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دعــــــــــوة

التوعويــة  األهــداف  مــن  انطالق��اً 
واإلرشادية التي تسعى مجلة »آفاق طب 
األسنان« لتحقيقها، ورغبة في مد جسور 
التواصــل اإليجابــي بين المجلــة وقرائها، 
يسعد أسرة التحرير أن ترحب بالمشاركة 
التحريرية لدعم أبواب وصفحات المجلة، 
مع ضرورة مراعاة ذكر المراجع والمصادر 
العلمية التــي اعتمد عليها الكاتب، وذكر 
رقم الهاتف والفاكس والجهة التي يتبع 
لها لالتصال به، على أن ترسل المشاركات 

على البريد اإللكتروني:
afaqsds@yahoo.com

أو فاكس رقم 4677765
أو على الموقع:

www.afaqdental.com
ونود أن ننوه أنه يمكن للمجلة إعادة 
صياغة الموضوعات أو اختصارها أو إجراء 
التعديــل عليهــا، بمــا يتفق مــع المنهج 
التحريــر  وأســس  البحــث  فــي  العلمــي 
الصحفــي، وذلــك دونما إخــالل بمحتوى 
الموضــوع أو وجهة نظر الكاتب. وأســرة 
تحرير مجلة »آفاق طب األسنان«، إذ تشيد 
المتواصــل  ودعمكــم  تعاونكــم  بــروح 
لنــا، نأمــل أن يســتمر تضافــر جهودكم 
معنا في ســبيل تطوير المجلة وتحقيق 

الهدف الذي نصبو جميعًا إليه.

دعوة للمشاركة

جملة دورية ت�سدر كل اأربعة اأ�سهر عن اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان

االبتسامة على وجوه األجيال

مرضى مبحض إرادتهم .. 

ومرشحون لإلصابة بأيديهم

التبغ... أم صحة الفم؟!

عادة مص األصابع عند األطفال

تقـــويم األسنـــــان

ما قبـــل وبعـد 2012

جتربة إجنلرتا يف الصحة املدرسية

وداعًا لتشوه األسنان

حلول متطورة أصبح بوسع طبيب 
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االفتتاحية
مع ع��دد جديد م��ن جملة �آف��اق، نتقدم خط��وة جديدة، 
يف �أف��ق طب �لأ�س��نان �لذي تت�س��ع مد�ر�ته يوم��ًا بعد يوم، 
م��ا يدعون��ا �إىل مالحقة كل جدي��د مفيد، م��ن �أجل �لقفز 
مبهنتن��ا وبو�قعن��ا قف��زة جديدة تلي��ق مبا تعي�س��ه بالدنا 
م��ن طف��رة ثقافي��ة وح�سارية، مهن��ة طب �لأ�سن��ان لي�ست 
��ستثن��اء منه��ا عل��ى وج��ه �لإطالق، ب��ل لعله م��ن �ملالحظ 
بقوة توج��ه �جلميع بقوة �إىل عيادة طبيب �لأ�سنان، لي�س 
من �أج��ل �لتد�وي وح�سب، ب��ل �أي�سًا، بحثًا ع��ن �لبت�سامة 
�مل�سرق��ة للفم و�لوجه معًا، فلقد �ت�سع مفهوم ثقافة �سحة 
�لأ�سن��ان وجمالها، ومل تعد �ملمار�سة �لطبية يف ميد�ن طب 
�لأ�سن��ان حم��دودة كم��ا كانت عليه م��ن قبل، فاآف��اق �ملهنة 
�ت�سعت، و�ت�سع��ت معها �أي�سًا تطلعاتن��ا لإثر�ء و�قعها بكل 
م��ا ي�سه��م بق��وة يف �سناع��ة زخم ثق��ايف كبري ي��و�زي تطلع 

مو�طنين��ا �إىل �لط��الع على كل جديد ميكنه��م �ل�ستفادة 
منه على �سعيد مهنة طب �لأ�سنان.

ولأن يدً� وحدها ل ت�سفق، فحاجاتنا �إىل جهود 
و�إ�سهامات �لإخوة و�لزمالء �أطباء �لأ�سنان �أع�ساء 
�جلمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان ل حدود لها لإثر�ء 
�أعد�دنا �لقادمة بثقافتهم �لو��سعة، وباأطروحاتهم 
�لقيمة، وبدر��ساتهم �لقوية �لتي �سيكون لها من دون 
�سك �أثرها �لكبري يف تعزيز ثقافة طب �لأ�سنان، و�سحة 
�لأ�سنان، ول�سيما و�أن �أعد�د �ملجلة بد�أت توجه �إىل 
�ملو�طنني، لن�سر ثقافة �سحة �لأ�سنان على نطاق �أو�سع، 
ود�ئرة �أ�سمل، ليعم �لنفع بها. وفق �هلل �جلميع.

أسرة التحرير

18

�سرطان �لفم.. ز�ئر �خلفاء
مر�سى مبح�س �إر�دتهم .. ومر�سحون لالإ�سابة باأيديهم

جملة دورية توعوية ت�سدر عن �جلمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان                                         بت�سريح من وز�رة �لثقافة و�لإعالم رقم  9249/�أ/دمحت�����������������ويات
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محت�����������������ويات

�لآر�ء �ملن�سورة تعرب عن ر�أي �أ�سحابها ولي�س 
بال�سرورة عن ر�أي �ملجلة �أو هيئة �لتحرير

المشرف العام
د. �أحمد بن مبارك �لقحطاين

رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان

رئيس التحرير
د. حممد بن �إبر�هيم �لعبيد�ء

هيئة التحرير
د. مها بنت علي �ملحيا

د. �سروق بنت عبد �لرحمن �لفو�ز
د. �أحمد بن ح�سني �ل�سبلي

�أ. عبد �هلل بن عبد �لرحمن �لطلحة
�مل�سرف على �ل�سفحة �لطبية يف جريدة �لريا�س 

سكرتيرة التحرير
�أ. �أمل بنت عبد �هلل بن دري�س

اإلعالن والتسويق
�أ. و�سيم عيدي
مدير �لت�سويق

هاتف: 4677764 - جو�ل: 0503285315
فاك�س: 4677765

�س.ب: 52500 �لريا�س 11563
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

المراسالت
با�سم رئي�س �لتحرير

�س.ب: 52500 �لريا�س 11563
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

afaqsds@yahoo.com

�ض ب 858 الريا�ض 11421
هاتف : 4080804  فاك�ض : 4080796

ود�ست العربية
�لنا�س�������ر

املدير العام : ابراهيم بن �سعد املاجد
الإخراج الفني:

اأ�سرف حممد م�سطفى

32

50

54

عادة م�س �لأ�سابع عند �لأطفال

�آثار �إدمان 
�ملثامفيتامني 
على �سحة 
�لأ�سنان

تقومي �لأ�سنان 
ما قبل وبعد 

2012
يف قفزة 

مرتقبة.. عالج 
تقومي �لأ�سنان 
يتجاوز �ل�سغار 
و�ليافعني �إىل 

�لكبار

جملة دورية توعوية ت�سدر عن �جلمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان                                         بت�سريح من وز�رة �لثقافة و�لإعالم رقم  9249/�أ/د
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موؤ�س�س����ات املجتم����ع امل����دين يف املجتمعات الغربية هي موؤ�س�س����ات تق����وم بعبء كبري يف 
خدم����ة املجتم����ع وخدمة الأهداف املناطة املتعلقة بها يف جمال معني. وقد اأثبتت هذه 
املوؤ�س�س����ات فاعليتها وقيامها بدور كبري يف العمل احلكومي وتقوم مب�س����اعدة الأجهزة 

احلكومية واجلهات ذات العالقة يف اأداء مهامها ب�سكل كبري.
واجلمعي����ات العلمية عند اإن�س����ائها اأ�س�س����ت على اأهداف عدة، ولع����ل من اأهمها خدمة 

املجتمع وتنظيم املهنة.
فبل����د كبلدن����ا مرتام����ي الأطراف يحتاج لت�س����افر اجله����ود من كل اجلهات يف �س����بيل 
خدمة املجتمع خ�سو�ساً يف جمال التوعية والوقاية، وهنا نتحدث عن برامج توعوية 
هادفة للمجتمع ت�سهم يف تقليل الن�سب العالية لت�سو�ض الأ�سنان، وقد قامت ول تزال 
اجلمعية بعمل برامج توعوية بالت�س����افر مع اجلهات ذات ال�س����لة وم�ستمرين بالعمل 
يف ذلك و�س����وف ي�س����اعف العمل ب�سكل منهجي ومدرو�ض يف ال�سنوات القادمة. وعملنا 
هو تكامل لعمل جميع الأجهزة احلكومية الأخرى املنخرطة يف عمل التوعية ال�سنية.
اأم����ا فيم����ا يخ�����ض تطوي����ر املهنة، ف����دور اجلمعي����ة خمج����ل ول يرتقي ملا نطم����ح اإليه 
ولي�����ض بالي����د حيل����ة، فاجلمعية حتاول اأن ت�س����ارك يف �س����نع القرار فيم����ا يخ�ض املهنة 
بطريقة اأو اأخرى، ولكن التنظيم احلكومي احلايل ي�س����ع القرارات حتت مظلة هيئة 
التخ�س�س����ات ال�سحية والقطاعات ال�س����حية الأخرى. قد يكون هذا حلماً ولكنه حلم 
م�سروع باأن تكون اجلمعية مرجعية لي�ست علمية فقط ولكن مهنية بالدرجة الأوىل، 

ولعلنا �سرن�سى بالقليل الآن باأن ن�سارك يف �سنع القرار ولو كجهة ا�ست�سارية.
وقد قامت اجلمعية مبحاولت عدة على م�س����توى �س����انعي القرار بالبلد والتوا�س����ل 
والجتم����اع م����ع القطاع����ات املهني����ة بال�س����اأن املهن����ي، وق����د تو�س����لنا اإىل خط����وة يف اأول 
الطري����ق اآل وه����ي ح�س����ول اجلمعي����ة عل����ى ع�س����وية �س����رفية باملجل�����ض العلم����ي لط����ب 
الأ�س����نان يف الهيئة ال�س����عودية للتخ�س�س����ات ال�س����حية. والف�س����ل بعد اهلل يعود لتفهم 

الهيئة ورجالتها لهذا الدور احليوي فلهم منا جزيل ال�سكر.
واألقاكم على خري

الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني

د. �أحمد بن مبارك �لقحطاين•

• رئي�س جمل�س �إد�رة
�جلمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان

في البدء كلمة
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د. حممد بن �إبر�هيم �لعبيد�ء

إطـــاللة

يف ظل امل�ستجدات الطبية املتالحقة ذات ال�سلة بطب الأ�سنان، ويف ظل تطور ر�سالة هذه املهنة، 
وجدنا اأن كثرياً من امل�سكالت التي يواجهها مر�سى الفم والأ�سنان تعود لأ�سباب كان من املمكن 
توقيه����ا ب����دًءا، ل����ذا كان لزام����اً علينا اأن نو�س����ع دائ����رة احلديث حول جديد طب الأ�س����نان و�س����وؤونه 
و�س����جونه املتنوعة املتفرعة حول �س����حة الفم والأ�س����نان وجمالهما، بو�س����فهما جزء اأ�سا�س����ي من 
جم����ال وج����ه الإن�س����ان، فكان هذا العدد الأول الذي يوجه كثري م����ن اأبوابه اإىل عموم القراء، حتى 
يع����م ب����ه النفع، وحت�س����ل الفائ����دة على نطاق اأرحب؛ م����ن اأجل مد مظلة املنظومة ال�س����حية للفم 
والأ�س����نان، لتجنيب اإخواننا املواطنني م�س����ار كثري من املمار�س����ات ال�س����حية اخلاطئة على �سحة 
اأ�سنانهم، وللم�ساركة يف برنامج ال�سحة الوطنية العامة، ولرفد جهود احلمالت التوعوية حول 
�سحة الأ�سنان، ل�سمان �سحة اأجيال اململكة قدر الإمكان، ولتجنيب املجتمع نزف الأموال الذي 
ينفقه على عالج اأمرا�ض الفم والأ�سنان التي كان من املمكن توقيها ببع�ض اللتزامات الوقائية 
الب�س����يطة الت����ي ينبغ����ي اأن يعرفها اجلميع، ول �س����يما يف ظل الطفرة الثقافي����ة واملعلوماتية التي 
ت�سهدها بالدنا، على التوازي مع الطفرة العلمية والتعليمية التي تدعمها الدولة بكل ما اأوتيت 

من اإمكانات، وتخ�سها بن�سيب الأ�سد من ميزانيتها ال�سنوية.
ولعل����ه يج����در بنا يف هذا املق����ام اأن نوجه الدعوة اإىل اإخواننا وزمالئنا اأطباء الأ�س����نان لالهتمام 
بالإع����الم الطبي وال�س����حي بو�س����فه خط الدف����اع الأول ملواجهة اأمرا�ض الفم والأ�س����نان لتجنيب 
مواطنين����ا م�س����ارها وعواقبها على �س����حتهم وعافيتهم ق����در الإمكان، ولرفد جه����ود الدولة على 
هذا ال�س����عيد، بو�س����فه واجباً وطنياً علينا جميعاً اأداوؤه، كما نو�سي اجلميع بالهتمام مبهنة طب 
الأ�س����نان التي ينتم����ون اإليها، باملتابعة وجتديد املعلومات وحتري الن����دوات واملوؤمترات وامللتقيات 
الت����ي تعقده����ا اجلمعية، حتى يكونوا على اطالع على كل جديد نحر�ض على تقريبه اإليهم مهما 

كان بعيداً.
ولعله يجدر بنا اأي�س����اً اأن نتقدم ب�س����كر كبري يليق بجهود زمالئنا اأع�س����اء جمعية طب الأ�س����نان 
الذي����ن ا�س����تجابوا لدعواتن����ا لهم باإثراء املجل����ة بروؤاهم وخرباتهم وح�س����اد اطالعهم على جديد 
طب الأ�سنان حول العامل، فكانوا عند ح�سن الظن، وحر�سوا على تلبية الدعوة والقيام بواجبهم 
جت����اه مهنته����م وجت����اه وطنهم ال����ذي له عليه����م وعلينا وعلى اجلمي����ع الكثري الذي ي�س����تحق على 
الأق����ل تعزي����ز ثقاف����ة مواطنيه ال�س����حية ون�س����ر الوع����ي الطبي بينه����م، اإل فمن يفع����ل ذلك اإن مل 
نفعله نحن؟ من يوؤدي هذا الواجب الوطني عنا، اإن ق�سرنا نحن يف اأدائه؟ لكن املحزن يف الأمر 
اأن نطاق ال�س����تجابة لدعوتنا كان حمدوداً، ما يدعونا اإىل تاأكيد �س����كرنا جمددا للزمالء اأع�س����اء 
اجلمعية، ويدعونا اأي�ساً لتجديد الدعوة اإىل بقية الزمالء للم�ساركة، من باب اأداء حق بالدهم، 
وح����ق مهنته����م، وح����ق مواطنيه����م عليه����م، فلرمب����ا ن�س����يحة واح����دة جتنب املئ����ات زي����ارة الطبيب 

مب�سيئة اهلل، فيكون لكاتبها عظيم الأجر واملثوبة من اهلل.
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��ستحقاق وطني
�ش���عت اجلمعي���ة من خ���ال اإ�ش���رافها 
على هذا امل�ش���روع اإىل امل�ش���اركة الفعالة 
يف خدمة املجتم���ع وزيادة الوعي باأهمية 
العناية ب�شحة الفم والأ�شنان عن طريق 

تقدمي الربامج التوعوية ب�شورة تفاعلية 
وترفيهية.

ولق���د حر�ش���ت اجلمعية عل���ى حتقيق 
ه���ذا  وراء  م���ن  رئي�ش���ة  اأه���داف  باق���ة 
امل�ش���روع ال���ذي ي�ش���رف علي���ه الدكت���ور 

اأحمد القحطاين، ويقوم عليه فريق عمل 
م���ن طالبات كلية ط���ب الأ�شنان بجامعة 
املل���ك �شعود، ترتك���ز يف: غر�س العادات 
ال�شليم���ة للمحافظ���ة عل���ى �شح���ة الفم 
والأ�شن���ان، والتاأكيد عل���ى اأهمية الغذاء 

يعد “�بت�سامة �أجيال”، ذلك �مل�سروع �لوطني �لتطوعي، �أول خطوة تتخذ على �ل�سعيد �ملحلي، لن�سر ثقافة 
�سحة �لأ�سنان، و�لتعريف باأهمية �لعتناء بها و�أثرها �لكبري على �سالمة �لأجيال. ولقد �أر�دت �جلمعية 
�ل�سعودية لطب �لأ�سنان �أن تكون �ساحبة �ملبادرة جتاه هذه �مل�سوؤولية �لوطنية �لأ�سا�سية، ذ�ت �لرتباط 
�لوثيق ب�سحة �لأجيال، باإ�سر�فها على هذ� �مل�سروع �لطالبي �لوطني �لذي يقدم �لرعاية و�لتثقيف عن 

�سحة �لفم و�لأ�سنان لالأطفال �ملحتاجني.

جمعية طب األسنان ترسم االبتسامة على وجوه األجيال

المشروع الوطني الطالبي التطوعي 
يصل إلى محطته الثانية عشرة

على رأس الحدث
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واخل�ش���روات  الفواك���ه  م���ن  ال�شح���ي 
مفه���وم  وتر�شي���خ  احللي���ب،  ومنتج���ات 
الوقاية خ���ر من الع���اج، وتنمية ثقافة 
الأطف���ال ملعرفة اأجزاء ال�شن واأهمية كل 
جزء، وتعزي���ز الفهم مليكانيكية الت�شو�س 
وكيفي���ة حدوث���ه، وقيا�س م���دى ا�شتفادة 
الطفل م���ن ما عر�س علي���ه يف الأركان، 
وتعري���ف الطف���ل بطبي���ب الأ�شن���ان وما 
يق���وم به وذل���ك لك�ش���ر حاج���ز اخلوف 
لدي���ه، وفح����س اأ�شنان الأطف���ال وو�شع 
خط���ط الع���اج، وتنمي���ة الطم���وح لدى 
للم�شتقب���ل  روؤيته���م  لتعزي���ز  الأطف���ال 
بنظ���رة اإيجابية، واخل���روج بالطفل من 
التثقي���ف عل���ى  اإىل  النظ���ري  التثقي���ف 

اأ�شا�س امل�شاركة ليجد املتعة فيه.
م�سروع وطني

يوؤكد الدكتور اأحم���د القحطاين رئي�س 
الأ�شن���ان  لط���ب  ال�شعودي���ة  اجلمعي���ة 
وامل�ش���رف الع���ام عل���ى احلمل���ة اأن هذه 

احلمل���ة ت�شع���ى لتحقيق الأه���داف التي 
اأن�شئ���ت م���ن اأجله���ا اجلمعي���ة العلمي���ة 
الإ�شرتاتيجي���ة  اخلط���ة  م���ع  ومتا�شي���ًا 
للجامعة والتي تت�شم���ن خدمة املجتمع، 
كم���ا اأو�شح باأن خطة العم���ل تهدف اإىل 
توعي���ة الأطف���ال وذويه���م باأهمية �شحة 
الف���م والأ�شن���ان ور�ش���م الب�شم���ة عل���ى 

وجوههم.
»ابت�شام���ة  حمل���ة  م�ش���روع  اإن  وق���ال: 
اأجي���ال« هو م�شروع طاب���ي من طالبات 
كلية طب الأ�شن���ان بجامعة امللك �شعود، 
وطن���ي يح���ث ط���اب وطالب���ات كلي���ات 
طب الأ�شن���ان على م�شت���وى اململكة على 
امل�شارك���ة الفعالة يف خدم���ة جمتمعهم، 
الربام���ج  تق���دمي  طري���ق  ع���ن  وذل���ك 
وترفيهي���ة  تفاعلي���ة  ب�ش���ورة  التوعوي���ة 
والقي���ام  له���ا  املحتاج���ن  لاأطف���ال 
امل�شت�شفي���ات  يف  لاأطف���ال  بالزي���ارات 

واجلمعيات الراعية لهم.

�حلملة �لأوىل
انطلقت احلملة الأوىل للم�شروع يف يوم 
ال�شبت ١٤من �شهر رم�شان لعام ١٤٣٢ه� 
املوافق ١٤م���ن �شه���ر اأغ�شط�س٢٠١١م، 
حيث قام���ت الطالبات بزي���ارة الأطفال 
املر�ش���ى املنومن يف مدين���ة امللك �شعود 
الطبية. �شملت الزيارة اأق�شام: الأورام، 

وغ�شيل الكلى، واجلراحة.
هدفت الزي���ارة اإىل م�شارك���ة املر�شى 
معاناته���م والطمئن���ان عل���ى �شحتهم، 
ال�شحيح���ة  بالطريق���ة  وتوعيته���م 
للمحافظ���ة على �شحة الف���م والأ�شنان، 
بالإ�شافة اإىل توعية ذويهم كما مت تقدمي 

الهدايا لإدخال ال�شرور اإىل نفو�شهم.
�حلملة �لثانية

انطلق���ت احلمل���ة الثاني���ة للم�شروع يف 
ي���وم الأح���د ١5م���ن �شهر رم�ش���ان لعام 
١٤٣٢ه���� املوافق ١5من �شه���ر اأغ�شط�س 
لع���ام ٢٠١١ م، و�شهدت زيارة الطالبات 
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على رأس الحدث

الأطف���ال املر�شى املنوم���ن يف م�شت�شفى 
ق���وى الأم���ن. �شمل���ت الزي���ارة اأق�ش���ام 

الباطنية واجلراحة.
املر�ش���ى  م�شارك���ة  الزي���ارة  هدف���ت 
معاناته���م والطمئن���ان عل���ى �شحتهم، 
ال�شحيح���ة  بالطريق���ة  وتوعيته���م 
للمحافظة عل���ى �شحة الف���م والأ�شنان، 
بالإ�شاف���ة اإىل توعي���ة ذويه���م. كم���ا مت 
تق���دمي الهداي���ا لإدخ���ال ال�ش���رور عل���ى 

نفو�شهم.
�حلملة �لثالثة 

مل�ش���روع  الثالث���ة  احلمل���ة  انطلق���ت 
»ابت�شام���ة اأجي���ال« يف ي���وم الأربعاء ١7 
من �شهر رم�شان  لعام ١٤٣٢ ه�  املوافق 
 ٢٠١١ لع���ام  اأغ�شط����س  �شه���ر  م���ن   ١7
م، و�شه���دت زي���ارة الطالب���ات الأطفال 
املر�شى املنومن يف م�شت�شفى الإميان يف 

الأق�شام املختلفة.

�حلملة �لر�بعة:
الرابع���ة لبت�شام���ة  انطلق���ت احلمل���ة 
اأجيال يف يوم الأحد ٢١ من �شهر رم�شان 
لع���ام ١٤٣٢ ه���� املواف���ق ٢١ م���ن �شه���ر 
اأغ�شط�س لع���ام ٢٠١١ م، و�شهدت زيارة 
الطالب���ات لاأطف���ال املر�ش���ى املنومن 
يف م�شت�شف���ى املل���ك خال���د التخ�ش�شي 

للعيون. 
�حلملة �خلام�سة 

انطلق���ت احلمل���ة اخلام�ش���ة لبت�شامة 
اأجي���ال يف ي���وم الأربع���اء ٢٤ م���ن �شه���ر 
رم�ش���ان  لع���ام ١٤٣٢ه���� املوافق ٢٤ من 
�شه���ر اأغ�شط����س ع���ام ٢٠١١م، و�شهدت 
قيام الطالب���ات بزيارة الأطفال املر�شى 

املنومن يف م�شت�شفى القوات امل�شلحة.
�حلملة �ل�ساد�سة 

انطلق���ت احلمل���ة ال�شاد�ش���ة لبت�شامة 
اأجي���ال يف ي���وم الأح���د 6 �ش���وال لع���ام 

١٤٣٢ه� املوافق ٤ �شبتمرب عام ٢٠١١ م، 
و�شه���دت قيام الطالبات بزيارة الأطفال 
املر�ش���ى املنوم���ن يف مدين���ة امللك فهد 
الطبي���ة، حيث ت�شمنت الزي���ارة اأق�شام: 
الأورام، واجله���از اله�شم���ي، ومر�ش���ى 

ال�شكر وق�شم الف�شل الكلوي.
�حلملة �ل�سابعة 

انطلقت احلملة ال�شابعة لبت�شامة اأجيال 
يف يوم ال�شب����ت ١٣ رم�شان لعام ١٤٣٢ ه� 
املواف����ق ١٣ اأغ�شط�����س ٢٠١١ م، و�شهدت 
قي����ام الطالبات بزي����ارة الأطفال املر�شى 
املنوم����ن يف م�شت�شف����ى الن�ش����اء وال����ولدة 
بالدم����ام حيث �شمل����ت اأق�ش����ام الأمرا�س 

الباطنية وال�شدرية واجلراحة. 
�حلملة �لثامنة 

الثامن���ة لبت�شام���ة  انطلق���ت احلمل���ة 
اأجي���ال يف ي���وم الأحد ١٤ رم�ش���ان لعام 
١٤٣٢ه� املواف���ق ١٤ اأغ�شط�س ٢٠١١ م، 
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و�شهدت قيام الطالبات بزيارة الأطفال 
املر�شى املنومن يف م�شت�شفى امللك فهد 

التخ�ش�شي بالدمام - ق�شم الأورام.
�حلملة �لتا�سعة 

انطلق���ت احلمل���ة التا�شع���ة لبت�شام���ة 
اأجي���ال يف يوم الثن���ن ١5 رم�شان لعام 
١٤٣٢ه� املواف���ق ١5 اأغ�شط�س ٢٠١١ م، 
و�شهدت قيام الطالبات بزيارة الأطفال 
املر�شى املنوم���ن يف م�شت�شفى القطيف 
املرك���زي حي���ث �شملت ق�ش���م الأمرا�س 

الباطنية واجلراحة.
�حلملة �لعا�سرة 

انطلق���ت احلمل���ة العا�ش���رة لبت�شامة 
اأجيال خ���ال يومي الأربع���اء واخلمي�س 
يف   ،٢٠١١ �شبتم���رب   ١5-١٤ املواف���ق 
مركز امللك فهد الثقايف، و�شهدت اإقامة 
برنامج تثقيفي ا�شتهدف ١5٠ طفًا من 
اأطف���ال جمعي���ة اإن�ش���ان مت توزيعه���م يف 
ع���دة اأركان منه���ا ركن الف���ن، والطباخ 
ال�شغر، وركن ال�شتك�شاف، والإدراك، 
الأركان  والرتفي���ه. هدف���ت  والط���اع، 
اإىل غر�س الع���ادات ال�شليمة للمحافظة 
عل���ى �شح���ة الف���م والأ�شن���ان والتاأكيد 
على اأهمي���ة الغذاء ال�شحي من الفواكه 
واخل�شراوات ومنتجات الألبان، اإ�شافة 
اإىل تعريف الطف���ل بطبيب الأ�شنان وما 
يقوم به وذلك لك�شر حاجز اخلوف لديه 
وو�شع خط���ط العاج املتكاملة لاأطفال 
وتنمية الطموح ل���دى الأطفال، وتر�شيخ 
مفهوم الوقاي���ة خر من العاج، اإ�شافة 
اإىل تنمية ثقافة الأطف���ال ملعرفة اأجزاء 
ال�ش���ن واأهمي���ة كل جزء وتعزي���ز الفهم 
حدوث���ه  وكيفي���ة  الت�شو����س  مليكانيكي���ة 
وقيا�س مدى ا�شتفادة الطفل مما عر�س 
عليه يف الأركان، اإ�شافة اإىل نقل الطفل 
من ع���امل الدرا�ش���ة والتعلي���م اإىل عامل 

املتعة والتثقيف.
�حلملة �حلادية ع�سرة 

انطلق����ت احلمل����ة احلادي����ة ع�ش����رة 
الأربع����اء  ي����وم  يف  اأجي����ال  لبت�شام����ة 

املواف����ق ١9 اأكتوب����ر، و�شه����دت قي����ام  
بزي����ارة  الطالب����ات  م����ن  جمموع����ة 
الأطفال املنوم����ن يف  م�شت�شفى امللك 
الأبحاث  التخ�ش�ش����ي ومركز  في�شل 

وذلك يف مدينة جدة.
�حلملة �لثانية ع�سرة 

ع�ش����رة  الثاني����ة   احلمل����ة  انطلق����ت 
الثاث����اء  ي����وم  يف  اأجي����ال  لبت�شام����ة 
املواف����ق 8 نوفم����رب ٢٠١١م، و�شه����دت 
الأطف����ال  بزي����ارة  الطالب����ات  قي����ام 
املر�ش����ى املنومن يف م�شت�شفى الن�شاء 

وال����ولدة بالدم����ام حي����ث �شملت ق�شم 
الأمرا�س الباطني����ة واجلراحة وق�شم 

الأمرا�س ال�شدرية والتنف�شية.
�حلمل��ة �لثالث��ة ع�س��رة مل�سروع 

�بت�سامة �أجيال:
يف ي����وم الأربع����اء املواف����ق 9 نوفمرب 
بزي����ارة  الطالب����ات  قام����ت  م   ٢٠١١
الأطفال املر�شى املنومن يف م�شت�شفى 
امللك فه����د التخ�ش�ش����ي حيث �شملت 

ق�شم الأورام والعاج الكيميائي.
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تن�شي���ط  اجل���دي  م���ن  يك���ون  لعل���ه 
الذاك���رة، بالع���ودة اإىل لقط���ة عمرها 
الآن عام بالتمام، حي���ث وقائع املوؤمتر 
ال�شع���ودي العامل���ي الث���اين والع�شري���ن 
للجمعي���ة ال�شعودي���ة لط���ب الأ�شن���ان( 
الذي اأقيم حتت �شع���ار )تعزيز التميز 
يف العناية بالأ�شنان( خال الف�رتة من 
٢٠ – ٢٢ �شف���ر ١٤٣٢ ه���� املوافق   ٢٤ 
الريا�س  مبركز  ٢٠١١م  يناي���ر   ٢6 –
ال���دويل للموؤمت���رات واملعار����س، حتت 
رعاي���ة معايل مدير جامعة امللك �شعود 

تنظ���م  العثم���ان  عب���داهلل  الدكت���ور/ 
الأ�شن���ان  لط���ب  ال�شعودي���ة  اجلمعي���ة 

مب�شاركة وزارة ال�شحة. 
اآخ���ر  تق���دمي  يف  املوؤمت���ر  جن���ح 
امل�شتج���دات يف ط���ب الأ�شن���ان، واأتاح 
فر�ش���ة ثرية لتب���ادل املعلومات والعمل 
على الرتقاء بامل�شتوى العلمي للعاملن 
يف جم���ال طب الفم والأ�شن���ان، واأثري 
مب�شاركة اأكرث من )٢٢( متحدثًا عامليًا 
م���ن الكفاءات العلمي���ة التي قدمت كل 
جدي���د يف تخ�ش�ش���ات ط���ب الأ�شنان 

املختلفة م���ن اأمري���كا، اأوروب���ا، كندا، 
اإيطالي���ا، الربازي���ل واملك�شي���ك اإ�شافة 
اإىل متحدث���ن حملين م���ن اجلامعات 

ال�شعودية. 
املا�ش���ي  الع���ام  موؤمت���ر  �شه���د  كم���ا 
اإقام���ة )١٣( ور�ش���ة عم���ل يف خمتلف 
تخ�ش�ش���ات ط���ب الأ�شن���ان. واعتم���د 
برناجم���ه العلم���ي )٣٠( �شاع���ة تعليم 
طب���ي م�شتم���ر م���ن الهيئ���ة ال�شعودي���ة 
للتخ�ش�ش���ات ال�شحي���ة. كما �شاحب 
املوؤمتر معر�س طبي على م�شاحة تزيد 

من الذاكرة

المؤتمر السعودي العالمي لطب 
األسنان.. النسخة الماضية 1432هـ

على رأس الحدث
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عل���ى )٤٠٠٠م٢( �شه���دت م�ش���اركات 
جادة لل�شركات واملوؤ�ش�شات باأحدث ما 
تو�شل���وا اإليه يف �شناع���ة معدات ومواد 
واأجهزة طب الفم والأ�شنان يف العامل، 
الت���ي  املعار����س  باأك���رب  و�ش���ف  فيم���ا 
نظمته���ا اجلمعية من���ذ اإن�شائه���ا، كما 
عد املوؤمت���ر الأكرب على م�شتوى ال�شرق 

الأو�شط يف جمال طب الأ�شنان. 
وقد حفل ختام �ملوؤمتر بباقة من 

�لتو�سيات، منها:
- التاأكيد عل���ى التو�شية التي ذكرها 
�شع���ود  املل���ك  جامع���ة  مدي���ر  مع���ايل 
الدكتور عبداهلل العثم���ان بدعم ون�شر 
ثقاف���ة البح���ث والإبداع وحتقي���ق روؤية 
اجلامعة وه���ي الريادة العاملية والتميز 

يف بناء جمتمع املعرفة.
- التاأكي���د عل���ى �ش���رورة ا�شتم���رار 
اإتب���اع اأ�شلوب التعلي���م الطبي التفاعلي 
واملبن���ي عل���ى ح���ل امل�ش���كات وكذلك 
احلال بالن�شب���ة لطب الأ�شنان املدعوم 

بالرباه���ن وعلى اأن يت���م الرتكيز على 
ذلك من خال ن���دوات التعليم الطبي 
اأح���دث  با�شتخ���دام  وذل���ك  امل�شتم���ر 

التقنية بهذا املجال.
- التاأكي���د على تطبيق النظم العاملية 
ط���ب  جم���ال  يف  والنوعي���ة  للج���ودة 
ال�شن���ان يف خمتلف املراك���ز التعليمية 

واجلامعات وامل�شت�شفيات والعيادات.
احلمل���ة  دع���م  عل���ى  التاأكي���د    -
الوطنية ملكافح���ة الت�شو�س وحث جميع 
القطاعات للم�شارك���ة بها مما �شيكون 
له الأثر الإيجابي على احلد من انت�شار 

ت�شو�س الأ�شنان.
مكافح���ة  اأهمي���ة  عل���ى  التاأكي���د   -
الع���دوى �شواء ب���ن اأطب���اء الأ�شنان اأو 
ب���ن املر�شى يف عي���ادات طب الأ�شنان 
وت�شجيع اأطب���اء الأ�شن���ان على ح�شور 

الأن�شطة العلمية يف هذا املجال.
- ت�شجيع اأطباء الأ�شنان على ح�شور 
ور����س العم���ل ع���ن ا�شتخ���دام الفل���رز 

والبوتوك����س وا�شتم���رار البحث العلمي 
يف هذا املج���ال حتى يت���م ا�شتخدامها 

بطريقة علمية مدرو�شة.
- الرتكيز على الدعم العلمي ملناطق 
اململك���ة املختلف���ة وذل���ك م���ن خ���ال 
الإكثار من اإقامة ندوات التعليم الطبي 
امل�شتم���ر واللق���اءات العلمي���ة والور�س 

ال�شريرية.
- ال�شتم���رار يف الهتم���ام بالعاملن 
بالوظائف امل�شاندة لطب ال�شنان مثل 
)امل�شاعدين لأطباء ال�شنان – الفنين 
يف تقني���ة ط���ب الأ�شن���ان – اأخ�شائيي 
�شح���ة الفم والأ�شنان(، وذلك بتنظيم 
�شم���ن  به���م  خا�ش���ة  علمي���ة  دورات 
فعالي���ات املوؤمت���ر يف امل�شتقبل، و�شمن 

اأن�شطة اجلمعية ال�شهرية.
- عق���د ندوات ق�شرة ليوم اأو يومن 
على مدار العام وذلك بتعاون اجلمعية 
ال�شعودية لطب الأ�شنان مع القطاعات 

الأخرى املقدمة خلدمات �شحية.
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يف  الأ�شنان  لطب  ال�شعودية  اجلمعية  اأن�شطة  �شمن 
منطقة الريا�س اأقيم لقاء علمي وذلك يوم الأحد ٢5 
األقاها  اأكتوبر٢٠١١م   ٢٣ املوافق  ١٤٣٢ه�  القعدة  ذو 
املتحدث الدكتور اإبراهيم العا�شم والدكتور عبد اهلل 
اأقيم  وال��ذي  الأ�شنان  تقومي  تخ�ش�س  يف  الدري�س  

بفندق �شراتون الريا�س.

الدكتور العاصم والدريس يلقيان محاضرة علمية 
في الرياض في تخصص تقويم األسنان

الرياض

�لدكتور خالد �حلمد�ن ع�سو جمل�س �لإد�رة رئي�س �جلل�سة 
يقدم درعًا تذكاريًا للمتحدث �لدكتور عبد �هلل �لدري�س

�لدكتور خالد �حلمد�ن ع�سو جمل�س �لإد�رة رئي�س �جلل�سة 
يقدم درعًا تذكاريًا للمتحدث �لدكتور �إبر�هيم �لعا�سم

جانب من �حل�سور يف �للقاء

حديث الصورة

لطب  ال�شعودية  اجلمعية  م�شاركة  �شمن 
�شاركت  اخلارجية  امل��وؤمت��رات  يف  الأ���ش��ن��ان 
الثاين  ال��دويل  الأردين  املوؤمتر  يف  اجلمعية 
الفرتة  خ��ال  عقد  وال��ذي  الأ�شنان  لزراعة 
امللك  بق�شر  ٢٠١١م  م��ار���س   ١١-9 م���ن  
ح�شن بن طال للموؤمترات – الأردن �شارك 
الدكتور عبد اهلل  اإدارة اجلمعية  من جمل�س 

الكريدي�س والدكتور خليل العي�شى.

الدكتور الكريديس والعيسى في المؤتمر الدولي 
الثاني لزراعة األسنان

األردن

�لدكتور 
عبد �هلل 

�لكريدي�س 
يت�سلم درعًا 

تذكريًا 
من �سعادة 

نقيب �أطباء 
�لأ�سنان 

�لأردنيني
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بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  حتت رعاية 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
دبي  يف  ال�شحة  هيئة  رئي�س  املالية 
الدورة  فعاليات  يف  اجلمعية  �شاركت 
الم��ارات  موؤمتر  من  ع�شر  اخلام�شة 
طب  ومعر�س  الأ�شنان  لطب  ال��دويل 
 )٢٠١١ دبي  )ايدك  العربي  الأ�شنان 
وال���ذي اأق��ي��م يف م��رك��ز دب��ي ال��دويل 
عدد  بح�شور  واملعار�س  للموؤمترات 

الوفود  وروؤ���ش��اء  امل�شوؤولن  كبار  من 
امل�����ش��ارك��ة م��ن ١٢٠ دول���ة وع���دد من 
الدوائر املحلية وال�شخ�شيات  مديري 
ال��ع��امل��ي��ة وب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س الحت���اد 
الدويل لطب الأ�شنان الدكتور روبرتو 

فيانا.
ح��ي��ث مت ع��ر���س اأح����دث الأج��ه��زة 
�شركة   85٠ م��ن  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���ع���دات 
وا�شتمع  دول���ة،  م���ن7٠   متخ�ش�شة 

بع�س  ق��ب��ل  م���ن  ����ش���رح  اىل  ���ش��م��وه 
العار�شن عن اأحدث اأجهزة ومعدات 
ال�شركات  لها  تو�شلت  التي  الأ�شنان 
يف  م��رة  لأول  تعر�س  والتي  امل�شنعة 

ايدك دبي. 
وقد �شاركت اجلمعية ال�شعودية لطب 
الأ�شنان يف هذا املوؤمتر عن طريق وفد 
ممثل برئي�س اجلمعية ال�شعودية لطب 

الأ�شنان الدكتور اأحمد القحطاين.

مشاركة الجمعية في فعاليات الدورة الخامسة 
عشر من مؤتمر االمارات الدولي لطب األسنان 
ومعرض طب األسنان العربي )ايدك دبي 2011(

اإلمارات
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قضية العدد

سرطان الفم.. زائر الخفاء
مرضى بمحض إرادتهم .. 

ومرشحون لإلصابة بأيديهم

يعد تاأخر �كت�ساف �لإ�سابة ب�سرطان �لفم �أحد �أهم مكامن خطورة هذ� �ملر�س، فقد يكت�سف �أحدهم فجاأة 
�أن قرحة �أو ورمًا خفيفًا ظهر منذ فرتة بفمه ومل يعره �نتباهًا، هو يف حقيقته ذلك �لقاتل �لذي متكن منه، 
على نحو ت�سعب معه �لنجاة. بيد �أن ما يزيد �لأمر در�ماتيكية، �أن �لقطاع �لعري�س من �أ�سباب هذ� �ملر�س، 
يعود �إىل �سلوكيات وممار�سات خاطئة، ي�سل بع�سها �إىل حد �ل�سذوذ، ك�سفت عنها در��سات حديثة، موجهة 

�أ�سابع �لتهام �إىل �ملر�سى �أنف�سهم.
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�لقائمة �لقاتلة
يقول د.عل���ي حبيب الأ�شت���اذ امل�شارك 
وا�شت�ش���اري تق���ومي الأ�شن���ان: هن���اك ما 
يزي���د عل���ى ٤٠٠ األف م�ش���اب ب�شرطان 
الف���م �شنويًا مي���وت منهم م���ا يقارب ١٢ 
األف���ًا �شنوي���ًا. ويعد الرج���ال اأكرث عر�شة 
لاإ�شابة م���ن الن�شاء وكان���ت الن�شبة يف 
ال�شاب���ق ت�ش���ل اإىل �شت���ة رج���ال مقاب���ل 
ام���راأة واحدة م�شابة. وق���د تغرت هذه 
الن�شبة موؤخ���رًا لت�شبح اثنن اإىل واحد. 
وال�شب���ب وراء ذلك يع���ود اإىل تغر منط 
احلي���اة للم���راأة احلديث���ة خا�ش���ة يف ما 
يتعل���ق بالتدخن و�شرب امل���واد الكحولية 
التي تعت���رب من اأهم الأ�شب���اب الرئي�شية 
ل�شرط���ان الف���م. وع���ن اأ�شب���اب القات���ل 
اخلف���ي يق���ول د. حبيب: »يع���د التدخن 
بجمي���ع اأنواعه وتناول الكح���ول من اأهم 

العوام���ل امل�شبب���ة ل�شرط���ان الفم خا�شة 
يعت���ربان  اللذي���ن  مع���ًا  تناولهم���ا  عن���د 
م���ن   %75 يق���ارب  م���ا  ع���ن  م�شوؤول���ن 
احل���الت امل�شاب���ة يف الولي���ات املتحدة 
الأمركي���ة. وتعت���رب ال�شم���ة والقات من 
اأنواع التدخن املنت�ش���رة يف بع�س اأرجاء 
عاملنا العربي، اأ�ش���د �شرا�شة يف عاقتها 
تن���اول  ف���اإن  وكذل���ك  الف���م.  ب�شرط���ان 
الكح���ول يعت���رب م���ن العوام���ل امل�شبب���ة 
ل�شرط���ان الفم، ويف درا�شة حديثة مثرة 
حذر باحث���ون اأ�شرتاليون م���ن ا�شتخدام 
حماليل غ�ش���ول الفم، الت���ي حتتوي على 
مواد كحولية لفرتات زمنية طويلة والذي 
قد يزي���د ن�شبة الإ�شاب���ة ب�شرطان الفم. 
و�ش���ددت الدرا�ش���ة عل���ى اأهمي���ة جتنب 
و�ش���ف غ�شول الفم لا�شتخ���دام اليومي 
ولفرتات طويل���ة من قبل اأطباء الأ�شنان. 
اأي�ش���ا فرو����س م�شه���ور ينتق���ل  هن���اك 

قطاع عريض 

من ضحايا 

المرض 

مسؤولون 

عن إصابتهم
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ع���ن طري���ق اللتق���اء اجلن�ش���ي وي�شمى 
بفرو�س البابلوم���ا الب�شري وخا�شة رقم 
١6 وال���ذي يعت���رب م�شبب���ًا ل�شرطان عنق 
الرح���م والأع�ش���اء التنا�شلي���ة الذكرية. 
كم���ا اأن���ه يعت���رب الآن امل�ش���وؤول الأول عن 
�شرطان الفم يف غر املدخنن من �شغار 
ال�ش���ن، وخا�ش���ة مل���ن يقوم���ون مبمار�شة 
بع����س الع���ادات اجلن�شية ال�ش���اذة. ومن 
اأك���رث املناطق الفموي���ة عر�شة لل�شرطان 
قاعدة الل�ش���ان واجلزء العلوي من بلعوم 
الفم. وم���ن الأ�شب���اب الأخ���رى التي قل 
تاأثرها موؤخرًا، التعر�س لأ�شعة ال�شم�س 
لفرتات طويل���ة وب�شكل م�شتم���ر وخا�شة 
مل���ن اعتاد اأخذ حمام �شم�ش���ي با�شتمرار 
ومن دون ا�شتخ���دام واقي ال�شم�س. وتعد 
ال�شف���اه م���ن اأهم املناط���ق املتاأث���رة من 
اأ�شعة ال�شم�س. كم���ا اأن التعر�س لاأ�شعة 
ال�شيني���ة العاجي���ة لف���رتات طويل���ة قد 

يزي���د م���ن ن�شب���ة الإ�شاب���ة بال�شرطان، 
ولك���ن هذا ل يعني اأن الأ�شعة امل�شتخدمة 
يف عي���ادة الأٍ�شنان �شارة ويجب جتنبها. 
ب���ل اإنها اآمن���ة اإذا مت ا�شتخدامها بالقدر 
املنا�شب ولل�شرورة فقط. واملق�شود هنا 
ه���و التعر�س املفرط لاأ�شع���ة وذلك لأن 
تاأث���ر الأ�شع���ة العاجية ع���ادة ما يكون 
تراكميًا بالدرجة الأوىل والذي اإذا و�شل 

اإىل حد معن قد ي�شبب �شرطان الفم«.
فريو�س �لورم �حلليمي

ويع���د فرو�س ال���ورم احلليمي الب�شري
الت���ي  املعروف���ة  الأ�شب���اب  اأح���د   HPV
 cervical ت�شب���ب �شرط���ان عنق الرح���م
cancer، بح�شب درا�ش���ة اأمريكية، لكنه 
من املمك���ن اأي�شا اأن ي�شب���ب �شرطانًا يف 
اجل���زء العل���وي م���ن احلنج���رة، وتذكر 
الدرا�ش���ة اأن الأورام الت���ي حتمل فرو�س 
الورم احلليمي الب�شري الآن متثل اأغلبية 

الممارسات 
الجنسية 
الشاذة 

تتصدر قائمة 
األسباب 
المؤدية 
لإلصابة

قضية العدد
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بن ما ي�شم���ى »�شرطان الف���م والبلعوم« 
.»oropharyngeal cancer«

واإذا م���ا ا�شتمر هذا الجت���اه، فاإن هذا 
الن���وع من ال�شرطان الفموي �شي�شبح هو 
ال�شرط���ان الرئي�شي الذي ي�شببه فرو�س 
ال���ورم احلليم���ي الب�ش���ري يف الولي���ات 
املتحدة خال عقد م���ن الزمان، و�شوف 
يف���وق �شرط���ان الرح���م، ح�ش���ب باحثن 
من جامعة ولي���ة اأوهايو واملعهد الوطني 

لل�شرطان. 
ويع���د فرو�س الورم احلليم���ي الب�شري 
هو الع���دوى الأك���رث انت�شارًا الت���ي تنتقل 
عن طري���ق الت�ش���ال اجلن�ش���ي، تو�شح 
الدرا�ش���ات اأن اأج�ش���ام الن�ش���اء تقوم يف 
الع���ادة بالتخل����س م���ن الفرو����س م���ن 
عن���ق الرح���م ب�شرعة؛ واأن الع���دوى التي 
ت�شتم���ر ل�شنوات هي الت���ي ت�شكل خطورة 
الإ�شاب���ة بال�شرط���ان. ول اأح���د يدري ما 

اإذا كان فرو����س الورم احلليمي الب�شري 
الفم���وي يعمل بطريق���ة ال�شرطان نف�شها 

اأو بالطريقة ال�شائعة. 
ما�ش���رتز  غريغ���وري  الدكت���ور  وح���ذر 
م���ن »اجلمعي���ة الأمركية لعل���م الأورام 
ال�شري���ري« وطبي���ب الأورام بفي »مركز 
�شرطان غراهام هيلن« يف ولية دياوير 
قائ���ًا: »من غ���ر الوا�ش���ح م���ا اإذا كان 
اجلن����س الفموي ه���و الطريق���ة الوحيدة 

التي ينتقل من خالها هذا الفرو�س«.
ممار�سات �ساذة

بي���د اأن نتائ���ج درا�ش���ة فرن�شي���ة اأثبتت 
وجود �شل���ة بن ممار�ش���ة اجلن�س بالفم 
وك�شف���ت  �شرطاني���ة،  ب���اأورام  واإ�شابت���ه 
الدرا�شة عن دليل دامغ يثبت ال�شلة التي 
طاملا راودت العلماء �شكوك حول وجودها 
بن منو خايا �شرطانية بالفم واملمار�شة 
الت���ي يراها البع����س انتكا�شة يف الفطرة 

الشمة 
القاتلة 
والخمور 

والتدخين 
والتعرض 

للشمس وراء 
اإلصابة



22

الإن�شانية.
وراود العلم���اء �شكوك من���ذ زمن طويل 
حول وجود عاقة تربط انتقال الفرو�س 
امل�شبب ل�شرطان عن���ق الرحم واملعروف 
با�ش���م »اإت�س ب���ي يف«، و�شرطانات اأخرى 
مرتبط���ة مبمار�شات جن�شي���ة م�شتهجنة 
بالفط���رة مثل اجلن�س الفموي اأو حمرمة 

بالدين كاجلن�س ال�شرجي.
ونقل���ت جمل���ة »نيو�شينتي�ش���ت« العلمية 
املتخ�ش�ش���ة ع���ن الدرا�شة اإح���دى اأبرز 
نتائجها الت���ي كان مفاده���ا »اأن اجلن�س 
الفم���وي ميك���ن اأن ي���وؤدي اإىل �شرط���ان 
الف���م«، م�ش���رة اإىل اأن الدرا�شة اأجريت 
عل���ى ح���وايل ١6٠٠ مري����س م�شاب���ن 
ب�شرطان الفم يف اأوروبا وكندا واأ�شرتاليا 
وكوب���ا وال�ش���ودان، كم���ا عق���دت مقارنة 
بينهم وبن ١7٠٠ �شخ�س من الأ�شحاء. 
واكت�ش���ف الباحث���ون يف الوكالة الدولية 

لبحوث ال�شرطان مبدينة ليون الفرن�شية 
اأن ن�شب���ة وج���ود اأحد ف�شائ���ل الفرو�س 
احلليم���ي الب�ش���ري واملع���روف اخت�شار 
ب����«HPV” لدى املر�ش���ى الذين يعانون 
الف���م الذي���ن ميار�ش���ون  م���ن �شرط���ان 
اجلن�س الفم���وي، تفوق بثاث���ة اأ�شعاف 
ن�شبة وجوده���ا لدى غرهم من الذين ل 

ميار�شون نف�س املمار�شة اأثناء اجلن�س.
ونقل���ت املجل���ة العلمي���ة املرموق���ة عن 
ويدع���ى  الف�شي���ل  ه���ذا  اأن  الدرا�ش���ة 
“HPV16” غر موجود عند الأ�شحاء.

ف���اإن  الربيطاني���ة  املجل���ة  وبح�ش���ب 
الباحث���ن “يعتقدون اأن م����س الق�شيب 
وحل�س الفرج ميكن اأن ي�شيب املمار�شن 

باأورام يف الفم”.
ويقول رافيي���ل في�شيدي املتخ�ش�س يف 
امل�شاركن  الباحث���ن  واأحد  الفرو�ش���ات 
يف الدرا�ش���ة: اإن زم���اءه اأ�شبح���وا على 

اللجوء مبكرًا إلى 
طبيب األسنان 

حال ظهور 
نتوءات غريبة 

بالفم يسهم في 
نجاح العالج

قضية العدد
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قناعة اأن الدرا�شة التي و�شفها ب�”كبرة 
احلج���م” �شوف تقن���ع النا����س بنتائجها 

لأهميتها. 
�ل�سمة �لقاتلة

ف�ش���ل  مرف���ت  الدكت���ورة  واأ�شاف���ت 
ح�ش���ن جملي، اأخ�شائية يف جراحة الفم 
والفك���ن، باليم���ن، اأن ال�ش���رة الذاتي���ة 
ملر�ش���ى �شرطانات الفم تب���ن اأن غالبية 
املر�ش���ى يتعاط���ون ال�شم���ة، تل���ك املادة 

القاتلة » التي يجب و�شع خط حتتها.
واإن م���ادة ال�شم���ة التي ه���ي امل�شطلح 
م���ن  امل�شنوع���ة  امل���ادة  له���ذه  العام���ي 
التب���غ والتي تت�ش���كل م���ن النكوتن وهذه 
ج���رام  ن�شب���ة %5  عل���ى  امل���ادة حتت���وي 
وهي امل���ادة الفاعل���ة يف ال�شم���ة املهيجة 
للغ�ش���اء املخاط���ي الفموي وتوج���د مادة 
كربون���ات  م�شح���وق  يف  القلوي���ة  عالي���ة 
ال�ش���ودا املائي���ة ال���ذي حتتوي���ه ال�شم���ة 
وهذا امل�شحوق ي�شاع���د على امت�شا�شها 
ب�شرع���ة  املخاطي���ة  الأغ�شي���ة  بوا�شط���ة 
عالي���ة وتوجد امل���ادة القلوية عل���ى �شكل 
بل���ورات ملحي���ة وتعترب الآلية الت���ي ين�شاأ 
عنه���ا ال�شرط���ان وتكون نتيج���ة احتكاك 
هذه البل���ورات امللحية اأثناء عملية امل�شغ 
وا�شتخ���دام ال�شم���ة وا�شتقاله���ا، حي���ث 
توؤدي اإىل تهيج كيميائي للغ�شاء املخاطي 
وهذا يوؤدي اإىل وجود بقع بي�شاء يف مكان 
ا�شتعم���ال ال�شمة وتع���رف بالطاوة وهي 
مرحل���ة قبي���ل �شرطانية وعن���د ا�شتمرار 
عملية التخري�س على املدى الطويل يوؤدي 
اإىل حتويله���ا اإىل �شرط���ان الف���م، ولع���ل 
ارتف���اع ن�شب���ة امل�شاب���ن باأمرا�س الفم 
ال�شرطاني���ة هو م���ا دفعن���ي لأ�شف هذه 
املادة بالقاتلة، فهي توؤدي بحياة الإن�شان 
وماحظ اأنها تنت�شر بن النا�س من ذوي 

الدخل املحدود واملعوزين.
على طريق �ل�سفاء

وعل���ى طري���ق الع���اج والوقاي���ة يو�شي 
املخت�شون من ي�شعر بوجود طبقة �شميكة 
اأو �شلب���ة داخ���ل فم���ه ومل ت�ش���ف خ���ال 

اأ�شبوع���ن، با�شت�ش���ارة طبيب���ه اأو طبي���ب 
الأ�شنان.

»اإن اأول خ���ط عاج���ي هو اإ�ش���اح اأي 
�شبب مادي اأدى لظهورها مثل الحتكاك 
مع تركيب���ة اأ�شنان، واإذا كنت مدخنًا فاإن 
الطبي���ب �ش���وف ين�شح���ك بالتوقف عن 

التدخن .
وقد يحت���اج الأم���ر لأخذ عين���ة اأن�شجة 
لتحليلها باملخترب وذل���ك لهدف ا�شتبعاد 
احتمال وجود �شرط���ان يف الفم، فاإذا مت 
العث���ور عل���ى �شرط���ان، يج���ب ا�شتئ�شال 
ال���ورم جراحي���ًا على الف���ور حتت خمدر 

مو�شعي .
ا�شتخ���دام  اإىل  الطبي���ب  يلج���اأ  وق���د 
اأ�شع���ة اللي���زر الل���ن عل���ى الط���اوة يف 
اإىل  اأو  والب�شيط���ة  املتو�شط���ة  احل���الت 
العاج بالتربي���د لتجميد وحتطيم خايا 

ال�شرطان«.
ع���اج  »مفت���اح  خمت�ش���ون:  وي�شي���ف 
�شرط���ان الف���م ه���و الت�شخي����س املبكر. 
اأو  منطق���ة  وج���دت  اإذا  طبيب���ك  اأخ���رب 
نت���وءاآ اأو تقرحًا اأبي����س اللون ا�شتمر اأكرث 

م���ن اأ�شبوع���ن دون اأن ي���زول. وقد يقوم 
الطبي���ب با�شتئ�شال عينة م���ن الأن�شجة 

لفح�شها جمهريًا.
اأك���رث  ه���و  ال�شتئ�ش���ال اجلراح���ي  اإن 
اأ�ش���كال الع���اج انت�ش���ارًا، وق���د يلجاأ اإىل 
العاج الإ�شعاعي لقتل ما تبقى من خايا 
�شرطانية، كما اأن العاج الكيميائي مفيد 
اإذا اعتقد الطبيب اأن الورم قد انت�شر اإىل 

اأجزاء اأخرى من اجل�شم .
اأم���ا عن الوقاية فح���وايل 8% من جميع 
اأن���واع ال�شرطان تق���ع يف الف���م والل�شان، 
واأغلبه���ا ميكن الوقاية منه واأغلبها ميكن 

�شفاوؤه متامًا اإذا عولج مبكرًا.
ويو�شي العلماء باتباع اخلطوات التالية 
للم�شاعدة على الوقاية من �شرطان الفم:

- اأقلع عن التدخن وخا�شة الغليون.
- توقف عن م�شغ التبغ.

- امتن���ع عن امل�شروب���ات الكحولية لأنه 
خمر�س.

- اإ�شاح الأ�شن���ان املك�شورة اأو ال�شاذة 
و الرتكيب���ات ال�شني���ة اأو اأطق���م الأ�شنان 

ال�شيئة و�شوء اأطباق الأ�شنان.
- جتنب ع�س اخلد وال�شفة.

- عاج الفطريات مثل املبي�شات البي�س 
Candida albicans والفرو�ش���ات مثل 

الورم احلليمي اإن وجدت.
- التغذي���ة ال�شليمة والإكث���ار من تناول 
الفواك���ه واخل�ش���ار الطازج���ة )الق���رع، 
ال�شبانخ، اجلزر( ل�شمان احل�شول على 
فيتام���ن A ولأنها غنية مبانعات التاأك�شد 
والبيت���ا كاروت���ن- التقليل م���ن الأطعمة 

احلارة واملحتوية على التوابل.
- �ش���ع واقي���ًا لل�شفاه ) زب���دة كاكو( ذا 
معام���ل حماية م���ن ال�شم����س SPF ل يقل 

عن ١5.
- قم بزي���ارة طبيب الأ�شنان على الفور 
اإذا اكت�شف���ت وجود بقعة بي�ش���اء اأو ذات 
�شبغة غريب���ة اأو قرحة ل تلتئم بعد مرور 
اأ�شبوع���ن اأو نت���وء غر ع���ادي يف الفم اأو 

فوق ال�شفتن اأو الل�شان.

تناول 
الخضراوات 
والفواكه 

الغنية 
بمضادات 

األكسدة يحد 
من اإلصابة
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صحة أسنانك

الليزر وتطبيقاته في طب األسنان

�بتكار وتطوير طرق عالجية ت�سمن  ن�ساأة فن وعلم طب �لأ�سنان على حماولة  �لعلمي ومنذ  �لبحث  د�أب 
�أف�سل �لنتائج و�أكرثها ��ستمر�رية ومالءمة للمري�س و�لذي يعد ر�ساه عن �بت�سامته �أحد �أهم �أهد�ف طب 
�لأ�سنان، ول �أحب �إىل قلب �لطبيب من �أن يحقق هذ� �لهدف دون �أي �أمل للمري�س �أو باأقل مقد�ر ممكن منه.
وهنا برز �لليزر و��ستخد�ماته يف طب �لأ�سنان كاأحد �أهم �لو�سائل ملعاجلة �ملر�سى باأقل قدر ممكن من �لأمل 

وبدون �حلاجة للتخدير يف معظم �حلالت وبدون نزف، مما ي�سمن ر�حة للمري�س و�لطبيب. 

د. عالء �سلطان
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ب���داأت ق�ش���ة اللي���زر يف ط���ب الأ�شن���ان 
حوايل عام ١989 قادمًا من احلقل الطبي 
وبداأ ي�شتخدم يف تطبيقات تعتمد على نوع 

الليزر، ومن تلك الأنواع:
- لي���زر ذو منب���ع كري�شت���ايل �شلب ومنه 

الإيربيوم ليزر.
- ليزر ذو منبع غازي مثل ليزر غاز ثاين 

اأك�شيد الكربون.
- ليزر ذو منبع ثنائي ويدعى ليزر ديود.

ولتل���ك الأن���واع تطبيقات متع���ددة تغني 
الطبيب عن ا�شتخ���دام امل�شرط اجلراحي 
حين���ًا، وقد تغنيه ع���ن ا�شتخدام اأداة حفر 
الأ�شن���ان حين���ًا اآخ���ر حي���ث اأن تطبيق���ات 
الليزر تتنوع بتنوع الأجهزة املتوفرة ونوعية 
الليزر امل�شتخ���دم والن�شيج الذي ن�شتهدفه 
يف املعاجل���ة. وم���ن تطبيقات اللي���زر على 

على الن�شج الرخوة كاللثة:
- قطع اللثة اجلراحي .

- اإيقاف النزف.
- تطبيق���ات عل���ى التقرح���ات الفموي���ة 
وبع�س الآفات والبقع مثل احلمو )القاع(.

- متابعة وامل�شاعدة على عاج التهابات 
اللثة والن�شج حول الأ�شنان.

- تطبيق���ات يف امل���داواة اللبي���ة وع���اج 
الع�شب وبرت اللب عند الأطفال.
- تطبيقات جتميلية على اللثة.

- حتري���ر جل���ام الل�شان واإزال���ة الزوائد 
الن�شيجية.

- اإزال���ة �شخامات اللثة التي حت�شل بعد 
املعاجلات التقوميية.

- اأخذ خزعات ن�شيجية
اإىل  الباحث���ن  بع����س  اأ�ش���ار  كم���ا 
ا�شتخدامات الليزر يف اإزالة ت�شبغات اللثة 

وتفتيح لونها.
اأم���ا على ن�شج الف���م ال�شلب���ة كالأ�شنان 
والعظ���م ف���اإن الليزر ميل���ك تاأث���رًا هاماً، 
حيث ب���ات ي�شتخ���دم بديًا ع���ن الطريقة 
التقليدي���ة يف حف���ر الأ�شن���ان يف كثر من 
احلالت، ومن اأهم تطبيقاته على الأ�شنان 

والعظم:
- حت�شر الأ�شنان قبل ح�شوها.

- عاج ح�شا�شية الأ�شنان.
- قط���ع ذروة اجل���ذر يف �شي���اق ع���اج 

الع�شب والآفات حول الأ�شنان.
- تطبيق���ات جراحية على العظام خال 

العمليات التي تتطلب ذلك.
ومع تطور العل���م وتراكم الدرا�شات على 
التطبيقات املختلفة لليزر تو�شل الباحثون 
اإىل تطبيق���ات حديثة ي�شتخدم فيها الليزر 
مثل تبيي����س الأ�شنان وع���اج اآلم الراأ�س 
ومف�ش���ل الف���ك وت�شن���ج ع�ش���ات الوجه 
فيم���ا ب���ات يع���رف الي���وم با�ش���م الع���اج 
وال���ذي  املنخف�ش���ة  الطاق���ة  ذو  باللي���زر 
ميك���ن الطبيب من تخفي���ف اأعرا�س الأمل 
وعاجها وت�شريع �شفاء الن�شج با�شتخدام 
طاقة اللي���زر والذي ه���و يف الأ�شا�س �شوء 
ي�شقط���ه الطبي���ب عل���ى املنطق���ة امل�شابة 
فتب���داأ بال�شتجاب���ة وب�شرع���ة ويخف فيها 
الأمل. وق���د عرف عن القدم���اء ومنذ اأيام 
حمورابي والإغريق اإميانهم بطاقة ال�شوء 
وقدراتها ال�شت�شفائية وهذا ما اأثبته العلم 

احلديث.
ولأن الليزر يوق���ف النزف خال تطبيقه 
ويوق���ف نهاي���ات الأع�شاب ع���ن ا�شتقبال 
اإ�ش���ارات الأمل بالإ�شافة اإىل تاأثره القاتل 

للبكتري���ا ف���اإن م�ش���اكل الت���ورم والوذمة 
واللتهاب بعد اجلراح���ات تكون اأقل �شدة 

بعد ا�شتخدامه.
ويع���د تاأثر �شوء الليزر احلراري طريقة 
م���ع  ا�شتخدامه���ا  ميك���ن  اآمن���ة  عاجي���ة 
الأطف���ال والكب���ار واحلوامل كم���ا ل توؤدي 
اإىل م�شاكل عند املر�شى الذين ي�شتعملون 
اأجه���زة نظم خطى القل���ب. وهنا علينا اأن 
مني���ز بن اللي���زر وغره من اأن���واع ال�شوء 
كال�ش���وء  الأ�شن���ان  ط���ب  يف  امل�شتخدم���ة 
الأزرق مث���ًا والذي ي�شتخ���دم يف ح�شوات 
الأ�شن���ان والتبيي����س وه���و ن���وع اآخ���ر م���ن 
ال�شوء املرئي ولي�س نوعًا من اأنواع الليزر.

الإح�شائي���ة  املتابع���ة  اأو�شح���ت  وق���د 
لتطبيقات الليزر اأن املر�شى باتوا يف�شلون 
اأن ي�شتخ���دم طبيبهم الليزر يف حال اأمكن 
ذل���ك، ومن من���ا �شرف�س جل�ش���ة معاجلة 
عن���د طبي���ب الأ�شنان دون اإب���رة التخدير، 
ودون �ش���وت اأداة احلفر ودون نزف وباأقل 
اأمل ممك���ن بعد انته���اء املعاجلة وخالها. 
وعلينا اأن نتذكر دومًا اأن درهم وقاية خر 

من قنطار عاج �شواء بالليزر اأو بغره.
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و�ل�سهرية  �لعلمية  �ل��ل��ق��اء�ت  �أ. 
للجمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان:

- �لريا�س )�للقاء�ت �ل�سهرية(:
تخ�س�ض  يف  �سهري  علمي  لقاء  • عقد 
اإ���س��الح الأ���س��ن��ان وزراع����ة الأ���س��ن��ان يوم 
الأحد 27 حمرم 1432ه� املوافق 2 يناير 
2011م  بفندق �سرياتون – الريا�ض. د. 

ي�سرى اجلزائري، د. خليل العي�سى. 
الأحد  يوم  �سهري  علمي  لقاء  •  عقد 
25 ربيع الأول 1432ه� املوافق 28 فرباير 
2011م  بفندق �سرياتون – الريا�ض. يف 
تخ�س�ض عالج جذور وع�سب الأ�سنان. 

د. اأحمد القحطاين. 
تخ�س�ض  يف  �سهري  علمي  لقاء  • عقد 
تقومي الأ�سنان يوم الأحد 25 ذو القعدة 
1432ه� املوافق 23 اأكتوبر 2011م بفندق 
�سرياتون الريا�ض. د. اإبراهيم العا�سم، 

د. عبداهلل الدري�ض. 
لقاء علمي �سهري يف تخ�س�ض  عقد   •
زراع���ة الأ���س��ن��ان وط��ب اأ���س��ن��ان الأط��ف��ال 
ي����وم الأح�����د 2 حم����رم 1433ه������� امل��واف��ق 
���س��ريات��ون  ب��ف��ن��دق  2011م  ن��وف��م��رب   27
ال��ري��ا���ض. د. خ��ال��د احل���م���دان، د. عمر 

باوزير. 
لقاء علمي �سهري يف تخ�س�ض  عقد   •
زراع���ة الأ���س��ن��ان وع���الج ج���ذور وع�سب 
الأ���س��ن��ان ي��وم الأح���د 30 حم��رم 1433ه��� 
ب��ف��ن��دق  2011م  دي�����س��م��رب   25 امل����واف����ق 
�سرياتون الريا�ض. د. اأروى ال�سيد، اأ.د. 

عبداحلميد �سعد. 
- �لريا�س )�للقاء�ت �لعلمية(:

اإ�سالح  لقاء علمي يف تخ�س�ض  • عقد 
يوم   3M �سركة  م��ع  بالتعاون  الأ���س��ن��ان 
الأح����د 1 رب��ي��ع ال��ث��اين 1432ه����� امل��واف��ق 
اإن  ه��ول��ي��داي  ب��ف��ن��دق  2011م  م��ار���ض   6

الريا�ض. د. اإ�سالم عي�سى. 
زراعة  تخ�س�ض  يف  عمل  ور�سة  • عقد 

الأ���س��ن��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ر���س��ي اأب��ح��اث 
العظمي  والن����دم����اج  الأ����س���ن���ان  زراع�����ة 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود ي����وم الأح�����د 29 
رب��ي��ع ال��ث��اين 1432ه����� امل��واف��ق 3 اأب��ري��ل 
بكلية  ال�سخ�سيات  كبار  بقاعة  2011م 
ط���ب الأ����س���ن���ان ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود 

بالدرعية.اأ.د. جون جان�سن. 
يف ت��خ�����س�����ض اإ���س��الح  ك���ور����ض  • ع��ق��د 
 3M الأ����س���ن���ان ب���ال���ت���ع���اون م���ع ���س��رك��ة
ي��وم الأرب��ع��اء 2 جمادى الأوىل 1432ه��� 
املوافق 6 اأبريل 2011م بقاعة املحا�سرات 
بالريا�ض.  الطبية  �سعود  امللك  مبدينة 

د. منال �سرية. 
ل��ق��اء ع��ل��م��ي ���س��ه��ري ب��ال��ت��ع��اون  • ع��ق��د 
 6 الث��ن��ني  ي��وم  �سن�سوداين  �سركة  م��ع  
9 مايو  امل��واف��ق  الثاين 1432ه����  جمادى 
يف  ال��ري��ا���ض.  ���س��ريات��ون  بفندق  2011م 
 Dr. Leonard J. .تخ�س�ض عالج اللثة

 .Litkowski
ور�سة عمل يف تخ�س�ض اإ�سالح  • عقد 
وجتميل الأ���س��ن��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح��دة 
الأ���س��ن��ان  ط��ب  بكلية  امل�ستمر  التعليم 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ي���وم اخل��م��ي�����ض 9 
جمادى الثاين 1432ه��� املوافق 12 مايو 

 .Dr. Eduardo Mahn .2011م
اإ�سالح  لقاء علمي يف تخ�س�ض  • عقد 
يوم   3M �سركة  مع  بالتعاون  الأ�سنان 
امل��واف��ق 11  الث��ن��ني 10 �سعبان 1432ه���� 
هوليداي  املنهل  بفندق  2011م   يوليو 

اإن – الريا�ض. 
لقاء علمي يف تخ�س�ض اإ�سالح  • عقد 
�سركة  م��ع  بالتعاون  الأ���س��ن��ان  وجتميل 
1433ه����  حم���رم   5 الأرب���ع���اء  ي���وم   3M
ب��ف��ن��دق  2011م  ن���وف���م���رب   30 امل����واف����ق 
هوليداي اإن الق�سر – الريا�ض.، د. زياد 
 Dr. Krzysztof .سالمه، د. �سامر عواد�

.Gonczowski

طب  تخ�س�ض  يف  علمي  لقاء  عقد   •
اأ���س��ن��ان الأط���ف���ال ي���وم الأح����د 9 حم��رم 
1433ه��� املوافق 4 دي�سمرب 2011م بكلية 
Dr. Jung- ب��ال��درع��ي��ة.  الأ���س��ن��ان  ط��ب 

 .Wei Chen
 Mastering “ عقد ور�سة عمل بعنوان •
اخلمي�ض  Dental Photography”يوم 
دي�سمرب   8 امل���واف���ق  1433ه������  13 حم���رم 
2011م بكلية طب الأ�سنان بالدرعية. د. 

حممد يا�سر الطباع. 
-  جدة )�للقاء�ت �ل�سهرية(:

ال�سبت  ي��وم  �سهري  علمي  لقاء  عقد   •
ي��ن��اي��ر   15 امل����واف����ق  ���س��ف��ر 1432ه��������   11
جدة.   - انرتكونتيننتال  بفندق  2011م 
يف تخ�س�ض طب اأ�سنان الأطفال وعالج 

اللثة. د. عماد البدوي، د. ريان كيال. 
يوم  وذل���ك  �سهري  علمي  ل��ق��اء  عقد   •
ال�سبت 16 ربيع الأول 1432ه� املوافق 19 
فرباير2011م بفندق انرتكونتيننتال – 
ال�سنية،  ال�ستعا�سة  تخ�س�ض  يف  ج��دة. 
ع��الج اللثة وزراع���ة الأ���س��ن��ان. د. ط��ارق 
د. هاين  ال��غ��ام��دي،  د. علي  ال��روي��ح��ي، 

نيازي. 
الأحد  يوم  �سهري  علمي  لقاء  عقد   •
15 ربيع الثاين 1432ه� املوافق 20 مار�ض 
2011م بفندق انرتكونتيننال – جدة. يف 
الأ�سنان  وع�سب  ج��ذور  عالج  تخ�س�ض 
وج��راح��ة ال��وج��ه وال��ف��ك��ني. د. حم�سن 

داغ�ستاين، د. �سالح الغبان. 
الأح��د  ي��وم  �سهري  علمي  لقاء  عقد   •
امل��واف��ق 17  13 ج��م��ادى الأوىل 1432ه����� 
انرتكونتيننال  ب��ف��ن��دق  2011م  اأب���ري���ل 
الأ�سنان  تقومي  تخ�س�ض  يف  ج��دة.   –
وال�ستعا�سة ال�سنية . د. اأحمد بخاري، 

د. اأمين جوهر. 
علمي �سهري يوم الأحد  لقاء  عقد    •
ي��ون��ي��و   19 امل����واف����ق  رج����ب 1432ه��������   17
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جدة.   – انرتكونتيننال  بفندق  2011م 
الأ�سنان  وجتميل  اإ���س��الح  تخ�س�ض  يف 
وال�ستعا�سة ال�سنية. د. هالل �سنبل، د. 

�سعد احلربي. 
علمي �سهري يوم الأحد  لقاء  عقد    •
�سبتمرب  امل��واف��ق 18  ���س��وال 1432ه�����   20
ج��دة.  انرتكونتيننال–  بفندق  2011م 
وال�ستعا�سة  ال��ف��م  اأ���س��ع��ة  تخ�س�ض  يف 
حم��م��د  د.  خ������ان،  ع���م���اد  د.  ال�������س���ن���ي���ة. 

باحن�سل. 
�سهري يف تخ�س�ض  علمي  لقاء  • عقد 
الأطفال  اأ�سنان  وط��ب  الأ�سنان  اإ�سالح 
يوم الأحد 25 ذو القعدة 1432ه� املوافق 
23 اأكتوبر 2011م بفندق انرتكونتيننتال 
�سمر  د.  ح��ي��م��د،  اأب�����و  ط�����ارق  د.  ج�����دة. 

عالقي. 
لقاء علمي �سهري يف تخ�س�ض  عقد   •
اأم���را����ض ال��ف��م وت���ق���ومي الأ����س���ن���ان ي��وم 
الأحد 24 ذو احلجة 1432ه��� املوافق 20 
انرتكونتيننتال   بفندق  2011م  نوفمرب 

جدة. د. �سحر بخاري، د. زهري بخ�ض. 
لقاء علمي �سهري يف تخ�س�ض  عقد   •
عالج اللثة واإ�سالح الأ�سنان يوم الأحد 
امل��واف��ق 18 دي�سمرب  23 حم��رم 1433ه���� 
2011م بفندق انرتكونتيننتال  جدة. د. 

ريان كيال، د. م�ساري العتيبي. 
- جدة )�للقاء�ت �لعلمية(:

كلية  مع  بالتعاون  علمي  لقاء  •  عقد 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الأ�سنان  طب 
ي����وم الأح�����د 15 رب���ي���ع ال���ث���اين 1432ه������ 
طب  بكلية  2011م  م��ار���ض   20 امل���واف���ق 
عبدالعزيز–  امل��ل��ك  بجامعة  الأ���س��ن��ان 

 .Dr. Peter Anthony Mossey.جدة
زراع����ة  ت��خ�����س�����ض  يف  ك���ور����ض  • ع��ق��د 
3M وذلك  الأ�سنان بالتعاون مع �سركة 
ي��وم الأرب��ع��اء 20 رج��ب 1432ه���� امل��واف��ق 
22 يونيو 2011م  بفندق رادي�سون �سا�ض 
د. ول��ي��د الب��ي��اري، د. اإ���س��الم  – ج���دة. 

عي�سى. 
يف تخ�س�ض اإ�سالح  علمي  لقاء  • عقد 

�سركة  م��ع  بالتعاون  الأ���س��ن��ان  وجتميل 
3M يوم الثنني 3 حمرم 1433ه� املوافق  
رادي�����س��ون  ب��ف��ن��دق  2011م  ن��وف��م��رب   28
�سا�ض – جدة. د. زياد �سالمه، د. �سامر 

.Dr. Krzysztof Gonczowski .عواد
-  �لدمام )�للقاء�ت �ل�سهرية(:

يف تخ�س�ض  �سهري  علمي  لقاء  عقد   •
عالج اللثة وزراعة الأ�سنان يوم الثالثاء 
19 ربيع الأول 1432ه� املوافق 22 فرباير 
ب��ك��ل��ي��ة طب  امل��ح��ا���س��رات  ب��ق��اع��ة  2011م 
الأ����س���ن���ان – ج��ام��ع��ة ال���دم���ام. د. خ��ال��د 

ال�سويحي، د. او�ض الرجيعي. 2 �ساعة.
تخ�س�ض  يف  �سهري  علمي  لقاء  • عقد 
ط��ب اأ���س��ن��ان الأط��ف��ال وت��ق��ومي الأ���س��ن��ان 
ي���وم ال��ث��الث��اء 24 رب��ي��ع ال��ث��اين 1432ه���� 
بقاعة  وذل���ك  2011م  م��ار���ض   29 امل��واف��ق 
املحا�سرات بكلية طب الأ�سنان – جامعة 
ال����دم����ام. د. حم��م��د دح�����الن، د. ع��ف��اف 

دحالن. 
�سهري يف تخ�س�ض  علمي  لقاء  عقد   •
الثالثاء 22 جمادى  يوم  الأ�سنان  زراع��ة 
2011م  ابريل   26 املوافق  1432ه���  الأوىل 
وذل�����ك ب��ق��اع��ة امل���ح���ا����س���رات ب��ك��ل��ي��ة طب 
الأ���س��ن��ان – ج��ام��ع��ة ال���دم���ام. د. حممد 

العجمي، د. حممد ع�سريي. 
تخ�س�ض  يف  �سهري  علمي  لقاء  • عقد 
ط����ب اأ����س���ن���ان الأط�����ف�����ال، ع�����الج ع�����س��ب 

وجذور الأ�سنان يوم الثالثاء 28 جمادى 
امل��واف��ق 31 مايو 2011م  ال��ث��اين 1432ه���� 
الأ���س��ن��ان  ط��ب  بكلية  امل��ح��ا���س��رات  بقاعة 
الدمام. د. با�سل اخل�سراء، د.  – جامعة 

اإعجاز �ساهد. 
�سهري يف تخ�س�ض  علمي  لقاء  عقد   •
جراحة الوجه والفكني وتقومي الأ�سنان 
ي��وم ال��ث��الث��اء 26 رج��ب 1432ه����� امل��واف��ق 
امل��ح��ا���س��رات  ب��ق��اع��ة  2011م  ي��ون��ي��و    28
ال��دم��ام.  – جامعة  الأ���س��ن��ان  بكلية ط��ب 
اأب��و  حممد  د.  ك��اف��ارودي،  عبداملجيد  د. 

القا�سم. 
تخ�س�ض  يف  �سهري  علمي  لقاء  • عقد 
ع��الج ع�سب وج���ذور الأ���س��ن��ان، اإ���س��الح 
ال��ق��ع��دة  ال��ث��الث��اء 27 ذو  ي���وم  الأ����س���ن���ان 
1432ه� املوافق 25  اأكتوبر 2011م بقاعة 
املحا�سرات بكلية طب الأ�سنان – جامعة 
اأح��م��د  د.  ����س���اه���د،  اع���ج���از  د.  ال����دم����ام. 

مداراتي. 
تخ�س�ض  يف  �سهري  علمي  لقاء  عقد   •
ط���ب اأ���س��ن��ان الأط���ف���ال ي���وم ال��ث��الث��اء 4 
حمرم 1433ه� املوافق 29 نوفمرب 2011م 
 Dr. .بكلية طب الأ�سنان بجامعة الدمام

.Jung-Wei Chen
ق�سم  م��ع  بالتعاون  عمل  ور���س��ة  عقد   •
ال��ع��ل��وم ال��وق��ائ��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان 
اأ�سنان  الدمام يف تخ�س�ض طب  بجامعة 
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الأطفال يوم اخلمي�ض 20 حمرم 1433ه� 
طب  بكلية  2011م  دي�سمرب   15 امل��واف��ق 
Dr. Jung- ال��دم��ام.  بجامعة  الأ���س��ن��ان 

 .Wei Chen
تخ�س�ض  يف  �سهري  علمي  لقاء  • عقد 
جتميل الأ�سنان وعالج اللثة يوم الثالثاء 
2 �سفر1433ه� املوافق 27 دي�سمرب 2011م 
د.  ال��دم��ام.  بجامعة  الأ�سنان  طب  بكلية 

ر�سا ال�سيخ، د. عفاف تواتي. 
-  اخلرب، الدمام )اللقاءات العلمية(:

لقاء علمي بالتعاون مع  �سركة  عقد   •
�سن�سوداين يوم الأربعاء 8 جمادى الثاين 
بفندق  2011م  مايو   11 امل��واف��ق  1432ه���� 
ع��الج  تخ�س�ض  يف  ال���دم���ام.  ���س��ريات��ون 

 .Dr. Leonard J. Litkowski .اللثة
اإ�سالح  علمي يف تخ�س�ض  لقاء  عقد   •
وجت��م��ي��ل الأ���س��ن��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركة 
ال���ث���الث���اء 4 حم����رم 1433ه������  ي����وم   3M
املوافق  29 نوفمرب 2011م بفندق جولدن 
 Dr. ا�سالم عي�سى.  – اخلرب. د.  توليب 

.Krzysztof Gonczowski
-  تبوك :

جراحة  تخ�س�ض  يف  علمي  لقاء  • عقد 
الوجه والفكني يوم الأربعاء 23 جمادى 
2011م  اأبريل   27 املوافق  1432ه���  الأوىل 
ب��ال��ق��اع��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب���رك���ز ال��ت��دري��ب 
وامل����وؤمت����رات ال��ت��اب��ع ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
د.  ت��ب��وك.  مبنطقة  ال�سحية  ل��ل�����س��وؤون 

حامد البارقي. 
يف تخ�س�ض جراحة  عمل  ور�سة  • عقد 
الوجه والفكني يوم اخلمي�ض 24 جمادى 
2011م  اأبريل   28 املوافق  1432ه���  الأوىل 
ب��ال��ق��اع��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب���رك���ز ال��ت��دري��ب 
وامل����وؤمت����رات ال��ت��اب��ع ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
د.  ت��ب��وك.  مبنطقة  ال�سحية  ل��ل�����س��وؤون 

حامد البارقي. 
ا�سالح  تخ�س�ض  يف  علمي  لقاء  • عقد 
وجت��م��ي��ل الأ����س���ن���ان وج���راح���ة ال��ف��م ي��وم 
الأربعاء 8 جمادى الآخرة 1432ه� املوافق 
11 مايو 2011م بالقاعة الرئي�سية مبركز 

للمديرية  التابع  وامل���وؤمت���رات  ال��ت��دري��ب 
العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة تبوك. 

د. طالل القنيعان، د. عرفان �ساه.  
ع��ق��د ور���س��ة ع��م��ل يف تخ�س�ض طب    •
الأ�سنان التجميلي يوم الأربعاء  6 رجب 
بالقاعة  2011م  يونيو   8 املوافق  1432ه��� 
وامل��وؤمت��رات  ال��ت��دري��ب  مبركز  الرئي�سية 
التابع للمديرية العامة لل�سئون ال�سحية 

مبنطقة تبوك. د. عديلة قطان. 
- �ملدينة �ملنورة:

تخ�س�ض  اإ�سالح  يف  علمي  لقاء  • عقد 
الأ�����س����ن����ان، ج����راح����ة ال����وج����ه وال���ف���ك���ني، 
املف�سل  ال��وج��ه وا���س��ط��راب��ات  اآلم  ع��الج 
ال�����س��دغ��ي ي����وم اخل��م��ي�����ض 24 ج��م��ادى 
2011م   اأبريل   28 املوافق  1432ه���  الأوىل 
الإميان(–  )دار  انرتكونتيننتال  بفندق 
املدينة املنورة. د. عبدالعزيز اجلهني، د. 

�سالح الغبان، د. حممد احلارثي. 
طب  تخ�س�ض  يف  ع��ل��م��ي  ل��ق��اء  ع��ق��د   •
اأ���س��ن��ان الأط���ف���ال، زراع���ة الأ���س��ن��ان، طب 
�سوال   24 ي��وم اخلمي�ض  الأط��ف��ال  اأ�سنان 
1432ه� املوافق 22 �سبتمرب2011م  بفندق 
الإميان(– املدينة  )دار  انرتكونتيننتال 
املنورة. د. اأحمد طراوه، د. �سوزان بنجر، 

د. اأن�ض �سابرا. 
اأمرا�ض  تخ�س�ض  علمي يف  لقاء  • عقد 
ال��ف��م، ع���الج ع�����س��ب وج����ذور الأ���س��ن��ان ، 
ع����الج ال��ل��ث��ة ي����وم اخل��م��ي�����ض 27 حم��رم 
2011م  دي�����س��م��رب   22 امل����واف����ق  1433ه�������� 
د.  امل���ن���ورة.  – امل��دي��ن��ة  ب��ف��ن��دق موفنبك 
وائل �سويلم، د. مثنى الرحبي ، د. ه�سام 

ال�سرمان.. 
- مكة �ملكرمة:

اإ�سالح  لقاء علمي يف تخ�س�ض  •  عقد 
الأ����س���ن���ان  واأ����س���ع���ة ال���ف���م ي����وم ال��ث��الث��اء 
ي��ن��اي��ر   18 امل����واف����ق  1432ه���������  ���س��ف��ر   14
– مكة. د.  ك��ورال  2011م بفندق جراند 

عبدالعزيز اجلهني، د. عماد خان. 
عالج  تخ�س�ض  يف  علمي  لقاء  •  عقد 
ع�سب وجذور الأ�سنان و عالج اللثة يوم 

املوافق  الثاين 1432ه���  الثالثاء 17 ربيع 
22 مار�ض 2011م بفندق جراند كورال - 

مكة. د. عبداهلل العويف، د. ريان كيال.
تخ�س�ض اأحياء  يف  علمي  لقاء  •  عقد 
الفم وعالج ع�سب وج��ذور الأ�سنان يوم 
1432ه������  الأوىل  ج���م���ادى   15 ال���ث���الث���اء 
جراند  بفندق  2011م  ابريل   19 امل��واف��ق 
كورال - مكة. د. ناديه احلازمي، د. اأمين 

مندورة. 
• عقد لقاء علمي يف تخ�س�ض جتميل   
 22 الثالثاء  يوم  اللثة  وع��الج  الالأ�سنان 
�سوال 1432ه� املوافق 20 �سبتمرب 2011م 
د. هالل  م��ك��ة.   - ك���ورال  بفندق ج��ران��د 

�سنبل، د. �سليمان ميمني. 
يف تخ�س�ض جراحة  علمي  لقاء  • عقد 
ال�سنية  وال���س��ت��ع��ا���س��ة  وال��ف��ك��ني  ال��وج��ه 
ي���وم ال��ث��الث��اء 4 حم���رم 1433ه����� امل��واف��ق 
29 نوفمرب 2011م بفندق جراند كورال 
حممد  د.  ال��ث��ب��ي��ت��ي،  ي��ا���س��ر  د.  م���ك���ة.   -

باحن�سل. 
اإ�سالح  يف تخ�س�ض  علمي  لقاء  عقد   •
الأ���س��ن��ان ي��وم ال��ث��الث��اء 2 �سفر 1433ه���� 
املوافق 27 دي�سمرب 2011م بفندق جراند 
د. حمزة  ف��را���ض علم،  د.  - مكة.  ك���ورال 

ال�سريف. 
- �لطائف: 

الأرب���ع���اء 25  ي���وم  ع��ل��م��ي  ل��ق��اء  • ع��ق��د 
رب��ي��ع ال��ث��اين 1432ه����� امل��واف��ق 30 مار�ض 
الطائف.  انرتكونتيننتال  بفندق  2011م 
اآلم  عالج  الأ�سنان،  اإ�سالح  تخ�س�ض  يف 
الوجه وا�سطرابات املف�سل ال�سدغي. د. 
م�ساري العتيبي، د. عبدالعزيز اجلهني، 

د. حممد احلارثي. 
عالج  تخ�س�ض  يف  علمي  لقاء  عقد   •
ع�سب وج���ذور الأ���س��ن��ان ي��وم الأرب��ع��اء 5 
حمرم 1433ه� املوافق 30 نوفمرب 2011م 
خالد  اأ.د.  الطائف.  مريديان–  بفندق 

بالطو، اأ.د. رجب �سيف.
القريات:

عالج  تخ�س�ض  يف  علمي  لقاء  عقد   •
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ع�سب وج��ذور الأ�سنان يوم الأرب��ع��اء 25 
رب��ي��ع ال��ث��اين 1432ه����� امل��واف��ق 30 مار�ض 
بالقريات.  الأ���س��ن��ان  ط��ب  مبركز  2011م 
اأ.د. �سعد النزهان، د. اأحمد القحطاين. 

6 �ساعات
تخ�س�ض اإ�سالح  يف  علمي  لقاء  • عقد 
الأ���س��ن��ان ي���وم الأرب���ع���اء 3 ���س��ف��ر1433ه��� 
طب  مبركز  2011م  دي�سمرب   28 امل��واف��ق 

الأ�سنان بالقريات. د. طالل العنزي. 
- جاز�ن:

عالج  تخ�س�ض  يف  علمي  لقاء  عقد   •
ع�سب وج��ذور ال�سنان يوم الأرب��ع��اء 18 
رب��ي��ع ال��ث��اين 1432ه����� امل��واف��ق 23 مار�ض 
د.  ب��ج��ازان.  الأ�سنان  2011م مبركز طب 
العطا�ض.  ح�سني  د.  القحطاين،  اأح��م��د 

6 �ساعات
لأط��ب��اء  ع�����س��ر  ال�����س��اب��ع  ال��ل��ق��اء  • ع��ق��د 
وف���ن���ي���ي الأ�����س����ن����ان مب��ن��ط��ق��ة ج�������ازان يف 
تخ�س�ض ا�سالح الأ�سنان يوم الأربعاء 26 
حمرم 1433ه� املوافق 21 دي�سمرب 2011م 
فهد  امللك  مب�ست�سفى  امل��وؤمت��رات  بقاعة 
املركزي بجازان. د. عبدالعزيز الزيلعي، 

د. خالد طبيقي، اأ. مو�سى الفيفي. 
- �لباحة:

مركز  مع  بالتعاون  عمل  ور�سة  • عقد 
بالباحة يف تخ�س�ض عالج  الأ���س��ان  طب 
اخلمي�ض  ي���وم  الأ���س��ن��ان  وج����ذور  ع�سب 
امل��واف��ق 3 مار�ض  الأول 1432ه����  28 ربيع 
د.  بالباحة.  الأ�سنان  2011م مبركز طب 

ابراهيم الكامل. 8 �ساعات
ع��م��ل يف تخ�س�ض طب  ور���س��ة  ع��ق��د   •
�سعبان  الأطفال يوم اخلمي�ض 20  اأ�سنان 
2011م مبركز  يوليو   21 املوافق  1432ه��� 
ث��اق��ب  اأ.د.  ال���ب���اح���ة.  يف  الأ����س���ن���ان  ط���ب 

ال�سعالن. 
- �أبها: 

يف تخ�س�ض زراعة  عمل  ور�سة  • عقد 
الأ����س���ن���ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة ب�سري 
�سكيب يوم اخلمي�ض 16 جمادى الثاين 
1432ه��� املوافق 19 مايو 2011م بفندق 

ق�سر اأبها.  د. بدر الدين بحرو. 
بالتعاون مع كلية  علمي  لقاء  •  عقد 
طب الأ�سنان بجامعة امللك خالد باأبها 
والفكني  ال��وج��ه  ج��راح��ة  تخ�س�ض  يف 
يوم الثنني  17 حمرم 1433ه��� املوافق 
12 دي�سمرب 2011م بكلية طب الأ�سنان 
بجامعة امللك خالد باأبها. د. زاهر كوتا. 
كلية  مع  بالتعاون  علمي  لقاء  • عقد 
ط���ب الأ����س���ن���ان ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
يوم  الأ�سنان  اإ�سالح  باأبها يف تخ�س�ض 
الث���ن���ني  1 ���س��ف��ر 1433ه������ امل���واف���ق 26 
الأ���س��ن��ان  ط��ب  بكلية  2011م   دي�سمرب 
�سهيل  د.  ب��اأب��ه��ا.  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة 

منظور. 
- حائل:

مع  ب���ال���ت���ع���اون  ع��ل��م��ي  ل���ق���اء  • ع��ق��د 
ح��ائ��ل  مب��ن��ط��ق��ة  الأ����س���ن���ان  ط���ب  اإدارة 
يف ت��خ�����س�����ض زراع�����ة الأ����س���ن���ان وع���الج 
ال��ل��ث��ة، ع���الج ع�سب وج����ذور الأ���س��ن��ان 
الثاين 1432ه�  الأربعاء 22جمادى  يوم 
خ��ال��د  د.  2011م.  م���اي���و   25 امل����واف����ق 
اأحمد  العبيداء، د.  الزومان، د. حممد 

ال�سليمان.  
مع  ب���ال���ت���ع���اون  ع��م��ل  ور����س���ة  • ع��ق��د 
الأ���س��ن��ان مبنطقة ح��ائ��ل يف  اإدارة ط��ب 
تخ�س�ض عالج ع�سب وجذور الأ�سنان 
يوم اخلمي�ض 23 جمادى الثاين 1432ه� 
حممد  د.  2011م.  م���اي���و   26 امل���واف���ق 

العبيداء. 
- جنر�ن: 

زراعة  تخ�س�ض  يف  عمل  ور�سة  • عقد 
الأ����س���ن���ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة ب�سري 
الثاين  رب��ي��ع   12 اخلمي�ض  ي��وم  �سكيب 
1432ه� املوافق 17مار�ض 2011م بفندق 
بدرالدين  د.  – جن��ران.  اإن  هوليداي 

بحرو. 
ب. �أن�سطة �لأندية �لعلمية :-

للتعوي�سات  �ل�سعودي  �ل��ن��ادي   -
�ل�سنية وزر�عة �لأ�سنان:

 17 الأح�����د  ي���وم  ع��ل��م��ي  ل��ق��اء  • ع��ق��د 

املوافق 19 يونيو 2011م   رجب 1432ه��� 
– الريا�ض. د. خليل  بفندق �سرياتون 

العي�سى، د. عبداهلل الكريدي�ض. 
لتقنية  �ل�����س��ع��ودي  �ل���ن���ادي   -

�لأ�سنان:
• ع��ق��د ور����س���ة ع��م��ل ي���وم ال�����س��ب��ت 2 
رجب 1432ه� املوافق 4 يونيو 2011م 
امللك  جامعة   – الأ�سنان  طب  بكلية 
عبدالعزيز – جدة. اأ. حممد اإح�سان. 
 4 الث��ن��ني  ي��وم  عمل  ور���س��ة  • عقد 
رجب 1432ه� املوافق 6 يونيو 2011م 
ب��ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان ب��ال��درع��ي��ة – 

الريا�ض. اأ. حممد اح�سان. 
 6 الأربعاء   يوم  عمل  ور�سة  • عقد 
رجب 1432ه� املوافق 8 يونيو 2011م 
بكلية طب الأ�سنان - جامعة الدمام. 

اأ. حممد اإح�سان. 
لت�سخي�س  �ل�سعودي  �ل��ن��ادي   -

وطب �أمر��س �لفم:
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��م��ل  ور���س��ة  • ع��ق��د 
الت�سخي�ض  وع��ل��وم  ال��ف��م  ط��ب  ق�سم 
امللك  ب��ج��ام��ع��ة  الأ���س��ن��ان  ط��ب  بكلية 
�سعود يوم اخلمي�ض 9 جمادى الآخرة 
1432ه� املوافق 12 مايو 2011م بكلية 
ط��ب الأ���س��ن��ان ب��ال��درع��ي��ة. د. اأ���س��م��اء 

العكر�ض. 
• عقد ور�سة عمل بالتعاون مع ق�سم 
بكلية  الت�سخي�ض  وع��ل��وم  ال��ف��م  ط��ب 
�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  الأ���س��ن��ان  ط��ب 
ي����وم اخل��م��ي�����ض 16 ج���م���ادى الآخ����رة 
1432ه� املوافق 19 مايو 2011م بكلية 
ط��ب الأ���س��ن��ان ب��ال��درع��ي��ة. د. اأ���س��م��اء 

العكر�ض. 
• عقد ور�سة عمل بالتعاون مع ق�سم 
بكلية  الت�سخي�ض  وع��ل��وم  ال��ف��م  ط��ب 
�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  الأ���س��ن��ان  ط��ب 
ي���وم اخل��م��ي�����ض  23 ج��م��ادى الآخ����رة 
1432ه� املوافق 26 مايو 2011م بكلية 
ط��ب الأ���س��ن��ان ب��ال��درع��ي��ة. د. اأ���س��م��اء 

العكر�ض.



�ملوؤمتر�ت �لد�خلية:
“الندوة  يف  اجل���م���ع���ي���ة  ����س���ارك���ت   *
العاملية لزراعة الأ�سنان” التي نظمها 
بالتعاون  بجدة  فهد  امللك  م�ست�سفى 
مع اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان 
ف��رباي��ر   24-23 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 

2011م بفندق و�سنت - جدة.
 3rd ن�����دوة  يف  اجل��م��ع��ي��ة  ����س���ارك���ت   *
 Cleft Palate and Craniofacial
ق�سم  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي   Symposium
في�سل  امل���ل���ك  الأ����س���ن���ان مب�����س��ت�����س��ف��ى 
التخ�س�سي ومركز الأبحاث بالريا�ض 
بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية لطب 
الأ����س���ن���ان خ���الل ال���ف���رتة م���ن 24-22 

مار�ض 2011م.
م��وؤمت��ر ج���دة اخلام�ض  ���س��ارك��ت يف   *
لطب الأ�سنان التجميلي الذي نظمه 
ق�سم الأ�سنان مب�ست�سفى امللك في�سل 
بجدة  الأب��ح��اث  وم��رك��ز  التخ�س�سي 
بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية لطب 
الأ���س��ن��ان خ��الل ال��ف��رتة م��ن  9 --12 

مايو 2011 بفندق هيلتون جدة.
العلمي  اللقاء  يف  اجلمعية  �ساركت   *
الأ�سنان  ط��ب  لكلية  التا�سع  ال�سنوي 
بجامعة الدمام املنعقد خالل الفرتة 
طب  ب��ك��ل��ي��ة  2011م  م��اي��و   5-  4 م���ن  

الأ�سنان بجامعة الدمام.
“الأداء  * �ساركت اجلمعية يف موؤمتر 
الأ�سنان”  ال��ذي نظمه  الأمثل لطب 
فهد  امللك  مب�ست�سفى  الأ���س��ن��ان  ق�سم 
مع  بالتعاون  بجدة  امل�سلحة  للقوات 
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ط��ب الأ���س��ن��ان 
خالل الفرتة من 3 -5 اأكتوبر 2011م 

بفندق انرتكونتيننتال – جدة.

�ملوؤمتر�ت �خلارجية:
* �ساركت اجلمعية يف موؤمتر الإمارات 
الأ�سنان ومعر�ض طب  ال��دويل لطب 
الأ�سنان العربي AEEDC  دبي الذي 
عقد خالل الفرتة من  /1-3 فرباير 
2011 مبركز دبي الدويل للموؤمترات 

واملعار�ض. د. اأحمد القحطاين.
الأردين  املوؤمتر  *�ساركت اجلمعية يف 
الذي  الأ�سنان  لزراعة  الثاين  ال��دويل 
عقد خ��الل الفرتة م��ن  9-11 مار�ض 
امللك ح�سني بن طالل  بق�سر  2011م 
ع��ب��داهلل  د.  الأردن.   – ل��ل��م��وؤمت��رات 

الكريدي�ض، د. خليل العي�سى.
* �ساركت اجلمعية يف فعاليات املوؤمتر 
ال���ث���ال���ث وال����ث����الث����ون لحت������اد اآ���س��ي��ا 
وال��ب��ا���س��ي��ف��ي��ك ل��ط��ب الأ����س���ن���ان ال���ذي 
ع��ق��د خ���الل ال���ف���رتة م���ن 1- 6 م��اي��و 
العبيداء،  د. حممد  بالفلبني.  2011م 

د.عبداهلل الكريدي�ض.

* �ساركت اجلمعية يف فعاليات املوؤمتر 
العلمي اخلام�ض ع�سر جلمعية اأطباء 
الفرتة  يف  املنعقد  الكويتية  الأ���س��ن��ان 
من  9-11 اأب��ري��ل2011م بفندق كويت 
اأحمد  د.  الكويت.   – �سا�ض  رادي�سون 

القحطاين.
* �ساركت اجلمعية يف املوؤمتر الدويل 
الأ�سنان  اأط��ب��اء  لنقابة  ع�سر  الثامن 
ال��رتك��ي��ة امل��ن��ع��ق��د خ���الل ال��ف��رتة من 
 – ا�سطنبول  2011م  م��اي��و   28-26  /

تركيا. د. اأحمد القحطاين.
* �ساركت اجلمعية يف فعاليات املوؤمتر 
لنقابة  وال��ع�����س��رون  ال����دويل احل����ادي 
اأط��ب��اء الأ���س��ن��ان يف ب���ريوت املنعقد يف 
 - 2011م  �سبتمرب   24-22 من  الفرتة 
ق�سر املوؤمترات – �سبية- بريوت. د. 
اأحمد القحطاين، د. خليل العي�سى، د. 

رنا احلمدان.

أنشطة الجمعية

المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية
في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2011م
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وسائل االتصال بالجمعية

حمافظة جدة
د. عبد الغني بن اإبراهيم مرة

ج: ٠5٠66555١٢
ت: 6٤٠٢٠٠٠/٠٢ 

حتويلة )٢٢٢65(
ف:  6٤٠٤١66/٠٢

�س. ب. 5٤756 جدة ٢١5٢٤
abdulghanimira@yahoo.com

amira@kaau.edu.sa

منطقة املدينة املنورة
د. �شليمان بن فارج التميمي

ج: ٠5٠5٣١٣١79
ت:  8٤6٢6١5/٠٤  

ف : 8٤6٠55٠ /٠٤    
�س.ب 5٠٤٣ املدينة املنورة 

sftmim@yahoo.com 

حمافظة العا�سمة املقد�سة
د. م�شاري بن فرج العتيبي        

ج: ٠5٠65٢6٢9٣
 �س.ب 5755٠ مكة ٢١955

ت : ٠٢55٣٠٠85 حتويلة ١١5
ف : ٠٢55٣٠٠7١

 m_alotaibi@hotmail.com 

حمافظة الطائف
د. عبداهلل بن فالح النفيعي           

ج: ٠5557٠٠7١١
ت: 7٤9٤٣98/٠٢
ف: 7٤5٠٢96/٠٢

�س. ب. ٣٣66  الطائف
alnofaie@hotmail.com

منطقة تبوك
د. حممد بن حنيظل اجلماز

ج: ٠5٠٣57٤٢٤٤
ت : ٤٢٢٠١٠٠/ ٠٤     

حتويلة ) ١٤8٢(
ف : ٤٢8٠8١6 /٠٤    

�س.ب : ١65٤ تبوك 7١٤٤١
m.h.aljammaz@gmail.com

 منطقة الق�سيم
د. عبدالعزيز بن �شالح العمرو   

ج: ٠5٠5١٤٤8١٠ -  ٠59٠١٤٤8١٠
ت: ٣٢6١98١/٠6  
ف: ٣٢6١98١/٠6

�س. ب. ٢٢9٠ بريدة 
azamro@gmail.com

 منطقة جازان
د. عبد العزيز بن حممد الزيلعي

ج : ٠55٤٤٢8687 
�س. ب.   ٢١١٢ جازان      ٤5١٤٢

   asnancom@hotmail.com

 منطقة حائل
د. معزي بن اإبراهيم املن�شور    

ج: ٠5٠5٢7٤97٢
ت: ٠6/5٣٢6٤٣6
ف: ٠6/5٣٣676٢

�س. ب. 656  حائل
mmoazzy@hotmail.com

 حمافظة اخلرب
د. عادل بن �شليمان العقل

ج: ٠5556٠٠٤٢٣
ت: 857٤9٢8/٠٣ 

حتويلة )١٢٣/١٢7(
ت: ٠٣857٤9٢8

حتويلة ) ١٠5(
ف:   8575١6٠/٠٣ 

�س. ب. كلية طب الأ�شنان جامعة الدمام
adelalagl@gmail.com

 حمافظة بي�سة
د. ح�شن بن علي البي�شي

ج: ٠5959٢١١١٢  
ت: 6٢٢8696 / ٠7

ف : 6٢٢٢855 / ٠7
�س . ب ٤٤8  بي�شة 

h7707@hotmail.com

منطقة حفر الباطن
د. خ�شر بن فجر الظفري       

ج: ٠5٠59٤5٢7١
ت: 7٢٢59١٣/٠٣
ف: 7٢٣١5٤٤/٠٣

�س. ب. :١5٤ حفر الباطن ٣١99١
HBDC25@yahoo.com

منطقة ع�سري 
د. مازن امل�شري
ت : ٠7٢٤١8٤59
ف: ٠7٢٤١8٠٠8

منطقة الباحة
د. عيد بن عتيق الزهراين

ج:٠5٠٤5887٠٠ 
ت: ٠77٢5٣9١6
ف: ٠77٢5٣9١6

�س.ب ٢8٢ الباحة مركز طب الأ�شنان
dreidatiq@yahoo.com

منطقة جنران
د. اأحمد بن حممد اآل ال�شجاع الع�شري 

ج : ٠5٠٤١٣5١٢7
ت : ٠75٤٤٠٠٢8

حتويلة ) ١٠٤ (
�س . ب ٣7٢٤ جنران – الفي�شلية

Ahmedassiry@hotmail.com

حمافظة القريات
د. طال بن عويد العنزي

ج: ٠5٠٤8696٠١
ف: ٠٤6٤٢6١٢٤

talalenazi@yahoo.com

وسائل االتصال بالجمعية السعودية لطب األسنان في مناطق ومحافظات المملكة
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تقويم األسنان ما قبل وبعد 2012

في قفزة مرتقبة.. عالج تقويم األسنان 
يتجاوز الصغار واليافعين إلى الكبار

�لتكنولوج��ي جمي��ع جو�ن��ب حياتن��ا،  �لتق��دم  مل���س 
وممار�سة تقومي �لأ�سنان هي و�حدة من هذه �جلو�نب 
حي��ث �لتقدم يف �لتكنولوجي��ا وزيادة �لبحوث يف طب 
�لأ�سن��ان �أدى �إىل �بت��كار ط��رق جدي��دة يف ممار�س��ة 
تقومي �لأ�سنان يف �لق��رن �لو�حد و�لع�سرين. وجعلت 
�لبتكار�ت �جلدي��دة تقومي �لأ�سنان على مدى �لعقد 
�ملا�س��ي �أك��رث متع��ة. و�أ�سبحن��ا قادري��ن عل��ى تقدمي 
نتائ��ج �أف�سل بكثري، فاأ�سبحت �لبت�سامة �أف�سل من �أي 
وق��ت م�س��ى. وغالبًا ما تك��ون �لنتائ��ج متميزة، فحني 
نق��ارن �ل�س��ور �لفوتوغر�فية م��ا قبل �لع��الج وبعده، 
ندرك ك��م �أن �لتغيري قد جعل وج��وه كثري من �ملر�سى 

�أكرث رونقًا و�إ�سر�قًا.

الأ���ش��ن��ان بخطوات  ت��ط��ور ط��ب  وق���د 
كبرة ومت�شارعة خال الع�شر ال�شنوات 
ل  ن�شيب  الأ���ش��ن��ان  ولتقومي  الأخ����رة، 
التقوميية  الزراعات  فاأوجدت  به،  باأ�س 
ا�شتخدام  ومت   .mini screw ال�شغرة 
نظام احلو�شبة ثاثي الأبعاد 3D ب�شكل 
التقوميي  اجل��راح��ي  العمل  قبل  وا���ش��ع 
 ،Invisalign وبعده. وكذلك اأوجد نظام
وهو طريقة للعاج التقوميي عن طريق 
 Ortho ب��رن��ام��ج  وك��ذل��ك  احل��ا���ش��وب 
مبنتهي  احل��ا���ش��رات  لتثبيت   CAD
وتطورت  احلا�شوب.  طريق  عن  الدقة 
تقنية التقومي املخفي ومت اختزال معظم 

ال�شلبيات. 
كانت  م�شت،  طويلة  �شنوات  ول��ع��دة 
ن�����ش��ب��ة الأط���ف���ال وال��ي��اف��ع��ن مت��ث��ل ما 
جمموعه 9٠% من مر�شى التقومي، ومع 
جمال  يف  احلا�شلن  وال��ت��ط��ور  التقدم 

بع�س  ت�شجيع  اإىل  ذل��ك  اأدى  التقومي 
البالغن،  املر�شى  لعاج  التقومي  اأطباء 
اأط��ب��اء  عليها  ح�شل  ال��ت��ي  ف��ال��ن��ت��ائ��ج 
ال��ت��ق��ومي م��ن خ��ال ا���ش��ت��خ��دام اأج��ه��زة 
التقومي التقليدي كانت مر�شية للمر�شى 
املر�شى  احتجاج  ك��ان  ولكن  البالغن، 
فقط  ت�شلح  الأجهزة  هذه  باأن  البالغن 
املنظر  ناحية  من  واليافعن  لاأطفال 
اأو�شحت بع�س الدرا�شات  وال�شكل، وقد 
ت��اأث��ر امل��ظ��ه��ر اخل��ارج��ي للوجه  م���دى 
العاقات  على  الفم  منطقة  وخ�شو�شًا 
النظر  ال�شروري  من  وكان  الجتماعية 
امل��ر���ش��ى  ل��ع��اج  اأخ����رى  اإىل خ���ي���ارات 

البالغن ن�شتعر�س منها التايل:
 : Invisalign لنفزلين�

�شل�شله  �شكل  على  الن��ف��زلي��ن  ي��اأت��ي 
متتابعة من القطع البا�شتيكية ال�شفافة 
 )Aligner( اخلفية التي ت�شمى كل منها

د. ثامر بن عادل �خل�سر�ء
��ست�ساري ورئي�س ق�سم طب 

�أ�سنان �لأطفال وتقومي 
�لأ�سنان

كلية طب �لأ�سنان– 
جامعة �مللك �سعود

طرق 
مختصرة 

وأكثر أمانًا 
لصناعة 

ابتسامات 
أكثر 

إشراقًا

مقـــــــال
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حا�شوبيًا  بالكامل  ت�شنيعها  مت  والتي 
املري�س  وي��ق��وم  دي.   ٣ تقنية  بوا�شطة 
من  وه��ي  الأك��ل  اأثناء  واإزالتها  بنزعها 
يحرم  ل  لأن��ه  اجلهاز  هذا  ميزات  اأه��م 
ال�شلبة  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  م��ن  امل��ري�����س 
ويلتزم  التقوميي.  ال��ع��اج  ف��رتة  اأث��ن��اء 
 )Aligner( قطعة  كل  بارتداء  املري�س 
اأ�شبوعن ومن ثم ي�شعها وي�شتعمل  ملدة 

اأ�شبوعن  ومل���دة  ل��ه��ا  ال��ت��ال��ي��ة  القطعة 
ي�شل  حتى  بالت�شل�شل  وهكذا  اآخ��ري��ن، 
الأ�شنان  تتحرك  حيث  قطعة  اآخ��ر  اإىل 
م�شافة ٠.5 ملم مع ا�شتعمال كل قطعة، 
الأ�شنان  تكون  قطعة  اآخ��ر  وبا�شتعمال 

انتظمت وب�شكل كامل.
البا�شتيكية  ال��ق��ط��ع  ع����دد  ي��ع��ت��م��د 
)Aligners( على حالة اأ�شنان املري�س 
وميتاز هذا اجلهاز اأي�شا ب�شرعة العاج 

وق�شر الفرتة الزمنية املطلوبة.
اأن  اجلهاز  لهذا  الأخ��رى  امليزات  من 
بدون  اأ�شنانه  تنظيف  ي�شتطيع  املري�س 
وعلى  عليها  املحافظة  وبالتايل  عوائق 

اللثة وب�شكل �شليم.
البدء  وقبل  باإمكانه  املري�س  اأن  كما 
جهاز  على  من���وذج  م�شاهدة  ب��ال��ع��اج 
اأ�شنانه  حت��رك  كيفية  ع��ن  الكمبيوتر 

 ،)clincheck( وانتظامها وهو ما ي�شمى
حيث ي�شتطيع اأي�شا معرفة عدد  القطع 
البا�شتيكية التي �شوف يحتاجها كل فك 

حتى نهاية العاج.
�لل�ساين  �و  �ل��د�خ��ل��ي  �ل��ت��ق��ومي 

 :)Lingual Appliance(
اإن��ت��اج نوع  ال�����ش��ن��وات الأخ����رة مت  يف 
من  الأ�شنان  تقومي  اأج��ه��زة  من  خا�س 

اإل�شاقها على الأ�شطح الداخلية  املمكن 
جمموعة  اأ�شنان  عاج  بهدف  لاأ�شنان 
من الأ�شخا�س يرف�شون ا�شتعمال جهاز 
بحكم  اأو  مظهره  ب�شبب  العادي  التقومي 

طبيعة عملهم اأو مركزهم الجتماعي.
على  التقومي  جهاز  اإل�شاق  ع��دم  اإن 
الأ���ش��ط��ح اخل��ارج��ي��ة الأ���ش��ن��ان يحافظ 
على �شامتها وبالتايل يبقي على رونقها 

ومظهرها  اللثة  �شامة  وعلى  وجمالها 
ال��ك��ايف  غ��ر  التنظيف  لأن  الطبيعي 
اأث��ن��اء وج���ود ج��ه��از التقومي  ل��اأ���ش��ن��ان 
وتاآكل يف طبقات  نخر  اإىل  ي��وؤدي  �شوف 
بالإ�شافة  اأحيانا  لونه  يف  وتغير  ال�شن 
وتغير  واحتقانها  اللثة  التهابات يف  اإىل 
لونها اإىل الأحمر ونزفها اأثناء التنظيف 

اأو حتى اأثناء تناول الطعام.
اإن من مزايا جهاز التقومي غر املرئي 
وبذلك  الع�شة  فتح  يعمل على  اأنه  اأي�شًا 
الع�شة  ح��الت  عاج  على  ي�شاعد  فاإنه 
الفك  يف  الت�شييق  وح����الت  العميقة 
التقومي  جهاز  من  اأ�شرع  بوقت  العلوي 

العادي.
Self-( �ل��رب��ط  �ل��ذ�ت��ي  �لتقومي 

:)Ligating Brackets
من  يتكون  الثابت  التقومي  جهاز  اإن   

حلول 
جديدة أثرت 
على تقويم 

األسنان في 
السنوات 

العشر 
األخيرة
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احلا�شرات )Braces(، التي يتم تثبيتها 
�شكل  على  و�شلك  الأ�شنان  اأ�شطح  على 
احلا�شرات  اإىل  ربطه  يتم  الفك  قو�س 
مبطاطات واأ�شاك رابطة. ويتم تغيره 
اأن  نريد  وعندما  العاج.  خطة  ح�شب 
بتحريكها  نقوم  فاإننا  الأ�شنان  نحرك 
بع�س  يتولد  ذل��ك  وب�شبب  ال�شلك  على 
املطاطات  ب�شبب  يزيد  الذي  الحتكاك 
اأو الأ�شاك الرابطة، وذلك ي�شبب كثرا 
واأهمها  العاج  اأث��ن��اء  امل�شاعفات  من 
الذاتي  والتقومي  الأ�شنان.  حركة  بطء 
من  ليقلل  حديثا  ت�شنيعه  مت  ال��رب��ط 
ن�شبة الحتكاك وبالتايل مينع كثرا من 
معدنية  باأ�شكال  متوفر  وهو  امل�شاعفات 
اأو �شفافة ح�شب رغبة املري�س. اأن حركة 
ال��ذات��ي  ال��ت��ق��ومي  با�شتخدام  الأ���ش��ن��ان 
ووقت  قوة  ا�شتخدام  اإىل  حتتاج  الربط 
قليلة  كونها  ال��ع��ادي  ال��ت��ق��ومي  م��ن  اأق���ل 
متاعب  م��ن  تقلل  وبالتايل  الح��ت��ك��اك، 
لطبيب  املراجعة  اأوق��ات  وتقلل  املري�س 
العاج  وق��ت  وتخت�شر  املعالج  التقومي 

ب�شكل كبر.
�لأ�سالك �مل�ستخدمة:

اأن��واع  اأي�شا  احلديثة  التقنية  ط��ورت 
الأ�����ش����اك امل�����ش��ت��خ��دم��ة ف��ق��د ت��غ��رت 
لت�شبح اأكرث مرونة واأقل قوة، بحيث اإن 
امل�شاحب،  الأمل  من  يقلل  ا�شتخدامها 
وي�����ش��رع ح��رك��ة الأ���ش��ن��ان ع��ل��ى عك�س 
اأن  وه��و  البع�س،  ل��دى  العامي  املفهوم 
اأ�شاك  ا�شتخدام  اإىل  حتتاج  الأ�شنان 
الأ�شنان  اأن  واحلقيقة  لتحريكها،  قوية 

ت��ت��ح��رك اأ���ش��رع ب��ا���ش��ت��خ��دام ق���وة اق��ل، 
تعمل على  زالت  ما  امل�شنعة  وال�شركات 
تطوير جيل جديد �شفاف اللون من هذه 
لاأ�شاك  مماثلة  قدرات  ذي  الأ�شاك 

املعدنية التقليدية.
:3D أجهزة �لت�سور �ل�سعاعية�

الت�شور  اأج��ه��زة  ا���ش��ت��خ��دام  اأ���ش��ب��ح 
الأ�شنان  تقومي  3D يف جمال  ال�شعاعية 
�شور  توفر  يف  مهما  عاما  اجل��راح��ي 
الأبعاد  ثاثية  واجلودة،  الو�شوح  عالية 
معلومات  ع��ل��ى  رق��م��ي��ة  ب��ي��ان��ات  حت��م��ل 
الفم  هياكل  جلميع  دقيقة  ت�شريحية 
املري�س  تعري�س  م��ع  والفكن  وال��وج��ه 

لأقل كمية اإ�شعاعية ممكنة. وتتوفر هذه 
املا�شي  من  اأك��رب  ب�شكل  الآن  الأج��ه��زة 
زي��ادة  اإىل  اإنتاجها  يف  املناف�شة  واأدت 
وبالتايل  اأ���ش��ع��اره��ا  ورخ�����س  كفاءتها 

انخفا�س تكلفتها الت�شخي�شية.
بر�مج �ملحاكاة �لرقمية �ملرئية:

م�شبقا  ت�شورا  ال��ربام��ج  ه��ذا  تعطي 
ك��م��ا تتيح  ال��ت��ق��ومي  خل���ي���ارات ع����اج 
على  ال��ع��اج  نتيجة  ي��رى  اأن  للمري�س 
العاج.  ي��ب��داأ  اأن  قبل  ال��وج��ه  بروفايل 
ومن اأحد اأهم مزايا هذه الربامج، اأنها 
اأ�شكال  ت�شف  تو�شيحية  جذابة  و�شيلة 
الفيديو،  و  بال�شور  التقوميي  ال��ع��اج 
العاجية  املراحل  ت�شف  اأن  وبالإمكان 
واأه��م��ي��ة اإج�����راء ك��ل م��ا ي��ه��م ال��ت��ق��ومي 
الأ���ش��ن��ان  وحت��ري��ك  اأ���ش��ع��ة،  و  من�شور 

والفكن وتثبيتهما فيما بعد.
الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ح��وث  يف  ال��ت��ق��دم  اإن 
التقنيات  اإىل  بالإ�شافة  وال�شريرية، 
اإىل م��زي��د من  ت��دف��ع  ���ش��وف  امل��ب��ت��ك��رة 
التقدم يف جمال تقومي الأ�شنان. واأعتقد 
�شتكون  التطورات  ه��ذه  �شيوجه  ما  اأن 
الو�شائل  واأف�شل  الأف�شل  العاج  نتائج 
نتائج  وحت�����ش��ن  ذل���ك.  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
من  اأي�شا  تاأتي  �شوف  التقوميي  العاج 
با�شتخدام  للحالة  الدقيق  الت�شخي�س 
تقنيات ثاثي الأبعاد واأجهزة املحاكاة. 
ويف ظ���ل وج����ود م��ث��ل ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات 
املتعددة فاإن تقومي الأ�شنان اأ�شبح اأكرث 
قبوًل  اأكرث  اأ�شبح  اأنه  كما  واإث��ارة،  متعة 

عند الكبار.

اإلنفزالين 
والتقويم 
الداخلي 

والتقويم 
ذاتي  الربط 

حلول جديدة 
للبالغين

مقـــــــال
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وداعًا لتشوه األسنان

حلول متطورة أصبح بوسع طبيب األسنان 
االعتماد عليها إلسعاد مرضاه

طب �لأ�سنان �لتجميلي

يتفق اجلميع باأن البت�شامة ال�شادقة م�شدر من م�شادر 
واإحدى  الإن�شان  وجه  مامح  اأهم  من  اإنها  حيث  ال�شعادة، 
اجلاذبية  �شر  البت�شامة  ال��ذات.  عن  للتعبر  الو�شائل  اأهم 
الّر�شا  عامة  هي  بل  التفاوؤل،  عنوان  اإّنها  اجلمال،  و�شحر 
اأنها عامة من عامات ال�شداقة  والطمئنان والفرح، كما 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  احلبيب  فيها  رغ��ب  لذلك  واملحبة، 
بقوله: “ تب�شمك يف وجه اأخيك لك �شدقة” اأخرجه البخاري 
وقوله : )ل حتِقَرنَّ من املعروف ِ�شيئًا ولو اأن تلقى اأخاَك بوجه 

ٍَطْلق( اأخرجه م�شلم.
البت�شامة هي اأق�شر الطرق بن اأي �شخ�شن حيث حتتل 
�شخ�س.  اأي  مقابلة  لدى  الأول  النطباع  يف  ق�شوى  اأهمية 
باأهمية  ي��وؤم��ن��ون  ال��ن��ا���س  م��ن   %7٠ اأن  ال��درا���ش��ات  وت�شر 
تكوين  اأو  جديد  عمل  على  احل�شول  ت�شهيل  يف  البت�شامة 
انطباع جيد لدى الآخرين. ومن هنا تنبع اأهمية البت��شام�ة 

من  �ش��واء  الأف�شل  اإىل  املرء   حياة  تغير  على  القدرة  فهي 
الناحية الجتماعية، املهنية، اأو العاطفية.

طب  جند  امل��ج��الت  �شتى  يف  العلوم  تطور  وبف�شل  اليوم 
الأ�شنان التجميلي كاخت�شا�س منف�شل يف علم طب الأ�شنان 
على  احل�شول  ه��و  واح��د  لهدف  ط��رق  ع��دة  ي�شخر  وال���ذي 
الأ�شنان  جتميل  اأخ�شائي  يتميز  وبراقة.  لوؤلوؤية  ابت�شامة 
الوجه  اأجزاء  لبقية  الكاملة  البت�شامة  ماءمة  على  بقدرته 
الوجه.  وتفا�شيل  اأبعاد  اإىل  بالإ�شافة  والعن  الب�شرة  كلون 
يرتكز طب الأ�شنان التجميلي على الق�شور اخلزفية، تبيي�س 
عمليات  الأ�شنان،  زراع��ة  التجميلية،  احل�شوات  الأ�شنان، 
والفكن  الوجه  جتميل  عمليات  اإىل  بالإ�شافة  اللثة  جتميل 
ت�شتحوذ  التي  املوا�شيع  املقال  هذا  يف  �شنناق�س  والتقومي. 
 Dental( الأ�شنان  كتبيي�س  العامة  ل��دى  حاليًا  الهتمام 
 Esthetic Dental( التجميلية  احل�شوات   ،)Bleaching
 Dental( اخل��زف��ي��ة  وق�����ش��ورالأ���ش��ن��ان    )Restorations

.)Veneers
وطرق  اأ�شبابها  منها  ولكل  عديدة  الأ�شنان  ت�شوهات  اإن 
وهي  رئي�شية  اأق�شام  ثاثة  اىل  تق�شيمها  وميكن  معاجلتها 

تلون الأ�شنان، والعتال يف عددها اأو �شكلها، اأو ت�شو�شها.
١- تلون الأ�شنان:

يتميز التبييض داخل عيادة طبيب األسنان 
بمزيد من التحكم وبمناسبته لحالة السن

ال ينصح باستخدام مبيضات األسنان المباعة 
في الصيدليات من دون إشراف طبي

د. �أمل �سليمان �لعودة
تخ�س�س طب �لأ�سنان �لتحفظي-جامعة �مللك �سعود

dramal@gmail.com
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وبدوره ينق�شم اىل ق�شمن: ت�شبغ خارجي على �شطح ال�شن 
اأو داخلي من �شمن مكوناته. 

من امل�شبغات اخلارجية لاأ�شنان:
١- التدخن.

٢- ال�شاي اأو القهوة.
٣- تناول بع�س الأطعمة التي ت�شبغ الأ�شنان مثل: التوت، 

الكول، الكاري، الزعفران، احللوى واملاأكولت امل�شبوغة.
٤- جتمع القلح اجلري حول الأ�شنان.

من م�شببات الت�شبغ الداخلي لاأ�شنان:
١- التقدم يف ال�شن

٢- ح�شول اإ�شابات اأو ر�شو�س يف الأ�شنان.
مبكرة  �شن  كالترتا�شيكلن يف  احليوية  امل�شادات  اأخذ   -٣

قبل 8 �شنوات اأو اأثناء احلمل. 
٤- �شرب مياه الآبار ال�شحراوية العميقة والتي تكون كمية 

الفلور فيها زائدة.
5- يف بع�س احلالت قد يح�شل تغير للون ال�شن بعد عاج 
اجلذور والأع�شاب اأو بعد العاج باأنواع معينة من احل�شوات.

6- ت�شو�س الأ�شنان.
اأو  الأ�شنان ب�شبب وراثي �شواء بزيادة  * العتال يف عدد 
اأو ت�شوه يف �شكل اأحد الأ�شنان اأو يف بع�س احلالت  نق�شان 

ات�شاع امل�شافة بينها اأو تزاحمها يف الفك.
* ت�شو�س الأ�شنان اأو حدوث ك�شور فيها نتيجة ال�شقوط اأثناء 

الألعاب الريا�شية اأو غرها. 
�ملعاجلات �لتجميلية �ملتاحة لالأ�سنان:

اجلمال هو �شيء ن�شبي لكن ميكننا تعميم مقولة اإن اأي �شيء 
متنا�شق هو بالغالب �شيء جميل. بالن�شبة لعلم طب الأ�شنان 
بها  التعامل  يتم  ذهبية(  )ن�شب  على  التفاق  مت  التجميلي 
حدة،  على  مري�س  كل  مع  تتاءم  جميلة  ابت�شامة  لتكوين 

مع  وتناظرًا  وعر�شًا  الأ�شنان طوًل  مقا�شات  تتنا�شب  بحيث 
ال�شفة والوجه ككل.

�لن�سب �لذهبية لبت�سامة كاملة
ت�شوه  حاله  بت�شخي�س  التجميلي  الأ���ش��ن��ان  طبيب  يقوم 
الأ�شنان عند املري�س يف الزيارة الأوىل والتي قد تتدرج من 
ت�شبغ �شطحي ب�شيط اإىل حالت معقدة ت�شتدعي فيها اإزالة 

اأجزاء من ال�شن وال�شتعا�شة عنه مبواد جتميلية. 
عن  الأ�شنان  لون  بتفتيح  التجميلي  العاج  يبداأ  ما  غالبًا 
مقا�شها  اأو  �شكلها  لتجميل  تخ�شع  ثم  ومن  تبيي�شها  طريق 
بع�س  يف  اخلزفية.  الق�شور  اأو  التجميلية  باحل�شوات  �شواء 
احلالت يحتاج املري�س للخ�شوع اإىل جل�شات تقومي الأ�شنان 

ومن ثم بدء العاج التجميلي كمكمل لتلك اخلطوة.
تبيي�س �لأ�سنان

هو عملية تغير لون الأ�شنان با�شتخدام مواد خا�شة  تو�شع 
مركبات  تفكيك  يف  فت�شهم  ال�شن  �شطح  على  معينة  لفرتة 
العاج.  بعد  لونًا  اأفتح  ال�شن  يجعل  مما  الداخلية  الت�شبغ 
ولهذا النوع من العاج اأثران �شلبيان وهما حت�ش�س الأ�شنان 
با�شتخدام مواد تلطف حت�ش�س  اللثة. لذلك ين�شح  اأوتهييج 
عزل  يف  �شارمة  لإج��راءات  واخل�شوع  العاج  بعد  الأ�شنان 

اللثة اأثناء العاج عن حملول التبيي�س.
نوع  كل  ي�شتخدم  حيث  الأ�شنان  لتببي�س  اأن��واع  عدة  توجد 
دمج  للطبيب  ميكن  كما  الت�شبغ  نوع  ت�شخي�س  ح�شب  على 

نوعن منها ح�شب احلاجة وهي:
1- تبيي�س �لأ�سنان �ملنزيل:

با�شتخدام قالب با�شتيكي خا�س لاأ�شنان، ي�شنع  وذلك 
الطبيب.  اإ���ش��راف  حت��ت  املري�س  لأ�شنان  مقا�شات  ب��اأخ��ذ 
هي  )ج��ل(  م��ادة هامية  و�شع  املري�س  من  يطلب  ثم  ومن 
 )%١٠-٢٠( من  ن�شبتها  تختلف  بروك�شايد   الكاربامايد 
هذه  ت�شمح  الأ���ش��ن��ان.  على  وو�شعها  القوالب  ه��ذه  داخ��ل 
تام�س  باأق�شى  الأ�شنان  ل�شكل  امل�شنعة خ�شي�شًا  القوالب 
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ملادة التبيي�س وتنجنب مام�شتها للثة. تتوفر عدة اأنواع قد 
اأ�شبوعن تقريبًا يف فرته تقارب  اأو نهارًا ملدة  ت�شتخدم ليًا 

ثماين �شاعات يوميًا.
يف  املباعة  لاأ�شنان  املبي�شة  امل��واد  با�شتخدام  ين�شح  ل 
ل  قد  القوالب  مقا�س  اإن  اإذ  اإ�شراف طبي  دون  ال�شيدليات 
املادة  تت�شرب  قد  وبالتايل  املري�س،  فك  حجم  مع  يتاءم 
اأ�شنان  على  تو�شع  قد  اأو  اللثة  يف  حروقًا  وت�شبب  املبي�شة 
مك�شوفة ب�شبب ت�شو�س اأو ك�شور ومل يتم ت�شخي�شها عن طريق 
طبيب الأ�شنان قبل البدء بالعاج مما يوؤدي اإىل التهاب يف 

ع�شب ال�شن.
قوالب التبيي�س ال�شفافة امل�شنعة خ�شي�شًا ملقا�س الأ�شنان

اأحد احلالت قبل وبعد التبيي�س املنزيل
يف  �لأ�سنان  طبيب  بو��سطة  �لأ�سنان  تبيي�س   -2

�لعيادة:
الأ�شنان  طبيب  طريق  عن  العيادة  داخل  التبيي�س  يتميز 
حالة  مع  تتنا�شب  وب�شورة  التبيي�س  يف  التحكم  من  مبزيد 
وهي  امل��ن��زيل  التبيي�س  م��ن  اأق���وى  م��ادة  با�شتخدام  ال�شن 
بروك�شيد الهيدروجن )H2O2( بن�شب اأعلى قد ت�شل اإىل 

٤٠% من تركيز املادة.
حيث  فقط  دقيقة   ٤5-٣٠ من  التبيي�س  جل�شة  ت�شتغرق 
التبيي�س  جل  و�شع  ثم  وم��ن  ج��ي��دًا،  اللثة  ع��زل  بداية  يتم 
العن�شر  لتن�شيط  عليها  خا�س  �شوء  وت�شليط  الأ�شنان  على 
العاج  من  النوع  هذا  يتميز  التفتيح.  عملية  من  والإ�شراع 
اأن  اإىل  اجلل�شات  بعدد  التحكم  على  املعالج  الطبيب  بقدرة 

يتم احل�شول على درجة اللون املطلوبة.
طبيب  يحتاج  قد  اأع�شابها،  املعاجلة  الأ�شنان  بع�س  يف 
وخارجه  ال�شن  داخ��ل  املبي�شة  امل���ادة  و�شع  اإىل  الأ���ش��ن��ان 

للح�شول على نتيجة اأف�شل.

الأ�شنان بعد عزل اللثة خال جل�شة التبيي�س يف العيادة

النتيجة مبا�شرة بعد جل�شة تبيي�س الأ�شنان يف العيادة
3- تببي�س �لأ�سنان بو��سطة  �سر�ء منتجات تباع 

يف �ل�سيدليات وعن طريق �لتلفاز:
املبي�شة  امل��واد  من  خفيفة  ن�شب  على  امل��واد  ه��ذه  حتتوي 
لاأ�شنان وتعتمد على تفتيح الأ�شنان ب�شكل ب�شيط. منها قطع 
التبيي�س الا�شقة، التي تل�شق على الأ�شنان ملده ٣٠ دقيقة 
بفر�شاة  التبيي�س  مب��ادة  ح��دة  على  �شن  كل  ده��ن  اأو  يوميًا 

خا�شة.
اإن بع�س ال�شركات تطرح معاجن خا�شة بتبيي�س الأ�شنان 
خمتلفة  مبقا�شات  م�شنفرة  حبيبات  على  حتتوي  وجميعها 

الأ�شنان قبل التبيي�س يف العيادة
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ين�شح  ل  لل�شن.  اخل��ارج��ي  ال���ش��ف��رار  اإزال����ة  على  تعمل 
با�شتخدامها يوميًا حتى ل ت�شبب خدو�شًا لطبقة املينا وميكن 

ا�شتخدامها فقط مرة اأو مرتن اأ�شبوعيًا.

منوذج لنوع التبيي�س با�شتخدام الفر�شاة
نود التنويه لعدة اأمور غاية يف الأهمية يجب و�شعها يف احل�شبان 

خال فرتة تبيي�س الأ�شنان:
من  ومتابعة  عناية  ويتطلب  دائ��م  غر  الأ�شنان  تبيي�س  اإن   - 
املري�س واأن دميومة لون الأ�شنان تعتمد ب�شكل مبا�شر على عادات 
امل�شبغة  ال�شوائل  و�شرب  كالتدخن  والغذائية  ال�شحية  املري�س 

لاأ�شنان كالقهوة وال�شاي ... الخ 
- يجب المتناع عن تناول الأطعمة وامل�شروبات امل�شبغة خال 
فرتة التبيي�س مثل ال�شاي، القهوة، الكاري، الزعفران، ال�شل�شات 
احلمراء، التوت، الكول وغرها من املواد التي قد تزيد من ت�شبغ 

الأ�شنان.
�شحة  على  �شرر  اأي  بن  تربط  مثبتة  درا���ش��ة  اأي  توجد  ل   - 
الأ�شنان وعملية تبيي�س الأ�شنان. يف العادة يرافق تبيي�س الأ�شنان 

ح�شا�شية موؤقتة. 
ب�شكل دقيق  التبيي�س  بنتيجة عملية  التنبوء  للطبيب  - ل ميكن 
وتختلف نتيجة التبيي�س من �شخ�س لآخر ح�شب لون ودرجة تلون 

الأ�شنان. 
النتائج  حيث  من  الأ�شنان  تبيي�س  طرق  بن  تف�شيل  اأي  يوجد  ل   -
وتقوم جميعها بنف�س العمل.على �شبيل املثال ل ميكننا القول باأن تبيي�س 

الأ�شنان بالليزر اأف�شل من التبيي�س املنزيل ولكن اأثبتت الدرا�شات اأن 
نتيجة التبيي�س تكون اأكرثثباتًا يف حالة التبيي�س يف املنزل.

- يف حالت تلون الأ�شنان ال�شديد لن يكون التبيي�س هو احلل،قد 
ي�شتدعي و�شع التيجان اأوالوجوة اخلزفية لتغطية الأ�شنان وتغير 
لونها. ولكن ب�شبب قلة التكلفة للمعاجلة بالتبيي�س يكون التبيي�س 

دائمًا جديرًا باملحاولة قبل البدء بالعاج الأكرث تكلفة.
:)Esthetic Dental Restorations( حل�سو�ت �لتجميلية�
ت�شتخدم احل�شوات التجميلية كعاج لت�شو�س الأ�شنان الأمامية. 
لون  من  قريبة  األ��وان عديدة  ذات  عبارة عن ح�شوة ل�شقة  وهي 
الأ�شنان الطبيعي ي�شعها طبيب الأ�شنان بعد تخدير ال�شن وعزله 
النوع من احل�شوات  لهذا  املت�شو�س منه. كما ميكن  واإزالة اجلزء 
�شكل  اأو حت�شن  بينها  الفراغات  ب�شد  �شواء  الأ�شنان  �شكل  تعديل 

ال�شن امل�شوه وراثيا. 
ح�شوات  اأ�شهرها  التجميلية  احل�شوات  من  اأن��واع  ع��دة  هناك 
الراتنج املركب )الكمبوزيت( والتي تل�شق مبا�شرة يف العيادة اأو 
تلك التي يتم �شناعتها يف معمل الأ�شنان �شواءا من مادة الراتنج 
باإل�شاقها يف  الأ�شنان  يقوم طبيب  ثم  ومن  البور�شلن  اأو  املركب 
العيادة .وكل هذه احل�شوات تعطي نتائج باهرة عند ا�شتخدامها 
وح�شا�شة  دقيقة  خطوات  اإىل  حتتاج  ولكنها  املنا�شبة  للحالت 

للح�شول على نتائج تبقى لعدة �شنوات. 

اأحد احلالت قبل وبعد اإل�شاق ح�شوات الكومبوزيت على 
ال�شنن الأمامين 

:)Dental Veneers(لوجوه �أو �لق�سور �لتجميلية �لال�سقة�
الأ�شنان  يف  العيوب  بع�س  تغطية  يف  املتبعة  ال��ط��رق  اأح��د  اإن 
الطبيعي  ال�شن  بنية  على  حتافظ  اأن  �شاأنها  من  والتي  الأمامية 
هي الوجوه التجميلية الا�شقة. وميكننا تعريف الوجوه التجميلية 
الكمبوزيت  ح�شوات  من  رقيقة  ق�شرة  عن   عبارة  باأنها  الا�شقة 
اأو مادة اخلزف )البور�شلن( ت�شنع خمربيًا ومن ثم يتم تثبيتها 
على ال�شطح اخلارجي الأمامي من ال�شن با�شتخدام مادة خا�شة.

كامًا  ال�شن  لتح�شر  احلاجة  بعدم  اأي�شا  التقنية  هذه  تتميز 
فقط  ال�شن  يح�شر  حيث  لل�شن،  كامل  ت��اج  عمل  حالة  يف  كما 
باإزالة طبقة رقيقة من �شطحه الأمامي ل يتجاوز �شمكها الن�شف 
مليمرت . يتميز البور�شلن باإعطائه مظهرًا طبيعيا لاأ�شنان نظرا 
ل�شفافيته وعدم تغير لونه مبرور الوقت وقابليته لتحمل قوة امل�شغ 

على الرغم من رقة الطبقة.
للعك�س، لذلك يجب على  الأ�شنان غر قابلة  اإن خطوة حت�شر 
املري�س معرفة كافة الإجراءات املتبعة والتكلفة قبل البدء بالعاج. 

ال توجد دراسة مثبتة تربط بين أي ضرر على 
صحة األسنان وعملية تبييضها

الحشوات التجميلية والوجوه الالصقة إحدى 
حلول استعادة بريق األسنان األمامية
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ل�شكل  ال�شمع  من  بنماذج  املري�س  تزويد  الأ�شنان  لطبيب  ميكن 
الأ�شنان املتوقع بعد التعديل حتى يت�شنى للمري�س ت�شور النتيجة 
النهائية بعد العاج.  بعد التفاق على �شكل الأ�شنان اجلديد يقوم 
طبيب الأ�شنان بتخدير الأ�شنان املراد اإ�شاحها وحت�شرها واأخذ 
مقا�شها حتى يتم ت�شنيع الوجوه اخلزفية يف املعمل. يف اأثناء فرتة 
الت�شنيع باملعمل، يتم و�شع ح�شوات موؤقتة على الأ�شنان املح�شرة. 
مبادة  اخلزفية  الق�شور  باإل�شاق  الطبيب  يقوم  التايل،  املوعد  يف 

�شمغية خا�شة وتلميعها.

بع�س �لأمثلة حلالت �لعالج بالق�سور �خلزفية:
�حلالة �لأوىل:

 الأ�شنان قبل العاج

مناذج ال�شمع قبل وبعد تعديل �شكل الأ�شنان

الأ�شنان بعد التح�شر

الأ�شنان بعد ال�شاق الق�شور اخلزفية

�حلالة �لثانية:

الأ�شنان قبل العاج

مناذج ال�شمع قبل وبعد تعديل �شكل الأ�شنان

الأ�شنان بعد اإل�شاق الق�شور اخلزفية
يف اخلتام نود تقدمي ن�شيحة غاية يف الأهمية بالن�شبة للمري�س، 
عاج  اأي  اإج���راء  قبل  واللثة  الأ���ش��ن��ان  �شامة  م��ن  التاأكد  وه��ي 
جتميلي. حيث تبوء نتائج اأي عاج بالف�شل اإن مل يبنى على اأ�ش�س 
اأي  على  احلفاظ  يف  فاعل  دور  للمري�س  اأن  كما  و�شحية.  �شليمة 
وا�شتخدام  الأ�شنان  بتفري�س  الهتمام  طريق  عن  مقدم  ع��اج 

اخليط ال�شني واملتابعة الدورية عند طبيب الأ�شنان.
خا�شة  املقال  يف  املعرو�شة  احل��الت  �شور  جميع  *ماحظة: 

بالدكتورة اأمل العودة
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تبني  لأن��ه��ا   ، �شامية  ر�شالة  الرتبية 
بهذه  القيام  ويحتاج  وتزكيه،  الإن�شان 
 ، و���ش��رب  جهد  اإىل  وحملها  ال��ر���ش��ال��ة 
كانت  اإذا  ل�شيما  وح��ك��م��ة،  وم��ك��اب��دة 
الأطفال  م�شكات  حل  طريق  يف  ت�شر 
منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي  مثل” العدوانية” 
بع�س الأ�شر ، وحتاول معاجلة الأطفال 
الت���زان  اإىل  واإع��ادت��ه��م  ال��ع��دوان��ي��ن 

وال�شتقرار والبتعاد عن الأذى.
ما هو �ل�سلوك �لعدو�ين؟

ال�����ش��ل��وك ي��ع��ن��ي ����ش���رة الإن�������ش���ان 
من�شوب  فهو   : العدواين  اأما  وت�شّرفه، 

اإىل العدوان، والعدوان : هجوم ظامل!!
ال�شلوك  اإن   : نقول  اأن  ن�شتطيع  ل��ذا 
ال����ع����دواين ت�����ش��رف ظ����امل ي���ق���وم به 
من  الآخ��ري��ن  جت��اه  وال��ك��ب��ر  ال�شغر 

�شرب اأو �شتم اأو ما �شابه ذلك.        
�أمناط �ل�سلوك �لعدو�ين

تظهر النزعة العدوانية لدى الأطفال 
على  الع��ت��داء  طابع  يحمل  �شلوك  يف 
الآخ���ري���ن ك��امل�����ش��اج��رة، والن��ت��ق��ام ، 
وامل�����ش��اك�����ش��ة، وامل��ع��ان��دة ، وال��ت��ح��دي، 
وال���ت���ل���ذذ ب��ن��ق��د الآخ�����ري�����ن وك�����ش��ف 
ال�شعف  مبظهر  واإظهارهم  اأخطائهم، 
التعذيب  ن��ح��و  والجت�����اه  ال��ع��ج��ز،  اأو 
اجلو،  والت�شهر  وتعكر  والتنغي�س 
واإحداث الفنت، ونوبات الغ�شب..ورغم 
اأن اأمناط ال�شلوك العدواين كثرة جدا، 
لكن اأهم هذه الأمناط واأكرثها انت�شارا:

 ١-  املعاندة : وتتجلى لدى الطفل يف 
والتوجيهات  والأوام���ر  الطلبات  رف�س 
اأب�شط  وه��ي  وذوي����ه،  اأب��وي��ه  قبل   م��ن 
وتتا�شى   ، العدوانية  النزعات  مظاهر 
النمو  بتاأثر  طبيعية  ب�شورة  املعاندة 

الجتماعي.
٢- امل�شاجرة : وتظهر ب�شرب الطفل 
�شدهم  اأو  دفعهم،  اأو  واأقرانه،  لإخوته 
حاجاتهم  اغت�شاب  اأو  �شعرهم،  من 
، وك��ث��را م��ا ي��ك��ون ه���ذا الغ��ت�����ش��اب 
اغ��ت�����ش��اب��ا ظ���اه���را ع��ل��ن��ا، وق���د دل��ت 

للم�شاجرة  ال�شتعداد  اأن  على  البحوث 
بن الذكور اأقوى منه بن الإناث، ودلت 
للم�شاجرة  ال�شتعداد  اأن  على  اأي�شا 

ي�شمحل بتقدم ال�شن.
٣- الكيد والإيذاء: ويبدو ذلك وا�شحا 
يف اإغاظة الأطفال الآخرين والكيد لهم، 
واإيذائهم وتعذيبهم، وتنغي�س حياتهم ، 

والتدخل يف األعابهم.
كيده  دائما  يوّجه  ال��ع��دواين  والطفل 
عند  احل�شا�شة  النقط  نحو  واإي����ذاءه 
جند  ول��ذا  لهم،  يكيد  الذين  الأط��ف��ال 
اأن الطفل الذي يداأب على اإغاظة طفل 
بل  ارجت����ال،  فري�شته  ينتقي  ل  اآخ���ر، 
الأح��وال  كل  يف  ي�شتجيب  طفا  يختار 
التي  وال�شتفزاز  التنغي�س  لأ�شاليب 

توجه اإليه.
خطورة �ل�سلوك �لعدو�ين

وجود طفل عدواين اأو اأكرث يف الأ�شرة 
ويوؤدي   ، واطمئنانها  راحتها  على  يوؤثر 
 : منها  ومعنوية  م��ادي��ة  �شلبيات  اإىل 
و�شتمهم  و���ش��رب��ه��م،   ، اإخ��وت��ه  اإي����ذاء 
وال�شتياء على حاجاتهم ولعبهم، مما 
، فيعرّبون عن  يجعلهم ي�شخطون عليه 
اأو   ، وم�شاجرته  ب�شربه  ال�شخط  ذلك 
غيظهم  عن  تعبرا  البكاء  اإىل  يلجوؤون 

وانزعاجهم.

الطفل  ف����اإن  ذل���ك  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
العدواين ي�شبب اأ�شرارا يف اأثاث املنزل 
فيقلب  البيت،  يف  الفو�شى  يثر  كما   ،
الأدوات ، ويغر ترتيبها بعد اأن و�شعت 
اأن  وي��ح��اول  مكانه،  يف  �شيء  ك��ل  الأم 
�شيد  وكاأنه  حوله،  يجري  فيما  يتحكم 
التي  وال�شو�شاء  ال�شغب  ويثر  املوقف، 
تقلق راحة الأ�شرة، وعندما يعود الوالد 
من عمله منهوك القوى يريد اأن ي�شرتيح 
يجد يف بيته ال�شجة التي ل تهداأ والتي 
قد ت�شل اإىل اجلران فتزعجهم اأي�شا ، 
يتاأثر به الإخوة فينقلبون اإىل عدوانين، 
وقد ميتد هذا التاأثر اإىل اأولد اجلران 

والأ�شدقاء يف احلي واملدر�شة..
اإن هذه الظاهرة ملا لها من اأ�شرار..
بتعاون  وذلك  �شريع،  عاج  اإىل  حتتاج 
الطفل  لأن  واملجتمع  واملدر�شة  الأ�شرة 
ي�شبح  قد  ال�شلوك  هذا  على  �شّب  اإذا 
من  كثرا  ي��وؤذي  عدوانيا  امل�شتقبل  يف 

النا�س ويوؤذي نف�شه.
�لعالج �ل�سلوكي

ال��ع��دواين،  الطفل  ُي�شّخ�س  اأن   بعد 
�شفاته  وُتك�شف   ، بالعدوانية  وُيعرف 
ظهور  اإىل  اأّدت  التي  الأ�شباب  وحُت��ّدد 
ال�شلوك العدواين عنده، يجب اأن تتجه 
�شفات  ع��ن  ال�شتعا�شة  اإىل  الأ���ش��رة 
اإيجابية  اأخرى  الطفل ال�شلبية ب�شفات 
اإىل  ي��ه��دف  ال�����ش��ل��وك��ي  ال��ع��اج  لأن   ،
جتعل  الفرد  �شلوك  يف  تغّرات  حتقيق 
حياته وحياة املحيطن به اأكرث اإيجابية 
وفاعلية، و اإزالة الأ�شباب التي اأدت اإىل 
العدوانية لدى الطفل هي ال�شبيل الأول 

لعاجه بالإ�شافة اإىل �شبل اأخرى.
و�شُنجمل فيما يلي الأ�شباب وعاج كل 

منها:
 ١- الطاقة اجل�شمية الفائ�شة:

ريا�شية  باألعاب  ماعبته  من  الإكثار 
بة اإليه، حتى ل ي�شرف هذه القوة  حمَبّ

يف الأذى والعتداء
 ٢- الرغبة يف اإثبات الذات:

السلوك العدواني

د. �سمري �لثمريي
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تكلفه باأعمال اأمام اإخوته واأ�شدقائه، 
اأو التعبر عن نف�شه،  كاإلقاء الأنا�شيد، 
اأو نطالبه بالقيام بعمل  اأو �شرد حكاية 

ما ونثني عليه ون�شجعه.
٣- تقييد احلرية :

ويلعب  فيه  يتحرك  مكانا  ل��ه  ُنهّيئ 
ُمت�ّشٌع،  املنزل  يف  يكن  مل  ف��اإن  بحرية، 
وم��اع��ب  احل����دائ����ق،  اإىل  ن�����ش��ح��ب��ه 
ي��ت��م ذل���ك مع  اأن  ��ل  وُي��ف�����شّ الأط���ف���ال 

الأ�شدقاء.
وال�شعور  الج��ت��م��اع��ي  ٤- الإخ���ف���اق 

بالظلم والغرة:
واحلنان  والعطف  باحلب،  ن�شعره  اأن 
 ، اإ���ش��راف  دون  طلباته  ونلّبي  والأم���ان 

وهذا يوؤّدي اإىل جعله اإن�شان �شويَا.
5- التقليد واملحاكاة:

الرعب  مناظر  م�شاهدة  عن  اإب��ع��اده 
ال�شا�شات  على  ُتعر�س  التي  وال�شراع 

والقنوات الف�شائية.
اأن مناأ  يجب  �شبق  ما  اإىل  بالإ�شافة 
اأوق����ات ال��ط��ف��ل ال���ع���دواين ف��ا جنعله 
الأل��ع��اب  ل��ه  ون���وؤّم���ن  ب��ال��ف��راغ،  ي�شعر 
املنا�شبة، وننّمي هواياته، ون�شاعده على 

ممار�شتها.
حتتاج  العدواين  ال�شلوك  معاجلة  اإن 
وت�شرفاته  ح��رك��ات��ه،  م��اح��ظ��ة  اإىل 

واأقواله وموقفه من النا�س والأ�شياء.
متابعة  اإىل  نحتاج  معاجلته  وع��ن��د 

ومعرفة تاأّثره بالعاج، وعلينا اأن ن�شعره 
اأننا قريبون منه، نحبه ونعتني به ونقدم 
اأو  اإيجابيا،  كلما عمل عما  الهدايا  له 

ت�شرف ت�شرفا ح�شنا.
 اإن �شرنا يف هذه اخلطوات �شي�شمن 
تعاون  اإذا  وخا�شة  الطيبة،  النتائج  لنا 
حبيبهم  معاجلة  يف  الأ�شرة  اأف��راد  كل 

ال�شغر.
اإىل  الدعاء  نن�شى  اأّل  ا  اأي�شً وينبغي 
اهلل تعاىل يف اأن يوفقنا يف م�شعانا فمن 
�شفات املوؤمنن اأنهم يدعون لأ�شرتهم ، 
يقول اهلل عز وجل »والذين يقولون ربنا 
هب لنا من اأزواجنا وذرياتنا قرة اأعن 

واجعلنا للمتقن اإماما«.الفرقان7٤.
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 RAS)  – املتكرر  القالعي  الفم  (التهاب  اأو  الفم   تقرحات  تعد 
اأكرث  من  واح��دة   (Recurrent Aphthous Stomatitis/ RAS
مابني  به  الإ�صابة  معدلت  ت��راوح  حيث  �صيوعًا،  الفم   تقرحات 
20- 50 %. يت�صف هذا املر�ض بظهور قرحات موؤملة ب�صكل متكرر. 
ال�صبب الرئي�صي لهذا املر�ض لزال غري معروف متامًا غري اأن هناك 
عدة عوامل توؤدي اإىل ظهور هذه القرحات منها عامل الوراثه، فقر 
اجلهاز  يف  ا�صطرابات  الفيتامينات،  نق�ض  احلديد،  نق�ض   الدم، 
اأو  الأطعمة  بع�ض  من  ح�صا�صية  هرمونيه،  ا�صطرابات  املناعي، 
النف�صية  للعوامل  بالإ�صافة  الأ�صنان،  تنظيف  يف  امل�صتخدمة  املواد 

والنقطاع عن التدخني.
 ومما هو جدير بالذكر، قد تكون هذه التقرحات يف بع�ض احلالت 
ع�صوية  اأم��را���ض  اأو  اجل�صم  يف  ا�صطرابات  وج���ود   على  م��وؤ���ص��رًا 
كاأمرا�ض اجلهاز اله�صمي اأو بع�ض اأمرا�ض الدم لذا تاأكد من اإخبار 
اأو  حمى  اأو  البطن  يف  اأمل  اأو  تعب  من  تعاين  كنت  اإذا  فيما  طبيبك 
اأخرى  اأج��زاء  تقرحات يف  اأو  اأو طفح  العني  الراحة يف  بعدم  �صعور 

من ج�صدك.
اأو بي�صاوية  وهذه  الآفات تظهر على �صكل تقرحات �صغرية دائرية 
�صفراء غالبًا  ما تكون موؤملة. وهي عادًة ما توؤثر على الأجزاء اللينة 
وال�صفتني. وهذه  واللهاة واخلدين  الل�صان  الفم مثل  املتحركة من  و 
تلقاء  من  تزول  ما  ع��ادًة  التقرحات  هذه  اأن  ب�صبب  متكررة  احلالة 
اأماكن جديدة بعد فرة  اأو يف  نف�صها، ولكنها تظهر يف نف�ض املكان 
التقرحات  ت��زول  اأن  كن  احل��ادة يمُ احل��الت  بع�ض  ويف  الزمن.  من 
اأغلب  يف  الوقت.  نف�ض  يف  جديدة  تقرحات  تظهر  بينما  القدية، 
تلقاء  من  ت��زول  اأنها  مبعنى  ذاتيًا،  التقرحات  هذه  تلتئم   الأوق��ات 

نف�صها، دون احلاجة لتطبيق عالج معني. 
اإكلينيكيًا يكن متييز ثالثة اأ�صكال من هذه القرحات كالتايل:- 

:)Minor Aphthous Ulcer( 1- القرحة القالعية الب�سيطة اأو الثانوية

وهذا النوع يوؤثر على 80% من الأ�صخا�ض املمُ�صابني بتقرحات الفم. 
فعادًة ما تكون التقرحات �صغرية (قطرها اأقل من �صنتيمر)، وتظهر 
وحماطه  رمادي  بغ�صاء  ومغطاة  �صطحية  قرح   3-2 ب�صكل  جمتمعه 
ولكنها متيل  اأ�صبوع  وتزول خالل  موؤمله  بهاله حمراء وعادة ماتكون 

للظهور من جديد يف وقتة لحق، ول تت�صبب يف حدوث ندبات.
:)Major Aphthous Ulcer( 2- القرحة القالعية احلادة او الرئي�سية

وهذا النوع هو اأكرث حدة ويوؤثر على ما يقارب 15% من الأ�صخا�ض 
ملدة  التقرحات  ه��ذه  ت�صتمر  ما  وع��ادًة  الفم.  بتقرحات  املمُ�صابني 
اأ�صبوعني اأو اأكرث وتتعدى م�صاحة قطرها 1 �صنتيمر. وعادة ماتكون 
ال�صفاء  يف  اط��ول  وقت  تاأخذ  لذلك  �صديد،  املا  وي�صاحبها  عميقة 

تاركة ورائها اثراو ما ي�صمى بالندبة.

تقرحات صغيرة دائرية أو بيضاوية صفراء غالبًا  
ما تكون مؤلمة  تؤثر غالبًا على األجزاء اللينة

أكثر من عامل لظهورها كالوراثة وفقر الدم ونقص 
الفيتامينات واالضطرابات المناعية والهرمونية

تقرحات الفم القالعية المتكررة.. الزائر الغامض
اإعداد/ د. مها علي املحيا

ا�ست�سارية طب اأمرا�ض الفم
رئي�سة وحدة طب اأمرا�ض الفم, ذوي االحتياجات 

اخلا�سة والبحث العلمي
ق�سم االأ�سنان - م�ست�سفى القوات امل�سلحة بالريا�ض

صحة الفم
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:Herpetiform Ulcer(( 3- القرحة القالعية احلالئية

اأقل من 5% من  يتواجد عند  فهو  �صائع،  احل��الت غري  النوع من  وهذا 
�صكل جمموعات  الفم. وهي تظهر على  بتقرحات  املمُ�صابني  الأ�صخا�ض 
بع�صها  مع  تت�صل  ان  ولكنها �صغرية يكنها  قرحات عديدة  تتكون من 
ال�صكل ت�صبه اىل حدًا كبري  لت�صكل قرحات كبرية غري منتظمة  البع�ض 
 RAS الألتهاب احلالئي الب�صيط وت�صفى خالل ا�صبوعني يتم ت�صخي�ض
عن طريق الفح�ض ال�صريري وملعرفة اأ�صباب حدوثه يكن اللجوء لعمل 
حم�ض  احلديد،  مثل  املتعددة   العنا�صر  م�صتوى  وحتديد  الدم  فح�ض 

 B12 الفوليك، فيتامني
عالج تقرحات الفم القالعية املتكررة

كما هو احلال مع جميع اأمرا�ض الفم، من املهم اأن يقوم اأخ�صائي �صحي 
الأمر  بالعالج. وهذا  البدء  للحالة قبل  ت�صخي�ض دقيق  باإجراء  متدرب 
املتكرر/  القالعي  الفم  (التهاب  الفم  لتقرحات  بالن�صبة  حتديدًا  مهم 
اأن  املمكن  من  اأخ��رى  متعددة  حالت  هناك  اأن  حيث  القالع)،   /RAS

.Canker Sores ت�صبب تقرحات يف الفم والتي حتاكي تقرحات الفم
ب��ع�����ض احل�������الت ال���ت���ي ق����د حت���اك���ي ت���ق���رح���ات ال����ف����م، ت��ت�����ص��م��ن 
الأل���ت���ه���اب���ات ، وح�����الت امل��ن��اع��ة ال���ذات���ي���ة وال����ع����دوى ال��ف��ريو���ص��ي��ة 
املنطقية«)، والأهم  (مثل الهرب�ض الب�صيط والهرب�ض النطاقي »القوباء 
من ذلك �صرطان الفم. بالإ�صافة اإىل ذلك، قد ت�صاحب تقرحات الفم 
عدد من احلالت اجلهازية، مما قد يجعل هذه التقرحات جزءا ب�صيطا 
اأ�صا�صية ماأخوذة عن طريق اخلربة يمُو�صي  من امل�صكلة. هناك ن�صيحة 
بها اأخ�صائيني الرعاية ال�صحية، وهي اأن اأي تقرحات ت�صتمر لأكرث من 
10 اإىل 14 يومًا، يجب اأن تمُ�صخ�ض عن طريق طبيب اأ�صنان او اأن توؤخذ 

زعة، عند ال�صرورة. يلك املتدربني يف جمال طب امرا�ض الفم  منها خمُ
اخلربة الكافية لت�صخي�ض مثل هذه الآفات.

تقريبًا  ال��ف��م  ت��ق��رح��ات  وح���دة  الرت��ي��اح  ع��دم  م��دى  ت�صنيف  وي��ك��ن 
بندرة  الطفيفة  الأم��را���ض  ومت��ت��از  ح���ادة.  اأو  معتدلة،  طفيفة،  اإىل 
فاإن  احل��ظ،  احل���ادة.  حل�صن  الأع��را���ض  وقلة  مدتها  �صر  وقمُ حدوثها 
باأمرا�ض  ي�صابون  الفم،  من تقرحات  يعانون  معظم املر�صى الذين 
احلادة  بني الأمرا�ض  يوجد ت�صنيف ر�صمي للتمييز  حني ل  يف  طفيفة. 
واملعتدلة، فاإن وجود  اأربعة اأو اأكرث من تقرحات الفم يف ال�صنة  مع وجود 
اأنه من الأمرا�ض  اأن ي�صنف على  اأعرا�ض مزعجة وغري منهكة، يكن 
اأكرث  انت�صارًا،  اأك��رث  احل��ادة  الفم  تقرحات  تكون  ما  غالبًا  املعتدلة. 
و لالأ�صف،  والكالم.  الطعام  على تناول  مع قدرة املري�ض  اأملًا، وتتداخل 
حدوث  تكرار  من  يعانون  ما  غالبًا  حادة،  باأمرا�ض  امل�صابني  فالأفراد 

هذه الأمرا�ض اأو ا�صتمرارها.. 
االأهداف اال�سا�سيه لعالج هذه القرحات تتلخ�ض يف االتي:

عالج العرا�ض امل�صاحبة لتخفيف الأمل (مثل خمدر مو�صعي على �صكل 
مرهم او م�صم�صه، وا�صتخدام �صراب ي�صفي غطاء على هذا القرحات 

Maalox) مثل �صراب
عالج التقرحات  لال�صراع يف �صفائها (اأ�صتخدام مركبات الكورتيزون-  

منها املو�صعي او اجلهازي ح�صب احلاله)
(الأ�صتعانه  التقرحات  هذه  تكرار  من  للتقليل  وذل��ك  الوقائي  العالج 
والتي   Pentoxyphilin امل�صتخدمة لغرا�ض اخرى مثل  الأدوية  ببع�ض 

ثبت بالبحث العلمي فائدتها لهذا الغر�ض)
يف  القرحات  لهذه  امل�صببه  العوامل  حتديد  اهمية  اإىل  الأ�صارة  ويجدر 

املركز الأول.
كل  ذل��ك  يف  العالجية املتاحة،  مبا  من العوامل  عدد كبري  ه��ن��اك 
 . (OTC)صر بدون و�صفة طبية� من الو�صفات الطبية والأدوية التي حتمُ
مزيجًا من  نظامية،  اأو  اأو  مو�صعية  بطريقة  العالج  يطبق  اأن  ويكن 
حدتها  مدى  و  على موقع الآفات  اختيار الطريقة   معًا. ويعتمد  الثنني 
و�صهولة الو�صول للعالج ، ومدى النجاح مع الأنظمة العالجية ال�صابقة .  
و لكن قبل ا�صتخدام اأي عالج من العالجات املوجودة، يمُو�صى با�صت�صارة 
طبيب الأ�صنان. وعند احلاجة، يكن ا�صت�صارة اأخ�صائي يف طب امرا�ض 
العالج  الفم، فيما يخ�ض مدى �صرورة وجدوى املزيد من بروتوكولت 

املتطورة املذكورة ادناه.
طالءات  امللطفة  الكريات  اأو   ،(occlusives) ال�صادة  العالجات  تعد 
ت�صاحبها  التي  الع�صبية  واللتهابات  التقرحات  تهيج  متنع  واق��ي��ة 
التهيج الذي حتدثه الأطعمة  باإعطاء طبقة تغطي املنطقة لتمنع  وذلك 
العوامل  وهذه  احلرارة.  درجة  وتغيريات  املتّبلة،  اأو  واملاحلة  احلم�صية 
الطالئية ما هي اإل مواد عقاقريية خاملة. وب�صكل عام فهي توفر نوع من 
الراحة، طاملا يتم و�صعها على موقع الإ�صابة، ولكن قد يكون من ال�صعب 

و�صعها لفرات طويلة يف موقع الإ�صابة.
العالجية،  ال��ع��وام��ل  م��ع  ال��واق��ي��ة  ال��ط��الءات  ب��ني  اجل��م��ع  يتم  عندما 
الن�صداد ينع التحفيز اخلارجي  عامل  فائدتني.  ب��ني  جنمع  فاإننا 
ومن  حمله.  يف  العالجي  العامل  على  يحافظ  وكذلك  ملوقع اجلرح، 

القرحة القالعية البسيطة او الثانوية تشكل 
80% من األشخاص الُمصابين بتقرحات الفم

ضرورة مراجعة الطبيب والتشخيص الدقيق  لتعدد 
الحاالت واختالف مسببات المرض ولمنع تطوره
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العالجات التي يكن الإدلء بها يف هذه الفئة نذكر:
.Orabase، Soothe-N-Seal

توفر عالجات التخدير الراحة من الأعرا�ض التي ت�صاحب التقرحات،و 
الذي  والعامل  اأخ���رى.  عوامل  مع  جمعه  يتم  ما  وع���ادًة  الأمل  تخفيف 

ي�صتخدم غالبًا هو بنزوكاين5-20% او ليدوكاين %2. 
اأن تعمل على تنظيف املنطقة وتقليل  يكن لعوامل التطهري/ املعقمات 
البكترييا املوجودة على �صطح القرحة. ويكن ا�صتخدام منتجات  عدد 
متار�ض  الأك�صجني  عن  اخلارجة  فالرغوة  للتطهري.  كعوامل  الأك�صجني 
يف  واملنتجات  اجلرح.  وينظف  اجلراثيم  من  يخفف  ميكانيكيًا،  مفعوًل 
هذه الفئة تت�صمن:، -Oxidel، Peroxyl. وعند احل�صول على بريوك�صيد 
الهيدروجني كمحلول بن�صبة 3%، يجب تخفيفه بكميات مت�صاوية  من املاء 
قبل و�صعه اإما ب�صكل مبا�صر على القرحة اأو كغ�صول للفم. اأما بالن�صبة 
لبريكبونات ال�صوديوم، ت�صتخدم اإما كمحلول (ن�صف ملعقة �صغرية اإىل 
ملعقة واحدة يف 4 اأوقية من املاء) اأو كمعجون، ويكن اأن ي�صتخدم اأي�صًا 

لتنظيف اجلروح.
طرق اأخرى: تت�صمن ا�صتخدام مواد كاوية لتهدئة اأطراف الأع�صاب اأو 

تخفيف الأعرا�ض.
املتو�صطة  ل��الآف��ات  املخت�صة  بالعانية  يو�صى  املخت�صة:  العناية 
امرا�ض  جمال طب  يف  املتقدم  ذوي التدريب  الأف���راد  واحل���ادة. 
كثري  �صدة. يف  الأكرث  اإدارة احل��الت  خربة اإ�صافية يف  الفم لديهم 
من احلالت، يكن و�صف العالج املو�صعي مع كورتيكو�صتريويد قوي 

للحد من رد الفعل املناعي يف املنطقة.
اأخريا ، يف بع�ض احلالت احلادة قد يكون هناك مربر من ا�صتخدام ال�صتريويدات 

اجلهازية  اأو غريها من الأدوية الأخرى املثبطة للمناعة .
اأ�سئلة واأجوبة مفيدة حول تقرحات الفم القالعية املتكررة:

اإىل  واأنقلها  التقطها  اأن  املمكن  من  هل  عدية؟  ممُ احلالة  هذه  هل  �ض: 
�صخ�ض اآخر؟

كانت  ولو  حتى  تنتقل،  اأن  يكن  ول  كالهرب�ض  لي�صت  احلالة  فهذه  ل، 
التقرحات مفتوحة.

�ض: كيف يكنني معرفة الفرق؟
يو�صيك  اأن  طبيبك  باإمكان  الإ�صابة.  موقع  من  الفرق  معرفة  يكنك 

زعة للتاأكد. باإجراء اختبار زراعة اأو اإجراء خمُ
�ض: اإذًا، ما الذي يمُ�صبب تقرحات الفم؟

يف احلقيقة ل يوجد هناك �صبب معني لالإ�صابة بالتقرحات، ولكن يمُعتقد 
البي�صاء  الدم  خاليا  يجعل  والذي  املناعي،  اجلهاز  يف  خلل  ال�صبب  اأن 
تهاجم اخلاليا املخاطية يف الفم ب�صكل موؤقت. ويف بع�ض الأحيان تكون 
اأو عنا�صر معاجني  الطعام  لبع�ض مكونات  فعل حت�ص�صي  رد  �صكل  على 
اأي�صًا  الفم  تقرحات  ت�صاحب  اأن  املمكن  من  الفم.  غ�صول  اأو  الأ�صنان 

بع�ض احلالت اجلهازية كداء كرون اأو  حالت نق�ض غذائي.    
�ض: كيف يكنني معرفة فيما اإذا كانت التقرحات لها عالقة باأمرا�ض 

جهازية؟
يف  بالبحث  يقوم  اأن  بعد  حالتك،  بت�صخي�ض  يقوم  اأن  لطبيبك  يكن 
ب�صيط  اختبار  يتم طلب  قد  الأحيان  بع�ض  ويف  بعناية.  الطبي  تاريخك 

يف  امرا�ض  من  او  غذائي  نق�ض  من  تعاين  كنت  اإذا  فيما  للنظر  للدم 
اجلهاز املناعي.

 �ض: هل يكن اأن حتدث تقرحات الفم جراء الإ�صابة بح�صا�صية؟
الذي  احل�صا�صية  من  نوع  اأي  حتديد  ال�صعب  من  يكون  قد  ولكن  نعم. 
اأن  نف�صه  للمري�ض  يكن  بالذات  املرحلة  هذه  ويف  التقرحات.  ي�صبب 
ال�صراتيجيات  ت�صمل  نوع.  اأي  مبعرفة  اأي  اخلا�صة  عنايته  يف  ي�صاهم 
لتحديد م�صببات احل�صا�صية املحتملة مراقبة اأي عالقة بني تناول طعام 
معني اأو م�صروب معني وظهور تقرحات الفم.. كثري من الأفراد ل يتحملون 
والفواكه املختلفة.  واملك�صرات والطماطم  (الغلوتني)،   القمح  منتجات 
وهي  الفم  بتقرحات  ترتبط  التي  الغذائية  الإ�صافات  من  اثنني  هناك 
القرفة املتبلة وحم�ض البنزويك (وهي مواد م�صركة توجد يف الأطعمة 
التجريبية لعنا�صر الطعام  الغازية). وتعد عملية الإق�صاء  وامل�صروبات 
م�صببات  على  للتعرف  جيدة  حماولة  امل�صتبهة  الغذائية  والإ���ص��اف��ات 

احل�صا�صية املحتملة.
�ض: هل هناك عالج لتقرحات الفم؟

ل يوجد حتى الآن عالجات �صافية متاما. ولكن هناك عالجات متوفرة 
تواجدها،  من  وللحد  التقرحات،  وج��ود  م��دة  ولتقليل  الأمل،  لتخفيف 
وتراوح هذه العالجات من كريات يكن تطبيقها على اجلروح وحتى 

اأدوية اأقوى مفعوًل.
�ض: هل توجد هناك و�صيلة ملنع ظهورها؟

اإن اأف�صل طريقة ملنع التقرحات، هي كتابة مفكرة مبواعيد اإ�صابتك بها. 
وذلك عن طريق ت�صجيل اأوقات انت�صار التقرحات، فمن املمكن اأن يكون 
اأن  يجب  اليومي.  نظامك  اأو  اأ�صنانك  ومعجون  �صلة بني حميتك  هناك 
تقوم مب�صاركة هذه املعلومات مع طبيبك، حيث اأن هذا الأمر من املمكن 

اأن ي�صاعده على تطوير طريقة للعالج تكون اأكرث فعالية.
�ض: ماذا عن » املعجون اخلا�ض بتقرحات الفم«؟

هذا النوع من املعاجني يفتقر ملادة SLS (لوريل كربيتات ال�صوديوم). 
فعند بع�ض املر�صى، يعد ا�صتخدام هذا النوع من املعاجني منا�صبًا لتقليل 

وترية انت�صار التقرحات.
اإ�صابتي  حول  بي  اخلا�ض  الأ�صنان  لطبيب  اأحت��دث  اأن  يجب  متى  �ض: 

بتقرحات الفم؟
اإذا اأ�صبت بها لثالث مرات اأو اأكرث خالل ال�صهر.

اإذا مل تمُ�صب بقرحة من قبل.
اإذا واجهت اأيًا من الأعرا�ض املوجودة يف هذا املقال، اأو اأح�ص�صت اأنه من 

املمكن اأن يكون هناك عوامل اأخرى مت�صلة بظهور التقرحات. 
�ض: نرى العديد من الأدوية امل�صادة لتقرحات الفم يف ال�صيدلية، اأيها 

اأف�صل من الأخرى؟
على الرغم من اأن هناك الكثري من املنتجات امل�صوقة لعالج التقرحات، 
اإل اأنه لي�ض هناك عالج كامل وهناك عدد قليل من التجارب امل�صممة 
ب�صكل جيد والتي تقارن فعاليتها باملنتجات الأخرى. واملنتج الذي يوؤدي 
يوؤدي نتيجة جيدة مع  اأن  البع�ض، لي�ض بال�صرورة  اإىل نتيجة جيدة مع 
التي  املنتجات  بخ�صو�ض  طبيبك  ت�صت�صري  اأن  من  لبد  الآخ��ر.  البع�ض 

قمت با�صتخدامها اأو التي تقوم با�صتخدامها حاليًا ملعاجلة التقرحات.

صحة الفم
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الجمعية الوطنية لتقييم األكاديميين
يف ظ���ل الدع���م الكب���ر م���ن حكوم���ة 
لقط���اع  ال�ش���ريفني  احلرم���ني  خ���ادم 
التعلي���م والتعلي���م الع���ايل عل���ى وج���ه 
تو�ش���عاً  مملكتن���ا  ت�ش���هد  اخل�ش���و�ص 
كبراً يف اإن�ش���اء اجلامعات والكليات يف 
جمي���ع مناط���ق اململك���ة ولنتحدث عن 
طب الآ�شنان ب�ش���كل اأدق، فالكل ي�شهد 
الف���ارق ب���ني املرحل���ة ال�ش���ابقة والت���ي 
كان���ت كلي���ات ط���ب الأ�ش���نان تع���د على 
اأ�ش���ابع الي���د الواح���دة وب���ني املرحل���ة 
احلالي���ة والتي ت�ش���هد طفرة نوعية يف 
ع���دد كلي���ات ط���ب الأ�ش���نان احلكومية 
واخلا�شة، ولكن الأهم يف هذه املرحلة 
اأن ل يك���ون الهتم���ام من�ش���باً يف الك���م 

مهملني الأهم وهو الكيف!!
فمن ال�ش���هل جداً اأن تن�شاأ اجلامعات 
والكلي���ات ولك���ن من ال�ش���عب ج���داً اأن 
يك���ون هناك من هو ق���ادراً على تاأمني 
اجلودة بكل اأق�شامها، فهناك جامعات 
وكلي���ات موج���ودة من الق���دم ولها من 
ال�شنوات الكثر ولكنها اإىل يومنا هذا 
تفتق���د اإىل الكث���ر والكث���ر وتفتق���د 
لأبجدي���ات اجل���ودة، ولع���ل م���ا يهمن���ا 
هن���ا ه���ي اجل���ودة الأكادميي���ة وكيفي���ة 
الو�ش���ول اإليه���ا، فنح���ن يف جامعاتن���ا 
نع���اين م���ن �ش���وء اختي���ار الأكادمييني 
�ش���ناعة  مهم���ة  له���م  ن���وكل  الذي���ن 
لدين���ا  ي���زال  ل  فللأ�ش���ف  الأجي���ال، 
مفهوم اأن كل من يحمل �شهادة علمية 

فه���و موؤهل باأن يك���ون اأ�ش���تاذاً جامعياً 
لن���ا  �ش���بب  الفك���ر  وه����ذا  واأكادميي���اً، 
املتاعب واأثر على املخرجات التعليمية 
يف تعليمن���ا الع���ايل ويف ط���ب الأ�ش���نان 
عل���ى وج���ه اخل�ش���و�ص، ولذل���ك لب���د 
علين���ا األ ن�ش���تنكر ح�ش���ول جامعاتن���ا 
يف  متاأخ���رة  مرات���ب  عل���ى  ال�ش���عودية 
نفتق���د  لأنن���ا  العاملي���ة  الت�ش���نيفات 
للجودة الأكادميية، فم�ش���كلتنا لي�ش���ت 
يف عدد اجلامعات ول يف املن�شاآت ولكن 
م�ش���كلتنا يف الكيف والنوعية وهذا هو 

الأهم يف جمال التعليم.
تع���ج  ال�ش���عودية  جامعاتن���ا  اإن 
ي�ش���نفون  مم���ن  بالكثري���ن 
بالأكادمييني وهم بعيدين متام البعد 
ع���ن ه���ذا الأمر ويفتق���دون لأبجديات 
التعلي���م اجلامع���ي لذل���ك ك���م اأمتن���ى 
اأن يت���م اختي���ار من يعمل���ون يف املجال 

و�شواب���ط  اأ�ش����ص  عل���ى  الأكادمي���ي 
معين���ة بعي���داً ع���ن نوعي���ة ال�شه���ادات 
وتك���ون ال�شهادة بع�ش���اً من كل ولي�شت 

)الكل(..
جمعي���ة  اإن�ش���اء  يف  حلم���ي  ولزال 
وطني���ة لتقييم اأع�شاء هيئة التدري�ص 
يف اجلامعات ال�شعودية و�شيكون هدفاً 
ن�شتطي���ع  لك���ي  واقع���اً  اأراه  اأن  اأمتن���ى 
ال�شعودي���ة مم���ن  ننق���ي جامعاتن���ا  اأن 
يف  يكون���وا  ب���اأن  موؤهل���ني  غ���ر  ه���م 
املج���ال الأكادميي لأي �شب���ب كان لكي 
ن�شتطيع اأن نرتقي باجلودة التعليمية 
ونواك���ب م���ا و�شلن���ا اإلي���ه م���ن اأع���داد 
عل���ى  والكلي���ات  اجلامع���ات  كب���رة يف 

م�شتوى مملكتنا احلبيبة.
)اأمنيات(

جامع���ة  يف  اأ�شن���ان  ط���ب  طال���ب   •
حكومي���ة مل ي�شاه���د عمي���د كليت���ه اإل 
بعد م�شي �شنتني من دخوله اجلامعة 
وكان���ت م�شاهدت���ه ل���ه خ���لل موؤمت���ر 
علمي خ���ارج اأ�شوار اجلامع���ة .. اأمتنى 
اإر�ش���ال �ش���ورة عاجلة  مل���ن يهمه الأمر 
)ون�شخ���ة للجمعي���ة الوطني���ة لتقييم 

الأكادمييني م�شتقبل(!!
�شعودي���ة  كف���اءات  روؤي���ة  اأمتن���ى   •
م���ن  ب���دًل  الأ�شن���ان  ط���ب  كلي���ات  يف 
بع����ص اأع�ش���اء هيئ���ه التدري����ص غ���ر 
ال�شعودي���ني والذين و�شل���وا لل�شبعني 
م���ن العم���ر واأكرث ومل يع���د لديهم ما 

يقدمونه.
قب���ل  ال�شح���ة  وزارة  م���ن  • اأمتن���ى 
ج���ودة  مراقب���ة  يف  جلانه���ا  ت�شغ���ل  اأن 
التعقي���م يف املراكز اخلا�ش���ة اأن تلتفت 
امل�شت�شفي���ات  يف  يح�ش���ل  م���ا  لك���وارث 
احلكومية التابع���ة لها والإهمال التام 

ملفهوم )التعقيم(..

نعاني سوء اختيار األكاديميين الذين 
نوكل لهم مهمة صناعة األجيال

إنشاء جمعية وطنية لتقييم أعضاء هيئة 
التدريس حلم وصمام أمان

د. حممد بن �سالح الوهـيـبـي 
كليات الريا�ض لطب االأ�سنان

أقالم آفاق
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التبغ.. أم صحة الفم..!

ومن هذه االآثار:
فما قبل ظهور ال�ص���رطان  Oral Precancer  يظهر ما 
ي�ص���مى باللويح���ة البي�ص���اء Leukoplakia   النوع الأكرث 

�صيوعًا من الأورام الفموية ما قبل اخلبيثة. 
تظه���ر اللويحة البي�ص���اء 6 م���رات اأكرث ل���دى املدخنني 
مقارن���ة مع غري املدخن���ني، ويرتبط ظهورها با�ص���تخدام 

التبغ، كما اأن الإقالع عنه يقلل منها اأو يخفيها. 
هناك اأي�ص���اErythroplasia  ، وه���ي تبقع اأحمر يظهر 
على اأن�ص���جة الفم بدون �صبب وا�ص���ح. ويجب احلذر عند 

الفح�ض خا�صة عند وجود تاريخ يف ا�صتخدام التبغ. 
وهناك اأي�ص���ًا Erythroleukoplakia  ، وهو مزيج من 

التقرحات البي�صاء واحلمراء.  
وج���ود ه���ذه التقرحات مع���ًا يعط���ي احتمالية الإ�ص���ابة 

بال�صرطان 4 مرات اأكرث من وجودها منفردة. 
ث���م بعد ذلك يب���داأ اخلطر ال���ذي ي���وؤذن بنهاية املدخن 
النهاية املاأ�ص���اوية، الت���ي تقرب مع تاأكد اإ�ص���ابة املدخن 

Oral Carcinoma  ب�صرطان الفم
وث���م حقائق ينبغي و�ص���عها بني اأي���دي املدخنني ليعلموا 

االأخــطــار  اأكـــر  “التدخني” اأحـــد  وبـــاء  اأ�ــســبــح 
اأكدت  بعدما  اليوم,  العامل  يف  ال�سحة  تهدد  التي 
العامل,  حــول  ن�سمة  مليار   1.3 اأن  االإحــ�ــســاءات 
االأ�سف  ومــع  التبغ,  منتجات  اأحــد  ي�ستخدمون 
فاأكرث من 900 مليون من هوؤالء يعي�سون يف البلدان 
بحقيقة  ت�سدمنا  اأي�سًا  ـــام  االأرق لغة  النامية. 
اأكرث من ن�سف هوؤالء ميوتون ب�سبب  اإن  اإذ  اأخرى, 
التدخني, مع ارتفاع ن�سبة الوفيات اإىل 7 من اأ�سل 
10 بحلول عام 2025م. وتزداد ال�سور قتامة حني 
نعلم اأنه كل 6.5 ثانية, اأحد م�ستخدمي التبغ حول 
املرتبطة  االأمــرا�ــض  ــدى  اإح ب�سبب  ميــوت  العامل 

با�ستخدام التبغ.
على  تعرفوا  منهم  املدخنون  وال�سيما  النا�ض  فمعظم  لذا  وم�ساره,  التدخني  عن  الكثري  ُعر�ض  ولقد 
االأ�سرار التي ي�سببها للجهاز التنف�سي, واأمرا�ض القلب, واجللطات, وغريها.  لكن القليل منهم عرفوا 

ما يفعله التبغ بالفم واأن�سجته الرقيقة!  
قد يكون مما يهمنا اأكرث كفريق عامل يف جمال طب االأ�سنان هو االطالع ب�سكل اأكر على ما يخلفه 

التبغ من اآثار على ال�سحة الفموية, وهذه االآثار لي�ست مما ي�ستهان به على االإطالق!

اإعداد االأخ�سائية:
اآالء العنيزان

برنامج مكافحة التدخني بوزارة ال�سحة

أقالم آفاق
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خطورة هذه الأنفا�ض القاتلة التي يقبلون عليها ب�صراهة ل 
يح�صدون عليها. فلقد اأثبتت الدرا�صات اأن التبغ امل�صتخدم 
باأي �ص���كل، يوؤدي اإىل ارتفاع معدل انت�ص���ار ال�ص���رطان يف 
خمتل���ف مناطق الفم. واأن 90% من امل�ص���ابني ب�ص���رطان 

الفم مدخنون.!
فيما اأثبتت درا�ص���ة اأجريت على مدار اأكرث من 5 �صنوات 
على 403 م�صابني ب�صرطان الفم  يف (UCSF  )، اأن: 72 
%  من امل�ص���ابني مدخن���ون، واأن 50% منهم يدخنون اأكرث 

من علبة يف اليوم. 
كما تو�ص���لت درا�ص���ة اأخ���رى اأجريت على 595 م�ص���ابًا 
م���ن قب���ل املجموع���ة نف�ص���ها يف (UCSF) اإىل اأن  82 % 
من املر�ص���ى يعانون �صرطان الفم (الل�صان، اللثة، اأن�صجة 
الفم، ال�ص���فاه، �صقف احللق)، واأن   اأعلى معدلت انت�صار 
(90%) يف اأر�صية الفم، واأقلها �صقف احللق بن�صبة %55. 
�ص���رطان الف���م يحت���ل املرتب���ة الثامنة ب���ني اأك���رث اأنواع 

ال�صرطانات انت�صارًا، وي�صيب الرجال ب�صكل اأكرب.
ترتفع ن�ص���بة الإ�ص���ابة بال�ص���رطان يف الدول النامية، يف 
دول جنوب و�صط اآ�صيا يمُعد �صرطان الفم ثالث اأكرث الأنواع 

انت�صارًا. 
الداعم���ة  والأن�ص���جة  اللث���ة  اأمرا����ض  اأي�ص���ًا  وهن���اك 
ب���ني  العالق���ة  تاأك���دت  الت���ي   Periodontal disease
ا�ص���تخدام التبغ وانت�ص���ارها ب�ص���دة. فا�ص���تخدام التبغ اأو 

اإحدى منتجاته، يرتبط براجع (نزوح) اللثة. 
وي�ص���ري العديد من الدرا�صات اإىل اأن التدخني يوؤثر �صلبًا 

على نتائج العالج الدورية، واجلراحية.
كما وجد اأن املدخنني يف الفئة العمرية ال�صابة ( 30-19 
�ص���نة ) ن�ص���بة اإ�ص���ابتهم وتطور احلالة  4 مرات اأكرث من 

غري املدخنني من نف�ض العمر.
اأي�ص���ًا اأثبت بع����ض الدرا�ص���ات حول التدخ���ني والتهاب 
اللثة ال�ص���ديد ظهور التهاب يف  اللث���ة وطبقة البالك لدى 
املدخن���ني. كما اأظهرت الدرا�ص���ات وجود ارتباط وا�ص���ح 

 .(ANUG  ) بني التدخني واللتهاب التقرحي
ويف درا�ص���ة اأجريت على مدى 20 عام���ًا، على جمموعة 
كب���رية، ثب���ت اأن املدخن���ني ت���زداد لديهم خطورة و�ص���دة 
الإ�ص���ابة يف الأن�ص���جة الداعمة مع ظهور تاآكل يف العظم، 

جيوب لثوية عميقة.
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 Oral  اأي�صًا للتدخني تاأثري �صلبي مبا�صر على اأن�صجة الفم
Mucosal، اإذ يظه���ر ال���� Smoker›s Palate يف مدخني 
ال�ص���يقار ال�ص���رهني، ول يمُعد عالمة لتطور �صرطاين، وقد 
يختف���ي بع���د ت���رك التدخ���ني. والأن�ص���جة الطالئي���ة، مع 

التدخني ال�صره قد تتطور اإىل ن�صيج �صرطاين!
وخ���الل ال���� 20 �ص���نة املا�ص���ية اأظه���رت الدرا�ص���ات اأن 
التدخني، �ص���واء مبف���رده اأو بالقران م���ع عوامل اأخرى، 
م���ن اأه���م عوام���ل الإ�ص���ابة بالفطري���ات. كذل���ك اأثبتت 
الدرا�ص���ات اأن 30% من املدخنني ال�ص���رهني يظهر عليهم 
ت�ص���بغ يف الأن�ص���جة، بينما يظهر “طبيعيًا” بن�صبة %10 
يف الأوروبيني القوقازيني (ت�صبغ امليالنني اأمر طبيعي يف 

العرق الآري).

 Wound كذلك يوؤثر التدخني �صلبًا على التئام اجلروح
Healing  فالعنا�ص���ر الثالث���ة لدخ���ان ال�ص���جائر الت���ي 
تتداخ���ل مع التئام اجل���روح هي:النيكوتني، واأول اأك�ص���يد 

الكربون ، و�ص���يانيد الهيدروجني. ولقد  اأثبتت الدرا�صات 
اأن التب���غ يوؤث���ر على التئام جروح الفم بعد خلع الأ�ص���نان، 

والتنظيف العميق لالأ�صنان واجليوب اللثوية.
ولق���د مت تعري����ض ع���دد م���ن فئ���ران التج���ارب لدخان 
ال�ص���جائر، ث���م اأمُجريت له���م عمليات جراحي���ة، فوجد اأن 
ن�ص���بة جن���اح اجلراح���ة: 100% للفئران الت���ي مل تتعر�ض 
لدخان ال�ص���جائر، و80% مت تعري�ص���هم لدخان ال�ص���جائر 
قب���ل العملي���ة اجلراحية فق���ط، و40% ملن مت تعري�ص���هم 

لدخان ال�صجائر قبل وبعد اجلراحة.
وعلى �صعيد زراعة الأ�صنان  Dental Implant، فهناك 
اأدل���ة متزاي���دة عل���ى اأن ا�ص���تخدام التبغ يوؤدي اإىل ف�ص���ل 

الزراعة �صواء يف بدايتها، اأو على املدى البعيد للزراعة. 
ولق���د اأثبت���ت اإح���دى الدرا�ص���ات اأن اأه���م عوامل ف�ص���ل 
الزراع���ة  ه���و التدخني، حيث تزيد حالت الف�ص���ل مرتني 

عند املدخنني مقارنًة بغريهم.
كذلك يت�ص���رر املظهر اخلارجي لأ�ص���نان املدخن ب�صكل 
 Esthetic  منف���ر، فعل���ى �ص���عيد الناحي���ة اجلمالي���ة
يعر�ض التدخني املدخن لت�ص���بغ الأ�ص���نان، كما اأن رائحة 
الف���م (البخر) من اأب���رز عالمات املدخنني. ف�ص���اًل عن 
ت�ص���بغ النيكوت���ني ال���ذي ق���د يتخلخل مين���اء الأ�ص���نان، 
والل�صان، واحل�صوات، والركيبات، ويكون بلون اأ�صفر اإىل 
بني غامق ي�ص���ل لالأ�صود. بل ويبلغ حد تاأثري التدخني اإىل 

التاأثري �صلبًا على الطعم واحلليمات الذوقية. 
وم���ن املوؤكد اأنني ل اأعني با�صتعرا�ص���ي بع�ص���ًا من هذه 
الآث���ار اأن ثم نق�ص���ًا يف معلومة النخب���ة املمُطلعة على مثل 
هذه املجل���ة العلمية، ولكن لع���ل فيها تذكريًا وا�صت�ص���عارًا 
لأهمي���ة دور فري���ق الأ�ص���نان يف جمال مكافح���ة التدخني 
والتوعي���ة ب�ص���رره، وهي يف واقعها دع���وة لتكاتف اجلهود 

�صد هذا الوباء.

أقالم آفاق
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عادة مص األصابع عند األطفال
اإعداد: الدكتورة اجلوهرة علي احل�سني 

اأ�ستاذ  يف ق�سم طب اأ�سنان االأطفال وتقومي االأ�سنان
كليه طب االأ�سنان جامعه امللك �سعود 

القدرة على امل�ض وممار�سته مهم جدا لتغذية الر�سع الأخذ ما يكفيهم من الغذاء حيث اإن الطفل الطبيعي 
النمو لديه حاجة طبيعية ونف�سية للم�ض, لذا فعادة ما ي�سبع الطفل  هذه احلاجة عن طريقة الر�ساعة 
الطبيعية اأو ال�سناعية اأو م�ض اأ�سياء اأخرى مثل: االأ�سابع, اللهاية, اأو الُلعب,  وهذا ال�سلوك يعتر طبيعيًا 
اإذا مار�سه الطفل يف اأوقات متفرقة وملدة ق�سرية من عمره, اأما اإذا ا�ستمرت عادة امل�ض الأكرث من ذلك فاإنها 

تتحول اإىل عادة �سارة توؤثر يف اأ�سنان الطفل. 
ويختلف مدى انت�سار هذه العادة بني االأطفال من بلد اإىل اآخر. فقد وجد اأن عادة م�ض االأ�سابع منت�سرة 
ب�سورة كبرية لدى البلدان املتقدمة بعك�ض البلدان الفقرية اأو القروية وُيعزى ذلك اإىل الرابط القوي بني 
الطفل واأمه يف البلدان الفقرية, حيث اإن الطفل عادة  ينام مع اأمه يف نف�ض ال�سرير باالإ�سافة اإىل عادة 
حمل االأم لطفلها اأثناء عملها داخل البيت اأو خارجه, كذلك فاإن االأم يف البلدان الفقرية تعتمد كليًا على 

الر�ساعة الطبيعية يف تغذية طفلها مما ي�سبع حاجته اجل�سدية والنف�سية على حد �سواء.

دراسات وأبحاث
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هذه  الكت�ساب  املعر�سون  االأطــفــال 
العادة:

وج��دت ال��درا���ص��ات يف ه��ذا امل��ج��ال وج��ود 
عالقة اإيجابية بني العوامل التالية وانت�صار 

عادة امل�ض عند الأطفال: 
يف  الأخ����ري  ال��ط��ف��ل  اأو  الأول  1- الطفل 

الأ�صرة. 
2- اأطفال الأمهات املتعلمات تعليمًا عاليًا 
اأو املوظفات وذلك ب�صبب اعتمادهن غالبًا 
يف  العناية  يف  اخلارجية  امل�صاعدة  على 
اأطفالهن اأثناء غيابهن مثل ال�صتعانة باأحد 

اأفراد الأ�صرة اأو املربيات اأو اخلادمات.
ازداد  كلما  ان��ه  وج��د  حيث  الأم  عمر    -3
الإ�صابة  احتمال  ن�صبة  ازدادت  الأم  عمر 

بعادة امل�ض لدى اأطفالهن.
4- ارتفاع امل�صتوى القت�صادي لالأ�صرة.

5-  نوع ومدة الر�صاعة الطبيعية من الأم 
ملدة �صنة اأو اأكرث حتمي الطفل من اكت�صاب 

هذه العادة.
6- الأطفال ع�صبيو املزاج كثريو  البكاء.

متى تكون هذه العادة �صارة بالطفل:
خم�ض  اأو  اأرب���ع  م��ن  لأك���رث  ا�صتمرت  اإذا 
�صنوات من حياة الطفل وكان الطفل ي�ض 

اإ�صبعه  ملدة 6 �صاعات اأو اأكرث يف اليوم.
ــري عـــادة املــ�ــض عــلــى اأ�ــســنــان  ــاأث   ت

االأطفال: 
الأمامية  الأ�صنان  درج��ة  اإطباق  يف  توؤثر 
عند  الع�صة  م�صتوى  ت��اأث��ر  م��ع  واخللفية 
ال��ط��ف��ل مم��ا ي��وؤث��ر ع��ل��ى الأك����ل وال��ن��ط��ق 

والتنف�ض وجمال الأ�صنان.
نف�سية  عــلــى  املــ�ــض  عــــادة   تــاأثــري 

الطفل: 
اإذا  الطفل  اأن  على  درا�صات  عدة  وج��دت 
�صن  حتى  ال��ع��ادة  لهذه  ممار�صة  ك��ان  م��ا 
تركيزه  م�صتوى  يف  ت��وؤث��ر  فاإنها  املدر�صة 
اختالطه  اأو  ات�صاله  م�صتوى  الف�صل،  يف 
يف  م�صاركته  ودرج���ة  الأط��ف��ال  ب��زم��الئ��ه 
الن�صاطات العتيادية. ولأنه غالبًا ما يكون 
عر�صة لل�صخرية من قبل الأطفال الآخرين 
عدائيًا  �صلوكًا  يظهر  ما  غالبًا  الطفل  فاإن 

مع زمالئه ومدر�صيه. 

كيفية عالج هذه احلالة: 
اإذا توقف الطفل عن امل�ض يف �صن الرابعة 
عالج  اإىل  يحتاج  ل  فغالبًا  اخلام�صة  اأو 
لأ�صنانه لأن معظم الت�صوهات التي حدثت 
تبداأ الأ�صنان  عندما  ذات��ي��ًا  �صتتح�صن 

الدائمة بالظهور.
الطفل  مع  العادة  ه��ذه  ا�صتمرت  اإذا  اإم��ا 
اأكرث من 4-5 �صنوات فاإن الت�صوهات التي 
حدثت عادة تكون دائمة وحتتاج اإىل تدخل 

طبي لعالجها.
عالج هذه العادة يعتمد ب�صورة كبرية على 
ا�صتعداد ورغبة الطفل يف التخلي عن هذه 
العادة لأنه اإذا كان الطفل غري م�صتعد فاإنه 
قد يركها مرغمًا ويبداأ يف ممار�صة عادة 
اأكرث �صررًا عليه ولكن يف  اأخرى قد تكون 
وبخا�صة  الوالدين  على  يجب  الأح��وال  كل 
للطفل  ال�صديد  النزعاج  اإظهار  الأم عدم 

حول عادة امل�ض لأن بع�ض الأطفال يتخذ 
من هذه العادة و�صيلة  جلذب انتباه الأم. 

من  الطفل  لتخلي�ض  م�صتويات   هناك 
هذه العادة بعد التاأكد من رغبة الطفل يف 
ذلك حيث يجب اأن نبداأ من امل�صتوى الأول 

ونتدرج اإىل الأخري.
ب�صورة  ل��ه  وال�����ص��رح  الطفل  ت�صجيع    -1
ت�صببها  التي  الأ���ص��رار  عن  عمره  تنا�صب 
الر�صومات  با�صتخدام  وذلك  العادة  هذه 
الأ�صنان  ت�صوه  مدى  تبني   التي  ال�صور  اأو 
ب�صبب عادة م�ض الأ�صابع حيث بينت عدد 
ينجح  الأ���ص��ل��وب  ه��ذا  اأن  م��ن  الدرا�صات 
ما  اإذا  املدر�صة  �صن  الأطفال يف  كثريًا مع 
مت يف عيادة طبيب الأ�صنان اأكرث من لو مت 

عن طريق الوالدين.
2- عمل مفكرة يدوية خا�صة للطفل تبني 
(الليل  الواحد  اليوم  واأوق��ات  الأي��ام  عدد 

دراسات وأبحاث
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معه  اأخذها  الطفل  من  ويطلب  والنهار) 
وجه  اأو  ل�صقه  جنمة  وو�صع  املنزل  اإىل 
اأو عالمة (�صح) يف كل وقت وكل  مبت�صم 
يوم من اأيام الأ�صبوع جنح فيها الطفل يف 
يحددها  م��دة  وبعد  امل�ض  ممار�صة  ع��دم 
طبيب الأ�صنان قد تكون اأ�صبوع اأو اأ�صبوعني 
اأو �صهر يمُح�صر الطفل املفكرة اإىل الطبيب 

وتتم مكافاأته على ذلك.  
على  ج��ب��رية  اأو  ل���ص��ق  �صريط  و���ص��ع   -3
امل�ض  يف  الطفل  ي�صتخدمه  الذي  الإ�صبع 
ال�صريط  و�صع  اأن  على  للطفل  التاأكيد  مع 
لتذكريه  ولكن  ملعاقبته  لي�ض  اجلبرية  اأو 

وم�صاعدته حتى يقلع عن هذه العادة.
ال�صابقة  الثالث  الطرق  ت�صتعمل  4- قد 

من  التخل�ض  يف  الطفل  مل�صاعدة  جمتمعه 
هذه العادة.

ي�صون  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال  بالن�صبة    -5
اأ���ص��اب��ع��ه��م وق����ت ال���ن���وم ف��ق��ط ف��رمب��ا 
اأكمام  ذات  بيجامة  لب�ض  من  ي�صتفيدون 
�صم   60  -  30 ح���وايل  متتد  ج���دًا  طويلة 
بعد نهاية الأ�صابع حتى يتعذر على الطفل 

الو�صول لأ�صابعه اأثناء النوم.
ال�صابقة والطفل  اإذا مل تنجح الطرق    -6
مازال راغبًا يف التخل�ض من عادة  امل�ض 
فاإن طبيب الأ�صنان يلجاأ  اإىل �صنع اأجهزة 
تثبت على الأ�صنان متنع الطفل متامًا من 
الأطفال يرون  اأ�صابعه ولكن بع�ض  م�ض 
قد  متتد  الأجهزة  هذه  مع  تكيف  مبرحله 

من ثالثة اأيام اإىل اأ�صبوعني، حيث اإن هذه 
الأجهزة قد ت�صبب بع�ض امل�صاكل منها:

-اأ -   �صعوبة يف النطق.
-ب - �صعوبة اأثناء الأكل.
-ت - �صعوبة اأثناء النوم.

التنظيف  يف  �صديدة  عناية  -ث - حتتاج 
حتتجز  اإنها  حيث  النوم،  وقبل  الأك��ل  بعد 
كريهة   رائحة  ي�صبب  مما  الطعام  بع�ض 
تتم  اإذا مل  الأ�صنان  ت�صو�ض يف  اأو  الفم  يف 

العناية املطلوبة. 
ه��ذه  ال��ط��ف��ل يف  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر   - 
املرحلة عادة ما يكون حتت �صغط  نف�صي 
م�صاندته  الوالدين  على  يجب  �صديد  لذا 

وت�صجيعه.
اإذا مرت مرحله التكيف ب�صالم فاإن الطفل 
ملدة  الأج��ه��زة  ه��ذه  ا�صتخدام  اإىل  يحتاج 
التام  للتاأكد من الإقالع  اأ�صهر وذلك  �صتة 
امل�صاكل  بع�ض  واإ���ص��الح  ال��ع��ادة  ه��ذه  من 

التي اأحدثتها عادة امل�ض على الأ�صنان.
بعد و�صع الأجهزة التي ت�صاعد على الإقالع 

من هذه العادة يجب اإتباع التايل:
الأ�صنان   بتنظيف  اليومية  اأ -  العناية 
واملعجون  با�صتخدام  الفر�صاة  واجل��ه��از 

ثالث مرات يوميًا.
الأ���ص��ن��ان  لطبيب  ال��دوري��ة  ب - ال���زي���ارة 
ل��ل��ك�����ص��ف ع��ل��ى ���ص��الم��ة اجل���ه���از، وع��م��ل 
ال��ت��ع��دي��الت امل��ن��ا���ص��ب��ة ح��ت��ى ي��ع��م��ل على 

ت�صحيح م�صاكل الأ�صنان.
طبيب  ع��ي��ادة  يف  الأ���ص��ن��ان  ج - تنظيف 
الطبيب  ي�صتطيع  اإن  ح��ي��ث  الأ���ص��ن��ان، 
ي�صتطيع  ل  الأ�صنان  التي  اأج��زاء  تنظيف 

الطفل اأو والداه الو�صول اإليها وتنظيفها.
تقلل من  وال��ت��ي  ال��ف��ل��ور  م���ادة  د - و���ص��ع 

احتمال ت�صو�ض الأ�صنان.
املبكرة  مراحله  يف  الت�صو�ض  ه� -اكت�صاف 
ل  حتى  الالزمة  احل�صوات  وعمل  وجد  اإن 

يتطور الت�صو�ض اإىل مراحل متقدمة.
و - طماأنة وت�صجيع الطفل اأن كل �صيء يتم 
على ما يرام وباأنه (اأي الطفل) قد اأجنز 
عماًل �صجاعًا وعظيمًا مما �صيدفع الطفل 
اإىل بذل املزيد من اجلهد للمحافظة على 

نظافة فمه واأ�صنانه وزيادة ثقته بنف�صه.

تنتشر أكثر لدى البلدان المتقدمة بعكس 
القرى للرابط القوي بين الطفل وأمه

تؤثر في مستوى تركيز الطفل وتواصله 
فضاًل عن تسببها في تشويه أسنانه

يتوقف عالجها على استعداد الطفل 
وإجباره على تركها يحوله إلى عادة أخرى
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آثار إدمان المثامفيتامين على صحة األسنان
 Impact of methamphetamine

abuse on oral health
د اأ�سامة حامد اخلليفة

طبيب اأ�سنان عام - مركز �سحي الفي�سلية – الطائف

ملحة تاريخية:
وب��داأ   ،1919 ال��ع��ام  يف  م��رة  لأول  املثافيتامني  ت�صنيع  مت 
احلرب  اأثناء  اجلنود  بوا�صطة  وا�صع  نطاق  على  ا�صتعماله 
الطالب  بني  ا�صتعماله  انت�صر  احلرب  وبعد  الثانية،  العاملية 
من  ال�صتينيات  عقد  ويف  والريا�صيني  ال�صاحنات  و�صائقي 
الطبي  غري  امليثامفيتامني  ا�صتعمال  اأ�صبح  املا�صي  القرن 

م�صكلة وا�صحة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

االأثر الدوائي واال�ستخدام الطبي:
النورادرنالني  مادتي  تركيز  رفع  اإىل  امليثامفيتامني  ي��وؤدي 

امل��ادت��ان  وه��م��ا  وال����دم،  الع�صبي  اجل��ه��از  وال��دوب��ام��ني يف 
املثامفيتامني  وي�صبب  والن�صوة.  بالن�صاط  لل�صعور  املحدثتان 
العقار مفيدا  وبالتايل ي�صبح هذا  للطعام،  ال�صهية  نق�صان 

يف معاجلة ال�صمنة. واأهم دواعي ال�صتعمال الطبي هي:
1- حالة �صعف الركيز والنتباه لدى الأطفال.

2- متالزمة النوم املزمن.
3- بع�ض حالت الكتئاب.         

4- زيادة الوزن.
اال�ستخدام غري الطبي:

والبلع  والتدخني  ال�صم  طريق  عن  املثامفيتامني  عقار  يوؤخذ 
واحلقن. بعد البلع ي�صل العقار لأعلى تركيز له يف الدم بعد 
خالل  ياأتي  اأن  يكن  باأثره  الإح�صا�ض  ولكن  �صاعات   3-2
اأق�صى  بالن�صبة للطرق الأخرى فيكون  اأما  20 دقيقة فقط. 
تركيز خالل 20 دقيقة والإح�صا�ض بالأثر خالل 2-4 دقائق، 

ولذا يف�صل معظم املدمنني هذه الطرق ال�صريعة الأثر.
اآثار املثامفيتامني:

العادية �صعور بالنتعا�ض واملرح،  ت�صبب جرعة املثامفيتامني 
زيادة يف النتباه، زيادة الن�صاط اجل�صماين، زيادة الكالم، 

املثامفيتامني  هو عقار م�سابه يف تركيبه واأثره  لالمفيتامني, وكالهما 
واأطول  اأقوى  املثامفيتامني  ولكن  الع�سبي,  للجهاز  قوي  ومنبه  من�سط 
املن�سط  اأثره  ولكن  حمدودة,  طبية  ا�ستعماالت  له  واملثافيتامني  اأثرًا. 
باالإ�سافة لقدرته على اإحداث �سعور بالن�سوة جعلته اأحد العقاقري التي 
م�سكلة  ت�سكل  اأ�سبحت  ب�سورة  الطبي  النطاق  خارج  وت�ستخدم  ت�سنع 
اجتماعية يف كثري من الدول, اإذ اأنه من العقاقري القابلة لالإدمان ويخلف 

يف نهاية االأمر اآثارًا مدمرة على �سحة املدمن.

دراسات وأبحاث

�سورتان تو�سحان  بع�ض اأ�سكال املثامفيتامني الغري طبي
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التنف�ض  معدل  زيادة  النوم،  قلة  للطعام،  ال�صهية  انخفا�ض 
وارتفاع حرارة اجل�صم. اأما على املدى الطويل في�صبب العقار 
والأوعية  القلب  �صالبة على  اآث��ارًا  ي�صبب  اأن  الإدم��ان ويكن 
الدموية، �صعف املناعة، ارتفاع �صغط الدم، نق�صان الوزن، 
ال�صعور  الإدراك،  يف  ا�صطراب  قلق،  الت�صرفات،  يف  عنف 
امل��زاج  ان��ح��راف  والب�صرية،  ال�صمعية  الهلو�صة  بالعظمة، 
النتحار.  يف  للتفكري  ي��وؤدي  قد  مما  اخلاطئة  والعتقادات 
ت�صمم  اأو  ب�صيط  ت�صمم  ت�صبب  فد  ال��زائ��دة  العقار  جرعة 
و�صداع  وه��ن  ���ص��ورة  يف  يظهر  الب�صيط  والت�صمم  �صديد. 
وع�صبية وا�صحة وزيادة يف �صربات القلب وارتفاع يف �صغط 
ال�صديد  والت�صمم  احل��رارة.  درجة  يف  وارتفاع  ورجفة  الدم 

يوؤدي اإىل تعرق وغثيان وا�صتفراغ وت�صنجات وغيبوبة.
 اآثار املثامفيتامني على �سحة االأ�سنان:

يوؤدي ا�صتعمال املثامفيتامني لفرة طويلة اإىل ظهور ت�صو�ض 
اأ�صنان ب�صكل مميز، اإذ يكون منت�صرًا على نطاق     وا�صع، ويبداأ 
يف الظهور على الأ�صطح املل�صاء املواجهة للخدين وال�صفتني، 
وهي عادة اأقل ال�صطوح اإ�صابة بالت�صو�ض يف احلالت العادية، 
بني  املتال�صقة  لل�صطوح  فينتقل  ببطء  الت�صو�ض  وينت�صر 
بلون  امل�صابة  الأ�صنان  وتتميز  الطاحنة،  وال�صطوح  الأ�صنان 
اأمل يف معظم  تاآكل وتهدم تدريجي مع عدم وجود  اأ�صود مع 
اأ�صحاب هذه احلالت بزيارة طبيب  احلالت، ولذا ل يهتم 
 METH  الأ�صنان. وي�صار لهذه ال�صورة ال�صريرية  بفم املث
املحدث  بالت�صو�ض  وتعرف علميًا  للعقار،  اإ�صارة   MOUTH
METHAMPHETAMINE- املثامفيتامني   بوا�صطة 

الأ�صنان  ظهور  وراء  والأ�صباب   .INDUCED CARIES
بهذه ال�صورة هي:

ع��ق��ار  ال��ل��ع��اب لأن  اإف�����راز  ال��ف��م لن��خ��ف��ا���ض  1- ج��ف��اف 
اجل�صم،  يف  ال��ن��ورادرن��ال��ني  تركيز  ي��رف��ع  املثامفيتامني  
وال���ذي      ي��وؤدي ب��دوره اإىل اإنقا�ض اإف��راز اللعاب بوا�صطة  
الوقاية  يف  هام  دور  له  اللعاب  اأن  ومعروف  اللعابية.  الغدد 
ومعادلته  الأ�صنان،  على  من  ال�صكريات  لغ�صله  الت�صو�ض  من 
قلوية  مواد  من  يحويه  مبا  البكريا  تفرزها  التي  الأحما�ض 
م�صادة  م��واد  من  يحويه  مبا  البكريا   لن�صاط  ومقاومته 
للبكريا، وتزويده لالأ�صنان باأمالح فو�صفات الكال�صيوم عند 

فقدها ب�صبب اأحما�ض البكريا.                            
 2- الرغبة اجلاحمة لدى مدمني العقار لتناول ال�صكريات 
لإح�صا�صهم  الغازية،  امل�صروبات  خ�صو�صًا  كبرية،  ب�صورة 
نتيجة  ال�صوائل  وفقد  الفم  جلفاف  بالعط�ض  الدائم  �صبه 
املجهود الع�صلي الزائد الناجت عن �صعورهم  بالن�صاط على 
املاء  عن  الفئة  هذه  ت�صتعي�ض  ما  وغالبا  العقار،  تناول  اثر 

بامل�صروبات الغازية والع�صائر.
وتنظيفها  الأ�صنان  بتفري�ض  الفئة  ه��ذه  اهتمام  ع��دم   -3

لفرات طويلة.
ل��دى كثري من  اأك��ل  ب��دون  الأ���ص��ن��ان  ع��ادة طحن  ن�صوء   -4
املدمنني، مما ي�صاهم يف زيادة  تاآكل وتهدم الأ�صنان امل�صعفة 

اأ�صاًل بالت�صو�ض.

الزهراين  اأحمد  الدكتور  بها  قام  درا�صة  اأو�صحت  وقد  هذا 
ون�صرت يف املجلة ال�صعودية لطب الأ�صنان عام 2006 و�صملت 
م�صحات  ث��الث  م��ن  اخ��ت��ي��اره��م  مت  �صابقني  م��دم��ن��ًا   467
اإدمان جمموعة  ن�صبة  اأن  ال�صعودية  العربية  باململكة  رئي�صية 
بعد  الثانية  املرتبة  يف  وكانت   %41.8 بلغت  الأمفيتامني 
الكحول. كما اأو�صحت الدرا�صة وجود تدهور كبري يف �صحة 

الأ�صنان لدي كافة املدمنني.
دور طبيب االأ�سنان:

ي��ك��ن ل��ط��ب��ي��ب امل�����ص��اع��دة يف م��ع��رف��ة ح����الت الإدم�����ان 
مع  الفم،  جفاف  من  ي�صكو  مري�صًا  راأى  اإذا  للمثامفيتامني 
وجود ت�صو�ض منت�صر يف كل الأ�صنان اأو معظمها، ووجود �صعف 
على طبيب  احل��الت  وا�صحني. يف هذه  ال��وزن  ونق�صان يف 
ملثل  املري�ض  ا�صتعمال  من  للتاأكد  منا�صبة  طريقة  ا�صتعمال 
للم�صحات  التوجه  ب�صرورة  اإقناعه  ثم  ومن  العقاقري،  هذه 

املخت�صة يف عالج الإدمان.

�سورتان تو�سحان النمط املميز لت�سو�ض االأ�سنان لدى مدمني املثامفيتامني

ما يلبث  الشعور باالنتعاش والمرح 
وزيادة النشاط التي يسببها العقار 

أن يتحول إلى لعنة اإلدمان
بوسع طبيب األسنان اكتشاف 

حاالت اإلدمان ومن ثم إقناع 
مريضه بالتوجه للمصحات العالجية
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اأما بالن�صبة 
ت  جلا للمعا
ال�������ص���ن���ي���ة 
ف������ع������ل������ى 
ال���ط���ب���ي���ب 
فعل التايل:

جتنب   -1
اأي  اإج�����راء 
م����ع����اجل����ة 
خ����������������الل 
الأرب���������������ع 
وع�����ص��ري��ن 
������ص�����اع�����ة 
ال����ت����ال����ي����ة 
لآخر جرعة 
ت���ع���اط���اه���ا 
امل�������دم�������ن 
ل����ت����ف����ادي 
الآث����������������ار 
امل��ح��ت��م��ل��ة 
القلب  على 
وال����������دورة 

الدموية. و اإذا اأ�صطر لإجراء اأي معاجلة خالل هذه الفرة 
على  يحتوي  الذي  املو�صعي  املخدر  ا�صتعمال  جتنب  فيجب 

مادة الأدرينالني.    
2- جتنب امل�صكنات املحتوية على املورفني وم�صتقاته.     

ا�صتعمال  اأو  دوائي  بوا�صطة عالج  اللعاب  اإف��راز  3- حتفيز 
علك خاٍل من ال�صكر. 

4- تطبيق فلوريد مو�صعي لوقف انت�صار الت�صو�ض.            
5- ن�صح املري�ض بالتقليل من ا�صتهالك ال�صكريات خ�صو�صًا 

امل�صروبات الغازية وال�صتعا�صة عنها باملاء. 
خامتة:

قد يكون املدخل ل�صتعمال هذا العقار مغريًا للح�صول على 
اإىل  ن�صاط و ن�صوة عابرين ولكن الأم��ر غالبًا ما ينتهي      
الإدمان مما يهدد �صحة املدمن اجل�صمية والنف�صية ويدمر 

حياته الأ�صرية والجتماعية.
واأخل�ض اإىل القول باأن طبيب الأ�صنان يكن اأن يكون له دور 
فاعل يف املنظومة املتكاملة لت�صخي�ض وعالج هذه احلالت 
خالل  من  للحالة  الأول  املكت�صف  يكون  قد  لأن��ه  الإدمانية 

فح�ض الفم. 
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التهاب اللب الحاد
مري�صه  عالج  طبيب  اأي  غاية  اأن  �صك  ل 
باأف�صل الو�صائل املتوفرة لديه،  وتخلي�صه 
م��ا اأمل���ه ب��اأ���ص��رع وق���ت مم��ك��ن. وي��ع��ّد اأمل 
الأ�صنان من اأ�صد اأنواع الآلم التي ت�صيب 

الإن�صان.
خم�صة  م��دى  على  ممار�صتي  خ��الل  وم��ن 
وع�����ص��ري��ن ع���اًم���ا يف ع����دد م���ن امل��راك��ز 
يا�ض،  كانت اأكرث احلالت  ة يف الرِّ يِّ حِّ ال�صِّ
الإ�صعافية م�صاهدًة يف جمال طب الأ�صنان 
 ACUTE…احلاد ال��ل��ب  ال��ت��ه��اب  ه��ي 
اخل��ال��ة  ه���ذه  اإّن  واأق�����ول   PULPITIS
ال��ف��وري  ال��ع��الج  تتطّلب  لأن��ه��ا  اإ�صعافية 
اإذ  املربحة؛  اآلم��ه  من  املري�ض  لتخلي�ض 
بحالة  وهو  الأ�صنان  املري�ض عيادة  يراجع 
وحاد  عميق  باأّنه  يو�صف  ا  ج��دًّ �صديد  اأمل 
وواخز ينع املري�ض من النوم، وقد ينت�صر 
ال�صن  ناحية  وال���راأ����ض  الأذن  اإىل  الأمل 
املجاورة  الأ�صنان  على  ينعك�ض  اأو  امل�صابة 

اأو املقابلة لل�صن امل�صابة.
و���ص��ب��ب ه���ذه احل��ال��ة يف اأغ��ل��ب الأح��ي��ان 
قد  اأ�صنانه  من  ل�صن  املري�ض  اإه��م��ال  هو 

يعلم  اأن  اإما  وهو  �صابًقا.  الت�صو�ض  اأ�صابها 
بذلك اأو اأن الت�صو�ض كان خفًيا بني الأ�صنان 
ومل ي�صاهده املري�ض. ومن هنا تاأتي اأهمية 
اأ�صهر  �صتة  ك��ل  الأ���ص��ن��ان  طبيب  مراجعة 
بدايته  يف  ت�����ص��و���ض  اأي  ك�صف  اأج���ل  م��ن 
ولي�ض  ب�صيطة.  بح�صوة  معاجلته  وبالتايل 
ب��الأمل  املري�ض  ي�صعر  اأن  ال�����ص��روري  م��ن 
ب��الأمل  والإح�صا�ض  الت�صو�ض.  بداية  عند 
اأغلب  ففي  لآخ��ر  �صخ�ض  من  يختلف  هنا 
الأحيان ل يكون هناك اأي اأمل ولكن ي�صعر 
ب�صيط  باأمل  احل�ض  مرهفي  املر�صى  بع�ض 
اأثناء تناول امل�صروبات الباردة اأو ال�صاخنة 
عمقًا  الت�صو�ض  ا�صتمرار  اإن  احللويات.  اأو 

يف ال�صن امل�صابة يعني الق�صاء على ال�صن 
ب�صورة تدريجية وبالتايل و�صول اجلراثيم 
  PULP CHAMBER اإىل احلجرة اللبية
(ع�صب ال�صن)  وتكاثر هذه اجلراثيم يف 
اللب ورد فعل اجل�صم جتاهها يعني حدوث 

التهاب اللب احلاد.
ال�صديد  ال�صغط  هو  امل��ربح  الأمل  و�صبب 
اللب  ن�صيج  يف  الع�صبية  النهايات  على 
امللتهب حيث تزداد كمية الدم الواردة اإىل 
ن�صيج  واللب  فيه،  الأوع��ي��ة  وحتتقن  اللب 
متنعه  �صلبة  عاجية  بجدران  حم��اط  لني 
ال�صغط داخ��ل��ه،  ي��زي��د  ال��ت��م��دد مم��ا  م��ن 
العادية  امل�صكنات  ت�صكنه  ل  الأمل  وه��ذا 
بحقن  احل��ال��ة  ه��ذه  وتعالج  كالإ�صربين، 
امل����ادة امل��خ��درة م��ن اأج���ل ت��خ��دي��ر ال�صن 
امل�صابة اأول ثم تنظف احلفرة التي �صكلها 
كاٍف  بقدر  اللب  حجرة  وتفتح  الت�صو�ض 
جزئي  اأو  كامل  ب�صكل  اللب  ي�صتاأ�صل  ثم 
الزنك   اأك�صيد  من  موؤقتة  تو�صع ح�صوة  ثم 

والأوجينول..
الأق��ن��ي��ة  وح�����ص��و  م��ع��اجل��ة  عملية  وت��وؤج��ل 
 ROOT CANAL) اجل�������ذري�������ة 
املعاجلة  م��ن  ولب���د   (TREATMENT
يكن  ل  امللتهب  اللب  لأن  الطريقة  بهذه 
اللتهاب   قبل  عليه  ك��ان  م��ا  اإىل  ع��ودت��ه 
تخدير  ومب��ج��رد   ،IRREvERSIBLE
بالراحة  املري�ض  ي�صعر  امل�صابة  ال�صن 
بعد  عذبة  ابت�صامة  وجهه  على  وترت�صم 
الأمل  م��ع  طويلة  ���ص��اع��ات  دام���ت  م��ع��ان��اة 

ال�صديد.

تجاهل المريض تسوس أسنانه سبب رئيس يؤدي لهذه الحالة
اللب الملتهب ال يمكن عودته إلى ما كان عليه قبل االلتهاب

د.حممود نورالدين ال�سباغ
امل�ست�سفى الع�سكري بالريا�ض
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تجربة إنجلترا في الصحة المدرسية

ال�ص���حة املدر�ص���ية ((SCHOOL HEALTH ن�صاط يربط 
بني ال�صحة وبني الربية والتعليم يف ال�صن املدر�صية. وتاريخيًا! 
ب���داأ الهتم���ام بربام���ج ال�ص���حة املدر�ص���ية يف بع����ض ال���دول 
من���ذ اأكرث م���ن ثمانني (80) عام���ًا، وبداأت املنظم���ات الدولية 
املهتمة بال�ص���حة والتعليم الهتمام بربامج ال�ص���حة املدر�صية 
منذ حوايل خم�ص���ني((50 عامًا، وتبل���ورت مفاهيم وتطبيقات 
ال�ص���حة املدر�ص���ية م���ن خ���الل من���اذج ومب���ادرات خمتلف���ة 
على مدى ال�ص���نوات الع�ص���رين الأخرية . وال�ص���حة املدر�ص���ية 
وبراجمه���ا مفهوم يطب���ق بنماذج تتباين من بل���د لآخر وهناك 
عوام���ل تف�ص���ر هذا التباين ومنها طبيعة امل�ص���كالت ال�ص���حية 
ال�ص���ائدة، طبيعة النظام ال�صحي والتعليمي،  ي�صاف اإىل ذلك 
م���ا يتوفر من موارد ب�ص���رية ومادي���ة، وطبيعة تدري���ب الكوادر 
ال�ص���حية والتعليمية. وعلى امل�صتوى العاملي هناك هيئات دولية 
يف جم���الت ال�ص���حة والربية تهتم بال�ص���حة املدر�ص���ية، مثل 
منظمة ال�صحة العاملية واليوني�ص���يف واليوني�صكو،  اإ�صافة اإىل 
وج���ود مراكز ومبادرات حملية، لكنها اأخذت �ص���هرة ومرجعية 
عاملي���ة مث���ل اأمانة »من طف���ل اإىل طف���ل«، ومرك���ز التحكم يف 
الأمرا����ض(CDC)  يف الولي���ات املتح���دة . يف الكثري من دول 
العامل املتقدم ينظر اإىل ال�ص���حة املدر�ص���ية على اأنها ا�صتثمار 

ب�صري ووطني ي�صتحق كل ما يبذل فيه من موارد.
عزي���زي الق���ارئ: وحي���ث اإنن���ي من مواطن���ي اململك���ة العربية 
ال�ص���عودية واأعمل يف قطاع ال�ص���حة املدر�ص���ية بل ومهتم بهذا 
املفه���وم وتطبيقات���ه (ال�ص���حة املدر�ص���ية)،  فاأجد اأن���ه لزامًا 
علي التعريج على جتربة اململكة العربية ال�ص���عودية على عجالة 
لأنطلق منها اإىل مو�صوع مقايل وهو جتربة اإجنلرا يف ال�صحة 

املدر�صية.

ال�سحــة  يف  ال�سعوديــة  العربيــة  اململكــة  جتربــة 
املدر�سية:

ن�ص���اأت ال�صحة املدر�صية يف ال�ص���عودية مع ن�صاأة وزارة املعارف 
(وزارة الربي���ة والتعلي���م حاليًا ) عام1374ه���� (  (1953من 
خ���الل افتتاح الوحدات ال�ص���حية املدر�ص���ية والتي يبلغ عددها 
حالي���ًا(249)  وح���دة ،  ((168 وحدة للبن���ني & ((81 وحدة 
للبنات اإ�ص���افة اإىل الوحدة ال�ص���حية املركزية بجهاز الوزارة. 
كان املجتم���ع ال�ص���عودي عموم���ًا يف ذل���ك احل���ني يع���اين م���ن 
الأمرا����ض املعدي���ة وم�ص���كالت �ص���وء التغذية، ومل تنت�ص���ر بعد 
اخلدمات ال�ص���حية كم���ًا ونوعًا. مما دع���ا اإىل الركيز الكبري 
على اخلدمات العالجية (THERAPEUTIC)، ولقد قدمت 
ه���ذه الوح���دات يف املقام الأول خدمات عالجية للجن�ص���ني من 

الأ�صرة الربوية.
ال�ص���حية،  اخلدم���ات  وحت�ص���ن  احل�ص���ارية  النه�ص���ة  وبع���د 
وتغ���ري طبيعة امل�ص���كالت ال�ص���حية نح���و الأمناط الع�ص���رية، 
حتول تركيز ال�ص���حة املدر�ص���ية وبطريقة متدرج���ة نحو الدور 
 HEALTH وتعزيز ال�ص���حة (PREvENTIvE) الوقائ���ي
PROMOTION  وبعد العديد من اللقاءات وال�صت�ص���ارات، 
وح�ص���ور العديد من املوؤمترات والدورات والزيارات امليدانية، 
والطالع على مناذج عاملية لربامج ونظم ال�ص���حة املدر�ص���ية، 

اأخذ التوجه اجلديد يف التبلور.

أقالم آفاق

 تدريب املعلمني بال�سعودية على 
اأعمال ال�سحة املدر�سية

ركن ميثل م�ساركة ال�سحة املدر�سية 
بال�سعودية يف اأحد املعار�ض ال�سحية

د.عبداهلل بن حممد ال�سعيدان
مدير اإدارة الوحدة ال�سحية املركزية بوزارة الرتبية والتعليم

طبيب نائب اأول اإ�سالح االأ�سنان املتقدم
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جتربة اجنلرتا يف ال�سحة املدر�سية:
1- جمل����ض اإدارة املدر�ص���ة وفري���ق العم���ل داخله���ا م�ص���وؤول عن 
اأم���ن التالميذ و�ص���حتهم،  ومعن���ي باتخاذ الحتياط���ات الكفيلة 
بحمايتهم و�ص���مان �صالمة �ص���حتهم طوال الوقت،  ولذلك جترى 

فحو�صات طبية دورية على خمتلف اأجهزة اجل�صم.
وزارة  اأن�ص���اأت   -2
والتعلي���م  الربي���ة 
متع���ددة  اأق�ص���امًا 
�ص���حة  حلماي���ة 

الن�ضء مثل:
التغذي���ة  ق�ص���م   -
املدر�صية  ال�ص���حية 
ع���ام  اأن�ص���ئ  ال���ذي 

2005 ومهمته تعزيز �ص���حة التالميذ باملدار�ض من خالل التوعية 
الغذائية وتنمية العادات واملهارات ال�صلوكية يف هذا املجال.

حماي���ة  ق�ص���م   -
م���ن  الن����ضء 
  ، ث د ا حل���و ا
ط���ي  تعا و
ت  ا ر ملخ���د ا
الأ�صلحة  واإحراز 
ء  عط���ا باإ

واإ�صداء  املعلومات 
الن�صح والإر�صاد.

3- اإجنلرا ع�ص���و يف ال�صبكة الأوروبية للمدار�ض املعززة لل�صحة 
وتتبنى �صيا�ص���ة ال�ص���بكة يف جع���ل املدار�ض نقط���ة انطالق لتنفيذ 

الربامج املعززة لل�صحة.
4- ي�ص���تمل كل نظ���ام تعليم���ي يف بريطاني���ا عل���ى خدمة �ص���حية 

مدر�صية، وخدمة للوجبات الغذائية.
5- تقدم الوجبات املدر�ص���ية املجانية يف ال�صفوف الثالثة الأوىل 
يف ا�ص���كتلندا، وتق���دم الوجبات املدر�ص���ية املجانية جلميع طالب 

املرحلة البتدائية يف مقاطعتي نيوهامودورهام يف اإجنلرا.
امتداد   -6
م  مفه���و
ي���ز  تعز
ل�ص���حة  ا
م���ن خالل 
����ض  ر ا ملد ا

يف 
ني���ا   يطا بر

لي�ص���مل برامج ل منهجية واأخرى ر�ص���خها املنهج  املدر�ص���ي،  كما 
ي�ص���مل  ترقي���ة البيئة املدر�ص���ية وذل���ك بانتهاج الفكر ال�ص���مويل 

لي�صمل العاملني باملدار�ض.
7- برنام���ج »اأمان���ة من طف���ل اإىل طفل« وهو برنام���ج عاملي يهدف 
لتعليم طالب املدار�ض وت�ص���جيعهم على الهتمام ب�ص���حة اإخوانهم 
واأخواتهم الأ�ص���غر �صنًا، واأطفال املجتمع ككل،  وقد تاأ�ص�صت الأمانة 
يف بريطانيا عام1979 مبنا�ص���بة العام الدويل للطفل بفكرة ن�ص���اأت 
م���ن معه���د طب الأطف���ال وكلية الربي���ة بجامعة لن���دن. والربنامج 
من���وذج للتعاون بني ال�ص���حة والتعليم، ويقوم على ن�ص���اطات وقائية 
وعالجية مب�ص���طة تالئم الو�صع املحلي بحيث يتم �صرحها وتعليمها 
لالأطف���ال بوا�ص���طة معلميه���م، ث���م ينقلونه���ا بدوره���م اإىل بيوتهم 
وعائالته���م. وهي ن�ص���اطات يغلب عليه���ا التثقيف ال�ص���حي، توؤدى 
باأ�صلوب م�صوق، وت�صجع طالب املدار�ض على الكت�صاف وال�صتطالع 

وعلى النقا�ض فيما بينهم.
اخلال�سة والتو�سيات:

1- هن���اك العدي���د من ال�ص���عوبات الت���ي تواجه تطبيق���ات مكونات 
ال�ص���حة املدر�ص���ية حتى يف ال���دول املتقدمة، من اأهمه���ا قلة املوارد 
املالية والب�صرية املدربة وتفاوت قناعة امل�صئولني ومتخذي القرارات 
واملجتم���ع باأهمي���ة ال�ص���حة املدر�ص���ية مم���ا و�ص���عها خ���ارج نطاق 

الأولويات.
2- تغلبت العديد من الدول على ال�ص���عوبات بو�ص���ع برامج تدريبية 
مكثفة ملمر�ص���ات ال�ص���حة املدر�ص���ية وتدريب الكوادر الربوية قبل 
وبع���د اللتح���اق بالعم���ل للقيام بدور ل ي�ص���تهان به داخ���ل املدار�ض 
خ�صو�صًا يف جمال التوعية والتثقيف ال�صحي وتفقد البيئة املدر�صية 
واكت�ص���اف احل���الت املر�ص���ية الب�ص���يطة واإج���راء بع����ض التحاليل 
والإ�ص���عافات الأولي���ة،  كم���ا قام���ت بع����ض اجلهات غ���ري احلكومية 
باإن�ص���اء عيادات يف املدار�ض وتاأمني طبيبات اأو ممر�صات للعمل بها 

وذلك يف املناطق التي ل ت�صلها خدمات ال�صحة املدر�صية.
3- تطبيق مكونات ال�ص���حة املدر�ص���ية الثمانية (التوعية ال�صحية،  
اخلدمات العالجية،  البيئة املدر�ص���ية،  التغذي���ة،  الربية البدنية، 
ال�صحة النف�صية،  برامج املجتمع، �صحة الربويني) ب�صمولية يعتمد 
عل���ى ال�صيا�ص���ة ال�ص���حية العامة للدول���ة والتي بدوره���ا تعتمد على 
احلالة القت�صادية والجتماعية والتعليمية والثقافية، ويكن القول 
اأن هذه املكونات نظرية اأكرث منها عملية، حيث ل تطبق ب�ص���موليتها 
يف اأغل���ب ال���دول حتى يف بع�ض ال���دول املتقدمة، وف���ى البلد الواحد 
تختلف تطبيقاتها اأي�ص���ا من منطقة اإىل اأخرى وذلك لوجود العديد 

من التحديات �صواًء على امل�صتوى العاملي اأو القومي اأو املحلي.
4- �صرورة تطبيق مفهوم تعزيز ال�صحة من خالل املدار�ض ب�صراكة 
جمتمعية من موؤ�ص�صات املجتمع املدين واجلهات احلكومية واخلا�صة 

واملوؤ�ص�صات اخلريية. 
5- على العاملني يف ال�صحة املدر�صية الطالع على جتارب الأمم 

الأخرى وال�صتفادة منها.

غرفة ال�سحة املدر�سية يف بريطانيا 

التغذيةاملدر�سية يف بريطانيا

 وجبة مدر�سية جمانية تقدم يف بريطانيا
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International Up coming Events

For further informationVenueDetailsDate
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ل ي�شعن����ا يف اجلمعية ال�شعودي����ة لطب الأ�شنان اأن نتوقف 
عند حدود على الإطلق، ول ميكننا باأي حال من الأحوال 
اأن نقن����ع ب�شقف حم����دد لطموحاتنا، ول�شيم����ا اأن الأ�شل يف 
عملن����ا، بو�شفن����ا اأطباء اأ�شن����ان، ملحقة كل ما هو جديد يف 
مهن����ة تتط����ور يوماً بع����د يوم، وعل����م تت�شع مدارك����ه باطراد، 
اأم����ا بو�شفنا قائمني على م�شوؤولية كيان له تاريخ كجمعية 
ط����ب الأ�شن����ان ال�شعودي����ة، فم�شوؤوليتن����ا م�شاعف����ة من دون 
�ش����ك، اإذ ل  يتوق����ف دورنا فقط عند الو�شول اإىل كل جديد 
لتمك����ني مواطنينا م����ن ال�شتفادة منه، بل علين����ا اأي�شاً نقل 
ه����ذا اجلدي����د اإىل زم����لء املهن����ة اأع�ش����اء اجلمعي����ة؛ لإث����راء 
مهنة طب الأ�شنان يف اململكة، وحتى ن�شمن اأن يبقى الزملء 
دائم����اً عل����ى اط����لع دائم على كل جديد ذي �شلة مبهنة ط����ب الأ�شنان التي �شهدت قفزات غر 
م�شبوق����ة يف ال�شن����وات الأخ����رة يف اململك����ة، تلك القف����زات التي ي�شعب القفز عل����ى دور جمعية 
ط����ب الأ�شن����ان يف حتقيقه����ا، عرب تاري����خ من املوؤمت����رات وال����دورات والور�ص وامللتقي����ات املحلية 
والدولي����ة، وكذل����ك ن�شرات اجلميع����ة التي كانت دائماً اأحد اأهم الرواف����د التي تدفقت للو�شط 

الطبي يف اململكة بجديد طب الأ�شنان حملياً وعاملياً.
ولطاملا اأثرت اجلمعية ال�شعودية لطب الأ�شنان الواقع الطبي يف اململكة بت�شجيعها البحوث 
العمي����ة، وتعزيزها لن�ش����اط الن�شر العلمي باحلر�ص على تقدمي اإنتاج الباحثني على �شفحات 
املجل����ة ال�شعودي����ة لطب الأ�شن����ان، كما �شعت اجلمعي����ة �شعياً حثيثاً للرتق����اء مب�شتوى البحث 
العلم����ي يف اململك����ة با�شت�شافة حمررين عاملي����ني كان لهم دور كبر يف تن�شيط التاأليف العلمي 
يف ط����ب الأ�شن����ان باململك����ة  وو�شع����ه على حم����ك عاملي. ولقد �شع����ت اجلمعية موؤخ����راً بقوة اإىل 
الن�شم����ام اإىل منظم����ة ISI، اآمل����ني م����ن اهلل عز وج����ل اأن تكلل تلك اجله����ود بالنجاح حمققة 
ملهن����ة ط����ب الأ�شن����ان باململك����ة ذل����ك احل�ش����ور ال����ذي يلي����ق بجهودها، ومب����دى الهتم����ام الذي 
حتظ����ى ب����ه تلك املهنة، وبذلك التاريخ العلم����ي امل�شرف ملهنة طب الأ�شنان يف بلدنا، ويف الأول 
والأخ����ر، به����ذا الدعم غر امل�شبوق من ولة الأم����ر بكل ما يتعلق بهذه املهنة التي تعد اإحدى 

اأهم البوابات الرئي�شة للدخول اإىل املنظومة ال�شحية املتكاملة يف بلدنا ال�شابة الفتية.

جمعية طب األسنان.. طموح بال حدود

د. خالد احلمدان•

ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 

رســـالة الجمعـــية
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يف اخلم�����ص �شن����وات املا�شي����ة وم����ع الو�ش����ع القت�ش����ادي املتمي����ز الذي 
نعي�ش����ه واحلم����د هلل على هذه الأر�ص الطيبة وال����ذي �شاحبه تو�شع يف 
افتتاح العديد من كليات طب الأ�شنان على م�شاحة الوطن حتى و�شل 
ع����دد الكلي����ات اإىل اأكرث م����ن ع�شرين كلية بني حكوم����ي وخا�ص بعد اأن 
كان عدد الكليات قبل �شبع �شنوات ل يتجاوز عدد اأ�شابع اليد الواحدة.

 كذل����ك كان التو�ش����ع يف برنامج خادم احلرم����ني ال�شريفني للأبتعاث 
اخلارج����ي يف مراحل����ه املختلفة دوراً يف زي����ادة عدد املبتعثني للدرا�شة يف 
اخل����ارج يف تخ�ش�����ص ط����ب الأ�شن����ان كل ه����ذه العوامل �شارع����ت يف زيادة 

عدد اخلريجني من كليات طب الأ�شنان.
ه����ذه الأع����داد ب����داأت تتج����ه ل�ش����وق العم����ل، هذا ال�ش����وق ال����ذي ي�شوبه 
التخ����وف األن م����ن اأن يكون هن����اك فجوة كبرة ب����ني اأعداد اخلريجني 
لن�شب����ة  واملتاب����ع  واخلا�����ص  الع����ام  القطاع����ني  يف  املتاح����ة  والوظائ����ف 
التوط����ني يف القطاع احلكومي لأطباء الأ�شنان يجد اأن ن�شبة التوطني 
ل تتعدى 15% من عدد الأطباء العاملني الآن ويف اخلا�ص ل ت�شل اإىل 
2% وم����ن ه����ذا نلحظ م����دى احلاجة اإىل كوادر طبي����ة يف تخ�ش�ص طب 

الأ�شنان وكم من الزمن نحتاج  اإىل �شد هذا العجز.
وحت����ى ل ن�ش����ل ملرحل����ة ق����د ل تك����ون بعيدة حيث جن����د اأطب����اء اأ�شنان 
عاطل����ني ل يج����دون عم����ًل ب�شب����ب �ش����ح يف الوظائف ولي�����ص دليًل على 
الكتف����اء ولكن ق����د يكون ق�شوراً يف اخلط����ط امل�شتقبلية التي ت�شتقري 
امل�شتقبل وت�شع احللول املنا�شبة للأجيال القادمة، كذلك احلاجة اإىل 
التو�شع يف برامج الدرا�شات العليا من خلل برامج البتعاث اخلارجي 
والكلي����ات املوؤهل����ة يف الداخ����ل وبرام����ج الزم����الت املقدم����ة م����ن الهيئ����ة 
ال�شعودي����ة للتخ�ش�ش����ات ال�شحية ل�شتيعاب اخلريج����ني والذين بداأت 

تظهر معاناتهم يف البحث عن فر�ص للدرا�شات العليا .
هذه دعوة لو�شع احللول املنا�شبة يف هذا الوقت بالذات حتى ل جند 
اأنف�شن����ا يف و�ش����ع ي�شتدعي و�شع حل����وًل عاجلة وقد تكون حلظتها غر 
جمدية وحتى نلتقي قريباً رافعني �شعار ل يوجد طبيب اأ�شنان عاطل 

بدًل من عك�ص ذلك.

د. �سالح ال�سمراين•

• عميد كلية الريا�ض لطب االأ�سنان     
   salehshamrani@riyadh.edu.sa   

إلى أن نلتقي
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عيادة الطبيعة

الفلفل الحار.. لسعات شافية
حرارة  اأن  كما  حرارته،  رغم  لل�صحة  مفيد  احلار  الفلفل 
درجة  فتتعلق  اللون،  ناحية  ومن  اأنواعه  ح�صب  تختلف  الفلفل 
اأحر  الأحمر  الفلفل  فاإن  الفلفل احلار، وعمومًا  بلون  احلرارة 
من الفلفل الأخ�صر والفلفل الأخ�صر اأحر من الفلفل البنف�صجي 
والأ�صفر والأ�صود لأن الفلفل احلار �صي�صبح اأحمر واأحر عند 

ن�صوجه وطعم الفلفل احلار الأ�صفر والبنف�صجي حلو. 
يتحلى الفلفل احلار بدور حتفيز للفم واملعدة والأمعاء ويزيد 
حترك املعدة والأمعاء ويدفع اإفزار هرمونات اله�صم ويح�صن 

نكهة الأطعمة.
والتغذية  الطب  جمال  يف  ال�صينيني  اخلرباء  بع�ض  واأجرى 
ن�صبة  اأن  فك�صفوا  و�صيت�صوان  هونان  مقاطعتي  يف  حتقيقات 
اأكرث  منخف�صة  املقاطعتني  �صكان  بني  املعدة  بقرحة  الإ�صابة 
مما يف املناطق الأخرى ف�صاًل عن تف�صيلهم اأكل الفلفل احلار 
وحماية  املعدة  يف  املخاطي  الغ�صاء  لتجديد  مفيد  لأنه  وذلك 
بقرحة  الإ�صابة  من  والوقاية  والأمعاء  املعدة  خاليا  وظائف 

املعدة. 
وت�صاعد الفليلفة على تن�صيط حركة الدم اأكرث من اأي نبات 
اآخر.. ولذلك فقد و�صفت باأنها اأحد اأف�صل النباتات املالئمة 
الدموية  الدورة  كفاءة عمل جهاز  ترفع من  وكونها  لالأزمات، 
اآثار  من  وتخفف  اجل�صم  طاقة  تعزز  احلمراء  الفليفلة  فاإن 
التي  التجارب  وك�صفت  الإن�صان،  له  يتعر�ض  الذي  الإجهاد 
قدرة  من  تزيد  الفليفلة  اأن  دو�صلدروف  جامعة  يف  اأجريت 

املري�ض على الركيز.
املرارة  ح�صوة  من  للوقاية  مفيد  الأخ�صر  الفلفل  اأكل  اأي�صًا 
وخا�صة  وافرة  فيتامينات  على  يحتوي  الأخ�صر  الفلفل  لأن 
فيتامني “�صي” ويحول الكول�صرول اإىل حم�ض ال�صفراء مما 
بهذا  امل�صابني  املرارة. ويجب على  الوقاية من ح�صوة  ي�صكل 
املر�ض اأن ياأكلوا دائما الفلفل الأخ�صر الغني بفيتامني “�صي” 

لأنه يلعب دورًا ن�صبيًا يف تخفيف املر�ض. 

القلب  وظائف  حت�صني  يف  كبري  دور  له  احلار  الفلفل  كذلك 
اإىل تخفي�ض الدهون يف الدم  ودفع الدورة الدموية بالإ�صافة 
الأمرا�ض  من  وقائيًا  دورًا  يلعب  كما  الدموية  اجللطة  وتقليل 

الأوعية الدموية. 
كما اأن الفلفل احلار ي�صاعد على تخفي�ض �صكر الدم وتخفيف 
اأن  وجدوا  كما  الأمرا�ض.  خمتلف  عن  الناجمة  اجللد  اآلم 
الفلفل احلار يكن اأن يذيب الدهون داخل اجل�صم ب�صكل فعلي 

ويدفع الأي�ض. 
فعالية  من  تزيد  اأن  يكن  الفليفلة  من  قليلة  كمية  اأن  ومبا 
معظم  يف  ا�صتخدامها  مت  فقد  الأخرى،  الأع�صاب  معظم 
 ، اخللطات الع�صبية لزيادة فعاليتها، فعند اإ�صافتها للثوم، مثالمُ
فاإنها تزيد من فعاليته كم�صاد حيوي، كما اأنها تقوي من تاأثريه 

لي�صبح �صبيهًا بالبن�صلني.
تخفي�ض  على  يعمالن  معا  والفليفلة  الثوم  اأن  املعروف  ومن 
لتخفيف  الفليفلة  وت�صتخدم  اآمن.  وب�صكل  ب�صرعة  الدم  �صغط 
وعالج  الن�صاء  واأمرا�ض  التنف�صية  امل�صكالت  ولعالج  الآلم 

اأمرا�ض القلب اإ�صافة اإىل عالج الغدة الدرقية.
ت�صبح  فاإنها  الفليفلة  اإىل  اخلل  من  القليل  اإ�صافة  وعند 
مفيدة لتنظيف ق�صبات الإن�صان. ي�صاعد على اإذابة اجللطات 
الدموية ويف�صح املجال ملخارج الهواء ويذيب املخاط املوجود يف 
الرئة وي�صاعد على منع متاعب الق�صبة الهوائية والتي تظهر 
يف �صورة نزلت �صعبية وهو يقلل من الأمل، كما اأنه يهدئ من 
حدة ال�صداع عند ا�صتن�صاقه، كما اأنه عندما يحقن به اجل�صم 

يخفف من اأمل املفا�صل.
الزكام  حدة  من  يخفف  اأنه  اأي�صًا  احلار  الفلفل  فوائد  من   
رائحة  اأن  عن  خمت�صون  باحثون  ك�صف  كما  جدا.  حار  لأنه 
ومذاق و�صكل اأطعمة معينة قد ت�صعل لهيب احلب وتثري الرغبة 
العاطفية بني الزوجني. اإذ يحتوي على مواد كيميائية من�صطة 

للدماغ ورافعة للمزاج.



63

البروكلي.. لمكافحة فعالة للسرطان
املناطق  بع�ض  يف  وي�صمى  الأخ�صر  القرنبيط  اأو  الربوكلي 
ال�صليبية  الف�صيلة  نباتات  اأحد  اأخ�صر. هو  العربية قربيط 
وهو من جمموعة امللفوف (الكرنب) والقرنبيط (الزهرة)، 
من  اخلاليا  حتمي  والتي  لالأك�صدة  امل�صادة  باملواد  غني 
املعادن  من  وافرة  كميات  على  يحتوي  وال�صرطان،  التلف 

والفيتامينات الأ�صا�صية.
املطهو على 40  الأخ�صر  القرنبيط  واحد من  يحتوي كوب 
الغذائية  احل�صة  ب�صعف  اجل�صم  ويزود  حرارية،  �صعرة 
الالزمة  الغذائية  احل�صة  “ج” وثلث  فيتامني  من  الالزمة 

من فيتامني اأ وحم�ض الفوليك.
والربوتني، وهو غني  الكال�صيوم واحلديد  كما يحتوي على 
جدًا مبادة البايوفالفونيدات املهمة يف الوقاية من ال�صرطان، 
الألياف وهو غني  ن�صبة عالية من  احتوائه على  اإىل  اإ�صافة 
حتمي  التي  املواد  تلك  وهي  لالأك�صدة،  امل�صادة  باملواد  جدا 
اخلاليا من الطفرات والتلف احلا�صل ب�صبب اجلزئيات غري 

امل�صتقرة.

القولون  ب�صرطان  الإ�صابة  معدلت  خف�ض  على  يعمل 
واملريء  والربو�صتاتا  والرئة  الرحم  وعنق  الثدي  و�صرطان 
واحلنجرة واملثانة عند الأ�صخا�ض الذين يكرثون من تناوله.

ومن فوائدة اأي�صا اأنه يحتوي على الكال�صيوم. ويحتوي على 
الطاقة  اإنتاج  عملية  يف  املفيد  املغني�صيوم:  من  مفيدة  كمية 
وبناء الع�صالت. ويحتوي على األياف بن�صبة جيدة. ويحتوي 
ويحتوي  جدًا.  وجيدة  عالية  بن�صبة   (C) ج  فيتامني  على 
على  ويحتوي  احلديد.  على  ويحتوي  الفوليك.  حم�ض  على 

البوتا�صيوم. ويحتوي على الكاروتينات والإندول كاربينول. 
ومن اأهم فوائد الربوكلي اأنه م�صاد قوي جداً  لل�صرطان، 
حيث اإنه يحتوي على مواد م�صادة لأك�صدة (ال�صلفورافان). 
لل�صموم  املزيلة  الإنزيية  الأنظمة  بتفعيل  يعمل  اأنه  كما 

املوجودة يف اجل�صم.
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 مت���ر الرعاية ال�ص���حية يف اململكة العربية 
ال�ص���عودية على اأبواب مرحل���ة جديدة يزداد 
ال�ص���حية  اخلدم���ات  عل���ى  الطل���ب  فيه���ا 

وتت�صاعف فيها التحديات وال�صعوبات.
   وق���د اآن الأوان للب���دء بتنفي���ذ امل�ص���روع 
الوطن���ي للرعاية ال�ص���حية ال�ص���املة والذي 
م���ن املفر����ض اأن ل يرم���ي بالكام���ل عل���ى 
عات���ق وزارة ال�ص���حة واأن تتكاتف لإجناحه  
القطاع���ات  يف  ال�ص���حية  الإدارات  جمي���ع 
املختلف���ة كاخلدمات الطبية يف وزارة الدفاع 
وال�ص���حة  الوطن���ي  واحلر����ض  والداخلي���ة 
املدر�صية وامل�صت�صفيات التخ�ص�صية الأخرى 

بالإ�صافة اإىل القطاع اخلا�ض.
فالرعاية ال�ص���حية ال�صليمة عالجًا ووقاية 
تاأتي يف �صدارة الأولويات الوطنية، ومن هنا 

ياأتي �ص���رورة تكثيف التوعية ال�صحية العامة واخلا�صة ب�صحة 
الف���م والأ�ص���نان والوقاي���ة من الأمرا����ض العامة والتي ت�ص���جل 
اأرقامًا قيا�ص���ية على م�صتوى العامل وت�ص���و�ض الأ�صنان هي اأحد 
هذه الأمرا�ض والتي ي�صار للمملكة وملواطنيها على اأنهم وطبقًا 
لإح�ص���اءات ودرا�ص���ات ر�ص���مية اأعلى دولة يف العامل بالإ�صابة 

بهذا املر�ض.!
يعت���رب النخفا�ض احلاد يف ن�ص���ب الت�ص���و�ض يف الأ�ص���نان يف 
الدول املتقدمة من الإجنازات الهامة يف جمال ال�صحة العامة 
يف هذا القرن، ففي بريطانيا على �ص���بيل املثال انخف�صت ن�صبة 
الت�ص���و�ض يف الأ�صنان اللبنية بن�صبة 55% لدى الأطفال البالغني 
من العمر خم�ض �صنوات. وانخف�صت ن�صبة الت�صو�ض يف الأ�صنان 
الدائمة بن�صبة 75% لدى الأطفال البالغني من العمر اثني ع�صر 
عامًا، كما ارتفعت ن�صبة الأطفال اخلالني من الت�صو�ض من %28 
اإىل 55% ل���دى الأطفال البالغني من العمر خم�ض �ص���نوات ومن 
 7% اإىل 50% لدى الأطفال البالغني من العمر اثني ع�صر عامًا.

وهذاالإنخفا�ض يف ن�صب الت�صو�ض و هذا الإجناز مل ياأتي �صدفة 
ب���ل اأت���ى نتيجة للتخطيط و ال�ص���رف على امل�ص���اريع الوقائية و 

عدم الإقت�صار على التوعية فقط.

و لو كانت التوعية كافية ملا ا�صطرت الدول 
اإىل الزام جميع مواطنيها باأخذ التطعيمات 
الوقائية ل�صلل الأطفال و احل�صبة و خالفه. 
و لك���ن ه���ذه ال���دول املتقدم���ة متكن���ت م���ن 
تخفي�ض ن�ص���ب الت�ص���و�ض يف بلدانه���ا  نتيجة 
تبني وتنفي���ذ جمموعة من ال�ص���راتيجيات 
املهم���ة خلف�ض ت�ص���و�ض الأ�ص���نان نذكر اأهم 

هذه ال�صراتيجيات:
- الفلورايد املركزي يف مياه ال�صرب.

املختلف���ة  الأخ���رى  الوقاي���ة  برام���ج   -
كالفلورايد يف املدار�ض.

- ا�صتخدام الطبقة البال�صتيكية الال�صقة. 
ه���ذا النوع من احل�ص���وات عب���ارة عن طبقة 
بال�صتيكية رقيقة يطلى بها ال�صطح الطاحن 
لل�صر�ض ل�صد ال�صقوق يف الأ�صرا�ض اخللفية 
مبج���رد بزوغه���ا يف فم الطف���ل( يف �ص���ن ال�صاد�ص���ة ). وهذه 
الطبقة يكن اأن تكون �ص���فافة اأو بي�ص���اء. وتعترب هذه الطبقة 
و�ص���يلة فعالة ج���دًا للوقاية من ت�ص���و�ض الأ�ص���نان اإذ اإنها تعمل 
كطبقة عازلة �ص���د الت�ص���و�ض. ولكن ا�ص���تخدام هذه الطبقة ل 

يغني عن الفر�صاة واملعجون واتباع نظام غذائي �صحي.
- التثقيف والتوعية للمجتمع عامة ولالأطفال.

ل���ذا وجب على امل�ص���ئولني يف القطاع ال�ص���حي اأن يبحثوا عن 
اأ�ص���اليب وقاية وتوعية غري تقليدية للحد اأو التخفيف من ن�صب 
الإ�ص���ابة العالية بهذا املر�ض ال�ص���ائع و الذي يكبد الإقت�ص���اد 
الوطني خ�صائر قد ت�ص���ل اإىل ع�صرات املليارات خالل �صنوات 
اإذا مل يتم اتخاذ اجراءات وقائية �صريعة و فعالة و غري تقليدية.

ل زالت اململكة تقت�صر ملثل هذه امل�صاريع الوقائية الفعالة،على 
الرغ���م من اأن حكومة خادم احلرمني ال�ص���ريفني دعمت وزارة 
ال�ص���حة خالل ال�ص���نوات القليلة املا�ص���ية مبيزانيات تاريخية 
مل ي�ص���بق له���ا مثي���ل. و معظ���م املبال���غ الهائلة امل�ص���روفة من 
قب���ل ال���وزارة تذهب يف  زي���ادة عدد امل�صت�ص���فيات و ل ينفق اإل 
القليل على تطوير م�ص���توى اخلدمات ال�ص���حية.  و بالرغم من 
هذه املبالغ الطائلة  فاإن خمرجات القطاع ال�ص���حي احلكومي 

التأمين الطبي لألسنان
كحل غير تقليدي لتسوس األسنان

د. حممد بن اإبراهيم العبيداء
ع�سو جمل�ض االإدارة واأمني املال 

ورئي�ض التحرير

مقـــــال
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ياأتي دائماآ اأقل من التوقعات املطلوبة �ص���واء يف نظر املواطن اأو 
امل�ص���وؤول. و ل زات اململكة ت�ص���جل اأرقاماآ قيا�صية يف الكثري من 

الأمرا�ض. و ل زالت تفتقر للم�صاريع الوقائية الفعالة.
فعلى �ص���بيل املث���ال حدثني اأح���د زمالئي العامل���ني يف ادارة 
طب الأ�ص���نان يف وزارة ال�ص���حة باأن هذه الإدارة تقوم ب�صرف 
مبالغ بع�صرات املاليني �صنوياآ اإل اأنه بالكاد احل�صول على مبلغ 

ب�صيط للقيام بن�صاط وقائي اأو دعم برامج توعوية و وقائية.
حقائق و اأرقام عن اململكة

- عدد ال�ص���كان يقدر 27 مليون ن�صمة ح�صب اإح�صائية العام 
1431ه�.

- عدد الذين تراوح اأعمارهم حتت 15 �صنة %48.
- عدد الذين تزيد اأعمارهم عن +65 ل تزيد عن %3.

- متوقع تعداد ال�ص���كان يف ال�صعودية عام 1460ه�،40 مليون 
ن�صمة.

ن�سبة الت�سو�ض يف ال�سعودية لالأطفال من 7-6 
�سنوات مقارنة بني الدول

تكلفة بع�ض مواد الأ�صنان �صنويا يف وزارة ال�صحة 

الفرق بني احل�صوات الوقائية والعالجية 
العالجية  الوقائية  النوع 

عالية  منخف�سة  التكلفة 
عالية ن�سبيًا  عالية جدًا  ن�سبة النجاح 

كثري  قليل  الوقت الالزم 
ال يوجد  عايل جدا  التوفري 

املواد الوقائية
احل�سوات املالئة لل�سقوق

تعترب ح�ص���وة حتفظّية وتو�صع على ال�صن ال�صليم فتحميه من 
الت�صو�ض

الفلورايد
يعترب الفلورايد من املواد املانعة للت�صو�ض بعدة طرق:

- يقلل فعالية البكترييا لإحداث الت�صو�ض.
- يدخل يف تكوين ال�صن فيكون اأكرث مقاومة للت�صو�ض.

- ي�صاعد على اإعادة بناء ال�صن.

م���ن  اململك���ة  �ص���كان  معظ���م  اإذًا 
الأطفال 

اإذًا كل ت�ص���عة م���ن ع�ص���رة اأطف���ال 
تراه���م يف �ص���ن ال�ص���ابعة م�ص���ابون 
بالت�صو�ض ... وهذه الن�صبة يف ارتفاع.

اإذًا م���ن جترب���ة ال���دول الأخرى ... 
بالإمكان وقاية اأ�صنان اأطفالنا من الت�صو�ض.
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دواعي امل�سروع:
عالي���ة  مبع���دلت  الأ�ص���نان  لت�ص���و�ض  الكب���ري  الإنت�ص���ار   -

96%(الأعلى عامليًا).
- الإفتقار ملثل هذه امل�صاريع

- الت�ص���و�ض من اأكرث الأمرا�ض �ص���يوعًا ولكن يكن الق�ص���اء 
عليه.

- خف�ض معاناة العوائل من ت�صو�ض اأ�صنان اأبنائهم.
- تخفي�ض الإنفاق احلكومي واخلا�ض على عالجات الأ�صنان.
- تقليل الحتياج لعيادات وزارة ال�صحة و العيادات اخلا�صة 

للعالج.
- اإن�ص���اء جيل جديد معافى من اأمرا�ض الفم والأ�صنان باإذن 

اهلل. 
- تقلي���ل ن�ص���ب الغياب عن���د املدار�ض ب�ص���بب اآلم الأ�ص���نان 

وتبعات ذلك على الناحية التعليمية.
 امل�ص���تفيدون من امل�صروع طالب ال�صنة الأوىل اإبتدائي (وقت 

بزوغ الأ�صرا�ض الدائمة و القواطع يف فم الطفل)
اخلدمات املقدمة 

تطبي���ق �ص���ادات التجاويف لالأ�ص���ار�ض الدائمة (احل�ص���وات 
املالئة لل�صقوق) و التي من املعروف بفعاليتها �صد الت�صو�ض

فعالية �صادات التجاويف (احل�صوات املالئة ال�صقوق)* 
الفعالية 83% خالل �صنة واحدة

الفعالية 53% خالل 15 �صنة 
امل�صدر: كتاب

Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence 

تنظيف وتلميع االأ�سنان

تطبيــق الفلورايد املو�سعي – مــرة واحدة اأو مرتني 
خالل ال�سنة الدرا�سية

ن�سبة االنخفا�ض يف عدد 
االأ�سنان املت�سو�سة

عدد مرات تطبيق 
الفلورايد

عــــدد 
ال�سنوات

%29.2 4 2

%47.4 6 3

ن�ص���ائح واإر�ص���ادات لتعلي���م الأطف���ال والأمه���ات للطريق���ة 
ال�صحيحة لتنظيف الأ�صنان، حني زيارة الطفل لعيادة الأ�صنان

 

مقـــــال
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    تق���وم احلكوم���ة ب�ص���راء بولي�ص���ة تاأم���ني جلمي���ع ط���الب 
وطالب���ات ال�ص���نة الأوىل ابتدائي ع���ن طريق �ص���ركات التاأمني 
واأن تقوم �ص���ركات التاأمني بالتعميم عل���ى جميع العيادات التي 
�ص���من �صبكتها بقبول طالب ال�صنة الأوىل ابتدائي وتقدمي هذه 
اخلدمات الثالثة والتي �صياأتي تف�صيلها يف هذا امل�صروع وهي :
تنظي���ف وتلمي���ع الأ�ص���نان والتدريب على ال�ص���تخدام الأمثل 
لأدوات �ص���حة الف���م والأ�ص���نان وي�ص���مل ذلك تثقي���ف وتدريب 

الأمهات اأو الإباء املرافقني لالأطفال خالل تلك الزيارة.
عمل احل�ص���وات الطالئية الواقية- وهي اخلطوة الأ�صا�ض يف 
هذا امل�صروع على الأ�ص���را�ض الأربعة الدائمة حديثة البزوغ يف 

هذا ال�صن .
تطبيق هالم الفلورايد املركز بواقع مرتني خالل هذه ال�صنة

   وطبق���ًا لإح�ص���ائية وزارة الربية والتعلم فاأن عدد الطالب 
امل�صجلني يف الوزارة يف ال�صنة الأوىل ابتدائي هو:

الدرا�ص���ي  للع���ام  طالب���ات   206259 و  ط���الل    202925
1431/1430ه�

  وبعد ا�صت�ص���ارة بع�ض العاملني يف جمال التاأمني الطبي تبني 
اأنه باإمكان �ص���ركات التاأمني التعاقد عل���ى تقدمي هذه اخلدمة 
للط���الب والتاأك���د م���ن تطبيقه���ا بال�ص���كل املطل���وب، وباإمكان 
التف�ص���يل باآلية التعاقد وتكلفة �ص���راء هذه البولي�ص���ة بدرا�صة 

اأخرى اإن لزم الأمر.
 اإن ه���ذا امل�ص���روع بالرغم من ب�ص���اطة فكرت���ه اإل اأن تطبيقه 
�ص���يعود بفائدة عظيم���ة على الوطن واملواطن وخا�ص���ة الطبقة 
ذات الدخ���ل املنخف����ض و املحروم���ة م���ن الرعاي���ة ال�ص���حية 

اجليدة.
الفائدة امل�ص���افة لهذه اخلطوة هي ن�ص���ر الوعي ال�ص���ليم بني 

الطالب والطالبات وعوائلهم .
   اإن م���ن املتع���ارف عليه باأن كل ريال ي�ص���رف عل���ى الوقاية 
ياأتي بعائد توفريي مبا يزيد عن خم�ص���ني �ص���عف. اأما يف حالة 
ه���ذه اخلدمة ف���اإن قيمة اخلدم���ة التي قد ت�ص���ل اإىل 50 ريال 
للطال���ب اأو الطالب���ة الواحدة قد يوفر عل���ى الدولة مايزيد عن 
5000 ريال.كمرجوع مادي مبا�صر ناهيك عن الفوائد العظيمة 

الأخرى.
اأمتنى اأن يجد هذا امل�صروع اجلديد بفكرته و م�صمونه �صدى 
عند �ص���انعي القرار يف املجال ال�صحي يف مملكتنا الغالية و اأن 

يجد من يتبناه .
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خرجت هاجر مع اإبراهيم اإىل ال�صام، و�صرعان ما اآمنت باهلل، وكفرت بالطاغوت، واتبعت 
ملة اإبراهيم حنيفًا م�ص���لمًا وما كان من امل�ص���ركني، و�ص���ارت �ص���رية نبي واأم نب���ي، حتى اأتاه 
اأمر اهلل اأن يذهب بها ور�ص���يعها اإىل وادي مكة،  فذهب بها اإبراهيم اإىل هناك لي�ص���عها هي 
وابنها يف واد غري ذي زرع، وكم هي فجاءه امل�ص���هد  لهاجر وهي التي عا�ص���ت يف اأنهار م�ص���ر 
وجنان ال�ص���ام تمُرك يف هذه الأر�ض القاحلة املوح�ص���ة هي ور�ص���يعها لي�ض معها اإّل �صقاء ماء 
وج���راب متر، وي�ص���ي اخلليل ويدعها، فلما راأت نف�ص���ها بني هذه اجلب���ال اجلرداء ويف هذا 
القف���ر املوح�ض الذي ل اأثر فيه للحياة ولالأحياء ا�صتوح�ص���ت، فتبعت اإبراهيم تناديه فاأدركته 
عن���د ثني���ة احلجون فنادته: ي���ا اإبراهيم، اأين تذه���ب وتركنا يف هذا ال���وادي الذي لي�ض فيه 
اإن�ض ول �ص���يء؟! قالت له ذلك مرارًا واإبراهيم ل يلتفت اإليها ول يجيبها، فنادته: اآهلل اأمرك 
بذلك، قال: نعم. فقالت باإيان عميق ويقني عظيم: ر�ص���يت باهلل هو ح�صبي، اإذًا ل ي�صّيعنا، 
َنا اهلّلمُ  لقى يف النار: (َح�ْص���بمُ وكاأمن���ا �ص���رى اإىل قلبها يقني من يقني اإبراهيم ال���ذي قال وهو يمُ

 .( َوِنْعَم اْلَوِكيلمُ
وعادت هاجر اإىل حيث تركها اإبراهيم يف م�ص���هد من م�ص���اهد التعظيم هلل والت�صليم لأمره 
والثق���ة بوليت���ه، لتعي����ض بعد ذلك المتحان الأ�ص���عب، حني نفد املاء من �ص���قائها فعط�ص���ت 
وعط����ض ولده���ا، وجعلت تنظ���ر اإليه بعني الأم ال�ص���فوق، فرى ر�ص���يعها يتلوى م���ن العط�ض، 
ويتلبط يف الأر�ض، وتتقطع اأنفا�ص���ه كاأمنا ين�ص���غ للموت، فانطلقت من عنده كراهية اأن تنظر 
اإليه على تلك احلال، فرقيت ال�صفا وكان اأقرب جبل اإليها، فقامت عليه تنظر هل ترى اأحدًا 
فلم تَر اأحدًا، فهبطت من ال�ص���فا حتى اإذا ان�ص���بت يف الوادي رفعت طرف ثوبها، ثم �ص���عت 
�صعي الإن�صان املجهود حتى �صعدت املروة، فقامت عليها، ونظرت هل ترى اأحدًا فلم تَر اأحدًا، 

وكيف ترى ومن �صرى يف هذا القفر اليباب؟!! 
ومع ذلك ا�صتمرت �صبع مرات ت�صعد ال�صفا واملروة، وتعود يف كل مرة اإىل ر�صيعها تتفقده، 

وتنظر ما حدث له. 
ويا هلل لهذه ال�ص���ديقة املوؤمنة التي كانت تعي�ض هذا الكرب وذروة الأمل واجلهد والإ�صراف 
عل���ى حاف���ة الهالك، ومع ذلك مل تقل: هذا ما فعله اإبراهيم بي، كيف يركني يف هذا املكان؟ 
كي���ف تركته يذه���ب؟ كال. فقد كان اإيانها بربها اأعظم من كل تلك اجلبال املتطاولة حولها، 

ولذا فلم يخاجلها ندم اأو ي�صرب اإليها �صك. 
حت���ى اإذا بلغت املعاناة ذروتها و�ص���ارت الهلكة منها على �ص���فا، وتقّطعت عنها كل اأ�ص���باب 
الأر����ض اأتاه���ا الغ���وث من ال�ص���ماء باأعظم مع���اين الرحمة والإك���رام من امل���وىل الكرمي اإىل 
اأََمته ال�ص���ّديقة املوقنة، فاإذا روح القد�ض جربائيل عليه ال�ص���الم يتن���زل على الوادي املبارك 
فيناديها، فلما �ص���معت ال�صوت يف هذا ال�صكون املطبق قالت: �صه، تريد نف�صها، ثم ت�صمعت، 
ف�ص���معت النداء فقالت: قد اأ�ص���معت اإن كان عندك غواث، فاإذا بها بامللك عند مو�صع زمزم، 
فبداأه���ا باملوؤان�ص���ة قائاًل: من اأنت؟ قالت: اأن���ا هاجر اأم ولد اإبراهيم، ق���ال: اإىل من وكلكما، 
قال���ت: اإىل اهلل، قال: وكلكم���ا اإىل كاٍف، فغمز بعقبه الأر�ض فنبعت زمزم، فاأ�ص���رعت هاجر 
لق من عجل حتفر النبع بيديها وحتوطه، فقال ابنها حممد �ص���لى اهلل  بطبع الإن�ص���ان الذي خمُ

عليه و�صلم بعد ذلك: (يرحم اهلل اأم اإ�صماعيل لو تركت زمزم لكانت عينًا معينًا). 
اأما ما بقي من خربها فهو الأغرب والأعجب. 

هذا خالي

ال�سيخ الدكتور
عبدالوهاب بن نا�سر الطريري
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تفّجر نبع زمزم بهمزة جربائيل بني يدي هاجر، وجعلت اأم اإ�صماعيل تغرف من املاء يف �صقائها وهو يفور، ف�صربت واأر�صعت ولدها، 
فاإذا امللك بعد اأن اأغاث لهفتها ي�صكب يف نف�صها الب�صرى، ويبث فيها ال�صكينة والأمان، فيقول لها: ل تخافوا ال�صيعة، فاإن ها هنا بيت 

اهلل يبنيه هذا الغالم واأبوه، واإن اهلل ل ي�صيع اأهله. 
اإنها ب�صرى ب�صالمة هذا الغالم الذي كان على �صفا هلكة قبل قليل، وب�صرى با�صطفاء اهلل له ليكون هو واأبوه عمار بيته. 

وبنبع املاء الذي جعل اهلل منه كل �صيء حي اهتزت احلياة يف املكان فدّبت اإليه دواّب الأر�ض، وطارت عليه طيور ال�صماء، وبقيت اأم 
اإ�صماعيل على حالها هنالك، طعامها و�صرابها هذا املاء املبارك. 

حتى مرت جماعة من جرهم مقبلني من اأعلى مكة من ثنية كداء حتى نزلوا يف اأ�ص���فل مكة فيما يمُعرف اليوم بامل�ص���فلة، فلما نزلوا 
مكانهم راأوا طائرًا يحوم يف ال�ص���ماء فقالوا: اإن هذا الطائر ليدور على ماء وعهدنا بهذا الوادي ول ماء فيه، فاأر�ص���لوا من ي�صتك�ص���ف 
لهم الأمر فاإذا هم باملاء، فرجعوا اإىل رفقتهم فاأخربوهم، فركبوا اإىل املاء فوجدوا عنده اأم اإ�صماعيل فقالوا: هل تاأذنني لنا بالنزول 
عندك. فقالت: نعم، ولكن ل حق لكم يف املاء. قالوا: نعم . قال �ص���لى اهلل عليه و�ص���لم وهو يحكي اإذنها لهم بالنزول: (فاألفى ذلك اأم 
اإ�صماعيل وهي حتب الأن�ض)، فنزلوا عندها واأر�صلوا اإىل اأهلهم فلحقوا بهم ونزلوا معهم، و�صار يف الوادي اأبيات وحي وجتمع ب�صري، 

�صب اإ�صماعيل بينهم وتعلم العربية منهم. 
اأّما هاجر فقد راأت الر�صيع الذي كاد يهلك بني يديها وهو يدرج من الطفولة اإىل الفتوة وال�صباب، وما ماتت حتى قّرت عينها بروؤية 

هم حتى رغبوا فيه وزوجوه امراأة منهم.  ر�صيعها رجاًل م�صتتّم الرجولة هو اأعجب احلي واأنَف�صمُ
فقرة عنٍي لأم اإ�صماعيل وهي ترى ر�صيعها رجاًل قد تزوج واحتمل ما يحتمل الرجال. 

وق���رة عني لهاجر ال�ص���ديقة وه���ي ترى بعينها حتقيق يقينه���ا بربها يوم قالت باإيان واث���ق: اإذًا ل ي�ص���ّيعنا، ول و عزته وجالله ما 
�صّيعها، بل حفظها، وهو خرٌي حافظًا وهو اأرحم الراحمني. 

وما اأعجب هذا املوقف كيف اأن هوؤلء جماعة رجال اأ�ص���داء اأقوياء يرون املاء ولي�ض عليه اإّل اأم ور�ص���يعها فيخ�صعون لها، ول ينزلون 
حتى ي�ص���تاأذنوها ويقبلوا ب�ص���رطها عليهم، واأت�ص���اءل بعجب كي���ف مل يروا املراأة وابنها غنيمة هينة حي���ث وجدوها يف هذا القفر لي�ض 

معها ول حولها من ينعها؟! 
وقارْن ذلك بحال ال�صيارة الذين مّروا بيو�صف يف اجلب فقالوا: يا ب�صرى، هذا غالم واأ�صروه ب�صاعة، ِلتعلَم عجيب لطف اهلل الذي 
اأخ�ص���ع قلوب جماعة الرجال لمراأة ل حول لها ول قوة، وعّظمها يف نفو�ص���هم، حتى مّلكوها اأمرهم يوم قبلوا اأن يكون املاء حقًا لها ل 

حق لهم فيه. 
ومل يت�صاءل اأحد منهم: ما الذي يكن اأن حتمي به حقها؟ وما الذي يكن اأن تدفعهم به لو طمعوا يف املاء ومن على املاء؟ اإنه تدبري 

اهلل لينفذ م�صيئته، ويتّم اأمَره، واهلل غالب على اأمره ولكن اأكرث النا�ض ل يعلمون. 
وبع���د ف���اإين كلم���ا راأيت ه���ذه الزحوف املليونة تلتط���م اأمواجها يف فج���اج مكة تذكرت يوم مل يك���ن يعمر هذا امل���كان اإّل اأمنا هاجر 
ور�ص���يعها، واأت�ص���اءل: وهل يك���ن اأن يتخيل خيالها مهما بلغ وبالغ هذا امل���كان وقد امتالأت فجاجه وازدحمت اأنحاوؤه اأنعامًا واأنا�ص���ي 

كثريًا؟! وهل يكن اأن تتخيل ذلك حني كانت تنادي اأبانا اإبراهيم: اأتركنا بهذا الوادي الذي لي�ض فيه اإن�ض ول �صيء؟! 
كيف لو راأت ذاك الوادي الذي لي�ض فيه اإن�ض ول �صيء وقد �صار مثابة النا�ض ومق�صدهم من كل اأ�صقاع الأر�ض، تهوي اإليه الأفئدة 

بى اإليه ثمرات كل �صيء؟  وجتمُ
وهل كانت تتخيل اأن قدر اهلل ي�ص���رفها من ال�ص���عيد اإىل م�صر اإىل ال�ص���ام اإىل مكة لتكون هي البذرة الب�صرية لأمة تتنا�صل يف هذا 
الوادي حتى تو�ص���ل اإىل اخلليقة �ص���يدها وخرية اهلل منها حممدًا �صلى اهلل عليه و�ص���لم الذي �صيق�ض علينا خربها، ويو�صينا مب�صر 

واأهلها وفاء لرحم اأمنا ال�صديقة املباركة فيقول عن م�صر: (ا�صتو�صوا باأهلها خريًا فاإن لهم رحمًا و�صهرًا). 
اإنها حكمة اهلل البالغة ولطفه اخلفّي اإن ربي لطيف ملا ي�صاء اإنه هو العليم احلكيم. 

ثم كل ما زرت م�ص���ر فراأيت طبيعة اأهلها، وتلك القلوب الطيبة والنفو�ض الأليفة املاألوفة، و�ص���رعة التعارف والتاآلف بينهم ومعهم 
بحي���ث ت���رى اثنني يتحدثان بان�ص���جام واهتمام فتظنهما قريبني اأو �ص���ديقني حميمني لتكت�ص���ف اأنهما التقيا الآن، ومل يعرفا اأ�ص���ماء 

بع�صهما بعد، فاأتذكر: (فاألفى ذلك اأم اإ�صماعيل وهي حتب الأن�ض). 
فاأقول: لزال الأن�ض يف قوم هاجر اإىل يومنا هذا. 

وكلما راأيت ال�صعيدي بعمته ولفته واأثوابه الوا�صعة ووجهه املدبوغ بال�صمرة الغامقة قلت: هذا خايل وو�صاة ر�صول اهلل اإيّل. 
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