�رشح العمليات اجلراحية، حيث يتّم 
التحّكم فيه عن بعد عن طريق اجلراح مب�ساعدة �سا�سة عر�س 

واقعية فعلية. 
فال   .. النمو  هذا  عن  مبعزل  لي�س  ال�سنان  طب  ان  �سدقوين 
غرابة ان قراأت يوما يف احدى ال�سحف اننا ا�ستوردنا 2000 

القرى  الولية يف  الرعاية  بدور  ليقوم  ا�سنان  روبوت طبيب 
ان  الكال�سيكي  ال�سنان  بينهم وبني طبيب  الفارق   .. واملدن 
بدون  يعملون  �سوف  الروبوتات  هوؤلء  ان  هو  التعبري  �سح 
لهم  يوؤمن  ولن  مرتبات  لهم  ي�رشف  لن  و�سوف  مل  او  كلٍّ 
�سكن ول اعا�سة ول تذاكر �سفر ولن يتكلمون او ينامون ولن 
مديره  من  احدهم  ي�ستكي  ولن  املحرم  م�ساألة  من  ن�ستكي 
و�ستكون م�ساعدة او م�ساعد طبيب ال�سنان هو المر الناهي 
ب�سكل  اللثة  وامرا�س  الت�سو�س  و�سيق�سى على   .. العيادة  يف 

كبري... نعم انه اخليال الذي لي�س له حدود .. 
ولكن ايها الأحبة اأعود واأ�ستدرك واأقول اأن حياة الب�رش يجب 

ان يعتني بها الب�رش حتى يف وجود اللة الذكية .. 
وقبل ان نطوي غالف ال�سفحة الخرية، يطيب يل اأن اعرب عن 
فخر ا�رشة حترير جملة افاق لطب ال�سنان بقرائها ومتابعيها 
لزمالء  حب  ر�سالة  العجالة  هذه  خالل  من  واأوجه  الكرام، 
ومهتمني  وفنيات  وفنيني  وطبيبات  اأطباء،  اأ�ساتذة،  املهنة: 
مهنتنا  يدعم  ما  تقدمي  يف  للم�ساركة  ال�رشائح  كافة  من 
واإننا  مبتكره،  اإبداعية  واأفكار  علمية  مقالت  من  ال�رشيفة 
اأفكاركم  من  الإ�ستفادة  على  التحرير  اأ�رشة  يف  حلري�سون 

واإبداعاتكم وم�ساركاتكم... 
اأيها املبدعون .. خففتم معاناة املتاأملني؛ وخلقتم الإبت�سامة 
من  فقدها  ملن  ال�سعادة  واأعدمت  املتخوفني،  �سفاه  على 

اليائ�سني...
بالعلم مت�سلحني: ولالأمانة حاملني: بوركتم ودمتم �ساملني. 

حّتىنلتقي. .  

الأخرية

بقلم :د.م�ساري بن فرج العتيبي 
رئي�ض التحرير



67 اآفاق طب الأ�سنان     يناير 2014



3M Deutschland GmbH · Location Seefeld · 3M ESPE · ESPE Platz · 82229 Seefeld · Germany 
info3mespe@mmm.com · www.3MESPE.com · 3M, ESPE, Clicker, Penta, Pentamix, Protemp, 
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3M™ ESPE™ Astringent 
Retraction Paste

3M™ ESPE™ (Soft) Monophase
Polyether Impression Material

Protemp™ 4
Temporization Material

RelyX™ Ultimate Clicker™

Adhesive Resin Cement

Optimize your time. Simplify your procedure. 
1. RETRACT:   Retract up to 50% faster than using retraction cord with 3M™ ESPE™ Astringent 

Retraction Paste and experience long-lasting hemostasis.

2. IMPRESS:   Make highly precise impressions using 3M™ ESPE™ (Soft) Monophase Polyether 
Material and rely on proven quality from the inventor of polyether. Benefit from 
void-free mixtures out of the Pentamix™ Automatic Mixing System. 

3. TEMPORIZE:   Create reliably strong temporaries with natural aesthetics using Protemp™ 4 
Temporization Material.

4. CEMENT:  Cement the final restoration with RelyX™ Ultimate Clicker™ Adhesive Resin Cement
and get industry-leading bond strength with only two components.

 3M ESPE. Passionate about quality.

1. RETRACT 3. TEMPORIZE

4. CEMENT2. IMPRESS

Your Quadriga for success!
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