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الوقاية والدور المميز للجمعية 
السعودية لطب األسنان
د. أحمد بن مبارك القحطاني

لتطبي�ق مفه�وم الرعاي�ة الصحي�ة املتكاملة 
والش�املة باململكة،  يجب التنسيق بني القطاعات 
الصحية املختلفة، ويف ه�ذا اإلطار تلعب الجمعية 
السعودية لطب األسنان دورا متميزاً منذ نشأتها يف 
العام 1401ه�، وباستحضار واحد من أهم أداور 
الجمعية وهو تش�جيع البحوث العلمية يف مجاالت 
ط�ب الفم واألس�نان و تنظي�م الن�دوات العلمية 
واملؤتم�رات واللقاءات لتب�ادل املعلومات العلمية 
والعمل ع�ى االرتقاء باملس�توى العلمي للعاملني 
يف مجال طب الفم واألسنان. وتقديم االستشارات 
العلمية يف مجاالت تخصص أعضائها للجهات التي 
تطلبه�ا داخ�ل اململكة. نج�د أن مكافحة أمراض 
األس�نان يس�توجب بذل املزي�د م�ن املجهودات،  
وكذلك تنسيقاً فعاالً مع كافة القطاعات الصحية، 
حيث تش�ر اإلحصاءات واألرقام إىل بلوغ  نس�بة 
مرض تسوس األسنان مستويات قياسية يف اململكة 
مقارن�ة بباق�ي دول العالم، حيث بلغت النس�بة 
بني األطفال ما يزي�د عى أكثر من %93، وهو ما 
يش�كل أعباء صحية واقتصادية ونفسية قد تكبد 
الدولة   خس�ائر ربما  تص�ل إىل عرشات املليارات 
من الرياالت خالل سنوات قليلة األمر الذي يفرض 
علين�ا أن نضع خططا مدروس�ة مس�تفيدين من 
الخربات الوطنية والعاملية للوقاية من هذه املشكلة 
الصحي�ة الكب�رة والحد م�ن أثارها ع�ى الوطن 
ومواطنيه، ويعترب اإلطالع عى جديد طب األسنان 
يف العال�م هو البوابة التي من خاللها يمكن النفاذ 
إىل لب املش�كلة وبالتايل معالجتها بشكل صحيح 
، فالجمعية الس�عودية لطب األس�نان عى س�بيل 
املث�ال  تنظ�م املؤتمر الس�عودي العامل�ي الرابع 
والعرشين لطب األس�نان الذي يعقد خالل الفرته 

م�ن 16 - 18 ربي�ع األول 1434ه�� املوافق 28 
30- يناي�ر 2013م املقبل بمركز الرياض الدويل 
للمؤتمرات واملعارض، يض�م نخبه من املتحدثني 
العامليني م�ن امريكا وبريطانيا واملانيا والس�ويد 
وكندا وكوري�ا وايطاليا, وكذا عدد كبر من ورش 
العم�ل املتنوعه يف تخصصات ط�ب وجراحه الفم 
واألسنان.  ويعد هذا املؤتمر  أحد النوافذ لإلحتكاك 
ونقل التجارب وتطبيقها ع�ى أرض اململكة ، بما 
يس�اعد عى تحقيق ه�دف خفض أم�راض الفم 
واألس�نان التي تصيب املواطنني، وه�و ما ينجيل 
كذلك  وترتجمه الجمعية يف صور عدة، لعل أبرزها  
املش�اركة املجتمعية والعالج امليدان�ي والحمالت 
التوعوية والتثقيف الصحي من خالل املحارضات 
والندوات.كم�ا واظبت الجمعية ع�ى عقد لقاءات 
علمية ش�هرية ودورات التعليم املستمر يف مناطق 
متع�ددة م�ن اململك�ة، يلق�ي فيها أطباء أس�نان 
مختصون محارضات تواكب التطور يف مجال طب 
الفم واألس�نان، اس�تفاد منها العدي�د من األطباء 
املمارس�ني واملختص�ني، كل حس�ب تخصصه، و 
إضافة إىل ن�رش الوعي واالهتم�ام باملحافظة عى 
صحة الفم واألس�نان تعمل الجمعي�ة عى توثيق 
العالقة بني العاملني واملهتمني بطب الفم واألسنان 
يف اململكة، عن طريق إتاحة الفرصة لهم لعضويتها 
وتنظيم الرحالت واألنش�طة االجتماعية لهم داخل 

وخارج اململكة.
فخدم�ة الوطن واملواط�ن هو الداف�ع الرئيس 
للجمعية الس�عودية لطب األسنان  ملواصلة العمل 
الج�اد والرقي بمس�توى املهنة لت�ؤدي الجمعية 
رسالتها عى أكمل وجه وبما يحفظ لها حضورها 

املرشف محلياً وإقليمياً ودولياً. 
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اإلفتتاحية
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املتخصصن فقط بل تتعداهم لتصل إىل خمتلف شرائح اجملتمع.
وكلنا إميان بأن النقد البناء واملوضوعي هو الس��بيل األمثل 
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أخبار

أق�ر مجلس الوزراء، يف جلس�ته الت�ي عقدها 
برئاس�ة خادم الحرم�ني الرشيفني املل�ك عبدالله 
ب�ن عبدالعزيز آل س�عود - حفظه الله - الس�بت 
الس�ادس عرش من ش�هر صفر 1434ه ، يف قرص 
امللك بمدينة الرياض، امليزانية العامة للدولة للعام 

املايل الجديد 1435/1434ه . 
وكان نصي�ب الجامع�ة م�ن امليزاني�ة » تقدر 
إي�رادات وتعتم�د مرصوفات جامعة امللك س�عود 
بمبل�غ )000ر006ر424ر9( ري�ال وه�ذه أك�ر 
ميزانية تتلقاها الجامعة منذ تأسيسها قبل )57( 
عام�اً، كما أنه�ا أكر ميزاني�ة مخصصة لجامعة 

سعودية.
ق�ال معايل مدير جامعة امللك س�عود األس�تاذ 
الدكت�ور ب�دران ب�ن عبدالرحم�ن العم�ر: إن أمن 
واس�تقرار أي دول�ة مرهون بم�دى حكمة وقوة 
قيادته�ا، وهذا ما ننعم به يف اململكة التي تمس�ك 
بزمامها قيادة رش�يدة تبني للمستقبل بمعطيات 
الحارض، وتؤمن بمس�ؤوليتها نح�و املواطن الذي 
جعلته مدار اهتماماتها يف مرشوعاتها وخدماتها، 
لتؤس�س أفراداً يرتجمون عطاء بلدهم باملشاركة 
يف نهضت�ه. وما ه�ذه امليزانية الكب�رة التي أُعلن 
عنها لهذا العام إال تجسيد لحكمة القيادة يف إدارة 
خ�رات الب�اد وتوجيهها نح�و قنوات مدروس�ة 

تحقق النفع للوطن وأهله.
وعن دالالت هذه امليزانية الجديدة قال العمر: 
هذه امليزانية التاريخية التي تعد األضخم يف تاريخ 
اململكة تؤكد قوة األداء االقتصادي للمملكة يف ظل 

انخفاض ع�دد من اقتصادات العال�م ومعاناتها 
من أزمات مالية، وه�ذا يؤكد قوة موقف اململكة 
املايل عىل املس�توى ال�دويل، وقدرته�ا عىل تجاوز 
األزم�ات بحس�ن إدارة الدخ�ل وتوزيع�ه، األم�ر 
ال�ذي جعلها خي�اراً آمناً للمس�تثمرين العامليني، 
بدلي�ل احتالها مرك�زاً متقدماً عىل س�لم جودة 
املناخ االس�تثماري، يأتي ه�ذا الثبات االقتصادي 
يف مرحلة ش�هدت فيه�ا بادنا يف الع�ام املنرصم 
1433ه مس�تويات إنفاق عالي�ة بلغت تكاليفها 
مئ�ات امللي�ارات تهدف إىل رف�اه املواطنني، علماً 
ب�أن اهتم�ام حكوم�ة اململك�ة -يرعاه�ا الله- 
باملواطن هو مبدأ ثابت لديها، وبقراءة مس�ارات 
اإلنف�اق املقررة يف امليزانية الجديدة نجدها ترتكز 
عىل االرتقاء بمس�توى معيشة املواطن وتحسني 
الخدم�ات املقدمة له، إذ توجه�ت يف أغلبها نحو 

دفع حرك�ة النمو االقتص�ادي ودعم املرشوعات 
التنموية املختلفة.

مبينا أن الجامعة بفضل الله لديها مرشوعات 
قائمة وخطط اسرتاتيجية طموحة ستستعني عىل 
ص لها من ميزانية الدولة حتى  إنجاحه�ا بما ُخصِّ
تتحقق األه�داف باملس�توى الذي ي�ريض قيادتنا 
ويحظى باستحس�انهم يحفظهم الله. وال شك أن 
لهذا املبلغ الكبر دالالت تدرك الجامعة أبعادها، إذ 
هو يعكس وعي القيادة الرش�يدة -يحفظها الله- 
بمحورية صناعة املعرفة وأهمية دعم مؤسساتها 
بعد أن كانت الصناعة البحتة صاحبة الس�يادة يف 
حسابات الدول وميزانياتها، أما اليوم فقد تحولت 
اقتصادي�ات العالم اليوم م�ن اإلنتاج الصناعي إىل 
اإلنت�اج املع�ريف، فص�ار االس�تثمار يف العقول هو 

االستثمار األجدر يف معاير هذا الزمن. 

أكبر ميزانية مخصصة لجامعة سعودية..

9 مليارات ريال لميزانية جامعة الملك سعود

زيارة معالي مدير جامعة الملك سعود لكلية طب األسنان
ترشفت كلية طب األس�نان بزيارة تفقدية من معايل مدير الجامعة الدكتور / بدران بن عبد 
الرحم�ن العمر ي�وم االح�د 28 ذي القعدة 1433  وبحض�ور وكيل الجامعة للش�ؤون التعليمية 
واألكاديمية الدكتور /عبد الله بن س�لمان الس�لمان ووكيل التخصصات الطبية الدكتور / عبد 
الرحم�ن بن محمد املعمر وكذلك وكيل الجامعة للتعامات االلكرتونية الدكتور / عبد الحميد بن 
عبد الرحمن آل عبد الجبار وكان باس�تقبالهم س�عادة عميد الكلية االس�تاذ الدكتور / خالد بن 
عيل الوزان ووكاء الكلية ورؤساء االقسام واإلدارات . وقد استمع معاليه لرشح موجز من مدير 
العي�ادات الدكتور/ نايف بن داي�ل حول عدد العيادات وإعداد املرىض الذين يتم عاجهم بش�كل 
يوم�ي ،وتضمنت كذلك الجولة االطاع عىل عيادات اعضاء هيئة التدريس مروراً بعيادات الطلبة 
وتوج�ه معاليه بعد ذلك لقس�م معامل الطاب ومعام�ل االنتاج وكان باس�تقباله مدير املعامل 
الدكتور / ابراهيم الش�دي واس�تمع ل�رشح موجز عن التطورات يف املعامل بع�د اعادة التأهيل . 
واختتمت الزيارة بلقاء ُعقد يف مجلس الكلية لرشح شامل من سعادة عميد الكلية حول االنجازات 
والتطورات الحالية و املس�تقبلية وتم الخروج بعدد م�ن التوصيات واالقرتاحات من معايل مدير 

الجامعة وأشاد مدير الجامعة باإلنجازات التي تمت خال الفرتة القصرة املاضية. 
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حققت الجمعية الس�عودية لطب األسنان، املركز 
األول يف تقيي�م كف�اءة أداء الجمعيات العلمية خال 
العام الدرايس 1433/1432ه��  وذلك للمرة الثالثة 
ع�ىل الت�وايل، من ب�ني 51 جمعية علمي�ة يف جامعة 
امللك سعود، وتم ضمها لقائمة معايل مدير الجامعة 

الرشفية.
وق�ال مجل�س إدارة الجمعي�ة: أن ه�ذا التكري�م 
سيكون الدافع الرئيس لنا يف مجلس اإلدارة، ملواصلة 
العمل الجاد والرقي بمستوى املهنة، لتؤدي الجمعية 

رسالتها تجاه الوطن واملواطن.
كما أن الجهد املضاع�ف واملبذول من قبل أعضاء 
مجل�س اإلدارة، وموظف�ي الجمعية والزماء ممثيل 
املناط�ق وأعضاء اللج�ان كان له الدور األس�اس يف 
م�ي الجمعية قدما يف تأدية واجبها تجاه املهنة يف 

تلك املناطق.

الجمعية السعودية لطب األسنان األولى 
في تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية 



حديث الصور

آفاق طب األسنان  يناير 2013 8

ضم�ن أنش�طة الجمعي�ة الس�عودية لطب األس�نان يف 
محافظ�ة الخ�ر أُقيم اللق�اء العلمي وذلك ي�وم االثنني 24 
جم�ادى األوىل 1433ه� املوافق  16  أبريل 2012م وش�ارك 
يف اللقاء الدكتور وليام نايلور والذي أقيم بقاعة املحارضات 

بكلية طب األسنان بجامعة الدمام. 

اللقاءات العلمية 
بمحافظة الخبر

اللقاءات العلمية 
بمحافظة القريات

ضم�ن أنش�طة الجمعية الس�عودية لطب األس�نان يف محافظ�ة القريات 
أقيم اللقاء العلم�ي الثالث وذلك يومي األربعاء والخميس2-3 رجب 1433ه� 
املوافق  -23 24 مايو 2012م وش�ارك يف اللقاء كّل من األس�تاذ الدكتور سعد 
النزه�ان والدكتور س�عود أورف�يل يف تخصص عاج عصب وجذور األس�نان، 
وال�ذي أقيم بقاعة املح�ارضات بمركز طب األس�نان التخص�ي بالقريات. 
احتوى الي�وم األول عىل محارضات علمية متنوعة تخ�ّص أحدث التقنيات يف 
مجال تش�خيص وعاج عصب األسنان واليوم الثاني عىل ورشة عمل تدريبية 

عىل أحدث األجهزة املستخدمة لعاج عصب األسنان. 
الدكتور سعود أورفيل املتحدث العلمي يف اللقاء

م�ن اليمني الدكتور طالل العنزي ممثل الجمعية يف محافظة القريات والدكتور س�عود 
أورفيل والدكتور س�عد النزهان

جانب من الحضور
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نبذة عن الحملة  :
نظرا للزيادة الهائلة يف نسبة انتشار رسطان 
الفم باملجتمع الس�عودي ، وخطورة هذا املرض 
عيل الرجال والنس�اء عىل حد س�واء وبالتعاون 
مع طبيب�ات األمتياز قررنا عم�ل هذه الحملة 
التوعوية ، وأطلقنا عليها اس�م » يسلم فمك« ، 
وهي حملة طابية متكررة عىل مدى الس�نوات 
وتح�ت إرشاف ودع�م مب�ارش م�ن الجمعي�ة 

السعودية لطب األسنان.

 أهداف الحملة :
ته�دف الحمل�ة اىل ن�رش وزي�ادة التوعي�ة 
برسطان الفم ، أسبابه ، أعراضه، وطرق الوقاية 
منه وعاجه ، والتعريف بتخصص أمراض الفم 
وجراحة الوجه والفكني ، ودور طبيب األس�نان 

يف تشخيص هذا املرض .

 مكان ووقت الحملة : 
ت�م إقامة الحمل�ة عىل فرتتني بع�دة مراكز 
تس�وق بمدين�ة الري�اض ، الف�رتة األوىل كانت 
يف مرك�ز اململك�ة التج�اري ، الفيصلي�ة مول ، 
بانورام�ا مول وأما الف�رتة الثانية فأقيمت بعد 
ثاثة أش�هر من الفرتة االوىل وكانت يف غرناطة 

مول وحياة مول .

 الفئة المستهدفة :
من املع�روف يف الدراس�ات أن رسطان الفم 
يس�تهدف الفئ�ة العمري�ة م�ن س�ن األربعني 
س�نة فما فوق ، من الرجال والنساء ، يف حملة 
»يس�لم فمك«  اس�تهدفنا األعمار من عمر 16 
س�نة حتى تكون التوعي�ة مبكرة له�م ، ليقوا 
أنفس�هم وليتف�ادوا حدوث املرض باملس�تقبل 
القدر الله ويف القريب العاجل سوف يتم إحصاء 

للمستفيدين .

األعضاء المشاركون:
األعضاء املشاركون واملنظمني هم جميعهم 
من طاب كلية طب األسنان جامعة امللك سعود 

من السنة الثانية وحتى السنة الخامسة.

مواقف أثناء الحملة :
دع�وات الزوار لن�ا كانت أهم م�ا حدث لنا، 
وكان�ت أه�م حاف�ز لن�ا أيض�ا للم�ي قدما،  
وزرع�ت الحماس يف نفوس الطاب املش�اركني 

حملة »يسلم فمك« تنشر الوعي بسرطان الفم 

لينتجوا أكثر وأكثر.

خطط مستقبلية
 أو حمالت قادمة :

نخطط مستقبا إىل نرش الوعي برسطان 
الفم يف كافة مدن ومناطق اململكة وليس�ت 
فقط الرياض لزيادة عدد املس�تفيدين ، أما 
الحملة القادمة فس�وف تكون يف شهرأبريل 
القادم  وبالتزامن مع الشهر العاملي للتوعية 
برسطان الفم وس�تكون املشاركة مفتوحة 
ل�كل طاب طب األس�نان املهتمني يف املجال 

التطوعي والتوعوي.  

 كلمة أخيرة :
رسط�ان الف�م م�رض خط�ر يه�دد حياة 
كثري�ن، وواجب علين�ا نحن الط�اب أن نقوم 
بهذه الخط�وة للحد من انتش�اره ، وأتمنى أن 
نكون قد وفقنا يف الحملتني وتعلمنا كثرا منها، 
كل الشكر لطبيبات االمتياز وللطاب املتطوعني 
للجمعي�ة  الجزي�ل  الش�كر  وكل  بالحمل�ة، 
السعودية لثقتها بنا ودعمها لنا بقيادة الدكتور 

أحمد القحطاني . 
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األس�نان  ط�ب  إدارة  م�ع  بالتع�اون 
باملنطق�ة أقيم اللق�اء وذلك ي�وم األربعاء 
1433/12/1ه� املوافق 17 أكتوبر 2012م 
بقاععة املحارضات بمستش�فى امللك فهد 
التخص�ي بريدة ألقاه�ا كل من الدكتور 
جراح�ة  استش�اري   ( العس�ري  ن�ارص 
الوج�ه والفكني( والدكت�ور أوس الرجيعي 

)استشاري تركيبات األسنان(. 

ضمن أنشطة الجمعية السعودية لطب 
األس�نان يف محافظة بيش�ة أقيمت الندوة 
العلمية لطب األس�نان وذلك يوم الخميس 
3 رج�ب 1433ه� املوافق 24 مايو 2012م 
وش�ارك يف اللقاء كل من والدكتور حس�ن 
الرمث�ي والدكت�ور خالد القرن�ي والدكتور 
بدر الحس�ني الدكتور عبد املحسن املشعان 
والذي أقي�م بقاعة املحارضات بمركز طب 

األسنان بمحافظة بيشة. 

النشاط العلمي لفرع الجمعية بمنطقة 
القصيم

الندوة العلمية لطب األسنان بمحافظة بيشة

جانب من املتحدثني يف اللقاء العلمي

الدكتور عبد املحسن املشعان املتحدث العلمي خالل إلقاءه املحارضهالدكتور حسن الرمثي املتحدث العلمي يف اللقاء يلقي املحارضة
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قام�ت اللجان الطابية بكلية طب األس�نان 
بجامع�ة املل�ك س�عود بالعديد م�ن الفعاليات 
واألنش�طة التطوعية ومنها الحمل�ة التوعوية 
األوىل لهذا العام 1433 – 1434 ه� والتي كانت 
بعنوان »بنحاف�ظ عليها 3« يف مرك�ز بانوراما 
مول للتس�وق وال�ذي بلغ عدد املش�اركني فيها 
أكثر م�ن 70 طالباً ، وقد تّم افتتاح الحملة عىل 
رشف الدكت�ور / ط�ارق الريس عميد ش�ؤون 
الط�اب بجامعة امللك س�عود , والدكتور / فهد 
القرين�ي  وكيل عمادة ش�ؤون الطاب بجامعة 
املل�ك س�عود , و بمتابعة واهتم�ام مبارش من 
عميد كلية طب األسنان الدكتور / خالد الوزان 
, ووكيل الكلية للش�ؤون األكاديمية الدكتور / 

عادل الهدلق .
وق�د اس�تمرت الحملة عىل م�دى ثاثة أيام 
متواصلة من تاري�خ 18 حتى 20 /10/ 2012 
م من الرابعة عرصاً وحتى العارشة مس�اًء وقد 
شملت الحملة عىل خمسة أقسام مختلفة وهي 
قسم أس�نان األطفال ، وقس�م اللثة واألنسجة 
املحيط�ة ، وقس�م الحش�وات الس�نيّة وجذور 
األس�نان ، وقسم االستعاضة السنيّة والزرعات 
، وقس�م جراحة الوجه والفك�ني، باإلضافة إىل 
عيادة الفحص بإرشاف أطباء االمتياز وتحتوي 
الحملة أيضاً عىل ركن خاص للهدايا واس�تديو 
خ�اص للتصوي�ر والذي كان مصاحب�اً للحملة 

تحت مسّمى »صور ابتسامتك« .
وته�دف الحمل�ة إىل زي�ادة نس�بة الوع�ي 
الوقاي�ة  وط�رق  واألس�نان  الف�م  بأم�راض 
واملحافظ�ة عليه�ا واإلجابة عىل استفس�ارات 
املهم�ة  النصائ�ح  وإعطائه�م  املس�تفيدين 
واملعلوم�ات القيّم�ة عن صحة الفم واألس�نان 
والتي قد تخترص لهم كث�راً من الوقت والجهد 
وامل�ال ، وته�دف أيضاً ه�ذه الحمل�ة إىل إتاحة 
الفرصة للطاب عىل ممارس�ة العمل التطوعي 
واالس�تفادة م�ن مميزاته من صق�ل للمهارات 
وب�ث روح العمل الجماعي والحث عىل التعاون 
دون  للمجتم�ع  الخدم�ة  وتقدي�م  والتكات�ف 
مقاب�ل وغرها من الفوائ�د ، وقد تخلل الحملة 
عدة زي�ارات من أعضاء هيئ�ة التدريس بهدف 
تشجيع املش�اركني وبث الحماس عىل املواصلة 
واالس�تمرار به�ذه األعم�ال التي تخ�دم الفرد 

حملة »بنحافظ عليها« تنشر الوعي 
بأمراض الفم واألسنان

واملجتم�ع وقد تّم تغطي�ة الحمل�ة إعامياً من 
قب�ل بع�ض القن�وات والصح�ف الت�ي أج�رت 
ع�دة مقابات وح�وارات مع بعض املش�اركني 
والزائرين للحمل�ة، وقد ش�هدت الحملة توافداً 
كبراً من ال�زوار الذين أبدوا رضاهم وإعجابهم 
عما ش�اهدوه م�ن الطاب املش�اركني وقد بلغ 
عدد املس�تفيدين عىل مدى ثاثة أيام ما يقارب 

1300 زائر وزائرة وتّم توزيع 720 هدية خاصة 
لألطفال من فرش ومعاجني لألسنان وبالونات 
ودفات�ر للتلوين وقد تّم فح�ص ما يقارب 304 
زائر عىل عيادة الفحص من قبل أطباء األس�نان 
املش�اركني يف الحملة وت�ّم التقاط ح�وايل 400 
ص�ورة البتس�امات األطف�ال من قبل اس�تديو 

التصوير املصاحب للحملة . 
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أقيم اللقاء العلمي الثامن عرش للجمعية 
الس�عودية لطب األس�نان بمنطقة جازان 
بتاري�خ 1433/3/27ه� بقاعة املؤتمرات 
بكلي�ة طب األس�نان بجامعة ج�ازان وقد 
بدأ اللق�اء بالقرآن الكريم وكلمة من ممثل 
الجمعية السعودية لطب األسنان بمنطقة 
جازان الدكتور عب�د العزيز محمد الزيلعي 
وعمي�د كلية طب األس�نان بجامعة جازان 

الدكتور فيصل محمد طبيقي  . 

اللقاء العلمي الثامن عشر لجمعية طب األسنان 
بجازان

دش�ن مدير عام الش�ئون الصحية 
بمنطق�ة حائ�ل الدكت�ور ن�واف ب�ن 
عبدالعزي�ز الحارث�ي اللق�اء العلم�ي 
لطب األسنان بتاريخ 25- 26 جمادى 
 17  -16 املواف�ق  1433ه��  اآلخ�رة 
ماي�و 2012م وال�ذي نظمته الجمعية 

السعودية لطب األسنان بالتعاون مع 
إدارة طب األس�نان باملنطقة بحضور 

180متدرب .
محم�د  الدكت�ور  املتحدث�ن  وألقاه�ا 
العبي�داء أس�تاذ عالج العص�ب يف جامعة 
املل�ك س�عود و الدكت�ور أحمد الس�ليمان 

استش�اري ع�الج العص�ب بمدين�ة امللك 
عبدالعزي�ز الطبي�ة, الدكت�ور عب�د الل�ه 
الكريدي�س استش�اري تركيب�ات ومدي�ر 
مركز طب األسنان بالرياض, الدكتور سعد 
الدهيمي استش�اري طب أس�نان األطفال 

بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية. 

180 متدرب في اللقاءات العلمية بمنطقة حائل
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ش�اركت الجمعية الس�عودية لطب األسنان 
بفعالي�ات رايل حائل ال�دويل 2012 م والذي أقيم 
يف الف�رتة من 27 ربيع الثاني إىل 1 جمادى األوىل 
1433 ه�� املوافق من 20 إىل 24 مارس 2012 م 
تحت رعاية صاحب الس�مو امللكي األمر سعود 
عبد املحس�ن أم�ر منطقة حائل رئي�س الهيئة 
العلي�ا لتطوي�ر املنطق�ة رئي�س اللجن�ة العليا 

املنظمة لرايل حائل الدويل يف مركز املغواة.
حي�ث أقيم مع�رض لتعريف ال�زوار بأهمية 
صحة الفم واألس�نان ، وكانت الفئة املستهدفة 
ح�وايل 500 إىل 700 ماب�ني بالغ�ني وأطفال تم 

خالها الكشف عىل 438 مريض .
أطب�اء  م�ن   10 الرنام�ج  يف  ش�ارك 
االمتي�از و طبيب�ي أس�نان وت�م خاله�ا 
إلق�اء محارضات توعوية ع�ن صحة الفم 
ومج�ات  مطوي�ات  وتوزي�ع  واألس�نان 

صحية وعدد من الهدايا. 

برنامج توعوي لصحة الفم واألسنان برالي حائل 2012
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تحت رعاية مع�ايل وزير التعليم العايل الدكتور 
خالد بن محمد العنقري نظمت الجمعية السعودية 
لط�ب األس�نان وكلية طب األس�نان بجامعة امللك 
سعود )املؤتمرالسعودي العاملي الثالث والعرشون 
للجمعي�ة الس�عودية لط�ب األس�نان الرابع عرش 
لجامعة امللك سعود لطب األسنان( بعنوان » آفاق 
جديدة يف طب األس�نان » خال الفرتة من  16-14 
ربي�ع األول 1433ه� املوافق 6 – 8 فراير 2012م 

بمركز معارض الرياض الدويل.
وه�دف املؤتم�ر إىل تقديم آخر املس�تجدات يف 
طب األسنان باإلضافة إىل تبادل املعلومات والعمل 
عىل االرتقاء باملس�توى العلم�ي للعاملني يف مجال 
طب الفم واألس�نان، وش�ارك يف املؤتم�ر أكثر من 
)24( متح�دث عاملي يف مختل�ف تخصصات طب 
األس�نان م�ن أمري�كا، أوروب�ا، كن�دا، أس�رتاليا، 
الرازيل واملكسيك إضافة إىل متحدثني محليني من 
الجامعات السعودية. وأقيم عىل هامش الفعاليات 
)11( ورش�ة عم�ل يف مختل�ف تخصص�ات ط�ب 
األس�نان. وقد تم اعتماد الرنامج العلمي للمؤتمر 
)30( س�اعة تعلي�م طب�ي مس�تمر م�ن الهيئ�ة 
السعودية للتخصصات الصحية، وصاحب املؤتمر 
معرض طبي عىل مس�احة تزيد ع�ن )6000م2( 
ش�ارك في�ه ال�رشكات واملؤسس�ات بأح�دث ما 
توصلوا إليه يف صناعة معدات ومواد وأجهزة طب 
الفم واألس�نان يف العالم ويعتر ه�ذا املعرض من 
أكر املعارض التي نظمتها الجمعية منذ إنشائها،. 
ويعت�ر املؤتمر أك�ر مؤتمر علمي عىل مس�توى 

الرشق األوسط يف مجال طب األسنان.
وقد بل�غ عدد امللصق�ات العلمي�ة 45 ملصق، 
وع�دد املتحدث�ني 25 متح�دث عامل�ي، و ثماني�ة 
محليني، و 11ورشة عمل، فيما بلغ عدد املسجلني 

باملؤتمر 2800 طبيب وطبيبة تقريباً. 

متحدثون عالميون في المؤتمرالعالمي 
للجمعية السعودية لطب األسنان
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إلى أن نلتقي

دكتور/ صالح الشمراني*

تنتابن�ي ب�ن فرتة وأخرى حالة من التوجس ألطرح عىل نفيس هذا الس�ؤال هل س�يأتي 

يوٌم نجد فيه أن الجمعية الس�عودية لطب األس�نان س�وف تعاني من قلة يف عدد أعضائها 

بس�بب توجههم إىل جمعيات أخرى ؟ هذا الس�ؤال االفرتايض قد يك�ون صحيحاً وقد يكون 

غ�ر ذلك . ولك�ن الواقع ينحى نح�و صحته . يذكر البع�ض يف بداية الثمانين�ات امليالدية 

ذلك االجتماع الذي احتضنته كلية طب األس�نان بجامعة امللك س�عود لتكوين مجلس إدارة 

للجمعي�ة الس�عودية لطب األس�نان. وقتها لم يكتم�ل النصاب لعدم وجود ع�دد كاٍف من 

السعودين لتكوين املجلس وتمرُّ السنن لنجد من يحّق له الرتشح باآلالف . وتستمر أنشطة 

الجمعي�ة لتع�ّم أرجاء الوطن فنجد ندوًة هن�ا ومؤتمراً هناك ....الخ .وهذاُ يحس�ب ألعضاء 

مجل�س اإلدارة وجهودهم املباركة والتي أثمرت إىل ما نلحظه اآلن من األنش�طة  عىل امتداد 

الب�الد. ولك�ن املالحظ يف الفرتة األخرة توج�ه بعض أعضائها لتكوي�ن جمعيات النخبة – 

الجمعيات التخصصية- وهذا بالش�ك يقلل من وهج الجمعية األم ويقلل من أعضائها . وقد 

يق�ول البعض إن الجمعية لن تعان�ي من قلة األعضاء يف ظل األعداد املتنامية من الخريجن 

من كليات طب األس�نان داخلياً وخارجياً ولكن الخوف أن يرتك الجمعية الكثر من األعضاء 

ويتجه�ون إىل الجمعيات التخصصية وهذا ح�ٌق مرشوع لهم خصوصاً وأّن هذه الجمعيات 

التخصصية لها أنش�طًة متميزًة واس�تقطبت أعداداً كبرًة من األعضاء وهذا يٌش جميٌل ألنه 

تنافٌس محموٌد يعود بالنفع عىل املهنة وأصحابها، ولكن خروج مثل هؤالء س�يكون له األثر 

عىل أنش�طة الجمعية. فلماذا اليكون هناك آلية حيث يتّم بموجبها التمازج بن الجمعية األم 

والجمعيات التخصصية لتكون دوماً الجمعية الس�عودية لطب األسنان هي املظلة والراعية 

لجميع أطباء األس�نان املتخص�ص والعام، وأن تُقام األنش�طة العلمية م�ن خالل الرشاكة 

العلمي�ة ب�ن الجمعية والجمعي�ات التخصصية ،وتك�ون هذه الجمعي�ات داعمة للجمعية 

وبالت�ايل حافظن�ا عىل وهج الجمعي�ة ويكفيها فخراً ماوصلت إليه أخ�راً من تفوٍق مقارنة 

بالجمعيات املماثلة وحتى نلتقي دعواتي للجميع وملجلس اإلدارة بالتوفيق .
  

* عميد كلية الرياض  لطب األسنان

مقال
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قضية العدد

األمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية  أ.د.عبد العزيز الصائغ لـ »آفاق طب األسنان«:

التسجيل والتصنيف المهني هو صمام األمان 
لتحديد الكفاءة المهنية للممارسين الصحيين

الرش�يدة حفظهم الل�ه، وبمتابع�ة من قبل 
مع�ايل وزير الصح�ة، رئيس مجل�س أمناء 
الهيئة الدكتور عبد الل�ه الربيعة، وقد قدَّمت 
الهيئ�ة خ�ال الف�رة املاضي�ة جه�ًدا كبريًا 
يف التأس�يس لكيان قوي، بم�ا يف ذلك وضع 
ة بالتدريب واملمارسة  املعايري واللوائح الخاصَّ
الصحيَّ�ة باململك�ة، واضع�ة نص�ب عينيها 
أهمية توفري الفرص للتأهيل العايل يف املجال 

 كي�ف تُقيّم�ون دور الهيئة الس�عوديَّة 
للتخصص�ات الصحيَّة يف خدم�ة وحماية 

املجتمع السعودي؟
- تش�هد الهيئة الس�عوديَّة للتخصصات 
الصحي�ة، نقل�ة عىل مس�توى الخدم�ة التي 
تقدمه�ا وتط�وًَّرا متاحًقا ومس�تمرًا يف أداء 
أعماله�ا، ل�م ي�أِت ذل�ك إال بتوفي�ق الله عزَّ 
، ثمَّ بالدعم الذي تلقاه من لدن قيادتنا  وج�لَّ

الصحي وعىل أعىل املس�تويات املهنية، فلدى 
الهيئة حاليًّا ما يزيد عن 62 برنامًجا تدريبيًّا 

يف برامج شهادة االختصاص السعوديَّة.
ونظرًا مل�ا توليه الهيئة من أهمية بالغة يف 
إيِّصال خدماتها لكافة املمارس�ني الصحيني 
يف كلِّ مناط�ق اململكة، فقد رشعت يف إيصال 
خدماتها إىل مختلف املناط�ق عرب 16 فرًعا، 
هدفت من خالها إىل إيصال الخدمة للممارس 

���د األمي���ن الع���ام للهيئة الس���عوديَّة  أكَّ
ة األس���تاذ الدكتور عبد  للتخصص���ات الصحيَّ
العزيز حسن الصائغ، أن الهيئة تشهد نقلة 
نوعية على مس���توى الخدمة التي تقدمها، 
ا في شهادة  وأنها تمتلك 62 برنامًجا تدريبّيً
االختصاص السعوديَّة لتوفير فرص التأهيل 
العالي ف���ي المجال الصح���ي، مؤكًدا تمكن 
رة،  الهيئ���ة م���ن تحجي���م الش���هادات الم���زوَّ
ت  الة الت���ي أدَّ عب���ر عدد م���ن اإلج���راءات الفعَّ
اِهَرة ِبَش���كلٍّ كبيٍر، كذلك  إلى انحس���ار الظَّ
ق إل���ى ضرورة ع���دم اس���تقطاب إال من  تط���رَّ
���ا، حيث إن هذا  اجت���از امتح���ان الهيئة خارجّيً
االمتحان متوفٌر بجميع دول العالم، باإلضافة 
ة مختصة  إلى تعاقد الهيئة مع شركة عالميَّ
بتوثيق الشهادات، كما ذكر الدكتور الصائغ 
أّن���ه َتمَّ تش���كيل لجنة إليج���اد اختبار وطني 
عليمي والفني  موحد لقياس المس���توى التَّ
ة.... لكلِّيات طب األس���نان األهلية والحكوميَّ

وإلى نص الحوار: 

أ.د.عبد العزيز الصائغ
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الصحي، وترتبط هذه الفروع باملقر الرئيس 
بالرياض من خال شبكة اتِّصال رسيعة وفق 
أح�دث التقنيات الحديثة، مما يس�هل العمل 
عىل إِْنجاز معامات املمارسني الصحيني وكل 

من يحتاج خدمات الهيئة.
وال يخف�ى ع�ىل الجميع دور التس�جيل 
والتصني�ف املهني الذي ُيع�دُّ صمام األمان 
لتحديد الكفاءة املهنية للممارسني الصحيني 
يف القط�اع الصح�ي العام والخ�اص، حيث 
يت�ّم من خاله منح تراخي�ص مزاولة املهن 
الصحيَّ�ة املختلف�ة داخل اململك�ة، وبالفعل 
هذا مهٌم للغاية ملا له من أهمية قصوى كون 
أّي خلٍل يف املمارس�ة املهني�ة يعني أن هناك 
خطرًا ُيهدِّد اإلنس�ان املقيم عىل هذه األرض 

الغالية.
 تَمكَّن�ت الهيئة مؤخًرا من ضبط بعض 
رة..م�ا مرئياتك�م ح�ول  الش�هادات املزوَّ

ذلك؟
د من أهلية املمارس يف القطاع  - يظل التأكَّ
الصح�ي وتوثيق ش�هاداته، واح�دة من أهم 
أولويات الهيئة لضمان ممارس�ة مهنية آمنة 
يف القط�اع الصح�ي، إال أّن�ه ولل�ه الحمد قد 
انحرست كثريًا عملية التَّزوير يف الش�هادات، 
نظرًا لعلم من تس�وِّل له نفس�ه القيام بذلك 
أّنه س�يواجه من يكتشف تزويره، واستمراًرا 
لح�رص الهيئة لتنقية املجال الصحي من كل 
أدعيائ�ه، فق�د ب�دأت الهيئ�ة يف تطبيق قرار 
مجلس أمنائها القايض بتوثيق كافة الشهادات 
امل�راد تصنيفها والصادرة م�ن جهات علميَّة 
خ�ارج اململكة بالتعاون م�ع إحدى الرشكات 

العامليَّة املتخصصة يف هذا املجال.
 برأيك�م.. ما م�دى التوافق بني الربامج 
التدريبي�ة التي تقدمه�ا الهيئة  »يف املجال 
الّطب�ي ِبَش�كلٍّ عام ومجال طبِّ األس�نان 
ِبَش�كلٍّ خ�اص« وب�ني احتياجات س�وق 

العمل يف اململكة؟
- ال ش�كَّ أنه يوجد هن�اك توافق يف كمية 
ة العلميَّة املقدم�ة يف كلِّ برنامج،  ونوع امل�ادَّ
وكذل�ك األخذ باالعتبار الحاجة لهذه الكوادر 
الصحيَّ�ة لتقديم الخدمة الّطبية يف اململكة يف 
جميع التخصصات بم�ا فيها تخصص طبِّ 

األسنان.
 ه�ل هن�اك اختب�ار وطن�ي موحد عىل 
مستوى اململكة لقياس املستوى التَّعليمي 
والفن�ي لكلِّي�ات ط�بِّ األس�نان األهلي�ة 

والحكوميَّة؟

خدمات الهيئة تصل 
الممارسين الصحيين 

من خالل 16 فرعًا 
في مختلف مناطق 

المملكة

- حقيقة ال يوجد اختبار يف الوقت الراهن، 
ولك�ن َت�مَّ االتفاق م�ع مجلس كلِّي�ات طبِّ 
األس�نان يف اململكة عىل إيج�اد هذا االمتحان، 
وَت�مَّ تكوين لجنة لهذا الغ�رض لبدء اإلعداد 

إلجراء هذا االمتحان.
 م�ن املع�روف وج�ود رشك�ة أجنبي�ة 
خاصة تُدير امتحانات الهيئة، ماذا عن آلية 
عملها؟ وم�ا الدول التي تع�رف بتصنيف 
الهيئ�ة دون الحاجة ملعادلة جديدة؟ وماذا 
عن دول مجلس التعاون الخليجي يف ذلك؟ 
وهل يحقُّ للطبيب املصنّف يف الهيئة العمل 

لديها دون رشوط مسبقة؟
- ه�ي رشك�ة عامليَّ�ة متخصص�ة يف 
وتق�دم  إلكرونيً�ا،  االمتحان�ات  تقدي�م 
امتحان�ات معدة ومنس�قة ومراجعة من 
قبل الهيئة وتق�وم فقط بتقديم االمتحان 
للتس�هيل عىل املمارس�ني داخ�ل وخارج 
اململك�ة، حيث تش�ّكل وس�يًطا يف تقديم 
هذه االمتحان�ات ويحص�ل املمتحن عىل 
نتيجة امتحانه فوًرا، أما ما يتعلّق بالدول 
الت�ي تع�رف بتصنيف الهيئ�ة من دول 
مجلس التعاون الخليجي، فهناك تنس�يق 
م�ع بع�ض الجه�ات املماثل�ة يف بع�ض 
دول املجل�س وجميعها تث�ق فيما تقدمه 
الهيئة من إج�راءات َتضمَّن موثوقية هذا 
املم�ارس، إال أّنه يظل لِ�ُكلِّ دولة إجرائها 

الخ�اص ال�ذي يعنيه�ا.
تحت�اج  الس�عودي  الب�ورد  ش�هادة   
للدراس�ة مدة أربع إىل خمس سنوات، يََرى 
بعض املتخصص�ني أن هذه الفرة طويلة 
نظ�ًرا ملا يحتاجه املتقدم من تدريب نظري 
وعميل يف تخصصه، هل يف نظركم باإلمكان 

تقليص هذه املدة؟
- نعم.. هناك توج�ٌه إلعادة النَّظر يف مدة 

بعض الربامج التي ترشف عليها الهيئة ومن 
ضمنها برامج طب األسنان.

 تَمَّ مؤخًرا استبدال مسميات التصنيف 
يف الهيئة، فبدالً من فئة اختصايص وضعت 
تسمية نائب... وغريها.. ما وجهة نظركم 

يف ذلك؟
- املس�مى لي�س مهًم�ا ولك�ن العمل هو 
األهم، حيث كانت هناك ازدواجية يف املس�مى 
بني األطبَّاء وغري األطبَّاء فكانوا جميًعا يطلق 
عليهم مس�مى اختص�ايص، ولك�ن التعديل 
الجديد ميَّز األطبَّاء عن غريهم بمس�مى نائب 
أو نائ�ب أول، وجميعه�ا مس�ميات تدل عىل 
الدرج�ة املهنية التي يحّق للطبيب املمارس�ة 

يف إطارها.
 بالنِّس�بة لألطب�اء حديثي االس�تقدام 
الذي�ن يت�م التعاق�د معه�م يف بلدانهم، قد 
يح�رون للمملكة، ثمَّ يتقدم�ون للهيئة 
ملعادلة شهاداتهم، وقد يفشل البعض، وما 
الحلول العملية حس�ب معطياتكم لتجنب 

الخسارة لصاحب العمل والّطبيب؟
- م�ن املفرض ع�ىل املم�ارس أو الجهة 
املس�تقطبة أن تج�ري امتح�ان الهيئ�ة عن 
طريق الرشكة خارج اململكة، وعدم استقطاب 
إال م�ن اجتاز امتحان الهيئ�ة خارجيًا، حيث 
إن هذا االمتحان متوف�ر بجميع دول العالم، 
باإلضاف�ة إىل تعاقد الهيئة م�ع رشكة عامليَّة 
مختص�ة بتوثيق الش�هادات، ويمكن توجيه 
املمارس بالدخول عىل موقع الرشكة وتحميل 
مؤهاته وِمْن ث�مَّ يتم توثيقها من مصادرها 
يف وق�ت وجي�ز مما يضمن س�امة إجراءات 

املمارس الصحي.
 ختاًما ما مس�توى رضاك�م عن تقييم 
وتصني�ف األطبَّ�اء واملمارس�ني الصحيني 

ِبَشكلٍّ عاٍم يف اململكة؟
- اململك�ة ولله الحم�د واّلدة للمبدعني يف 
جمي�ع املجاالت ِبَش�كلٍّ عام واملج�ال الّطبي 
عىل وج�ه الخصوص، الذي�ن رشَّفوا بادهم 
بأبحاثهم واخراعاتهم املتميزة عىل مس�توى 
العال�م. كل ه�ذا لم ي�أِت لوال دع�م قيادتنا 
الرش�يدة، فجمي�ع األطبَّ�اء الذي�ن صنّفتهم 
الهيئ�ة ل�م يحصلوا ع�ىل ه�ذا التصنيف إال 
وه�م ع�ىل ق�در كاٍف م�ن املعرف�ة واإلمل�ام 
باختصاصاته�م املختلف�ة. وع�ىل الرغم من 
ذل�ك فالهيئة ماضية قدًما يف تحس�ني طرق 
وأس�اليب تقييم وتصنيف جميع املمارس�ني 

الصحيني. 
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أخبار طبية

واشنطن ) ي ب أ(
تب�ن ان بإم�كان أطب�اء األس�نان املس�اعدة يف 
اكتش�اف اإلصابة بمرض السكري أو حتى تحديد 
األش�خاص املعرض�ن لإلصابة به. وذك�ر موقع 
»هيل�ث داي نيوز« األمريك�ي ان باحثن من معهد 
كولومبي�ا الجامع�ي لط�ب األس�نان يف نيويورك 
وج�دوا ان طبي�ب األس�نان يس�تطيع قب�ل غريه 
تش�خيص اإلصابة بالس�كري قب�ل أن يتنبه إليها 
أي طبي�ب آخر. واعتربوا ان تمكن أطباء األس�نان 
من تحديد إصابة أش�خاص بالسكري، يجعل من 
الفحص ال�دوري لألس�نان فرصة للمس�اعدة يف 

مكافحة هذا املرض الذي يعد وباء.
وأوضحت املعدة الرئيس�ية للدراسة الدكتورة إيرا 
المسرت ان »مرض الغشاء املحيط باألسنان هو أحد 
أول تعقيدات مرض الس�كري، وحوايل 70 باملائة 
من الراش�دين األمريكين ي�رون طبيباً مرة واحدة 
يف السنة عىل االقل ». وأضافت المسرت ان »األبحاث 
الس�ابقة ركزت عىل تحديد اس�رتاتيجيات مناسبة 
ألوض�اع طبية، ولم يس�بق أن قيم�ت صحة الفم 

من قبل كما لم تخترب نتائج األبحاث بش�أن صحة 
الفم بش�كل جيد«. وعمد الباحثون يف دراستهم إىل 
مراقبة حوايل 600 ش�خص ي�زورون عيادة لطب 
األسنان لم يسبق أن شخصت إصابتهم بالسكري 
أو اعتربوا من املعرض�ن لإلصابة باملرض. وتبن 
ان 350 ش�خصا من ال�� 500 لديهم عامل خطر 
واح�د عىل األق�ل لإلصابة بالس�كري، مثل ارتفاع 

ضغ�ط ال�دم أو البدانة، وأخضع�وا لفحص عالج 
األس�نان واختبارات دم لتش�خيص كم هم عرضة 
لإلصابة بالسكري. ووجد الباحثون ان تحديد عدد 
األسنان الناقصة ونسبة الجيوب العميقة يف غشاء 
األس�نان قد يكون فعاالً يف التعرف عىل األشخاص 
الذين لم يتم تش�خيص إصابتهم بالس�كري أو لم 

يتم تبليغهم بأنهم معرضون لإلصابة به. 

أطباء األسنان يشخصون اإلصابة بالسكري

غوتنبرغ - السويد - ي ب ا
اكتشف باحثون س�ويديون أخرياً الطريقة املثىل لتبديد الخوف من طبيب 

األسنان، وهي ببساطة الدعابة والضحك والتفاؤل.
ومن املعروف أن نصف البالغن لديهم مستوى معننّ من الخوف من طبيب 
األسنان، و%5 يعانون من رهاب طبيب األسنان ولكن الجميع يذهبون إىل 

عيادته بشكل منتظم.
ووج�د باحث�ون يف جامع�ة غوتنربغ ان العوام�ل املهم�ة يف إدارة الخوف 
والتوتر خالل زيارة طبيب األس�نان تتضمن التف�اؤل والدعابة يف التفاعل 

بن املريض والطبيب أو العاملن يف العيادة.
وطل�ب الباحث�ون يف الجامعة من عدد من األش�خاص اإلجابة عن عدد من 
األس�ئلة حول خمس طرق رئيس�ية يس�تخدمها املريض الذي يخاف من 
الطبي�ب لتبديد خوفه، وتبننّ ان األفضل بينها هي التفاؤل والتفكري بأمور 

مضحكة أو إيجابية.
وقالت الباحثة جيني بريس�ون يف بيان ان »الدراس�ة أثبتت أن األش�خاص 
الذي�ن يعتم�دون طريقة تفك�ري متفائلة خ�الل العالج ه�ي األفضل لهم 
وتس�اعدهم عىل زي�ارة الطبيب بش�كل أكث�ر انتظاماً من امل�رىض الذين 

ع«. يمضون وقتهم بالصالة واليأس والتفجنّ
ويف دراسة ثانية، أجرى باحثون مقابالت مع مرىض كشفوا أن الدعابة هي 

عامل مهم يف التعامل مع الخوف خالل زيارة طبيب األسنان.
وقالت بريس�ون ان »الحواجز النفسية يمكن أن تكرس عرب الدعابة وهو ما 
ينتج نوعاً من املساواة بن املريض والطبيب ، وبالتايل يخفف التوتر ويرفع 

املعنويات«. 

الضحك.. عالج الخوف من طبيب األسنان
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فقدان األسنان مرتبط 
بفقدان الذاكرة!

فقدان األسنان مرتبط 
بفقدان الذاكرة!

واشنطن - ي ب ا
حذر باحثون أمريكيون من ان املس�نني الذين يفقدون أسنانهم قد يكونون 

معرضني لخطر اإلصابة بالخرف بشكل كبري.
وذكر موقع »هيلث داي نيوز« األمريكي ان دراسة جديدة شملت أكثر من 4 
آالف مشارك أعمارهم 65 سنة وأكثر أظهرت ان الذين يشكون من مشكلة 
يف تراجع الذاكرة قلما زاروا طبيب األس�نان، ما يشري إىل وجود ارتباط بني 

فقدان األسنان وفقدان الذاكرة.
يش�ار إىل ان املش�اركني أخضعوا لفحص أس�نان وتقييم نفيس، وتبني انه 
باملقارنة مع األش�خاض الذين ما زالوا يحتفظون بأسنانهم الطبيعية فإن 
الذين فقدوا قس�ماً أو كل أس�نانهم كانوا أكثر عرض�ة للمعاناة من فقدان 

الذاكرة أو املعاناة من املراحل األوىل من الزهايمر.
وقالت املعدة الرئيسية للدراسة الدكتورة ناوزومي أوكاموتو ان ثمة تفسريا 
واحدا لنتائج الدراس�ة وهو وجود ارتباطات بني فقدان األس�نان ومشاكل 

الذاكرة.
وأضاف�ت أوكاموت�و ان »التهاب�ات اللثة التي يمكن أن تتس�بب بخس�ارة 
األس�نان قد تطلق مادة تعزز بدورها التهابات الدماغ التي تؤدي إىل موت 

األعصاب وترسع عملية فقدان الذاكرة«.
وتابع�ت ان »م�وت بعض نقاط التحس�س ح�ول الس�ن مرتبط بموت 
الخاليا العصبية«. وفرست ان األمر أشبه بالحلقة املفرغة، فخسارة هذه 
االرتباطات بالدماغ تتس�بب بدورها بس�قوط األس�نان ما يزيد من حدة 

تراجع اإلدراك. 

مجتمع طب األسنان

الحرم�ني  خ�ادم  أص�در 
الرشيف�ني املل�ك عب�د الل�ه 
ب�ن عب�د العزيز آل س�عود 
بتعيني  الله ق�راراً  يحفظ�ه 
الدكت�ور خال�د ب�ن محمد 
الس�يف رئيس قسم اصالح 
األس�نان بكلية طب األسنان 
بجامعة امللك س�عود عضواً 
جديداً يف مجلس الشورى...

أرسة تحري�ر مجل�ة آف�اق 
طب األس�نان تفخر وتبارك 

للدكتور خالد متمنني له مزيداً من التقدم والنجاح.

اِبِريَن الَِّذيَن  ِ الصَّ قال تعاىل }وَبرشرِّ
َِّه  إَِذا أََصاَبتُْه�ْم ُمِصيبَ�ٌة َقاُلوا إِنَّا لِل
َوإِنَّ�ا إِلَيْ�ِه َراِجُعوَن أُولَئِ�ك َعلَيِْهْم 
َصلَوَاٌت ِمْن َربرِِّه�ْم َوَرْحَمٌة وَأُولَئَِك 
ُه�ُم الُْمْهتَ�ُدوَن{  ]البق�رة:155-

157[. صدق الله العظيم
فق�د أطباء األس�نان يف اململكة 
الدكت�ور ط�الل بن عب�د الله 
واالستاذ  استش�اري  القنيعان 
التحفظ�ي  للع�الج  املس�اعد 
والتجمييل لألسنان بقسم علوم 

إصالح األس�نان بجامعة امللك س�عود والذي ت�ويف إثر حادث أليم 
صب�اح يوم الخميس املوافق 28 صفر 1434ه�، خرب فقدانه كان 
صعباً ومؤملاً عىل الجميع إال أن زمالءه تقبلوا ذلك بكثري من الصرب 
واالحتس�اب وعزاءن�ا أن س�ريته وذكره س�تبقى يف قلوب زمالءه 
وطالبه ومرض�اه، وأرسة تحرير مجلة آفاق طب األس�نان تتقدم 
بأحر التعازي واملواس�اة إىل أرسة الفقيد سائلني املوىل عز وجل أن 
يتغمده بواس�ع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته الصرب 

والسلوان وأن يجزيه خري الجزاء ملاقدمه لدينه ووطنه . 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

أطباء األسنان في مجلس الشورى الجديد 
تعيين الدكتور خالد بن محمد 

السيف عضوًا في مجلس الشورى

الدكتور طالل القنيعان في ذمة اهلل
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الطبيب المثالي
بقلم الدكتور - قـيـصــر كــبـاش

املدير الفني ملركز عمر العجاجي لطب األسنان

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

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

العلمية العميقة ، والفكر المتألق المبدع.
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ولق�د ذكر الطبيب الفيلس�وف » أبقراط » يف 
حديثه عن صفات طالب الطب أو متعلم الطب 
قائالً: يجب أن يكون حديث السن، جيد الفهم 
تدل فراسته عىل طلب العلم ، حسن الحديث ، 
صحيح الرأي ، ذكياً ذاكراً ملا قد تعلمه، عفيفاً 
، ش�جاعاً، مالكاً لنفسه عند الغضب ، مشفقاً 

عىل العليل ، حافظاً لألرسار.
وكان الطب عند العرب صناعة نبيلة ال ُيسمح 
بتعاطيه�ا إالاّ ملن حصل عىل خربة واس�عة يف 
التطبي�ب واملعالجة وأُِعداّ لذلك إع�داداً علمياً 
وخلقي�اً جي�داً يكفل ُحس�ن عنايت�ه بالناس 
وتطبيبه�م واالط�الع عىل أرساره�م املتعلقة 
مهن�ة  أناّ  خاص�ة  وماضيه�م  بحارضه�م 
الطب من أرقى امله�ن التي ُتزاول يف املجتمع 

اإلنساني.
ولقد تعاّرض األدب الطبي العربي إىل صفات 
الطبي�ب فأوجزه�ا الطبي�ب العرب�ي » عيل 
ب�ن رضوان امل�ري » منذ الق�رن الخامس 

الهجري بقوله :
يجب أن تجتمع يف الطبيب ِبضُع خصال : أن 
يكون ت�ام الخلق ، صحيح األعضاء ، حس�ن 
ال�ذكاء، جي�د الروية، س�ليم القل�ب ، عفيف 
النظر ، صادق اللهجة، عاقالً، مرتوياً ، حسن 
امللبس، طي�ب الرائحة ، نظيف البدن والثوب 
، كاتم�اً ألرسار مرض�اه ال يب�وح ب�يء عن 
أمراضه�م ، رغبت�ه يف إبراء امل�رض أكثر من 
رغبت�ه يف األجر ، مأمون�اً ال يصف دواًء قاتالً 
يس�قط األجنة ، يعالج أعداءه بالروح نفسها  
واألخالق ذاتها واالس�تعداد عينه الذي يعالج 

به من أحبهم.
أم�ا العالم الطبيب العربي » أبو بكر محمد بن 
زكريا الرازي » 251 – 313ه� فلقد كان يزرع 
يف نف�وس تالميذه الفضيلة وحس�ن األخالق ، 
مؤكداً لهم قدس�ية مهنة الط�ب ، محارباً قوالً 
وفع�اًل كل أن�واع الش�عوذة يف أي مكان كانت 
ويف أي ص�ورة ظهرت ، وكان يحرص أن يبَث 
روح األمل والحياة يف نفس املريض مهما كانت 
حالته ، مستشعراً يف ذلك حالة املريض النفسية 
وأثرها يف ش�فاء العلة الجسدية قائالً: » ينبغي 
للطبيب أن يوهم املريض أبداً بالصحة ويرجيه 
بها وإن كان غري واثق من ذلك ، فخراج الجسم 

تابع ألخالق النفس«.
ويف عرنا الحديث حيث اس�تطاع الطب أن 
يقطف ثمار التق�دم العلمي والتقني ويدخل 
مج�ال التكنولوجي�ا الرقمي�ة الحديث�ة فمن 
الواجب أن نبحث – قب�ل البحث عن األدوات 

والتقني�ات العالي�ة الدق�ة- ع�ن الطبيب ذو 
األخالق العالية والذي يمتلك ثقافة عامة عالية 
إضافة إلطالع�ه الدائم واملس�تمر عىل أحدث 
املس�تجدات والتط�ورات يف العل�وم الطبية، 
وهن�ا الب�د أن نعرِّج ع�ىل ما وضعت�ه الهيئة 
الس�عودية للتخصصات الصحية مشكورة يف 
دليل إرشادي للممارس�ني الصحيني بعنوان 
» أخالقي�ات مهنة الطب » عام 2003م ومنه 
أقتب�س يف أخالق الطبي�ب وخصائصه : عىل 
الطبي�ب أن يعل�م جيداً أناّ�ه يف موضع قيادة 
املجموع�ة التي ُيكمِّل بعضها بعضاً يف الحقل 
الطب�ي ، وأناّه يف موضع القدوة منهم وبالتايل 
فعليه أن يتحىل بعدٍد من األخالق ويعمل عىل 
تنميتها يف نفس�ه وفيم�ن حوله ممن يعملون 

كان الطب عند العرب 
صناعة نبيلة ال ُيسمح 

بتعاطيها إّلا لمن 
حصل على خبرة 

واسعة في التطبيب 
والمعالجة

معه ومن بني تلك األخالق:
1. اإلخالص واستشعار العبودية لله.

2. التحيل بمكارم األخالق وتش�مل : الصدق ، 
األمان�ة والنزاهة ، التواضع واحرتام اآلخرين، 
الص�رب والحلم ، العطف واملحب�ة ، اإلنصاف 

واالعتدال.
3. محاسبة النفس.

4. البعد عن محقرات األمور وصغائرها.
وتع�دُّ هذه البنود املرش�د واملوج�ه ملا ينبغي 
للطبيب أن يس�ري عليه خالل مسريته العملية 

يف الوقت الحارض.
وهك�ذا ن�رى أناّ للمهن�ة الطبية أل�ٌق خاٌص 
ومنزلة رفيعة يف املايض والحارض واملس�تقبل 
بإذن الل�ه ، وعليه وجب علين�ا كأطباء اليوم 
االرتق�اء بهذه املهنة والس�عي دائماً وأبداً أن 
نك�ون خري خل�ف لخري س�لف ، م�ن خالل 
احرتامنا للمهنة وإتقاننا للعمل الطبي بكافة 
تفاصيل�ه وقدوتن�ا يف ذلك قول رس�ول الله 

صىل الله عليه وسلم:
» إناّ الل�ه يح�ب إذا عم�ل أحدك�م عم�اًل أن 

يتقنه«.
والله نس�أل أن ُيس�دد خطان�ا وينري برنا 
وبصريتنا مل�ا فيه الخري والصحة والس�عادة 

للجميع .
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حقوق المريض
في عيادة طب األسنان

أ. د. خالد بن علي الوزان

أعني بحقوق مريض األس���نان في هذا المقال تلك االلتزامات المس���تحقة على فريق طب األسنان لكل شخص 
حض���ر لعي���ادة األس���نان لتلق���ي العناية الصحية، وتس���تند تلك الحق���وق في األصل عل���ى اإلقرار بم���ا لجميع أفراد 
البش���رية م���ن قيمة وكرامة واجب على كل أحد صيانتها. ومصطلح »الحق���وق« هنا ليس بالضرورة ينطبق على 
كل ما سنذكره في هذا المقال بمعناه القانوني، فبينما يقع بعض منها في إطار الحقوق النظامية التي كفلها 
)نظام مزاولة المهن الصحية( للمريض، يقع البعض اآلخر في إطار األخالق المهنية التي تعنى بالتصرف الالئق مع 

المريض أثناء ممارسة األنشطة المهنية.

تل�ك الحقوق ربما غف�ل عنها طبيب األس�نان أو 
الفريق العامل معه، وربم�ا انتهكت ظنا منهم أن 
ليس للمري�ض حق فيها. ولع�ي أدون هنا أهمها 
مما يتعلق بالفحص والتش�خيص وتقديم العالج 
لعل ذلك يس�هم يف تنب�ه األطباء وفرقه�م الطبية 
لها. فأقول وبالل�ه التوفيق أن من حق املريض أن 
يقوم الطبيب بتقديم الرعاية الطبية الالزمة له بما 
تقتضيه احتياجاته الطبي�ة بإحكام ودقة، جاعال 
نص�ب عينيه تحقي�ق مصلحة املري�ض، وتجنب 
اإلرضار به، ومراعاة حقوقه، واحرتام كرامته. هذا 
م�ن حيث اإلجمال، أم�ا التفصيل فأبني بعضه من 

خالل املحاور التالية:

أواًل: حقوق المريض أثناء 
الفحص والتشخيص:

من حق املريض أن يختار طبيب األسنان الذي 
س�يقدم العالج له، وأن ُييرَس ل�ه تحديد املوعد 
يف الوقت املناس�ب له ما أمكن. كما أن من حقه 
أن يتع�رف عىل مؤهالت طبيبه وكذلك مؤهالت 
الفريق املس�اند له. ومن ح�ق املريض أن يقوم 
الطبيب بفحص�ه برفق وأن يجنب�ه األلم أثناء 
الفح�ص ما أمك�ن، فال يمرر املس�بار املعدني 
عىل عاج مكش�وف مثال، أو يضغط محل الورم 
بق�وة، وغ�ر ذلك من املمارس�ات الت�ي تؤدي 
إىل إح�داث آالم مفاجئ�ة أو مربح�ة للمريض. 
وم�ن حق املريض أن تج�رى الفحوص الطبية 
الالزم�ة ل�ه دون إضاف�ة فح�وص ال تتطلبها 

حالت�ه املرضية. فربما كان لبعض الفحوصات 
أرضارها الجانبية فضال عن أعباءها املادية، فال 
ينبغ�ي تعريض املريض له�ا إال لحاجة غالبة. 
كم�ا أن من حق املري�ض أن يمتنع الطبيب عن 
أي ممارس�ات ق�د ترض به، كاس�تخدام طرق 
تش�خيصية غر متعارف عليها أو معرتف بها 

علمياً.

ثانيًا: عرض نتائج التشخيص
 على المريض:

من حق املري�ض أن يقوم الطبيب بتحرى الصدق 
يف إخب�ار املريض ع�ن حالته املرضية وأس�بابها 
ومضاعفاته�ا، وفائ�دة اإلج�راءات التش�خيصية 
والعالجي�ة، والنتائج املحتملة ع�ىل املدى القصر 
والطوي�ل، واملخاطر إن وجدت، وتعريفه بالبدائل 

عميد كلية طب الأ�سنان جامعة امللك �سعود
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املناسبة للتشخيص أو للعالج بأسلوب واضح وأال 
يحجب أي معلومات قد تس�اهم يف طمأنة املريض 
وإزالة مخاوفه. كما أن من حق املريض أن ُيعطى 
الوقت الكايف الستيعاب ما ُيقال له دون استعجال، 
وأن ل�ه الح�ق يف ط�رح األس�ئلة وتلق�ي األجوبة 
املتعلقة بحالته وخط�ة العالج املقرتحة أو البدائل 

العالجية األخرى.
وم�ن ح�ق املري�ض أن يق�وم الطبي�ب املعال�ج 
استش�ارة طبي�ب آخ�ر إذا رأى رضورة ذلك، كما 
أن م�ن حق املري�ض أيضا طل�ب رأي طبيب آخر 
فيما يخص مرضه، وعىل الطبيب املعالج أال يمتنع 
عن تحقيق رغبته، وأن يس�هل عليه الحصول عىل 
التقاري�ر واملعلوم�ات الالزمة لذلك، وأن يرش�ده 

لألطباء األكفاء.
وم�ن حقوق املريض أن تقدم ل�ه معلومات كافية 

عن التكلفة املتوقعة للعالج.

ثالثًا:استئذان المريض:
إن بدن اإلنس�ان م�ن خصوصياته الت�ي ال يجوز 
ألحد أن يترصف فيه�ا بغر رضاه، أو دون علمه، 
ولذا نصت املادة التاس�عة عرش م�ن نظام مزاولة 
املهن الصحية عىل التايل: )يجب أال ُيجرى أي عمل 
طب�ي ملريض إال برضاه، أو بموافقة من يمثله، أو 

ويلّ أمره إذا لم ُيعتدَّ بإرادته هو(.
إن م�ن األخطاء التي يمارس�ها األطب�اء، القيام 
بإجراءات الفح�ص أو العالج دون أخذ املوافقة 
م�ن املري�ض، فض�ال ع�ن أن يعط�ي املريض 
املعلوم�ات الكافية عن تلك اإلج�راءات منتهكني 
بذلك أحد حقوق املري�ض النظامية. ومنهم من 
ي�رشح للمري�ض الخط�ة العالجي�ة يف الزيارة 
األوىل، أم�ا الزيارات الالحقة فيق�وم بإجراءاتها 
دون إط�الع املريض ع�ىل تفصيالتها فضال عن 

استئذانه. 
ولكون الزيارات لطبيب األسنان متعددة ومتتالية، 
لذا ع�ىل الطبيب مراعاة تقدي�م املعلومات الكافية 
للمريض يف بداية كل زي�ارة ملا يريد القيام به من 
ط  إجراءات الكشف واملعالجة، بأسلوب الئق ومبسَّ
وواضح، ومن ثم أخذ إذن املريض وموافقته عليها. 
وم�ن أجل أن يك�ون إذن املري�ض مرشوعا، حدد 
كتاب )أخالقيات مهنة الطب( الذي اصدرته الهيئة 
الس�عودية للتخصصات الصحية اشرتاطات يجب 

تحقيقها، فأنصح القارئ الكريم بمراجعتها.
وللمري�ض البال�غ العاقل الح�ق يف رفض العالج 
املقدم له أو تأجيله أو رفض أي جزء من توصيات 
العالج، وعىل الطبيب أن يرشح له اآلثار املرتتبة عىل 
عدم إجراء العالج والتطورات املرضية املرتتبة عىل 
ل إقرار  ذلك بصدق وعدم مبالغة، كما عليه أن يسجِّ

املريض يف امللف الطبي، حتى ُيخي مسؤوليته.

رابعًا: حفظ سرّ المريض:
إن اطالع الطبيب عىل أرسار املريض بحكم عالقته 
املهني�ة ب�ه ال يخول�ه كش�ف ه�ذه األرسار مهما 
صغ�رت، وال التحدث عنها بما يؤدي إىل إفش�ائها 
إال يف حاالت اس�تثنائية، ولذا جاءت املادة الحادية 
والعرشون من نظام مزاول�ة املهن الصحية تحدد 
هذه االس�تثناءات، فجاء نصها كالتايل: )يجب عىل 
املم�ارس الصحي أن يحافظ عىل األرسار التي علم 
بها عن طريق مهنته، وال يجوز له إفش�اؤها إال يف 

األحوال اآلتية:
أ- إذا كان اإلفش�اء مقص�وداً ب�ه: -1 اإلب�الغ عن 
حال�ة وفاة ناجمة عن ح�ادث جنائي، أو الحيلولة 
دون ارت�كاب جريم�ة، وال يجوز اإلفش�اء يف هذه 
الحالة إال للجهة الرسمية املختصة. -2 اإلبالغ عن 
مرض سار أو معٍد. -3 دفع املمارس التهام وجهه 
إليه املري�ض، أو ذووه يتعل�ق بكفايته أو بكيفية 

ممارسته املهنة.
ب- إذ واف�ق صاح�ب الرس كتابة عىل إفش�ائه، أو 

كان اإلفشاء لذوي املريض مفيداً لعالجه.
ج- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.(

وهكذا يتبني تشدد النظام يف حق املريض يف حفظ 
رّسه بحي�ث جع�ل األصل ه�و عدم اإلفش�اء، وأن 
اإلفش�اء ال يلجأ إليه إال يف ح�االت محددة ال يجوز 
تجاوزه�ا. ويج�در التنبيه هنا ع�ىل رضورة بذل 
كل جه�د ممكن من قبل الطبيب وس�ائر العاملني 
يف املج�ال الصح�ي يف املحافظة ع�ىل رّسية جميع 
التقاري�ر الطبية، بما يف ذل�ك التقارير التي تخزَّن 
إلكرتونياً. ويج�ب أن يحفظ امللف الطبي يف مكان 
آمن، وأن ال يطل�ع عليه أو يتناوله إال من له عالقة 
مهني�ة باملري�ض، وتنطبق ع�ىل كاف�ة محتوياته 

اإلجراءات املتعلقة بالرسية املهنية.

خامسًا: حقوق المريض أثناء 
تقديم العالج:

عىل الطبيب أن ي�درك أن تخفيف آالم املريض من 
أوىل أولويات�ه، فعليه أن يعم�ل عىل  تخفيف آالمه 
بكل ما يس�تطيعه وما ُيتاح له من وسائل عالجية 
ألن ذل�ك من أحق حقوق املريض. وعىل الطبيب أن 
يقدم اإلجراءات التي من ش�أنها تخفيف تلك اآلالم 

من حق المريض أن تجرى 
الفحوص الطبية الالزمة 
له دون إضافة فحوص ال 

تتطلبها حالته المرضية

عىل أي إجراءات أخرى.
ومن حق املري�ض أن يتحرى الطبي�ب اإلجراءات 
العالجية املناسبة لحالة املريض برتوي، وأن يتأكد 
من جدوى تل�ك اإلجراءات قبل تنفيذها، وأن يبني 
كل إجراءات�ه العالجي�ة ع�ىل أفضل م�ا يمكن من 
الرباهني العلمية، وعلي�ه أن يحرص عىل االقتصار 
يف اإلجراءات العالجية عىل ما تتطلَّبه حالة املريض 
فقط. كم�ا عىل الطبيب االمتناع عن اس�تخدام أي 
طرق عالجية غر معتمدة، أو غر متعارف عليها، 
أو غ�ر معرتف بها علمياً. وأن من حق املريض أن 
يلتزم أعضاء فريق عيادة طب األس�نان باستخدام 

املعاير املناسبة للتعقيم والسيطرة عىل العدوى.
م�ن حق املري�ض أن يك�ون الطبيب ال�ذي يقوم 
باإلج�راءات العالجي�ة مؤه�اًل إلجرائها، بحس�ب 
ونوعي�ة  العلمي�ة  وخربت�ه  العلم�ي  تخصص�ه 
اإلجراءات، وعىل الطبي�ب إحالة املريض إىل طبيب 
مخت�ص بنوع مرض�ه أو إىل طبيب لديه وس�ائل 
أكث�ر فعالية إذا اس�تدعت حال�ة املريض ذلك. وال 
يج�وز للطبي�ب أن يتباطأ يف اإلحال�ة متى ما كان 
ذلك يف مصلح�ة املريض. كم�ا أن للمريض الحق 
يف أن يغ�ر طبيب�ه، ول�ه الح�ق يف الحص�ول عىل 
املعلومات املدونة بس�جله الطبي أو الحصول عىل 

التقرير الطبي الوايف عن حالته املرضيَّة.
ومن حقوق املرىض الواجبة عىل الطبيب أن يحرص 
عىل املس�اواة يف املعاملة بينهم، وأال يفرِّق بينهم يف 
الرعاية الطبية بس�بب َتبَاي�ن مراكزهم األدبية أو 
االجتماعية، أو بسبب مشاعره الشخصية تجاههم، 
أو بسبب انتمائهم العرقي أو جنسهم أو جنسيَّتهم 
أو لونهم. وعىل الطبي�ب أن يحرتم عقيدة املريض 

ودينه وعاداته أثناء عملية العالج.
ومن حق�وق املريض أن يعمل الطبيب عىل تثقيفه 
عن مرض�ه خصوصاً وع�ن صحته عموم�اً، وعن 
كيفي�ة حفظ�ه لصحت�ه ووقايت�ه م�ن األمراض 

الة. بالطرق املناسبة والفعَّ
ويف الخت�ام أقول بأن الكالم عن حقوق املريض يف 
عيادة طب األس�نان يطول، ويمكن أن تس�ود فيه 
صفحات كثرة، وحس�بي أني ذك�رت أهم جوانب 
املوضوع. وأنصح زمالئي باستحضار قول الرسول 
صىل الله عليه وس�لم: )ال يؤمن أحدكم حتى يحب 
ألخيه ما يحب لنفس�ه( ]رواه البخاري ومس�لم[، 
ومعنى ذلك أنه ال يبلغ املسلم حقيقة اإليمان حتى 
يحب للن�اس ما يحب لنفس�ه من الخ�ر، ويكره 

للناس ما يكرهه لنفسه من الرش. 
مراجع:

1- نظام مزاولة املهن الصحية، 1426ه�.

2- أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسني 

الصحيني، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 

الرياض، ط2، 1424 ه�.
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مقاالت

د.بلقيس عثمان جعفر
ق�سم علوم الأ�سنان الوقائية كلية طب الأ�سنان/جامعة الدمام

تنطوي مهنة طب األس���نان على 
كثير من المخاطر المهنية, كانتقال 
الع���دوى وإصابات العم���ل ولكن مما 
ال ش���ك في���ه أن أكث���ر ه���ذه المخاطر 
العضلي���ه  اإلصاب���ات  ه���ي  ش���يوعًا 
الهيكلية,حي���ث أوضح���ت كثي���ر من 
الدراس���ات محليًا وعالمي���ًا تزايد عدد 
أطب���اء األس���نان الذي���ن يعان���ون من 
ه���ذه المش���كلة بص���ورة كبي���رة قد 

تصل إلى حد إعاقتهم عن العمل.
العضلي���ة  اإلصاب���ات  وتع���رف 
الهيكلي���ة بأنه���ا :إضط���راب مزم���ن 
يصي���ب األعصاب,األوت���اد والعض���ات 
المتكررالق���وي. لإلمت���داد  نتيج���ه 
االهتزازات الس���ريعه,اإلجهادات األلية 

وانخفاض درجات الحرارة.

األرجونوميك�س أو هندس�ة العوام�ل 
البرشي�ة ه�و عل�م كرس�ه العال�م لجلب 
وتقييم ومعالجة وعرض البيانات املتعلقة 
بالجسم البرشى وعالقته بتصميم املنتجات 
وظ�روف وبيئ�ات العم�ل. ويع�رف هذا 
العلم بأنه كم م�ن املعلومات عن القدرات 
البرشي�ة ومعوق�ات حركت�ه والصف�ات 
البرشية األخرى املتعلق�ة بالتصميم. كما 
يع�رف مصطلح »ارجونومي�ة التصميم« 
بأن�ه تطبيق ه�ذا الكم م�ن املعلومات ىف 
تصميم األدوات واملاكينات والنظم واملهام 
والوظائف والبيئات الس�تخدام كفء آمن 

ومريح.
وآخر تعريف رس�مي لألرجونوميكس 
يمك�ن االعت�داد ب�ه عملي�ا وأكاديميا هو 
التعريف الذى أص�دره املجلس التنفيذى 

وتض�م اإلصاب�ات العضلي�ة الهيكلية 
ع�دداً من األع�راض والح�االت الرسيرية 
 Carpal( مث�ل متالزم�ة النفق الرس�غي
يصي�ب  ال�ذي   )Tunnel Syndrome
األعصاب,األربطة والعضالت. كما ترتواح 
ح�دة اإلصاب�ات العضلي�ة الهيكلي�ة من 

بسيط ومفاجئ اىل حاد ومزمن.
لحس�ن الحظ أن�ه يمك�ن الوقاية من 
كل ه�ذه اإلصاب�ات العضلي�ة عن طريق 

األرجونوميكس.
فما هو األرجونوميكس 

)Ergonomics( .. ؟
م�ن  ارجونوميك�س  كلم�ة  اش�تقاق 
اللفظن اليوناني�ن ergo بمعنى القانون 
و nomos  بمعن�ى العم�ل تش�ر اىل أن 

األرجونوميكس هو علم العمل أو اآلالت.

ىف  العاملي�ة  االرجونوميك�س  لرابط�ة 
أغسطس 2003 ليحمل ىف طياته توسيعا 
للمفه�وم فهو يعرِّف االرجونوميكس بأنه 
نطاق من العلم يتعل�ق بفهم التفاعل بن 
الب�رش واملكونات األخرى ىف نظام حياتهم 
وهو املهنة الت�ى تطبق النظريات العلمية 
واملبادئ والبيانات واألس�اليب املناسبة ىف 
تصمي�م م�ا يمكن ان يحق�ق للبرش حياة 
مريح�ة آمن�ة وأداء أفضل مله�ام حياتهم 

الشخصية والعملية.
 

العوامل التي تزيد من مخاطر 
اإلصابات العضلية الهيكلية:
الحركات أو اإلهتزازات املتكررة.  .1

الجلوس بطريق�ة خاطئة وغر   .2
معتدلة.
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3. الجل�وس بنفس الطريقة لس�اعات 
طويلة.

4. ضعف العضالت والقوة البدنية.
5. الضغط النفيس والقلق.

دون  متواصل�ة  بص�ورة  العم�ل   .6
إنقطاع.

7. ع�دم توف�ر بيئه العم�ل الصحيحة 
واألدوات املالئمة.

اإلصاب�ات  ح�االت  معالج�ة  كيفي�ة 
العضلية الهيكلية:

1. مراجعة الطبيب فوراً عند اإلحساس 
إس�تمر  أواذا  الظه�ر,  بأل�م مفاج�ئ يف 
أل�م الظه�ر وإنتق�ل اىل القدم�ن أو عند 

اإلحساس بضعف أو خدر يف العضالت.
2. القيام يومياً بتمارين اإلسرتخاء وهي 
 )extension( ًتشمل تمارين, للمد خارجيا

 )flexion( ًوأخرى للمد داخليا

3.ط�رق أخ�رى ملعالج�ة اإلصاب�ات 
العضلية الهيكلية:

- ممارسة الرياضه   
- اس�تعمال مس�ند للظهر عند القيام 

بمعالجة املرىض.
- تجن�ب اإلمتطاء للوصول اىل أش�ياء 

بعيده.
- مسكنات األلم مثل األسربين .

- الراحه يف الفراش ملدة يوم أو يومن.
- الوخز باإلبر الصينيه.

الكهرومغناطيسيه  باملوجات  العالج   -
.

األرجونوميكس وتطبيقاته 
في الحياة اليومية:

- يج�ب التعود عىل الجل�وس بطريقة  
معتدل�ة خصوصا عند الجلوس لس�اعات 
طويل�ة ملش�اهدة التلف�از أو عن�د القيام 

باألعمال املكتبية.
- إس�تخدام س�نادة إلراح�ة الي�د عند 

الطباعة عىل الحاسب االيَل.
- التقلي�ل من ممارس�ة ألعاب الفيديو 

وإرسال الرسائل عن طريق الجوال.
- تجن�ب إمس�اك الج�وال ب�ن األذن 

والكتفن.
- تجن�ب حمل ع�دد كبر م�ن أكياس 

التسوق باليد أو األصابع.

األرجونوميكس وتطبيقاته 
في عيادة األسنان:

- تصمي�م العي�ادة يج�ب أن يك�ون 
بطريقة تتيح حرية الحركة داخل العيادة 

وأن ال تكون ضيقة ومكتظة باألدوات.
- وضع كل األدوات املراد إس�تخدامها 
ع�ىل مقربة ويف متن�اول طبيب األس�نان 

لتجنب اإلمتطاء.
- عن�د إختي�ار مقعد  طبيب األس�نان 

يجب مراعاة اآلتي:
الك�ريس ,تصميم�ه وزاوي�ة  ن�وع   -

املقعد.
- مسند الظهر والكتفن.

- تلبيسة املقعد.
- أن يتيح تعديل اإلرتفاع.

-أن يكون بقاعدة رباعية أو خماس�ية 
لضمان ثباته.

- كريس األسنان يجب أن يكون مريحاً 
والكرتونياً يمكن التحكم فيه.

- تنظيم مواعيد امل�رىض بحيث يكون 
هنال�ك تن�اووب ب�ن الح�االت الطويل�ة 

والقصرة.
- يجب األخذ يف اإلعتبار توزيع مواعيد 
املرىض بحيث تكون هنالك إس�رتاحه بن 

كل مريض واألخر.
- إذا كانت مدة املعالجة طويلة يفضل 
التن�اوب بن الجلوس والوقوف أو الس�ر 

قليال بالغرفة.

- يج�ب توف�ر مس�اعد أو مس�اعدة 
لطبيب األس�نان لتقليل ضغط العمل عىل 

الطبيب. 
- عن�د الجل�وس لف�رتات طويلة عليك 
الجل�وس بش�كل صحيح ومس�تقيم مع 

تجنب انحناء منطقة أسفل الظهر.
 - يج�ب أن تكون الزاوي�ة بن الركبه 

وكريس املريض 90 درجة.
 - يج�ب أن يك�ون تموض�ع املريض 
بصورة تتيح أن يكون املرفقن يف مستوى 

أدنى من الكتفن,وأعىل من الرسغن.
- توزيع الحركة عىل كامل اليد.

- عند إستعمال أدوات األسنان اليدويه 
يفضل إس�تعمال تلك ذات املقبض بقطر 

أكرب.
- تجن�ب إس�تعمال األدوات املكانيكية 
ألن  امللتف�ة  والخراطي�م  االس�الك  ذات 

الضغط ينتقل عربها لليدين.
ويف الختام نذّكر أن معظم كليات طب 
األس�نان العاملية تويص بتدريس مبادىء 
الدراسة،  األرجونوميكس خالل س�نوات 
املب�ادىء  ه�ذه  تطبي�ق  ع�ىل  وتش�دد 
لتصب�ح  اإلكلينيك�ي  التدري�ب  خ�الل 
ه�ذه التطبيقات م�ن س�لوكيات العمل 
الروتيني�ة، األمر الذي يقل�ل من املخاطر 
املتعلق�ة بمهن�ة ط�ب األس�نان ويحقق 
ممارس�ة عملية دون مش�قات جس�دية. 

آملن للجميع الفائدة. 
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السياحة الشتوية والمتعة 
المصحوبة بالقلق

الدكتور سلطان بن سالم الذياب
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية- احلر�س الوطني

مقاالت

يعد السفر بأنواعه المختلفة متعة تحمل مذاقًا خاصًا، وفرصة يقتنصها البعض هروبًا من الضجيج 
اليومي للحياة من أجل اإلس���تمتاع بأوقات س���عيدة ولو كانت قليلة،  غير أنه بقدر المتع التي يحققها 
الس���فر، قد يتعرض المس���افر لبع���ض المنغصات الصحية الت���ي تحول بينه وبين االس���تمتاع برحلته 
خاص���ة مع بداية فصل الش���تاء وما يش���هده من تقلب���ات جوية قد تكون عنيفة أحيان���ًا، ونظرًا لغياب 
ما يس���مى بثقافة الس���فر لدى مجتمعنا العربي، أود أن أطرح بعض النصائح الطبية واإلرشادات التي 
يتعين على كل مس���افر أن يعيها جيدًا وال يغفلها، لكي ينعم بس���فر آمن،  والسيما المتجهون إلى 
بل���دان ب���اردة وغير مأمون���ة صحيا فقضاء اإلجازة في أج���واء جديدة قد يعرض الفرد لمش���اكل صحية،  

فالسفر منظومة يبدأ اإلستعداد لها مبكرًا.
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من هذه النصائح:  
- التزام�ك باإلرش�ادات وتعليمات املختصني 
تضم�ن لك س�فراً ناجحاً أي�اً كان هدفك من 

السفر .
- راجع أقرب مرك�ز صحي أو عيادة واطلب 
االستش�ارة الطبي�ة قبل س�فرك ب�� 6 – 8 

أسابيع.
- إس�أل عن األمراض املتفش�ية يف البلد الذي 
تنوي السفر إليه ، وتأكد فيما إذا كنت بحاجة 
إىل لقاح�ات معين�ة ، واحرص ع�ى اخذ كل 
التطعيم�ات الت�ي يويص بها طبيبك حس�ب 
وجهتك يف الس�فر حيث تكثر أمراض الجهاز 
التنف�ي يف األماكن الب�اردة، لذلك يجب أخذ 
االحتياط�ات ومعرفة طبيعة ه�ذه األمراض 
س�واء كانت فريوس�ية أو جرثومية ومراجعه 
الطبي�ب املختص يف حال ح�دوث أي مرض 

السمح الله.   
 ق�د يفي�دك أخ�ذ بع�ض اإلحتياطات 
لتحافظ ع�ى صحتك وتعود س�عيًدا من 

رحلتك :
- التأم�ن :حيث أن تكلف�ة العالج يف بعض 
الدول وخصوصاً الغربية قد يكون باهظا فقد 
يفيدك أخذ بوليص�ة تأمني ال تكلفك إال قليالً 

مقابل عالجك املجاني يف حالة الطوارئ .
- األدوي�ة : خذ قدرا كافيا وزيادة احتياطية 
م�ن األدوي�ة الت�ي تتعاطاه�ا بانتظ�ام ألي 
مش�كله صحي�ة فق�د ال تج�د نف�س العالج 
أو تواج�ه صعوبة يف الحص�ول عليه يف مقر 
س�فرك قد يفيدك جدا أن تأخ�ذ معك بعض 
األدوية من صيدلي�ة املنزل التي قد تحتاجها 
مثل البن�ادول وبعض املس�كنات األخرى أو 

أدوية الزكام . 
هناك بعض اإلرش�ادات التي يستحب 

عملها يف السياحة الشتوية منها:
- أن يكون دخولك للبالد يف فرتة النهار.

- لبس مالبس الش�تاء قب�ل التعرض للربد ) 
مالبس داخلية صوفية أو قطنية (.

- حمل غطاء للرأس ولليدين .
- التأكد بأن حالة السيارة جيدة وحالة جهاز 

التدفئة  يف السيارة املقلة ممتازة. 
-  عند اس�تئجارك فندق أو اسرتاحة  تأكد أن 

بها جهاز تدفئة .
- يجب قيادة الس�يارة بحذر و القيادة  فقط  

يف الطرق الرئيسية.
األح�وال  الرادي�و ملعرف�ة ن�ره  - س�ماع 

الجوية. 

- االستعانة ببعض برامج الهاتف املفيدة.
- التأكد من أن الخزان ميلء بالوقود تحس�با 

ألي عطل ينتج . 
- احمل معك مظلة واقية للمطر . 

- يفضل التنقل والسفر من منطقة إىل أخرى 
يف فرتة النهار. 

- ال تن�س إضاف�ة م�واد مانع�ة التثل�ج ملاء 
الس�يارة الردي�رت وماس�ح الزج�اج يف حالة 

التنقل بالسيارة. 

مراجعة الطبيب قبل 
السفر بستة أسابيع 

يمنع المنغصات 
الصحية المفاجئة

- احمل كشاف وعدد من البطاريات  يف حالة 
انقطاع الكهرباء. 

- احم�ل مالب�س احتياطي�ة يف حال�ة التنزه 
وامل�ي عى األقدام مثل ج�وارب وبنطال عى 

سبيل املثال. 
- تأكد من حالة محرك السيارة وماسح زجاج 

السيارة قبل أي رحلة. 
- احمل م�اء دافئ وبطاني�ات احتياًطا ألنها 

تفيد يف حالة تعطل السيارة .
-  ال  تدخ�ل بس�يارتك أي أماك�ن خالية من 

الناس و السيارات.
- تأكد من ش�حن جوالك ويفض�ل أن يكون 
مع�ك رشيح�ة نف�س البل�د ومعرف�ة أرقام 

الطوارئ .
 عن�د حصول أي عواصف ثلجية ش�ديدة أو 

مكروه السمح الله:
- كن هادئا.

- اب�ق يف الس�يارة وال تح�اول الخ�روج من 
السيارة أو املي. 

- قم بتشغيل محرك الس�يارة كل ساعة ملدة 
ع�ر دقائق  و أفت�ح النوافذ  قلي�ال لتجديد 

الهواء.
- حاول تمرين اليدين واألرجل داخل السيارة 

لتحريك الدورة الدموية.

هناك بع�ض األدوات التي من الواجب 
توفريه�ا عند القيام برحلة يف جو ش�ديد 

الربودة مثل:
- مجرفة وفأس.

- كشاف ومصباح.
- سلسة لجر السيارة.

- بعض الطعام لتحافظ عى دفئ جسمك.
مع تمنياتنا بقضاء إجازات س�عيدة وممتعة 

وخالية من املشاكل للجميع. 
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مقاالت

ترميم األسنان المعالجة لبيًا:
Restoring Endodontically treated teeth

يواجه طبيب األس���نان تحديًا حقيقيًا أثناء الممارس���ة الس���ريرية يتمثل بترميم 
األس���نان المعالجة لبيًا بحيث تلبي المتطلبات الوظيفية و التجميلية  والنفس���ية 
للمري���ض. ويعود س���بب ذلك إل���ى المتطلب���ات الخاصة التي يج���ب أن تؤخذ بعين 
االعتب���ار ف���ي ترمي���م مثل تل���ك األس���نان. فالنقص الملحوظ في النس���ج الس���نية 

التاجي���ة المتبقية في األس���نان المعالج���ة لبيًا كنتيجة تالية للنخر و المعالجات الس���ابقة و الترميمات 
القديمة كالحش���وات والتعويضات الثابتة ينقص بش���كل ملحوظ من مقاومة تلك األس���نان للكس���ر 
أثناء الوظيفة ويقلل من ثبات الترميمات الالحقة مما قد يستدعي االستعانة بأنظمة التثبت الجذرية 
)كاألوتاد( وما يتبع ذلك من استهالك إضافي للنسج التاجية والجذرية. هناك عامالن أساسيان يؤثران 
بتقنية الترميم, أولهما هو: موقع السن سواء كان أماميًا أم خلفيًا و العامل الثاني هو: كمية البنية 
التاجية المتبقية. و على الرغم من العدد الكبير من األبحاث التي تناولت هذا الموضوع ولكن ما زالت 

األراء تختلف حول التقنية األمثل في الترميم.

يف عمر 40-49 س�نة عند الرجال و بني 50 – 59 
سنة عند اإلناث. وقد اقرتح Helfer  عام 1972 أن 
نقص الرطوبة بحدود %10 يف األس�نان املعالجة 
لبيا يمك�ن أن يحدث تغرياً يف الصفات امليكانيكية 
لتلك األس�نان ,يف حني وجدت دراس�ات أخرى أّن 
 micro( الصفات امليكانيكي�ة كالصالبة املجهرية
hardness( و مقاوم�ة الضغط و الش�د ومعامل 
املرونة  module of elasticity ال تختلف بشكل 
ملحوظ بني األس�نان املعالجة لبياً واألسنان الحية 
عىل الرغم من وجود اختالف يف محتوى الرطوبة. 
وقد فرس س�ابقاً أّن قصافة األس�نان املعالجة لبياً 
تعود إىل التغريات البنيوية يف العاج الذي فقد جزءاً 

صفات األسنان المعالجة لبيًا:
عىل الرغم من أّن إمكانية حدوث الكرس يف األسنان 
املعالج�ة لبي�اً أكرب منها يف األس�نان الحي�ة إاّل أن 
إحدى الدراس�ات  وجدت تقارب تلك النس�بة عند 
الصينين�ني حي�ث كانت نس�بة ح�دوث الكرس يف 
األس�نان الحي�ة %41 , مقابل %58 يف األس�نان 
املعالجة لبياً و قد عزي�ت تلك النتيجة إىل العادات 
الغذائي�ة الت�ي تتضم�ن مض�غ العظ�ام  ضمن 
اللح�وم, كم�ا أن عوام�ل أخرى له�ا دور يذكر يف 
مقاوم�ة الك�رس كالعمر و الجنس حي�ث وجد أن 
نس�بة حدوث الكرس عن�د الرجال أع�ىل منها عند 
النساء بأربعة أضعاف و كانت معظم تلك الكسور 

خطة المعالجة:
يتوجب تقييم الحالة العامة للفم واألس�نان قبل البدء 
برتميم األسنان من حيث صحة النسج الداعمة و النخر 
و الع�ادات الوظيفي�ة و غ�ري الوظيفية عن�د املريض 
كالرصي�ر؛ باإلضافة إىل إمكانية االس�تعانة بالزرعات 
الس�نية يف الح�االت ذات اإلن�ذار املنخف�ض .كم�ا أّن 
التقييم الرسيري و الش�عاعي للمعالجات اللبية أمر ال 
ّب�د منه قب�ل الرشوع يف عمل أي ترمي�م , ومن األمور 
التي يجب تقييمها: جودة الختم الذروي, الحساس�ية 
ع�ىل الق�رع و الضغط, وج�ود ناس�ور أو التهاب يف 
املنطقة الذروية و جودة ختم الرتميمات التاجية سواء 

املؤقتة أو الدائمة للمنظومة القنيوية الجذرية.

الدكتور - وسام نبيل العيسمي
ماجي�شتري يف الرتكيبات- جامعة دم�شق
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م�ن رطوبت�ه ولضع�ف االرتباط�ات الكوالجينية 
العرضانية كنتيجة للمعالجة اللبية. 

يف حقيق�ة األمر فإن نق�ص التكامل البنيوي الذي 
 endo يس�ببه تحض�ري مدخ�ل الحج�رة اللبي�ة
access ووج�ود ترميمات و نخور س�ابقة يجعل 
م�ن الصعب الجزم فيما إذا كان�ت مقاومة الكرس 
تعود إىل التغريات البنيوية يف العاج أو لنقص كمية 

البنية السنية أو لكال السببني السابقني معاً.
يف اس�تبيان أجري عام 2006 عىل أطباء األس�نان 
يف أملاني�ا  ش�مل م�ا يق�رب م�ن 6000 طبي�ب 
تراوح�ت خربتهم الرسيرية بني س�نة و 30 س�نة 
, تب�ني أن %52 منهم )وبغ�ض النظر عن الخربة 
الرسيرية( يس�تخدم األوتاد بش�كل ش�به دائم يف 
ترميم األسنان املعالجة لبياً، وكان معظمهم 54% 
يعتقد أن اس�تخدام الوتد يقوي تلك األسنان فيما 
يعتم�د %55 منهم عىل اس�تخدام القل�ب و الوتد 
املصب�وبcast post and core   يف حني ينحرص 
اس�تخدام %34 منهم عىل األوتاد مس�بقة الصنع
prefapricated post . و كان اس�تخدام الرباغي

screw post ه�و األكث�ر ش�عبية يف االس�تخدام 
%47, وكان حجر األساس يف بناء تلك األسنان هو 
الكومبوزيت %51 , متبوعاً بالزجاجي الش�اردي

اس�تخدام  كان  بينم�ا   glass ionomere 26%
األملغم الس�ني ن�ادراً %0.5 .و قد تبني أّن 51% 
منهم يستخدم إسمنت فوس�فات الزنك يف إلصاق 
األوت�اد بينم�ا يعتم�د %38 منهم عىل اإلس�منت 

الزجاجي الشاردي.
و يتأثر إنذار األس�نان املعالجة لبي�اً بعدة عوامل 
منه�ا: موقع الس�ن , نقاط التم�اس , حالة الختم 
الذروي, كمية النسج السنية املتبقية, نوع الرتميم 
النهائي, وجود ما ال يقل عن 1.5 2- ملم من النسج 
التاجي�ة الت�ي تنته�ي عليها ح�واف التعويضات 
الثابتة أو ما يعرف باس�م ferrule , و نوع القلب 
و الوتد املستخدم )post and core( ,  ففي إحدى 
الدراس�ات التي قارنت ديمومة ترميمات القلب و 
 screw( الوت�د املصبوب مقابل اس�تخدام الرباغي
post( و قل�ب من الكومبوزي�ت وجدت  أّن معدل 
بق�اء الن�وع األول خالل 6 س�نوات %91  مقابل 
%81 للنوع الثاني.يف حني تجاوزت نسبة النجاح 
%98 عند اس�تخدام القلب و الوت�د املصبوب مع 
تاج مغ�ط كامل يف ترمي�م األس�نان املعالجة لبياً 

ضمن فرتة مراقبة 3 سنوات.  
كم�ا يتفوق األملغ�م و الكومبوزيت عىل الزجاجي 
الشاردي  كرتميم أساس ،ومن األمور املسلم بها أّن 
استخدام األوتاد يف األس�نان املعالجة لبياً ال يقوي 
تلك األس�نان ع�ىل عك�س االعتقاد الش�ائع لكنها 
  )core( تعمل عىل تقديم الثبات الالزم ملادة القلب
فاستخدام القلب والوتد املصبوب أو األوتاد مسبقة 
الصن�ع مع ترمي�م قلب م�ن الكومبوزي�ت يقدم 

مقاومة مقبولة تجاه الكرس.
املتطلب�ات الوظيفي�ة يف ترميم األس�نان املعالجة 

لبياً:
إّن ملوق�ع الس�ن  أهمي�ة خاصة يف اختي�ار تقنية 
ومواد الرتميم حيث تختلف قوى املضغ يف األسنان 
األمامي�ة عنها يف األس�نان الخلفية فق�د وجد أنها 
أعىل بمقدار الضعف يف الرحى األوىل الس�فلية عما 

هي عليه يف الضواحك العلوية .
و قد لوحظ أّن الكس�ور الطولي�ة يف الجذور أكثر 
ش�يوعاً يف األس�نان ذات الجذور قليلة العرض يف 

االتجاه األنيس الوحيش. 
 وأّن األنياب أقل األس�نان عرضة للكرس بعد إجراء 
املعالج�ة اللبية. باإلضاف�ة إىل أّن القوى اإلطباقية 
يف األس�نان الخلفية تك�ون عامودية يف حني تكون 
مائل�ة يف األس�نان األمامية ما يجعله�ا تحت تأثري 
قوى القص  )shearing loads( مما يزيد الحاجة 
لألوت�اد الجذري�ة لتوزي�ع تلك الق�وى يف األجزاء 

التاجية و الجذرية من السن.

كمية النسج التاجية 
المتبقية:

تشري بعض الدراسات إىل وجوب استخدام األوتاد 
يف ح�ال ضي�اع أكثر م�ن نصف النس�ج التاجية 
لتأمني ثب�ات القلب و توزيع القوى وليس لتقوية 
السن كما كان يعتقد سابقاً, فالعالقة طردية بني 
مقاومة الكرس وكمية النسج التاجية املتبقية حيث 
كان معدل بق�اء األرحاء التي احتفظت بأكرب قدر 
من بنيتها التاجية بعد إجراء املعالجة اللبية 78% 
خالل 5 سنوات, كما أّن الضواحك العلوية املرممة 
ذات   )onlay( املغطي�ة  الحش�وات  باس�تخدام 
مقاومة أك�رب منها يف حال اقتص�ار ترميمها عىل 
حش�وات  mod تقليدية. و حس�ب دراسة أخرى 

فإّن ترميم األس�نان باألملغ�م أو الكومبوزيت زاد 
من مقاومة الكرس بغض النظر عن استخدام مواد 
الرب�ط العاجي�ة  )bonding agent(. هذا و يعّد 
بق�اء ما ال يقل عن 1.5 2- ملم من البنية التاجية 
أم�راً رضورياً للنجاح طوي�ل األمد وهو ما يعرف 
  )ferrule effect( بتأثري الس�وار العنقي التاجي
.  فق�د أش�ارت إح�دى الدراس�ات إىل أّن مقاومة 
األس�نان املرممة بالقل�ب و الوتد مع وجود 2 ملم 
م�ن البنية التاجي�ة املحيطة كانت مش�ابهة لتلك 
الت�ي احتفظت بالجزء األكرب من بنيتها التاجية و 
رممت بدون استخدام األوتاد.و يبقى اختيار نوع 
الوت�د مرهوناً بع�دة عوامل تتعلق بكمي�ة البنية 
التاجية الجذرية املتبقية و موقع السن و النواحي 
الوظيفي�ة و التجميلية، فرتميم�ات القلب و الوتد 
املصب�وب تتفوق عىل ترميمات أوتاد الكومبوزيت 
املقواة باأللياف أو ما يعرف ب )FRC( من حيث 
مقاوم�ة الك�رس، و تتمي�ز بانطباقه�ا الصميمي 
ضم�ن البني�ة الجذرية املح�رة الس�تقبالها و 
بالتايل تقلل من ثخانة طبقة اإلس�منت املستخدم 
لإللصاق, لكن الكرس املرافق لها غالباً ما يعّد غري 
قاب�ل لإلص�الح )catastrophic( , يف ح�ني يعّد 
اس�تخدام أوتاد )FRC(  خي�اراً تجميلياً بامتياز 
خاصة عند استخدام األنظمة الخزفية الخالية من 

املعدن.
 كما أّن معام�ل مرونتها القريب من العاج  
يجع�ل معظ�م الكس�ور املش�اهدة يف تلك 
 ,  )restorable( الرتميمات قابلة لإلصالح
لكن تبقى مش�اكل فك االرتب�اط مع العاج 
و حساسية تقنية التطبيق و رضورة توفر 
كمية كافية من البنية التاجية املتبقية لدعم 
مادة القلب وعدم مالئمة شكل الوتد للقناة 

املحرة عوامل تحد من استخدامها .
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لألسنان أهمية كبرى، للحفاظ على صحة الجسم كونها أول 
ج����زء بالجه����از الهضمي، كم����ا أن لها أهمية كب����رى في المقدرة 
على الكالم وإخراج الحروف بشكل واضح وسليم، باإلضافة إلى 
أهميته����ا في إظهار الش����كل الجمالي للوج����ه, فهي نعمة من 

نعم اهلل على عبده ال يعرف قيمتها اال فاقدها.
تظهر األس����نان بالفم ف����ي مراحل الطفول����ة المبكرة وترافق 
الش����خص في باقي حياته بع����د تبديلها باألس����نان الدائمة، لذا 
وجب علينا الحفاظ عليها سليمة لتقوم بوظائفها المتعددة.

زراعة األسنان واالنسجه .. وداعًا لألطقم 
اعداد الدكتورة: نيفين سعيد البنداري
اخ�سائية جراحة فم واأ�سنان االدارة العامة للخدمات الطبية

املفقودة أمر بغاية األهمية وكلما كان التعويض 
عنه�ا مبكرا« ورسيعا بع�د فقدانها، كلما كانت 

نتائج الحلول العالجية أكثر نجاحا«.
 زراعة األس�نان ليست وليدة الحضارة الحديثة 
وبمراجع�ه قص�رة للم�ايض نج�د أن قدم�اء 
املرصيني والصينني حاولوا إجراء زراعة األسنان 
عن طريق استخدام معادن مختلفة مثل الذهب 
إال أن محاوالته�م ل�م تنل النجاح ذل�ك الوقت 
لعدم توف�ر اإلمكانيات الالزم�ة للبحث العلمي 
واآلن نتيجة لتطور العلم وثبات ظاهرة االلتحام 
العظميOsseointegrationبعد نجاح تجارب 
أثبتت أن  العالم الس�ويديBranemarkوالتي 
مادة التيتانيوم يتقبلها جس�م اإلنسان ويحدث 

بينها وبني عظم الفك التحام.
واآلن أصبحت زراعة األس�نان هذه األيام واقعاً 
أدى إىل ح�ل كث�ر م�ن املش�اكل والصعوبات 
الت�ي تتح�دى طبيب األس�نان يف إيج�اد الحل 
املناس�ب، وامالً جديداً للم�رىض الذين يصعب 
عمل الرتكيبات املتحرك�ة لهم أو يتعذر تركيب 
الجس�ور الثابتة بحي�ث يمك�ن التعويض عن 
األسنان/ األرضاس املفقودة بأسنان اصطناعية 
مثبتة بإحكام فوق جذور اصطناعية مصنوعة 
من مادة التيتانيوم مغروس�ة بعظم الفك لتعيد 
لهم املقدرة عىل املضغ والكالم واملظهر الطبيعي 
للوجه وممارسة نشاطات حياتهم الطبيعية بكل 
ثق�ة واطمئنان، وبالتايل دخلت زراعة األس�نان 
ع�رص النج�اح ال�ذي أصب�ح دعامة أساس�ية 
للتعويض عن االس�نان املفقودة بش�كل س�ليم 
ومري�ح من الناحيت�ني الوظيفي�ة والتجميلية، 
وي�رى العلماء املختصون إن املس�تقبل مرشق 
لزراع�ة األس�نان حتى أنه من املمك�ن أن تحل 
مكان االستعاضة الصناعية املتحركة وهي الحل 
العرصي والبديل لألشخاص الذين يستعملون 
اطقم األس�نان املتحركة أو الذي�ن يعانون من 

فشل الرتكيبات االصطناعية الثابتة.
* كيف يت�م إجراء عملية زراعة األس�نان ومن 

هو الشخص املناسب لها؟
إن عملي�ة زراع�ة األس�نان كغرها م�ن األمور 
الجراحية يف طب األسنان فبدل خلع السن، يتم 
 )implant( بهذه الحالة غرس ج�ذر صناعي
يف عظ�م الف�ك وهذا الج�ذر الصناعي مصنوع 
من مادة التيتانيوم الذي يتقبله جس�م اإلنسان 

فقدان األسنان ..
المسببات والعالج

ق�د ي�ؤدي تفيش نخ�ر األس�نان ) التس�وس ( 
دون عالجه بمراحله املبكرة، أو بس�بب حدوث 
التهاب�ات اللثة املزمنة واإلهم�ال يف عالجها، أو 
نتيج�ة لحص�ول الصدم�ات يف منطق�ة الوجة 
والفك�ني، إىل فقدان األس�نان بش�كل جزئي أو 
كامل األمر ال�ذي يحتم رضورة التعويض عنها 
بأسنان اصطناعية بالرسعه املمكنة ملنع حدوث 

ما ييل:-
1. خلل باإلطباق نتيجة لحركة األسنان املجاورة 
واملقابل�ة لناحي�ة الف�راغ مما يس�بب صعوبة 

باملضغ وألم 
باملفصل الصدغي. 

2.تره�ل العض�الت املس�ؤولة عن 
حركة الفكني واملضغ وعضالت الوجه وفقدان 

مرونته�ا وبالت�ايل اطف�اء مظاهرالش�يخوخة 
املبكرة. 

3. امتص�اص وذوب�ان بعظ�م الفك�ني م�كان 
نج�اح  وبالت�ايل صعوب�ة  املفق�ودة  االس�نان 

التعويض عنها 
 

لذل�ك ف�ان التعويض عن األس�نان/ األرضاس 
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ويحدث بينه وبني عظم الفك التحام خالل 6-4 
أش�هر، ليثبت عليه بإحكام تام تيجان األسنان 

االصطناعية.
 مراحل عملية زراعة األسنان:-

1. اختي�ار الش�خص املناس�ب: أه�م خطوة 
الفح�ص  مرحل�ة  ه�ي  األس�نان  زراع�ة  يف 
املناس�ب  الش�خص  الختي�ار  والتش�خيص 
واملالئ�م لعملي�ة زراع�ة األس�نان، فيجب إن 
يكون الش�خص املرشح لهذة العملية خال من 
األمراض الجسيمة ويتمتع بصحة جيدة، وعىل 
ق�در عال م�ن العناية بصحة الف�م واالهتمام 
بس�المته، كم�ا إن رغب�ة الش�خص وتفهم�ه 
للميزات والفوائد التي توفرها زراعة األسنان، 
وتعاونه مع طبيب اآلسنان له دور هام لقبول 

الحالة لزراعة األسنان.
2. بعد قبول الحالة والتأكد من مالئمتها للعالج 
بزراعة األسنان، يتم تقييم عظم الفك بواسطة 
التصوير الشعاعي ملعرفة ثخانة وطول العظم 
وعالقة العالم�ات الترشيحية بموق�ع واتجاه 
الجذر االصطناعي املراد غرسه/ لتحديد طول 
وع�رض وع�دد ومواقع الج�ذور االصطناعية 

ونوع الرتكيب عليها.
3.يتم وضع الخطة العالجية املناسبة من قبل 
طبيب األس�نان بم�ا يتالئم وحالة الش�خص 
املرش�ح لعملي�ة زراع�ة األس�نان، ويرشح له 
بكام�ل التفاصيل عن طبيعة الجراحة الالزمة 
 )implant( االصطناعي�ة  الج�ذور  ون�وع 
ومواقعها وطبيعة الرتكيب فوقها إذا كان جرس 
ثابت أو طقم متحرك ويعلم الشخص املرشح 
باملدة الزمنية الالزمة ونسبة النجاح والتكاليف 
ورضورة االلتزام بنصائح وإرش�ادات طبيب 
األس�نان واالهتمام بالعناية بصحة الفم أثناء 
مراحل زراعة األسنان وبعد االنتهاء منها ملا له 
أهمية كربى لنجاحها واالس�تفادة منها لفرتة 

طويلة.
4. بع�د موافق�ة الش�خص 

الخط�ة  ع�ىل  املرش�ح 
املقرتح�ة  العالجي�ة 
يح�دد موع�د إجراء 
الجراحية  العملي�ة 
وص�ف  ويت�م 
الالزمة  العالجات 
للب�دء بتناوله�ا 
جلس�ة  قب�ل 
ح�ة  ا لجر ا
يت�م  والت�ي 

اعط�اء املريض فيها املخ�در املوضعي )نفس 
الذي يستخدم لقلع االسنان أو حشوها( الالزم 

لتحضر املريض للبدء بالعملية الجراحية.
5.بع�د االنته�اء من الخط�وة العالجي�ة التي 
يت�م فيها تثبي�ت الج�ذور االصطناعية بعظم 
الفك ي�رتك املريض لفرتة انتظ�ار ترتاوح من 
4-6 اش�هر ليحدث االلتحام العظمي، ويمكن 

استعمال أسنان مؤقتة خالل هذه الفرتة
6. بعد االنتهاء من فرتة االنتظار يتم كشف راس 
الجذر االصطناعي بعمل جراحي بس�يط لتثبت 
علية وصل�ه خاصة )healing cap( لتش�كيل 
أنس�جة اللثة بش�كل جم�ايل وصحي مناس�ب 

وتستغرق هذه املرحلة حوايل أسبوعني.
7.تف�ك الوص�الت املؤقت�ة وتب�دأ عملية 
تركي�ب الدعام�ات)abutments( ف�وق 
االصطناعية  الجذور 
ه�ذه  وتش�مل 
ع�دد  املرحل�ة 
الجلس�ات  م�ن 
ألخ�ذ الطبعات 
ت  س�ا ملقا ا و
الالزمة لتصنع 
تيجان األسنان 
عي�ة  صطنا ال ا
األس�نان  بمخترب 
تثب�ت  ث�م  وم�ن 

التعويض المبكر 
والسريع لألسنان 

المفقوده يجعل نتائج 
الحلول العالجية أكثر 

نجاحًا

بإحكام فوق الدعامات.
8.بع�د االنته�اء م�ن تصنيع تيجان األس�نان 
االصطناعية وتثبيتها فوق الدعامات املثبتة عىل 
الجذور االصطناعية يوىص الش�خص املعالج 
بط�رق العناية واملحافظة ع�ىل نظافة وصحة 
فمة ملا لها من أهمية كربى للحفاظ عىل زراعة 
األس�نان وبقائها ناجحة تؤدي وظائفها مثلها 

مثل األسنان الطبيعية.

 فرص نجاح زراعة األسنان:
إن نسبة نجاح زراعة األسنان مرتفعة جداً إذا 
توفرت عوامل النجاح وهي اجتياز الش�خص 
املرش�ح للفحوص�ات الرسيري�ة والش�عاعية 
والتع�اون م�ع طاق�م عي�ادة ط�ب األس�نان 
املؤه�ل والكف�ؤ وتوفر أنظمة زراعة األس�نان 
املعتمدة دولياً بالعيادة املزودة بكافة األجهزة 
واألدوات الالزم�ة بمواصف�ات صحيحة عالية 
للحف�اظ عىل التعقيم وتمكني طبيب األس�نان 
املؤه�ل للقيام بمهمتة بدرج�ة عالة من الدقة، 
وهن�ا يمك�ن ان تصل نس�بة النج�اح من 85 
اىل 96% وه�ي نس�بة مرتفع�ة ج�داً مقارنة 
مع نس�ب نجاح عالج�ات التعويض التقليدية 
عن األس�نان املفقودة وغالباً م�ا تخدم زراعة 
األس�نان الش�خص املعالج بها لعمر افرتايض 

يزيد عن 15-20 عاما.

 التكاليف:
فعليا إن العالج بواس�طة زراعة األسنان أعىل 
من تكلف�ة طقم االس�نان املتح�رك أو جرس 
األسنان الثابت وهو مكلف نسبياً إال أنه يعترب 
ثمني ج�داً مقارنة م�ع امليزات الت�ي يوفرها 
واملعاناة التي يقللها ويعطي الشخص املعالج 
به�ا الراح�ة واالطمئنان عند املض�غ والكالم 
واملحافظة عىل املظه�ر الجمايل ومنع مظاهر 

الشيخوخة. 
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مقاالت

صحة أسنان األطفال الرضع
اعداد : أ.د. الجوهره الحصين

ق�سم طب وتقومي اال�سنان  - جامعة امللك �سعود

يجب أن تبدأ العناية بصحة أسنان الرضع عندما 
تعلم األم بحملها وذلك ألن براعم أس���نان الجنين 
تبدأ بالتكون فى األس���بوع الس���ادس من الحمل ، 
وللعناية الجيدة يجب مراعاة عدة أمور على النحو 

التالي:

- الحرص عىل تناول أطعمة صحية غنية باملواد 
الرضورية لنمو األسنان بصوره صحية

- الحرص واالهتمام بصحة أس�نان األم وذلك 
بعالج أسنانها من االلتهابات والتسوس وذلك 
حتى ال تنتقل البكترييا املسببه لتسوس 

من األم إىل طفلها.
- الح�رص ع�ىل ع�دم أخ�ذ 
أي دواء إال بع�د استش�اره 
الطبي�ب وذل�ك ألن بع�ض 
األدوي�ة له�ا أث�ر س�يئ ع�ىل 

األسنان.
وتربز أهميه الحفاظ عىل األسنان 
اللبنية ألن سالمتها عامل  أسايس 
يف صح�ة األس�نان الدائمة، فهي 
تحف�ظ أماك�ن األس�نان الدائمة 
بالفكني لحني وقت ظهورها فإذا 
ما خلع الس�ن اللبني ألي س�بب 
من األس�باب  قبل أوانه فان السن 
أو الرضس الدائ�م قد يفقد مكانه 
بس�بب تح�رك األس�نان األخ�رى 
ناحي�ة الف�راغ الذي س�ببه الس�ن 
املخل�وع،  وبذل�ك  ي�ؤدي اىل تزاحم 
و تراكم األس�نان الدائمة. باالضافه اىل 
أن فقد األس�نان أو األرضاس  قد يؤثر عىل 
طريق�ه النطق ومضغ الطعام والذي قد يؤدي 
اىل س�وء التغذيه وأخريا لتجني�ب الطفل االلم 
الذي يسببه التسويس والذي يؤدي عند اهماله 
اىل خلع الس�ن وما يصاحبه من آالم جسميه و 

نفسيه.
من األمور املهمة التي يجب عىل األمهات عملها 
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قب�ل والدة الطف�ل ، خصوص�ا إذا كان طفلها 
األول  هو زيارة طبيب األس�نان حيث يقدم لها 
التعليمات والنصائح الرضورية بش�أن صحة 
أس�نان الطف�ل كما يق�وم بتعليمه�ا الطريقه 
الصحي�ة للعناية بنظافة أس�نان طفلها حتى 
تتجنب الكثري من املشكالت الصحية مستقبال.

فتره التسنين
من املش�اكل املهمة  التي تواجه األمهات عندما 
تبدأ األس�نان يف الظهور ىف حوايل الشهر الرابع 
أو الخامس من عمر الطفل، والذي يتزامن مع 
بع�ض األع�راض املزعجة، والت�ي ترتافق  مع 

ظهور األرضاس أكثر من األس�نان  منها:
- انتف�اخ وأل�م يف اللث�ة التي تغطي الس�ن أو 
الرضس الذي سيظهر وأحيانا يكون مصحوبا 

بانتفاخ لونه  بنفسجي أو مائل اىل السواد
- زيادة يف كميه اللعاب

- إحم�رار يف الخدي�ن وخاص�ة القري�ب م�ن 
السن

- إس�هال وذلك بس�بب وضع الطفل لألش�ياء 
املتس�خة يف فم�ه والذي ق�د يك�ون مصحوبا 

بارتفاع يف درجه الحرارة.
العالج:

- إعطاء الطفل مسكن لأللم حسب الحاجه
-  س�د حاجه الطفل لعض األش�ياء القاس�ية  

 بعض األدوية قد 
يكون لها أثر سيء 

على األسنان ولذلك 
يجب على األم 

استشارة الطبيب 
مسبقًا

بإعطائ�ه عضاض�ات م�ن البالس�تيك الجيد  
واململوئه بسائل خاص )موجودة يف الصيدليات 
لهذا الغ�رض( حي�ث توضع بالفري�زر حتى 
تتجمد ثم تعطي للطفل وستعمل عيل تخفيف 

األلم واالنتفاخ أيضا
- ده�ن اللث�ة بمره�م يحتوي عىل مس�كن اذا 

كانت أعراض األلم شديدة
- طمأن�ه األم ع�ىل أن االنتف�اخ املائل للس�واد 
واملغط�ي لل�رضس طبيعي وي�زول تلقائيا يف 

معظم األحيان .

 تسوس الطفولة المبكر
يعد م�ن أخطر أنواع التس�وس ال�ذي يصيب 
األطف�ال الرضع،ويح�دث بس�بب إرضاع األم 
لطفله�ا بص�وره متك�ررة ولف�رتات طويلة،  
الزجاج�ة  بواس�طة  أو  س�واء م�ن صدره�ا 
والس�ماح للطفل بالنوم لي�ال  أو نهارا ) وقت 
القيلولة( م�ع بقاء الزجاج�ه يف فمه والتي قد 
تحتوي حليب س�اده أو ذو نكهات أو عصائر 
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أو مرشوب�ات غازيه أو غريه�ا من املرشوبات،  
فجميعها لها نفس التأثري السلبي عىل األسنان 
ولك�ن تختلف فق�ط  يف قوه ورسع�ة تأثريها 
حس�ب كميه الس�كريات املوجودة ب�كل منها.  
تس�وس الطفول�ة املبك�ر يظهر بش�كل مميز 
حيث تصاب جميع األس�نان بالتسوس ما عدا 
األس�نان الس�فلية األمامي�ه  وذلك ألن لس�ان 

الطفل يحميها من مالمسه الحليب.
الوقاية من  تسوس الطفولة املبكر:

- توعي�ه األم بالعوام�ل املس�ببه له�ذا الن�وع 
التسوس

- يج�ب ع�ىل األم حمل طفلها وق�ت الرضاعة 
وإذا ن�ام أثن�اء الرضاعة فيج�ب عليها إخراج 
اله�واء من معدة الطف�ل بالرتبيت عىل املنطقه 

بني الكتفني برضبات خفيفة
- عندما يستيقظ الطفل يف الليل يجب االمتناع 

عن اعطائه الحليب واالكتفاء باملاء
- فطام الطفل من الزجاجه واستخدام الكأس 
عند إعطائه الحليب حاملا يس�تطيع الرشب من 

الكأس 
- تنظيف االم ألس�نان طفله�ا حاملا يظهر أول 

سن يف فم الطفل
تسوس األسنان:

ه�ذا النوع من التس�وس يختلف عن تس�وس 
الرضاع�ه املبك�ر يف كون س�ببه تن�اول املواد 

- ع�دم تعويد الطف�ل عىل الحلوي�ات و املواد 
صحي�ة   خي�ارات  بتقدي�م  وذل�ك  الس�كرية 
كالفواكه و الخ�رضوات وجعل تناولها  ضمن 
الروت�ني اليومي للعائل�ة حتى يتع�ود الطفل 

عليها
- تأثري الحلويات الس�لبي عىل أسنان االطفال 
ال يرتب�ط بالكمية ولكن يرتب�ط بوقت تناولها 
وعدد امل�رات فتناولها بعد الوجبة الغذائية أقل 

رضرا من تناولها بني الوجبات 
- الزيارة املنتظمة لطبيب األسنان والتي يجب 
ان تك�ون الزي�ارة األوىل يف عمر 6-12 ش�هرا 
ثم تكون كل 4-6 اش�هر حس�ب حاله أسنان 

الطفل. 

عاده مص األصابع أو اإلبهام
هي من العادات التي يكتسبها الطفل الرضيع 
يف عم�ر مبكر جدا،  وقد كثرت النظريات حول 
سبب اكتس�ابها ولكن األمهات أجمعن عىل أن 
أطفالهن الذين يمصون أصابعهم كانوا كثريي 
البكاء ويصحون بص�وره متكررة أثناء الليل. 
ع�اده م�ص األصاب�ع  يف الغال�ب غري مرضه 
باألس�نان إال إذا اس�تمرت م�ع الطفل اىل حني 
ظهور األس�نان الدائمة. ف�إذا كان نوم الطفل 
قليل فيستحسن لألم  أن تعطيه لهايه مصنوعة 
من م�واد جي�ده و بطريقه ال تؤذي أس�نانه. 

السكرية، وأكل الحلويات بكثرة  خصوصا تلك 
التي تلتصق باألس�نان باالضافه إلهمال نظافة 
األس�نان وع�دم تفريش�ها مما ي�ؤدي لرتاكم 
األطعم�ه يف الفم و بني األس�نان،  والذي يوفر 
بيئ�ة مثالي�ه للبكترييا إلنت�اج األحماض التي 
تعمل عىل إذابه الس�ن. هذا النوع من التسوس 

قد يصيب أي سن من أسنان الطفل 

الوقاية والعالج
- توعي�ه الوالدي�ن وخصوص�ا األم بالعوام�ل 

املسببه لهذا النوع التسوس
- تفري�ش أس�نان الطف�ل بع�د كل وجبة مع 

الحرص عىل تفرش األسنان قبل النوم 

الحفاظ على األسنان 
اللبنية ضرورية جدًا 

ألن سالمتها عامل  
أساسي في صحة 

األسنان الدائمة
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كذلك عىل األم أن تقرص اس�تخدامها عىل وقت 
الن�وم إن أمكن وتحافظ ع�ىل نظافتها حتى ال 

تسبب للطفل  األمراض.

رضوض االسنان 
عندم�ا يبدأ الطف�ل يف امليش فإن�ه يكون كثري 
الس�قوط  من الكرايس أو الط�اوالت أو عليها،  
وتك�ون منطقه الوج�ه هي التي تتأث�ر غالبا. 
وغالبا ما تالحظ األم تغرياً يف لون أحد أس�نان 
الطف�ل اىل لون أغمق فق�د يكون التغري خفيفا 
أو شديدا حسب شده الس�قوط. هذا التغري يف 
اللون قد يرج�ع بعد مده اىل لونه الطبيعي إذا 
كان ال�رضر عىل الس�ن خفيفا وق�د يبقى كما 
ه�و اىل أن يحني موعد ظهور األس�نان الدائمة 
. االحتم�ال الثالث أن يكون مصحوبا بجرح يف 
اللث�ة ثم يتكون خراج س�ني وه�ذه الحاله قد 
تتطلب العالج، ويف الحالتني األولتني تحتاجان 

أن يكون السن تحت املتابعه فقط.

العناية المنزليه بأسنان الطفل 
- تظهر البكترييا املس�ؤوله عن التس�وس مع 
ظهور أول س�ن يف فم الطف�ل لذا فإن عىل األم 
الب�دء يف تنظيف أس�نان الطفل يف ه�ذا العمر 
بواس�طة قطعة من الشاش الرطبة تلفها حول 
اصبعها  وتمس�ح األس�نان بها بعد كل رضعه 
مع مراع�اة التنظي�ف الجيد ملناطق األس�نان 

حول اللثة.
- عندما تظهر أسنان أكثر يف فم الطفل فيمكن 
اس�تخدام فرش�اه ناعمة صغ�ريه  ذات رأس 
صغري. يف ه�ذه الفرتة يجب التأكد من تنظيف 

جميع أسطح االسنان.
- قب�ل أن يت�م الطف�ل عام�ه الثان�ي يحبذ 
اس�تخدام معج�ون مضاف ل�ه الفلور ولكن 
بكمي�ة قليل�ه ج�داً  وذلك ألن الطف�ل يف هذا 
العم�ر يصع�ب علي�ه بص�ق املعج�ون بعد 
تنظيف األس�نان وذلك تالفيا إلصابة األسنان 
بالتصبغ الذي يس�ببه زيادة م�اده الفلور يف 
األس�نان خصوص�ا إذا كان الطفل يعيش ىف 
منطقه تحتوي مياهها عىل النسبه املثاليه من 

عنرص الفلور.
- يجب عىل األم تفريش أسنان طفلها حتى يتم 
عامه السابع أو الثامن  وذلك ألن الطفل يف هذه 
املرحله يفتقد للمهارة الالزمة لتنظيف أسنانه 

بصوره صحيحة.
- ال يس�تخدم الخيط السني يف  تنظيف ما بني 
األس�نان خالل ه�ذه املرحله م�ن عمر الطفل، 

وذلك   لوجود  فراغات كثرية  بني األسنان.
أهميه زيارة طبيب األسنان  يف سن مبكرة

م�ن األهمية بمكان زيارة طبيب األس�نان 
يف س�ن مبكرة، فعندما تحملني طفلك إليه 

فإنه س�يقوم بالفح�ص للتأك�د من عدم 
وجود أي أمراض  أو مش�اكل يف األسنان، 
ثم يقوم بمراجعه كيفيه تنظيفك ألس�نان 
طفل�ك، وقديض�ع م�اده الفلوراي�د ع�ىل 
األسنان ليعمل عىل تقويتها ضد  التسوس، 
وس�يغطي الطبيب شقوق أسطح األسنان 
بماده ساده للش�قوق حتى تكون أسطح 
األسنان ملساء فال تلتصق عليها  األطعمه.

كما أنه سيعالج أي سن أو رضس مصاب 
بالتسوس وذلك  قبل أن يستفحل ويصعب 
عالجه.عقب ذلك  سيتولد عند الطفل قبول 
لزي�ارة الطبيب  وعدم الخ�وف منه وذلك 
ألن أي عالج يف مراحل التسوس األوىل غري 

مؤلم . 

عندما يستيقظ 
الطفل في الليل يجب 

االمتناع عن اعطائه 
الحليب واالكتفاء 

بالماء
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يبدأ تكوين براعم األسنان في 
الجني���ن داخل الرحم م���ع بداية 
يج���ب  هن���ا  وم���ن  الحم���ل 
لتل���ك  رعايتن���ا  تب���دأ  أن 
التي س���تكون  البراع���م 
ذل���ك  ويك���ون  األس���نان 
بتناول األم الحامل لغذاء 
جي���د ومتكام���ل ويجب أن 
يحت���وي عل���ى كمي���ات كافية 
والفوس���فور  الكالس���يوم  م���ن 
المطلوب لبناء ونمو تلك البراعم 
األم  بصح���ة  العناي���ة  وكذل���ك   .
الحامل وعالجها من األمراض التي 
ق���د تصيبها وتؤث���ر على صحتها 

وبالتالي على صحة الجنين .

صحة فم وأسنان أطفالنا
مسؤوليتنا جميعا !!

الدكتور فهد بن حمود القحطاني
ا�ست�ساري تقومي و زراعة الأ�سنان

 التسنين :
هو بزوغ األس�نان اللبنية داخل فم الطفل ففي 
داخ�ل عظ�ام الفك تنم�و براعم األس�نان نمواً 
طبيعياً حتى نهاية الشهر الخامس بعد الوالدة 
، حيث تبدأ األسنان داخل الفكني بالضغط عىل 
طبقة عظام الفك الت�ي توجد فوقها فيتم تأكل 
هذه العظام تدريجيا حتى يصبح السن مغطي 
بطبقة اللث�ة ومن ثم يبدأ الس�ن باخرتاق اللثة 
اىل أن يظه�ر الس�ن داخ�ل فم الطف�ل ويتوايل 
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ظهور األسنان اللبنية مع نهاية الشهر السادس 
م�ن العم�ر وحت�ى نهاي�ة عام�ني ونصف من 
العم�ر حتى تكتمل األس�نان اللبني�ة العرشون 
)عرشة أس�نان يف كل فك( وتبدأ عنايتنا بأسنان 
اطفالنا منذ بزوغ اول س�ن بالتجويف الفموي 
، وذل�ك ب�أن تق�وم أم الطفل بتنظيف أس�نان 
طفلها بع�د الرضاعة بقطعة قماش مبللة باملاء 
. ويبدأ تدريجيا مع نم�و إدراك الطفل تعويده 
عىل اس�تخدام الفرش�اة واملعجون ويتم اختيار 
الفرشة واملعجون املناس�بة والخاصة باألطفال 
ويجب أن يكون الوالدان قدوة حس�نة ألطفالهم 
فالطف�ل كما نعلم جميعا يقل�د والديه . ولفرتة 
التس�نني عند األطف�ال أهمية ك�رى ، حيث أن 
هناك مش�اكل كث�رة تصاحب التس�نني ومنها 
ع�دم قدرة بع�ض األطفال عىل تن�اول الطعام 
وعدم قابليتهم ل�ه وهناك أعراض أخرى تظهر 
عيل بعض األطفال أثناء التس�نني منها اإلسهال 
والحم�ي والته�اب اللوزتني والزي�ادة يف إفراز 
اللع�اب و ه�ذه األعراض ق�د تقل�ق األم واألب 
ويجب عليهم مراجعة طبيب األس�نان للحد من 

هذه األعراض .
األمراض التي تصيب فم الطفل وأسنانه 

التسوس : 
  م�ن اكثر األم�راض التي تصي�ب األطفال هو 
تسوس األسنان يف فرتة الطفولة املبكرة ويرجع 

السبب يف ذلك اىل عدة عوامل منها :

الرضاعة الصناعية :
 اعتماد األمهات عىل إرضاع اطفالهم صناعياً بدالً 
م�ن الرضاعة الطبيعية ولهذا أثر كبر عىل صحة 
أسنان الطفل وصحته العامة ، حيث ينتج عن ذلك 
أحيانا أسنان ضعيفة التتحمل العوامل الخارجية 
املحيطة )أهمية الكالس�يوم املوجود يف الرضاعة 
الطبيعي�ة(، وكذلك ترك ق�ارورة الرضاعة يف فم 
الطف�ل ملدة طويلة والنوم وه�ي يف فمه يؤدي اىل 

الزيادة يف نسبة التسوس لدى األطفال .

الحلويات :
 أكل الحلوي�ات واإلكث�ار منه�ا وخاص�ة التي 
تلتصق بجدار الس�ن وترك الغذاء الذي يحتوي 
عىل ألي�اف طبيعية مثل الخ�روات والفواكه 

الطازجة .

عدم تفريش األسنان : 
اإلهم�ال يف نظاف�ة األس�نان وع�دم االنتظام يف 

تفريش األس�نان بعد كل وجبة يؤدي اىل تراكم 
األطعم�ة يف الف�م وبني األس�نان . وهن�ا أود أن 
أش�ر اىل أمر هام وهو أن بعض اآلباء واألمهات 
اليميزون األس�نان الدائمة عن األس�نان اللبنية 
وع�ادة مايصاب الرس الطاح�ن األول الدائم 
بالتس�وس لدي األطفال ويأتي الوالدان طالبني 
خلع الس�ن معتقدين أن�ه رضس لبني . فيجب 
زيادة الح�رص من الوالدين بع�دم الخلط بني 
األسنان اللبنية واألسنان الدائمة ويجب الحرص 
الشديد عىل األسنان الدائمة لتبقى سليمة طوال 
العمر واستش�ارة طبيب األسنان عند ظهور أي 

خلع األسنان اللبنية 
األمامية مبكرًا قد 

يؤثر على نطق الطفل 
لبعض الحروف 

بطريقة خاطئة تستمر 
معه طول العمر .

تلون يف األس�نان أو تجوي�ف  وقبل ظهور األلم 
فطبيب األسنان لديه العالج الالزم للمحافظة عىل 
األس�نان اللبنية والدائمة لتبقى األسنان اللبنية 
أطول م�دة ممكنة حتى يح�ني تبديلها طبيعياً 
.ولألس�نان اللبني�ة أهمي�ة التقل عن األس�نان 
الدائمة فتسوس بعضها وتآكلها أو خلعها مبكراً 
قد يؤدي اىل مشاكل كبرة وتشوهات يف األسنان 
الدائمة . كذل�ك اآلالم واملعاناة التي يعاني منها 
الطفل وقد يؤدي  اىل إعراض الطفل عن الطعام 
مما يس�بب له الهزال والضعف الشديد هذا عدا 
عن العامل النفيس وما قد يتعرض له الطفل من 
ضغوط يف محيط أرسته او املدرس�ة او األقران 
بسبب تسوس أسنانه أو تشوهها مما قد يفقده 
الكث�ر من ثقته بنفس�ه . وكذلك خلع األس�نان 
اللبنية األمامي�ة مبكراً قد يؤثر عىل نطق الطفل 
لبعض الح�روف بطريقة خاطئة تس�تمر معه 

طول العمر .

التهابات الفم والبؤر 
الصديدية : 

يف مرحل�ة الطفول�ة املبكرة تكون أنس�جة الفم 
رقيق�ة وحساس�ة ج�دا ويس�هل للميكروب�ات 
اخرتاقه�ا والتس�لل اليه�ا . حي�ث تق�ل نس�بة 
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)الكراتني( املغطي ألنس�جة الف�م والذي يعتر 
خ�ط الدف�اع االول لهذه األنس�جة .واإلهمال يف 
نظافة الفم واألس�نان ينتج عنه أحيانا التهابات 
بالف�م أو جيوب صديدية بني األس�نان ويتطور 
األمر اىل خراج باللث�ة وعند التأخر يف عالج مثل 
هذه الحاالت ومع زيادة عدد امليكروبات قد تنتقل 
اىل الدم ويصاب الطفل بما يس�مي تس�مم الدم 
)Bacteremia(.وهن�اك بعض االلتهابات التي 
تظهر بالفم عند األطفال أثناء التس�نني ويكون 
ذلك بالتهاب جزء من اللثة املغطي لألسنان قبل 
بزوغها وأثناء البزوغ . ووضع األطفال أجس�ام 
ح�ادة وملوثة داخ�ل الفم قد ي�ؤدي إىل خدش 
أنس�جة الفم وقد ي�ؤدي إيل التهابات بأنس�جة 
الفم . كذلك إهمال األس�نان املتسوس�ة وتركها 
دون عالجها مبكراً يؤدي إىل وصول التسوس إىل 
أنسجة الس�ن الداخلية وعصب السن مسبباً آالم 
ش�ديدة والتهابات وخراج تحت السن املصاب , 
وبالتايل دخول األطفال مرحلة ألم األس�نان وما 

يصاحبها من مشاكل .

اإلصابات والحوادث : 
ق�د يتعرض الطفل يف مراح�ل عمره إىل حادث 
مث�ل الوق�وع او االرتط�ام بأجس�ام صلبة او 
الوق�وع من دراجته او حتى م�ن جراء حوادث 
الس�يارات وق�د ي�ؤدي ذلك اىل س�قوط بعض 
األسنان أو دخولها اىل الداخل يف عظم الفك او قد 
يؤدي اىل كرس يف سن او اكثر ويف بعض الحاالت 
قد يتطور األمر إيل تمزق بأنسجة الفم واللسان 
والش�فاه . يف مثل هذه الح�االت اول اجراء يتم 
اتخاذه هو مراجعة طبيب األسنان بأرسع وقت 
ممكن وإذا كان هناك س�ن او اكثر قد س�قطت 
فيجب غسلها ووضعها يف ماء بارد وإحضارها 
لطبيب األس�نان ألعادتها وتثبيتها . يف مثل هذه 
الحاالت رسعة املراجعة لعيادة األس�نان تجنب 

الطفل الكثر من املخاطر والتشوهات .

العيوب الخلقية بفم الطفل : 
قد تظهر بعض العيوب الخلقية بفم الطفل بعد 
والدته مبارشة مثل الش�فاه املشقوقة (األرنبية 
)  وخاصة الش�فة العليا وق�د يكون عىل جانب 
واحد أو جانبني وقد يكون ممتدا لسقف الحلق 
او مقرتنا بش�ق الشفاه او بدونها . وهذا العيب 
الخلقي يجب عالج�ه وإصالحه مبكراً ما أمكن 
. وهناك عي�وب خلقية اخرى مثل صغر أو كر 
حجم الفم أو اللسان وكذلك التصاق األسنان أو 
ميلها او تغير مواضعها أو عدم ظهور بعضها 
كذلك حاالت اللس�ان املعقود ويكون اللسان يف 

ه�ذه الحالة ملتصقا بأس�فل الفم مما يحد من 
حركته وقد ال يكتشف هذا العيب إال عندما يبدأ 
الطف�ل يف الكالم او أثن�اء الرضاعة أو مصادفة 
عند الكش�ف علي�ه . وعالج مثل ه�ذه الحاالت 
س�هل يف أول األمر وقبل أن يبدأ الطفل  بالكالم 
. وإذا ما ترك فس�وف يكون سبباً يف عدم قدرة 

الطفل عىل الكالم أو األكل بسهولة. 

طرق الوقاية والعناية 
باألسنان :

الغذاء السليم واملتكامل : 
يج�ب االقالل قدر اإلمكان من االطعمة املحتوية 
عىل السكر ) الش�وكوالتة، الحلويات، السكاكر، 
واملرشوب�ات الغازي�ة ... ال�خ( وخاص�ة ب�ني 
الوجبات وتناول طعام صحي يحتوي عيل جميع 

العن�ارص الغذائي�ة املهمة )األلبان ومش�تقاتها 
مث�ل الزبادي، الجبنة، اللبنة، القش�طة، وكذلك 

البيض، الفواكه، الخروات،االسماك(. 

املحافظة عىل إستخدام الفرشاة واملعجون 
بإنتظام : 

إن تنظي�ف الف�م واألس�نان مهم ج�داً لطهارة 
الف�م، وإلزال�ة طبقة البالك املس�ببة للتس�وس 
وللمحافظة عىل أس�نان سليمة فعلينا أن ننظف 
أس�ناننا بعد كل وجبات الطعام )فطور، غداء، 
قبل النوم ( باستخدام فرشاة ومعجون األسنان 

املناسب وبالطريقة الصحيحة .

زيارة طبيب األسنان بشكل 
دوري ومنتظم : 

يفض�ل زيارة األطفال كل ثالثة اش�هر لفحص 
الف�م واألس�نان واالطمئنان عىل س�المتها فهو 
يستطيع أن يوقف تس�وس األسنان وأن يعالج 
أي خل�ل بالف�م واألس�نان قبل أن يس�تفحل . 
والنص�ح واإلرش�اد لنا ومس�اعدتنا عىل حماية 
فمن�ا وأس�ناننا من األم�راض . يف الخت�ام أود 
أن اؤك�د ع�ىل أهمية العناي�ة بأس�نان اطفالنا 
فه�ي مس�ؤوليتنا جميع�ا, األم واألب يف املنزل, 
واملعل�م واملعلم�ة يف الروض�ة واملدرس�ة. علينا 
جميعا توعيتهم بأهمية املحافظة عىل أس�نانهم 
وس�المتها وط�رق العناي�ة به�ا ووقايتها من 
األم�راض لنعد جيالً س�ليماً وقوي�اً وخالياً من 

األمراض بإذن الله .     

اعتماد األمهات على 
إرضاع اطفالهم 
صناعيًا بدالً من 

الرضاعة الطبيعية  
يضر بصحة أسنان 

الطفل وصحته العامة
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 Teething التسنين
الدكتور - محمود نور الدين الصباغ

مدينة الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية بالرَيا�ض

يجب أن تبدأ العناية بصحة أس���نان الرضع عندما تعلم األم بحملها وذلك ألن براعم أسنان الجنين 
تبدأ بالتكون فى األس���بوع الس���ادس من الحمل ، وللعناية الجيدة يجب مراعاة عدة أمور على النحو 

التالي:

)الرتوي�ل( و يمك�ن أن يفقد بع�ض األطفال 
ش�هيتهم للطعام و قد تكون اللث�ة مؤملة قبل 

البزوغ بأّيام قليلة.
   ففي حال ظهور أعراض التهابية جهازية 
عن�د الطف�ل كالق�يء و اإلس�هال و ارتفاع 
درج�ة الحرارة فال بد من عرضه عىل طبيب 
األطفال لتش�خيص الحالة و إعطائه العالج 

املناسب.
    و ت�وىص األم بإعط�اء الطف�ل الحلق�ات 
املطاطي�ة املتوف�رة يف األس�واق له�ذا الغرض 
لكي يشبع الطفل رغبته بالعض عليها رشيطة 
أن يتوف�ر ع�دد منها محفوظة بش�كل نظيف  
بالثالجة, فإذا ما اس�تعملت واحدة و اتسخت 
ترفع للغسيل باملاء و الصابون و يعطى الطفل 

أخرى نظيفة.
   و يف ح�ال أل�م اللث�ة ينص�ح بتطبيق بعض 
  Teething( املراه�م امللطفة و املس�كنة مث�ل
gel ( بتدلي�ك م�كان البزوغ بإصب�ع نظيفة 
عدة م�رات يوميّا و خاصة قبل النوم. و يمكن 
إعطاء الطفل محلول البابونج أو إحدى اإلدوية 
املس�كنة مث�ل رشاب الباراس�يتامول هذا بعد 

استشارة الطبيب.
    و م�ن امله�م العناية بصحة الف�م و نظافة 
األس�نان اللبني�ة بعد بزوغها و ذلك بمس�حها 
بقطعة شاش نظيفة مبللة باملاء. و بعد اكتمال 
بزوغ األس�نان األمامية تس�تطيع األم أن تقوم 
بتنظيف أس�نان طفلها بواسطة فرشاة أسنان 
صغ�رة و ناعمة. و يجب عدم إعطائه زجاجة 
الحليب أثناء النوم. هكذا نحافظ عىل األس�نان 
اللبني�ة نظيفة و خالية من التس�وس و نريح 
الطفل م�ن اآلالم و معاناة املعالجة الس�نية و 
بالتايل يكون له ابتسامة جميلة و مرشقة بإذن 

الله . 

األس�نان األمامية ثم يع�اود مرة أخرى يف عمر 
الس�نة عند ظهور األرح�اء ) األرضاس ( األوىل 
و يف الس�نة و النصف عند ظهور األنياب،  ويف 
الس�نتني عند ظه�ور األرضاس الثانية, و هذه 
املواعيد ليس�ت ثابت�ة بل قد تتأخ�ر أو تتقدم 
عدة أشهر. فهناك حاالت يولد الطفل و يف فمه 
سن أو س�ننّي. كان وال يزال يعتقد البعض أن 
التس�نني يرتافق باضطرابات معوية قد تكون 
خطرة مثل اإلقياء و اإلس�هال و ارتفاع درجة 
الح�رارة، ولك�ن يف الحقيق�ة التس�نني عمليَة 
فيزيولوجي�ة طبيعية و ليس�ت مرضاً و ليس 
هن�اك أي دليل علمي يؤكد أن بزوغ األس�نان 

يسبب هذه التغرات املرضية.
 كل ما هنالك أن الطفل تكون لديه رغبة قوية يف 
أن يعض عىل أشياء صلبة يدلك بها مكان 
البزوغ و قد تكون هذه األش�ياء ملوثة 
فتس�بب التهابات معوي�ة وقد يكون 
هناك سبب آخر لهذه األعراض ليس 
له عالقة بالتسنني كنقص األجسام 
املض�اّدة يف دم الطفل و بالتايل 
انخفاض مقاومته فتظهر تلك 
األع�راض متزامن�ة مع بزوغ 

األسنان.
    و م�ن الثابت أن التس�نني قد 
يسبب إزعاجاً للطفل فيزداد بكاؤه و يضطرب 
نوم�ه و يس�بب أيضا زيادة يف س�يالن اللعاب 

 التس�نني ه�و ظاه�رة طبيعية  تراف�ق بزوغ 
األس�نلن اللبنيّ�ة )املؤقتة(. ويب�دأ عند األطفال 
يف الش�هر الس�ادس من العمر و يس�تمر حتى 
الش�هر التاس�ع و هذه الفرتة التي تظهر فيها 
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مقاالت

تنظيف األس����نان الوقائي والكش����ف الدوري 
على االسنان خالل فترة الحمل ليس فقط آمن 
ولكن موصى به. فارتفاع مس����تويات الهرمون 

أثناء الحمل يسبب تورم اللثة ، ونزيفها، باالضافة 
الى تجمع بقايا الغذاء الذي يسبب تهيج اللثة. عمل األسنان 
الوقائ����ي أمر ضروري لتجنب اإلصابة باألمراض عن طريق الفم 
مثل أمراض اللثة، والتي تشير األبحاث الى ارتباطها بالوالدة 

المبكرة.

ماذا بالنسبة لعالج االسنان الوقائي 
أثناء فرتة الحمل؟

حشوات االسنان
هو إجراء روتيني يمكن القيام به لألمهات 
دون أي خطر على الطفل. هذا اإلجراء هو 
نفسله للشلخص العادي ولكن إذا تأخرت الحامل 
عن عمل الحشوة فيمكن  للتسوس والنخر أن يزيد 
يف الحجم، ال يكون هناك ألم حاد يف بداية التسوس 
والنخر.لذلك من املستحسلن عمل الحشوة السنية  
يف أقلرب وقت ممكن حسلب املشلورة ملن طبيب 
األسلنان. إذا كان هناك حاجة السلتخدام التخدير 
يجب اعطائه مع  استشلارة طبيب التوليد. ينبغي 
تجنب اسلتخدام التخديرعن طريق االستنشاق او 
اعطائله عن طريق الوريلد الن يف ذلك زيادة خطر 

اإلجهاض يف األشهر الثالثة األوىل

قلع االسنان
إذا كانت املريضة تعاني من أالم شديدة يف األسنان 
وأوىص طبيب االسلنان بلرورة القلع، يمكن أن 

الدكتور فراس يوسف حماد 
 طبيب ا�سنان مقيم – ادارة طب اال�سنان يف منطقة حائل

عالج األسنان أثناء فترة الحمل
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يتلم ذلك دون أي مشلكلة للطفلل يف األم الحامل. 
قلع األسنان يحتاج تخدير موضعي بعد استشارة 

طبيب التوليد

عالج قنوات العصب
عندما يصاب احد األسنان بالتسوس ويكون النخر 
قد وصل اىل اللب السني فيمكن املحافظة عليه عن 
طريق عالج قنلوات الجذر، يجب ان تقوم الحامل 
بالحصلول عى العالج يف ارسع وقت ممكن النه يف 
حاللة اللتأخر عن عالج قنلوات العصب فأن ذلك 
يلؤدي اىل احتماليلة قلع االسلنان املصابة. ولذلك 
فملن األفضل دائما معالجة األسلنان عندما يمكن  
بسلهولة الحفلاظ عليهلا دون ان يضطر الطبيب 
اىل قلعهلا. عالج قناة الجذر هو اجراء هادئ وامن  

أثناء الحمل

نزيف اللثة
هذه هي املشلكلة االكثر شيوعا بني النساء الحوامل. 
فاللثة تنزف عند استخدام  فرشاة االسنان أو الخيط 
الطبي بني االسلنان. وهلذا نتيجة التهلاب اللثة. و 
تغيري الهرمونلات خالل فرتة الحمل يزيد من تفاقم 
هذه املشكلة. وهذا ما يسمى بالتهاب اللثة للحوامل. 
بعلض النسلاء الحوامل يتخوفلن من نزيلف اللثة 
فتقوم بتجنب استخدام الفرشاة أو الخيط بالطريقة 

الصحيحة. وهذا يزيد من تفاقم املشكلة.
العالج يكون عن طريق اسلتخدام فرشاة األسنان 
والخيط بشلكل منتظلم وصحيلح وتجنب تجمع 
األغذية  بني االسنان. ينبغي للحامل أن تقوم بزيارة 
طبيلب األسلنان بانتظلام. وإذا كان هناك حاجة 
فيجب عمل جلسلات الزالة الرتسلبات والتكلسات 
الجرييلة . وازالة التكلسلات والجري بني االسلنان 
هلو اجلراء املن اليمثلل اي خطورة على الجنني 
ويجب عمله بشلكل منتظم عى يد طبيب االسنان. 
باالضافة اىل إجراءات طب األسنان الروتينية يحتاج 
طبيب األسنان أن يويص ببعض األدوية للتخفيف 
من األعراض كالتخدير املوضعي،ومسلكنات األلم 

واملضادات الحيوية
م�اذا ع�ن األش�عة الس�ينية املس�تخدمة يف 

عيادة طب االسنان خالل فرتة الحمل؟
األشلعة السلينية الروتينيلة، تؤخلذ علادة خالل 
الفحص الروتيني لالسلنان، ويمكلن تأجيلها إىل 
ما بعد الوالدة. األشلعة السلينية هي اجراء الزم يف 
مجال طب االسلنان ، وخاصة يف الحاالت الطارئة. 
وفقلا للكليلة األمريكية للطب االشلعاعي، ال توجد 
جرعة كبرية ناتجة عن االشعة السينية املستخدمة 
يف طب االسلنان تؤدي اىل احداث اي رضر سلواء 

للجنني او الطفل داخل الرحم.
لكلن اعضاء الجنني تبدء يف التكون خالل االشلهر 
الثالثلة االوىل ، لذللك ملن األفضل تجنلب جميع 
املخاطر املحتملة يف هذا الوقت إذا كان ذلك ممكنا. 
إذا لم يكن هناك حاجة طارئة غري العمل الروتيني 
لألسلنان خلالل الربع الثالث، فملن االفضل عادة 
تأجيله إىل ملا بعد الوالدة. وذللك لتجنب مخاطر 
اللوالدة املبكلرة والجلوس لفرتة طويللة والحامل 

مستلقية عى ظهرها
. م�اذا ع�ن األدوي�ة املس�تخدمة يف ع�الج 

االسنان خالل فرتة الحمل؟
حاليا، هناك دراسات متضاربة حول اآلثار الضارة 
املحتمللة عى الجنني من األدوية املسلتخدمة أثناء 

حشوات االسنان هو 
إجراء روتيني يمكن 

القيام به لألمهات دون 
أي خطر على الطفل 

عالج االسلنان الليدوكايني هو الدواء األكثر شيوعا 
يف مجال طب االسلنان. الليدوكايني مصنف ضمن  
)الفئلة B( وهلي فئة االدوية التي ال تعرباملشليمة 

بعد تناوله.
إذا كانلت هناك حاجلة لعالج االسلنان، يجب أن 
تكون  كمية املخدر املعطاة للحامل أقل قدر ممكن، 
ولكن يجب ان تكون كافية لتجنيب املريضة االلم. 
فعندملا تكون املريضة يف حاللة مرتاحة فإن ذلك 
يلؤدي اىل تقليلل الضغط الجسلدي والنفيس عى 

املريضة والطفل.
املضلادات  يتطللب  ملا  غالبلا  االسلنان   علالج 
الحيويلة ملنع أو عالج االفات السلنية . قد توصف 
املضادات الحيوية مثل البنسللني، أموكسيسيلني، 
والكليندامايسني، والتي صنفت ضمن  فئة B وهي 

امنة للمريضة الحامل اثناء وبعد عالج االسنان

اقتراحات لمعالجة احتياجات
 المريضة  خالل فترة الحمل:

• جمعية أطباء األسلنان األمريكية )ADA( تويص 
النسلاء الحوامل برورة تناول وجبات متوازنة، 
والقيلام باسلتخدام فرشلاة األسلنان جيلدا مع 
معجون األسنان ADA ااملدعم بالفلورايد مرتني يف 

اليوم، واستخدام الخيط الطبي يوميا
• عى املرأة الحامل عمل كشف دوري عى اسنانها 

يف عيادة االسنان بشكل منتظم خالل فرتة الحمل
• يجب على امللرأة الحامل اعالم طبيب االسلنان 
بأنها حامل  ليتخذ االجراءات الوقائية التي تحافظ 

عى سالمة الجنني 
• تأجيلل عالج  االسلنان يف غري الحلاالت الطارئة 
حتلى الثلث الثاني من الحمل أو حتى بعد الوالدة، 

إذا كان ذلك ممكنا
• يجب تأجيل الحلاالت العالجية االختيارية إىل ما 

بعد الوالدة
• محافظة الحامل عى الدورة الدموية السلليمة يف 
الجسم  من خالل مد الساقني بشكل مستقيم اثناء 

الجلوس عى كريس االسنان
• وضع وسادة اسلفل الظهر للمساعدة عى إبقاء 

املريضة والجنني يف وضعية مريحة
• إحضلار سلماعات لللرأس وبعض املوسليقى 

املفضلة للمريضة للشعور براحة اكثر. 

املصادر
الجمعية االمريكية للحوامل  الكلية األمريكية ألطباء األشعة، 

/http://www.acr.org
الجمعية االمريكية لطب االسنان

كتاب التخطيط للحمل والوالدة الطبعة الثالثة. الكلية األمريكية 
ألطباء النساء والتوليد، الفصل. 7.
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الدكتورة / أمل سليمان العودة
اأخ�سائية ترميم وجتميل الأ�سنان جامعة امللك �سعود

تس���وس األس���نان هو من أكثر األمراض شيوعًا .. حيث يحتل تسوس األس���نان المرتبة الثانية بعد 
ن���زالت البرد الش���ائعة من حيث االنتش���ار .. وقد يكون أي ش���خص ف���ي أي مرحلة عمري���ة عرضة إلصابة 
أس���نانه بالتس���وس. كما أن التسوس يعّد من األس���باب األساسية لفقد األس���نان المبكر الذي يترتب 

عليه اضطرابات في عملية مضغ الطعام ومن ثّم سوء الهضم.

حشوات األسنان

تعريف تسوس األسنان:
هو تدمري يصيب أنسجة السن الصلبة بدءاً من 
طبق�ة امليناء ثّم يصل إىل طبق�ة العاج محدثاً 
حفرة قد تزداد اتس�اعاً وعمقاً ؛لتصل إىل اللب 
ال�ذي يحت�وي األوعي�ة الدموي�ة واألعصاب. 
يرتبط حدوث التسوس بمشاركة ثالثة عوامل 
أساس�ية ه�ي: البكتريي�ا املس�ببة للتس�وس  
والس�كريات   )Streptococcus mutans(
ذات  األس�نان  ووج�ود  )الكاربوهي�درات(، 

االستعداد لإلصابة بالتسوس بمرور الزمن. 
آليه حدوث التسوس: 

يف وج�ود فض�الت الطعام تق�وم البكرتيا 

املتواجدة يف الب�الك بتخمري هذه الفضالت 
ويتحّول الوسط الفموي إىل الوسط الحميض 
وبالت�ايل يس�حب الكالس�يوم م�ن الس�ن 
وتظه�ر عىل هيئ�ه نقاط طبش�ورية اللون 
يمكن إيقافها يف حال االعتناء باألس�نان إذ 
إن اللعاب يحتوي عىل الكالسيوم  باإلضافة 
الس�تخدام معجون األس�نان املحتوي عىل 
فلورايد حيث يقوم الفلور بتعويض نقص 

الكالسيوم عىل سطح املينا.
ولك�ن يف ح�ال اس�تمرار عملي�ه انح�الل 
الكالس�يوم من الس�ن يحدث النخر السني 
وعليه يمكننا تقس�يم ألية حدوث التسوس 

إىل ثالثة أوجه: 
1. املرحل�ة األولية هي النقاط الطبش�ورية 
وتك�ون فيها طبقة امليناء التزال قوية وهنا 
يمكن للس�ن أن يستعيد الكالسيوم املفقود 

بواسطة اللعاب و الفلورايد . 
 enamel 2. املرحل�ة الثاني�ة ه�ي ته�ّدم
ايون�ات  بواس�طة  االبكت�ريي   cryctals
الكريس�تال  تهاج�م  الت�ي  الهيدروج�ن 
وتك�ون  النتيج�ة أن تصب�ح الكريس�تال 

أصغر حجماً.
3. املرحلة الثالثة النخر الس�ني:- وتحدث 
عند اخرتاق البكترييا لطبقة امليناء ويستمر 
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اخرتاقه�ا إىل أن تص�ل لنقطة التق�اء املينا 
والعاج السني وهنا تحدث ثالثة مضاعفات 

وهي: 
   - فق�دان املين�اء للدعم م�ن طبقه العاج 

لتصبح ضعيفة جدا
     - استمرار تحطم السن

 - وص�ول البكرتيا ملنطقة الع�اج وبالتايل 
البكتريي�ا تهاج�م أكرب منطقة من�ه إىل أن 

تصل  إىل عصب السن وتسبب الخراج.

عالج تسوس األسنان:
تع�ّد حش�وات األس�نان الع�الج الرئي�س 
لتعوي�ض الجزء املفقود من الس�ن س�واء 
بس�بب تسوس�ها أو لتجميله�ا .  يف حال�ة 
وجود تس�وس يقوم طبيب أس�نانك بحفر 
الس�ن إلزال�ة التس�وس وم�ن ث�ّم يمأل أو 
يحش�و الف�راغ الناتج بأي من امل�واد التي 

تدعى »حشوات األسنان«. 
ما هي الخطوات املتبعة لحشو األسنان؟ 

يف البداي�ة يق�وم طبي�ب األس�نان بتخدير 
العصب الخاص بالس�ن املراد حشوه .  ثّم 
يقوم باستخدام أدوات حفر األسنان إلزالة 
التسوس .  بعد التأكد من إزالة كافة املناطق 
املتسوس�ة س�يقوم طبيب�ك بتهيئة الس�ن 
الس�تقبال الحش�وة.  بعد وضع الحش�وة 
يقوم الطبيب بصقله�ا وتلميعها وترتيبها 
بشكل يتناسق مع بقية األسنان الطبيعية. 

ما هي أنواع الحشوات
 األكثر شيوعا؟ 

هناك العديد من املواد التي يمكن استخدامها 
كحشوات لألس�نان.  تعّد الحشوة املطابقة 
لل�ون األس�نان )الكمبوزي�ت ( والحش�وة 
الرصاصي�ة )أملغ�م( األكثر ش�يوعاً . كما 
يمكن استخدام البورسلن والذهب يف حاالت 

تعويض أجزاء أكرب من السن املفقود.

مميزات الحشوة المطابقة 
للون السن ) الكمبوزيت ( : 

1. الش�كل : تطاب�ق وبش�كل كب�ري ل�ون 
األسنان الطبيعية فتعطي شكالً أجمل . 

2. استخداماتها املتعددة: يمكن استخدامها 
يف مواطن عديدة كحش�وة و كأداة لتصليح 
األسنان املكسورة وترميم األسنان األمامية 

الغري متساوية. 
3.املحافظة عىل كمية أكرب من مادة األسنان: 

تعتبر حشوات االسنان 
العالج الرئيسي 
لتعويض الجزء 

المفقود من السن 
سواء بسبب تسوسها 

او لتجميلها

ألنها تلتحم باألسنان فإن التحضري لوضعها 
يتطل�ب تحضري أقل باملقارنة مع الحش�وة 
الرصاصية التي ال تلتحم باألسنان و يجب 
تحضري السن بشكل أكرب )أكثر تدمريا ملادة 

األسنان(. 

مساوئ الحشوة المطابقة 
للون السن ) الكمبوزيت ( ؟ 

1. عمرها االف�رتايض أقل: مقارنة مع بقية 
حش�وات األس�نان تع�د الحش�وة البيضاء 
أقل تحم�ل وعمرها االفرتايض أقل ) تعيش 
خمسة سنوات تقريبا مقارنة ب 10 – 15 
س�نة للحش�وة الفضية مع العل�م أن ذلك 

يعتمد بش�كل كبري عىل اإلعتناء الش�خيص 
باألسنان واالهتمام بنظافتها . 

2.   قدرتها أقل عىل االحتمال: تحت ضغط 
املضغ يمكن كرس الحشوة البيضاء برسعة 
أكرب مقارنة بالحش�وة الفضي�ة خاصة يف 
األس�نان الخلفية )الطواح�ن( التي تتحمل 
معظ�م ه�ذه الضغوط . لذا فإن�ه ال يمكن 
اس�تخدام الحش�وة البيضاء لعالج حاالت 
التسوس الكبرية خاصة يف األسنان الخلفية 

أو الترضس اللييل .
3.  زي�ادة وق�ت العمل : ألن�ه يجب وضع 
الحش�وة البيضاء عىل هيئ�ة طبقات فإنها 
تأخ�ذ وق�ت أك�رب للتحضري وبمع�دل 20 
دقيقة أكثر من الوقت الذي تتطلبه الحشوة 

الرصاصية . 
4.  إمكانية حدوث شقوق أو كسور: يمكن 
أن تتشقق أو تنكرس الحشوة البيضاء تحت 

الضغط . 
يزيد هذا االحتمال يف األس�نان الخلفية ويف 

حالة كون السن شديد التسوس. 
5.  التكلف�ة: تكلفة الحش�وة البيضاء أعىل 

من الحشوة الرصاصية . 
6. تغ�ري الل�ون: يمكن أن يتغ�ري لونها أو 
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ل�ون أطرافها بس�بب التصبغ م�ن الطعام 
والرشاب . 

مميزات الحشوة
 الرصاصية ) األملغم (:

1. الق�درة ع�ىل التحمل: غالب م�ا تعيش 
الحش�وة الرصاصي�ة 10 – 15 س�نة أو 

أكثر. 
2. املتان�ة: الحش�وة الرصاصية قادرة عىل 

تحمل ضغوط املضغ بشكل فعال. 
3. التكلف�ة: تعّد الحش�وة الرصاصية أقل 

الحشوات تكلفة بشكل عام. 

عيوب الحشوة الرصاصية:
1.    الش�كل: ال تعطي الحشوة الرصاصية 
ش�كل جمايل عند وضعها خاصة إذا كانت 

عىل سن ظاهر عند االبتسامة. 
2.   حفر كمية أكرب من الس�ن: ألن الحشوة 
الرصاصي�ة ال تلتح�م بالس�ن يج�ب عىل 
الطبي�ب حفر الس�ن بش�كل أك�رب لتثبيت 

الحشوة الرصاصية يف مكانها. 
3.   تلوين األسنان: إذا كانت الحشوة كبرية 
الحجم ف�إن من املمكن للونه�ا الرصايص 
الداك�ن أن يظه�ر م�ن خ�الل الس�ن عند 

االبتسامة . 
4.   حساس�ية الزئب�ق: توج�د لدى نس�بة 
قليلة من الناس )أقل من %1 ( حساس�ية 
من الزئبق املوجود ضمن مكونات الحشوة 

الرصاصية. 
ما هي الحشوة املؤقتة ؟ ملاذا يحتاجها 

البعض؟
الحش�وة املؤقت�ة ، كم�ا يدّل اس�مها فهي 
ليس�ت دائمة. عمرها االفرتايض شهر واحد 
فقط. اح�رص عىل تبديل حش�وتك املؤقتة 
بأرسع وقت بحش�وة دائمة تجنباً لتسوس 
السن و االلتهابات التي قد تؤدي إىل فقدان 
السن.  تستخدم الحشوة املؤقتة يف الحاالت 

التالية: 
1. بعد عالج العصب . 

2. يف ح�االت الطوارئ عند عدم وجود وقت 
كايف يستطيع فيه الطبيب وضع عالج دائم 

)حشوة دائمة أو تاج أو جرس( . 
3. يف حال�ة التس�وس العمي�ق يمك�ن أن 
يلتهب عصب السن عند إزالة التسوس قرب 
العصب. يستحس�ن يف ه�ذه الحالة وضع 
حشوة مؤقتة ألنها تحتوي عىل مواد تساعد 
عاج الس�ن عىل إع�ادة بناء نفس�ه لحماية 

وتهدئة العصب امللتهب . 
هل هناك أي مخاطر الستخدام الحشوة 

الرصاصية )األملغم( ؟ 
ع�دد  ازدادت  األخ�رية  الس�نوات  يف 
الحش�وات  اس�تخدام  م�ن  املخ�اوف 
الرصاصية التي تدعى األملغم.  املشكلة 
تكمن يف أن الحشوة الرصاصية تحتوي 
عىل الزئبق.  و يعتقد البعض أن الزئبق 
مادة ضارة وسامة و أنها تسبب العديد 
من األمراض مثل مرض فقدان الذاكرة 

و التوحد. 
بخص�وص هذا املوض�وع أعلن�ت جمعية 
أطباء األسنان األمريكية والعديد من الهيئات 
الصحية يف العالم أن الحش�وة الرصاصية 
عديم�ة املخاط�ر وأن كّل النظريات يف هذا 

املجال غري مبنية عىل أساس علمي. 
ما هي سبل العناية بحشوة األسنان ؟ 
للمحافظة عىل حشوات األسنان عليك اتباع 

إرشادات نظافة الفم واألسنان 
• تفري�ش األس�نان مرت�ن يف الي�وم عىل 

األقل. 
• اس�تخدام معج�ون أس�نان يحتوي عىل 

الفلورايد. 
• اس�تخدام خي�ط األس�نان م�رة واح�دة 

يومياً. 
• استخدام فرشاة أسنان مناسبة. 

• زي�ارة طبي�ب األس�نان بش�كل دوري 
لتنظيف األس�نان وللتأكد من خلو األسنان 

من التسوس. 

يجب تبديل الحشوة  
المؤقتة بأسرع وقت بأخرى 

دائمة تجنبا للتسوس و 
اإللتهابات التي قد تؤدي 

الى فقد السن
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مشاعر طالب في كلية طب األسنان

أرى فللا  البهيُّ  الللنللوُر  أرشَق  قللْد 
ريحانها مللْن  تفوُح  اللللوروَد  وأرى 
ُهمومهم نحَو  الناِس  طريَق  وأرى 
أزَهللارهللا ننتيش  ُصللبللٍح  كلللّل  يف 
مجدنا صللاغللْت  األسلللنلللاِن  كلية 
العَطا تعلَّمَنا  مناكبها  فللعللَ� 
أخللوًة نبقى  كلليللَف  علَّمتَنا  هللَي 
متلهفاً زارَنللللا  مللريللٍض  مللْن  كللْم 
أسللنللانلله قلللْد أرهلللَقلللْت أركللانلله
يللأتللي إللليللَنللا شللاكلليللاً آالمللله
يزورنا حللَن  تلللزوُل  الهموَم  فللرى 
خلللللٌع وتللركلليللٌب وحللفللُر تللسللوٍس
وحفُظها الللجللُذوِر  أعللصللاِب  وعللاُج 
لَها وتللرتلليللٌب  وتللقللويللٌم  صلللٌف 
طلللٌب وتللشللخلليللٌص ألمللللراٍض ُتللرى
عندنا تْسمو  األسللنللاِن  وزراعللللُة 
وعلللاُج أسللنللاِن الللصللغللاِر بللرأفللٍة
عزيمٍة بللكلللِّ  امللللرىض  إىل  نحسْن 
سعادًة تفيُض  مشاعرهْم  فللَنللرَى 
روحها أنللُتللم  الللطللاِب  مللعللَر  يللا 
الُعا حلليللُث  إىل  فيها  ولللنللرَتللِقللي 
علللللٌم وإبلللللداٌع وحللسللُن مللهللارٍة
كلللّلله ذلللللك  للللللوقللِت  وإدارٌة 

األحلللللزان خلللللايلَ  صلللبلللاحلللاً  إال 
بللاأللللحللان تلللزّف  الللطلليللوَر  وأرى 
وطلللريلللقلللنلللا كللللليللة األسلللنلللان
البستان روضلللَة  يْكسو  كالعطِر 
فللالللعلللللُم فلليللهللا غللللايلَ األثللمللان
لللإتللقللان واإلْصار  واللللعلللزم 
هلللَي علللللمللتللَنللا خللدمللة اإلنللسللان
لله الللعلليللان يللرجللو اللللعلللاَج لللفللمِّ
األحلللزان علللّللَة  يشكو  فللالللجللسللم 
مللتللطلللللعللاً ملللرجلللَي اإلحلللسلللان
بالشكران يلللللوُح  الللللروَر  وتلللرى 
وصللنللاعللُة الللحللشللواِت لللأسللنللان
الللركللان يف  كللالللّنللاِر  فللفللسللادهللا 
وإعللللللادُة الللبللسللمللاِت لللأعلليللان
واألسلللَنلللان اللللفلللّم  يف  آثللللاُرهللللا 
األثللمللان بلللأرخلللِص  و  مللغللروسللًة 
وكللللذا الللكللبللار بلللرقلللٍة وحللنللان
نللهللدي إللليللهللْم صللللايفَ الللوجللدان
مللمللزوجللًة بللالللشللكللِر والللعللرفللان
فلللْللُنللحلليلليللَهللا بللالللعلللللم واإليللمللان
بللالللعلللللِم نللرفللُع رايللللَة األوطللللان
اإلتلللقلللان عللل�  وإصاٌر  علللللزٌم 
األسللنللان لللطللالللِب  الللنللجللاِح  رٌس 

معاذ بن محمد الشيبان 
جامعة امللك �سعود _ كلية طب الأ�سنان

األقيت الق�سيدة يف احلفل اخلتامي لالأن�سطة الطالبية لعام 1430 هـ
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جفاف الفم
 Dry Mouth 

الدكتور - علي محمد عبداهلل األحمري
مستشفى بللحمر العام

جفاف الفم ليس مرضًا بحد ذاته، وإنما هو أعراض ومؤشرات لحالة مرضية، وهي ظاهرة شائعة 
الح����دوث ل����دى الكثير من الناس وتكون ف����ي بعض الحاالت مزعجة جدًا، وغالبي����ة المصابين بها ال 

يدركون بأنها حالة تحتاج إلى المعالجة. 
يت����درج جف����اف الفم من حالة كون اللعاب كثير اللزوجة إلى عدم تدفق اللعاب تمامًا، والحالة قد 
تكون أولية ألسباب مرضية أو استحالية في الغدد اللعابية أو كأعراض ألمراض موضعية أو أمراض 
جهازي����ة بس����بب تقدم العمر وقد تكون ثانوية )في حالة ع����دم إصابة الغدد اللعابية بالمرض، إنما 

تعود اإلصابة إلى عوامل خارجية أخرى أدت إلى حدوث ذلك.  (
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أسباب جفاف الفم األولية:
أم�راض  لوج�ود  إلش�عاع  التع�رّض   -

رسطانية يف منطقة الرأس أو الرقبة.
- أمراض جهازية تؤثر يف الغدد اللعابية 

كظاهرة شوغرين وظاهرة سسكا.
- خم�ج الغ�دد اللعابي�ة ويس�بب ه�ذا 
جفاف الفم فيما إذا أصيبت معظم الغدد 

اللعابية.
- ح�االت إزالة الغ�دد اللعابية جراحياً و 
يحدث ذلك نادراً بس�بب ندرة استئصال 

الغدد اللعابية الرئيسة املتعدد.
- نقص ش�ديد بالتغذية كنقص فيتامني 
A ويس�بب هذا النقص تغريات تبدلية يف 
جبلة الغدد اللعابية مما يؤدي إىل عجز يف 

وظيفتها وذلك من النادر حدوثه. 

أسباب جفاف الفم الثانوية:
- ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية.

- فقدان س�وائل الجس�م بس�بب النزف 
والتعرق الشديد واإلسهال واإلقياء.

- ح�االت مرض الس�كري ال�ذي لم يتم 
عالجه أو مرض السكري الخفي.

- استخدام بعض أنواع  األدوية التي تعّد 
من األسباب األكثر شيوعاً لحاالت جفاف 

الفم، مثال ذلك:
- األدوية املضادة لالكتئاب وعىل األخص 
 tricyclic antidepressants and

.monoamine oxides inhibitors
- املهدئات.

short-: األدوي�ة املضادة للقلق مث�اًل -
 acting benzodiazepines،
phenothiazine and other anti-

.psychotics
- مضادات الهيستامني.

- املدرات.
- األدوية املضادة الرتفاع ضغط الدم. 

األعراض
هناك أعراض عديدة لجفاف الفم أهمها:

- صعوب�ة تن�اول األغذي�ة الجاف�ة مثل 
البسكويت.

- صعوبة يف الكالم و البلع.
- تقرحات وألم يف بطانة الفم.

- صعوبة السيطرة عىل األطقم الصناعية 
إن كان املريض يستخدمها.

- طع�م غري مس�تحب يف الف�م و أحياناً 

جفاف الفم ليس 
مرضًا ولكنه أعراض 

ومؤشرات لحالة 
مرضية ال يدرك 

المصابون بها بأنها 
في حاجة للعالج

فق�دان حاس�ة الذوق كم�ا يع�ّد التقّدم 
بالعم�ر من األس�باب املؤدي�ة إىل نقص 
يف تدف�ق اللع�اب )جف�اف الف�م(، وقد 
يعود ذلك إىل االس�تحاالت العامة بس�بب 
الش�يخوخة، وخاصة لدى النساء اللواتي 
يف( س�ن الي�أس )الذي يك�ون كرد فعل 

ألخذ االسرتوجني.

االختالطات 
يعّد التس�وس من التعقيدات الناتجة عن 
جفاف الفم، لذا ينصح املريض بالحد من 
تناول الحلويات وباس�تخدام هالم فلور 
الصوديوم أو س�تينيس فلورايد للحد من 

رسعة انتشار التسوس 

يصاح�ب جف�اف الف�م أحيان�اً ظه�ور 
الفطريات – الكانديدا –  ويف هذه الحالة 
ينص�ح املري�ض ب�أال يس�تخدم الطقم 
الصناعي – إن كان يس�تخدمه – ويدعه 
خارج الفم أثناء الليل، ويحفظه يف محلول 
صوديوم هايبوكلورايت أو كلورهسدين.

مض�ادات  باس�تخدام  ينص�ح  وكذل�ك 
الفطري�ات كماكون�ازول ج�ل أو مرهم 
النايس�تاتني وذل�ك بط�الء أي م�ن هذه 
املض�ادات – األس�طح الداخلي�ة لألطقم 

قبل وضعها بالفم. 

العالج
لع�الج هذه الحالة يج�ب أوالً البحث عن 
السبب األسايس، ثّم النظر يف كيفية تجنب 
هذه املس�ببات كتجن�ب األدوية املذكورة 
س�ابقاً والتدخ�ني والكح�ول واألطعم�ة 
املري�ض  ينص�ح  أن  ويج�ب  الجاف�ة، 

باستخدام املحفزات اللعابية مثل:
 Sugar-free العلكة الخالية من السكر -

chewing gum
- استخدام األدوية التي تحفز اللعاب

- اإلكثار من رشب املاء
املتوف�رة  اللع�اب  بدائ�ل  اس�تخدام   -
والت�ي  االورث�ان  بالصيدلي�ات كلع�اب 

تحتوي عىل مادة الفلورايد 
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عالج األسنان المنطمرة في تقويم األسنان

الدكتور محمد أزهر إبراهيم الخرسه
دكتوراه و ا�ست�ساري تقومي الأ�سنان

تشكل األسنان المنطمرة عائقًا لدى مراجعي عيادات طب األسنان إذ تحتاج إلى 
تدابي���ر خاصة ف���ي بعض األحوال، كما ق���د تحتاج إلى خطة ع���اج متكاملة من أجل 
س���حبها تقويمي���ًا إذا كان ذلك ممكن���ًا. أو قد يضطر الطبيب أحيان���ًا إلى قلعها إذا 
كانت أسنانًا شاذة أو ال يمكن سحبها أو إذا كان العاج التقويمي غير ممكن وكان 

يخشى على األسنان المجاورة من السن المنطمر. 
هناك حاالت أيضًا قد يجد الطبيب نفسه مضطرًا إلى إهمال السن المنطمر واالكتفاء بمراقبته )كل ستة 
أش���هر أو س���نة( إذا كان س���حبه غير ممكن، أو إذا كانت عملية قلع هذا الس���ن ذات ضرر كبير على األسنان أو 

البنى التشريحية المجاورة بينما بقاء هذا السن المنطمر ال يسبب أية أعراض. 
غير أن اتخاذ أي قرار بسحب السن المنطمر أو قلعه أو إهماله يجب أن يتّم بناًء على خطة عاجية متكاملة 
يت���ّم فيها دراس���ة وضع الس���ن بن���اًء على األش���عة البانورامية و اإلطباقية و األش���عة حول الذروية، أو األش���عة 
الطبقية المحورية أحيانًا. و خاصة القول ال توجد خطة واحدة أو »ترياق« أو وصفة جاهزة لجميع حاالت االنطمار 
الس���ني، له���ذا يجب على الممارس دراس���ة كّل حالة على حدة و اتخ���اذ القرار بناًء على الظ���روف والمعطيات 

الفردية المتعلقة بكّل حالة لوحدها.
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الكلمات األساسية:
 Impacted املنطم�رة  األس�نان 

التقويم�ي  التبزي�غ  أو  الس�حب   ،Teeth

القل�ع   ،Orthodontic Eruption

الذروي�ة  ح�ول  األش�عة   ،Extraction

 .Periapical Radiographies

المناقشة و الطرق
 و الوسائل:

هناك ثالثة احتماالت للتعامل مع األس�نان 

املنطمرة من وجهة نظر تقويمية و هي

1- التبزي�غ أو الس�حب التقويمي للس�ن 

املنطمرة.

2-قلع السن املنطمرة.

3-اهمال هذه الس�ن املنطمرة و مراقبتها 

عىل ف�رات زمنية للتأكد م�ن بقائها دون 

أعراض.

علم�اً أن هن�اك احتم�االت تعام�ل أخرى 

ممكن�ة أو موج�ودة يف النص�وص الطبية 

مثل قلع و إعادة زراعة الس�ن املنطمرة أو 

اس�تخراج الخاليا الجذعية منه�ا. غري أن 

هذه املقالة ال تدخ�ل يف هذه األبحاث التي 

يمكن االطالع عليه�ا يف تخصصات أخرى 

أو يف مقاالت طبية أخرى. 

1- التبزي�غ أو الس�حب التقويمي للس�ن 

 Orthodontic Eruption of:املنطم�رة

Impacted tooth

تهدف ه�ذه العملي�ة إىل تهيئة مس�افة 

مناسبة للس�ن املنطمرة و من ثم سحب 

هذه السن لتأخذ مكانها الصحيح ضمن 

القوس السنية. و لهذه العملية وسائل و 

ط�رق مختلفة من حيث ش�كل الجراحة 

املطلوبة لسحب السن حيث تقسم أحياناً 

إىل نوعني هما السحب التقويمي املفتوح 

أو املغل�ق. و س�وف ترشح ه�ذه املقالة 

النوع�ني املذكوري�ن م�ع أمثل�ة عن كل 

منهما.

التقويم�ي  الس�حب  أو  التبزي�غ  أ- 

Open Orthodontic Eruption:املفتوح

تهدف هذه الطريقة إىل الوصول إىل السن 

املنطمر عرب نافذة ضمن األنس�جة الرخوة 

التي تغطي السن املنطمرة )الشكل 1(, ثم 

يتم سحب هذه السن املنطمرة تقويمياً بعد 

تهيئة املس�افة املناس�بة لها )الشكل 2(.و 

يتم قلع األسنان 
المنطمرة إذا كانت 

شاذة أو ال تتوفر لها 
مسافة كافية أو لدى 

صعوبة أو استحالة 
جرها تقويميًا

تأخذ الس�ن مكانه�ا الصحيح بع�د الجر 

التقويم�ي بن�اًء عىل خطة ع�الج متكاملة 

)الش�كل 3(.

التقويم�ي  الس�حب  أو  التبزي�غ  ب- 

Closed Orthodontic Eruption:املغلق

ال يختل�ف الس�حب املغل�ق إال يف ش�كل 

و طريق�ة العم�ل الجراح�ي، حي�ث يتم 

الوصول إىل السن املنطمرة جراحياً ثم يتم 

كش�فها ووضع وسائل السحب التقويمي 

ثم يت�م إغالق مكان الرشيح�ة الجراحية 

Surgical Flap، غ�ري أن مراح�ل الج�ر 

التقويمي تبقى نف�س مراحل التبزيغ أو 

الس�حب التقويمي املفتوح بع�د املرحلة 

الجراحية )األشكال  4 ، 5 ، 6(. 

الشكل 1 طريقة الوصول إىل السن املنطمرة

الشكل 2 بدء الجر التقويمي للسن املنطمرة بعد تهيئة املسافة الكافية
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علماً أن املمارس قد يجد نفس�ه مضطراً يف 

بعض األحيان أن يقرر قلع السن املنطمرة 

و هنا يربز النوع الثاني يف طريقة التعامل 

مع األسنان املنطمرة.

 Extraction of :2- قلع األسنان املنطمرة

Impacted Teeth

يتم قلع األسنان املنطمرة إذا كانت شاذة أو 

ال تتوفر لها مس�افة كافية أو لدى صعوبة 

أو استحالة جرها تقويمياً.

علماً أن املمارس قد يجد نفسه مضطراً أن 

يهمل وجود سن منطمرة يف بعض الحاالت 

إذا كانت بدون أعراض و هنا يربز الش�كل 

الثال�ث م�ن أش�كال التعامل مع األس�نان 

املنطمرة.

3-اهمال هذه الس�ن املنطمرة و مراقبتها 

عىل ف�رات زمنية للتأكد م�ن بقائها دون 

أعراض:

ق�د تكون الس�ن املنطم�رة موجودة يف 

أماك�ن ال تؤث�ر س�لباً  ع�ىل املجاورات 

الترشيحي�ة و ق�د يكون اس�تخراجها 

جراحياً أو محاولة جرها تقويمياً مدمراً 

أو مؤذياً لألسنان املجاورة أو لألنسجة 

املجاورة، و يف ه�ذه الحالة قد »يهمل« 

الطبي�ب هذه الس�ن املنطم�رة عىل أن 

يخرب املري�ض)ة( بحالته و أن يخضع 

املريض)ة( للمراقبة الدورية كل س�تة 

أشهر أو كل سنة.

الخالصة:
تحت�اج األس�نان املنطم�رة إىل دراس�ة 

معمق�ة للحالة و دراس�ة وضع املريض 

بش�كل كامل و ذلك للوصول إىل الخطة 

العالجية األفضل. علم�اً أنه يتوجب عىل 

الطبيب أن يفكر و يدرس كل حالة س�ن 

أو أس�نان منطمرة كحالة مستقلة و أن 

يفك�ر يف كل االحتماالت و أن يبحث عما 

يالئم وض�ع كل مريض بش�كل منفرد. 

ألنه ال توجد وصفة جاهزة لكل األس�نان 

املنطمرة. 

الشكل 3 الناب العلوي املنطمر بعد أخذه مكانه الصحيح ضمن القوس السنية

شكل 4 الكشف الجراحي للسن املنطمرة

Orthodontic Attachments شكل 5 إغالق الرشيحة الجراحية بعد وضع عنارص السحب التقويمي
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قصة أمراض اللثة
عامر السيد سليمان األتاسي

بورد اأمريكي يف علوم اللثة 

لطالما استمتعت بكتب ويل ديورانت »قصة الحضارة« و »قصة الفلسفة« و كثيرًا ما تساءلت لماذا 
ال نقوم نحن األطباء بتحرير كتب مماثلة تس���رد تاريخ علومنا و تطور حرفتنا بش���كل ش���يق يدفع عن 
الق���ارئ الملل و الس���أم؟ ه���ذه المقالة محاولة للوق���وف على لحظات تاريخية مهم���ة في علوم أمراض 
اللثة, ثّم س���رد لتطور طرق العاج المختلفة مع ذكر األش���خاص الذين أْثَروا هذا العلم و تركوا بصمات 

واضحة فيه.  
 .Riggs disease مرض اللثة مرض ريغز

ع�ارض ريغز بش�دة عملية قطع اللث�ة التي كان 
يتبعه�ا البعض وذل�ك بإجراء قط�ع يف اللثة عند 
مس�توى العظ�م ث�ّم تقلي�ح الج�ذور و تجريف 
قمة العظم الس�نخي »امللوث« بواس�طة السنابل. 
  Solomon Robicsek يعّد س�لومون روبيتس�ك
1845(-1928(  و ه�و يهودي ع�اش و عمل يف 

فيينا أحد رواد هذه الطريقة  
يف نهاي�ة الق�رن التاس�ع ع�رش عّدل ولي�ام ينغر 
يف   Riggs ريغ�ز  طريق�ة   William Younger
التقليح و تسوية الجذور بحيث أصبحت أكثر لطفاً 
دون الوص�ول إىل العظم, و قام بتصميم مجموعة 
 Robert Good أدوات م�ع تلمي�ذه روب�رت ُغ�د
Younger- س�ميت مجموعة األدوات هذه باس�م

Good و ظل�ت ه�ذه األدوات األكث�ر ش�هرة و 
اس�تخداماً إىل ما بعد الح�رب العاملي�ة الثانية, و 
م�ا تزال أداة YG 7-8 مس�تخدمة من قبل الكثري 
حتى  اليوم. كان َينغر سابقاً لعرصه وطرح كثرياً 
من األف�كار و املفهومات قب�ل أن يتبناها البعض 
بع�رشات الس�نني.   تح�دث عن إع�ادة االلتصاق 
reattachment  بني اللثة والس�ن يف ذلك الحني, 
و ناق�ش فكرة ع�زل النس�يج البرشي ع�ن بقية 
األنس�جة للحص�ول ع�ىل التحام أفض�ل و يمكن 
اعتبار هذه األفكار بذور لتقنية األغش�ية املوجهة 
للعظ�م Guided Tissue Regeneration الت�ي 

ستظهر بعد ثمانني عاماً تقريباً. 
 أداة م�ن تصمي�م Younger & Good  و هي ما 

تزال مستعملة حتى اليوم.
مع نهاية القرن التاس�ع عرش اس�تقلت مهنة طب 
األس�نان عن الطب البرشي يف أمريكا و أصبح لها 
كليات خاصة بها, و بتأثري ريغز ترسخت فكرة أّن 
مرض اللث�ة هو مرض موضعي.  بينما  بقي طب 
األس�نان يف أوروبا ملحق�اً بالطب البرشي, و بقي 
التعامل م�ع مرض اللثة كتظاه�ر ملرض جهازي 

خالل ه�ذا الق�رن –خصوصاً يف النص�ف الثاني 
من�ه- إىل أملاني�ا   (بروس�يا( و الوالي�ات املتحدة 

خصوصاً يف مجال  التقنيات و العالج الرسيري.
اس�ُتخدم مصطل�ح pyorrhea alveolaris ألول 
مرة ع�ام 1823 و ما تزال ه�ذه الكلمة )بيوريا( 
مس�تخدمة إىل الي�وم عن�د بعض العوام املس�نني 
املثقفني يف بعض البالد العربية كلبنان مثالً.  ظلت 
النظ�رة العامة إىل هذا املرض خصوصاً يف النصف 
األول من هذا القرن عىل أنه مرض مرتبط بأمراض 

عامة.
كان معظ�م مم�اريس ع�الج أم�راض اللثة خالل 
ه�ذا القرن م�ن األطباء البرشيني الذي�ن تدربوا و 
تمرس�وا يف هذا املج�ال عىل يد ممارس�ني آخرين 
ذوي خ�ربة, و لعل أبرز هؤالء كان األمريكي جون 
ريغ�ز John Riggs ال�ذي درس وع�اش يف والية 
كونيتيك�ت األمريكية. يعّد ريغ�ز أول طبيب ينذر 
نفس�ه له�ذا االختص�اص, و كان أول من وصف 
مراحل مرض ما حول األس�نان بش�كل ال يختلف 
كث�رياً عما نعرفه اليوم. يف ذلك الوقت كانت معظم 
املراج�ع  تعد م�رض اللثة مرضاً عام�اً وراثياً مع 
النظ�ر إىل العوامل املوضعي�ة –كالقلح-  عىل أنها 
عوامل ثانوي�ة. و لكن ريغز الحظ أن التهاب اللثة 
يزول بقلع األس�نان املصابة مما يعني أن املشكلة 
موضعية, و ال بّد أن ُتعالج بإزالة كّل ما عىل سطح 
الجذر من ترسبات, لذلك عكف عىل معالجة املرض 
بتقليح األس�نان و تسوية الجذور تحت اللثة حتى 
مس�توى العظم. و يذكر الكات�ب األمريكي مارك 
توي�ن Marc Tawain أن ريغ�ز ق�ام بتجري�ف 
أس�نانه خالل جلس�تني مدة األوىل تسع ساعات و 
الثانية خمس س�اعات!! و كان�ت نتائج معالجات 
ريغز ممتازة حت�ى يف الحاالت الصعبة. تّم اعتماد 
طريقة ريغز يف العالج من قبل كثري من املمارسني 
و الهيئات الطبية و يمكن اعتباره أعظم ش�خص 
مارس ه�ذا العلم إىل درج�ة أن البعض أطلق عىل 

يعّد مرض اللثة كما يسميه العوام أو مرض التهاب 
ماحول األس�نان أحد أقدم األم�راض التي عرفتها 
البرشية و لعله املرض األكثر انتشاراً يف املومياءات 
املرصية املحنطة بل لربما س�بق هذا املرض نخور 
األس�نان التي تحتاج إىل أطعمة س�كرية و نشوية 
لم يعرفها اإلنسان يف بداياته األوىل. و قد عثرعلماء 
آث�ار يف مدينة صي�دا يف لبنان عىل فك برشي يعود 
للق�رن الخامس قبل امليالد . تّم ربط أس�نان الفك 
بأسالك ذهبية لتثبيتها و ذلك بسبب تراجع العظم 
حول هذه األسنان نتيجة إصابتها   بمرض التهاب 

periodontal disease  ماحول األسنان
جهد األطباء و العلماء منذ أقدم األزمان يف تفس�ري 
س�بب هذا املرض و معالجته بطرق عدة، و لطاملا 
اعتربوه تظاهراً ألمراض عامة أكثر من كونه مرضاً 
موضعياً. ولع�ل الطريقة التي وصفها العالم الفذ 
أبو القاس�م الزهرواي  )936-1013( يف معالجة 
ه�ذا امل�رض بالتقلي�ح و كش�ط جذور األس�نان 
Scaling/root planing باس�تخدام أدوات م�ن 

تصميمه أقرب هذه الطرق ملعالجاتنا العرصية. 
خالل عرص النهضة Renaissance انتقلت شعلة 
العلم إىل أوروبا، و قام أكثر من عالم بنرش وصف 
و تحليل و طرق عالج ألمراض اللثة ولكن النظرة 
العام�ة للم�رض ظلت عىل أن�ه تظاه�ٌر ألمراض 
جهازي�ة عامة واضطرابات غذائي�ة وهرمونية, و 
يمكن تفس�ري ذلك بأن بعض أمراض سوء التغذية 
العام�ة كم�رض اإلس�قربوط  Scurvy   تراف�ق 
بأعراض لثوية حادة، و كذلك األمر بالنسبة ملرض 
التهاب اللثة التقرحي الحاد الذي ينش�ط يف حاالت 
نق�ص املناع�ة و تدّن�ي الحال�ة الصحي�ة العامة 

للمريض. 

 القرن التاسع عشر:
بعد أن تصدرت فرنسا و انكلرا علوم أمراض الفم 
لفرة طويلة من الزمن  انتقلت ريادة طب األسنان 
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مقاالت

ع�ام.  اعترب هؤالء أّن امل�رض ال يبدأ يف اللثة و إنما 
يف األنس�جة املجاورة لها ثّم ينتقل إليها كتحصيل 

حاصل. 
 القرن العشرون:

خالل الثلث األخري من القرن التاس�ع عرش حدثت 
عدة اكتشافات علمية دفعت بمسار العلوم الطبية 
و معالجاته�ا قدم�اً, و لم تظهر آثاره�ا اإليجابية 
حتى بداي�ة القرن العرشين. كان أولها اكتش�اف 
التخدي�ر الع�ام ث�ّم التخدير املوضع�ي و تطوير 
م�ادة التخدي�ر الربوك�ني Procaine    يف ع�ام 
1905  . ثان�ي ه�ذه االكتش�افات كان اكتش�اف 
النظري�ة الجرثومية عىل يد باس�تور  Pasteur و 
 Robert .  م�ن ثّم تطويرها عىل يد روب�رت كوخ
Koch. أم�ا االكتش�اف الثال�ث  ف�كان اكتش�اف 
األش�عة الس�ينية يف عام 1895. أخرياً أدى التقدم 
يف اس�تخدام املجهر الضوئي إىل كشف الكثري من 
خفايا مرض ما حول األسنان, و أدرجت البكترييا 
ضمن األس�باب الرئيس�ة لهذا  امل�رض ،ووضعت 
 nonspecific فرضية اللويح�ة الجرثومية العامة
plaque hypothesis ، و الت�ي تقول بأن املرض 

تسببه مجموعة معقدة من الجراثيم.
رغ�م ه�ذا التقدم العلم�ي ظل هناك انقس�ام بني 
العلم�اء حول طبيعة مرض ما حول األس�نان بني 
م�ن اعتربه مرض »موضعي » و من اعتربه مرضاً 
عاماً.  حاول آرثر مرييت Arthur Merrit  يف عام 
1920 أن يجمع بني النظريتني باعتبار أّن العوامل 
املوضعية هي عوامل أولية و أّن العوامل الجهازية 

هي عوامل ثانوية. 
رسيريا ظل�ت املعالج�ة املحافظة غ�ري الجراحية 
خالل النصف األول من هذا القرن هي السائدة بني 
القسم األكرب من املمارسني, و بقيت أدوات التقليح 
املصممة من قبل Younger-Good   شائعة حتى 
ع�ام 1950. لم تكن ه�ذه األدوات ه�ي الوحيدة 
  Clayton Gracey حي�ث ق�ام كليت�ون غري�ي
من ميش�يغان خالل الثالثينات بتصميم مجموعة 
م�ن أدوات التقليح curettes  يس�تخدمها معظم 
املمارس�ني الي�وم. و خ�الل هذه الف�رة برز عدد 
من أطب�اء املعالجة املحافظ�ة يف الواليات املتحدة 
 Isidor و يمك�ن اعتب�ار ايزي�دور هريش�فيلد ،

Hirschfield أشهرهم. 
 أح�د أدوات التقليح من تصميم غريي و التي ما 

زال معظم املمارسني اليوم يستخدمونها
خالل الفرة ما بني 1910 و 1920 وصف أكثر من 
شخص طرقا جراحية متشابهة للتجريف املفتوح 
ثم تنازعوا فيما بينهم عمن له قصب السبق يف هذا 
امليدان. أشهر هؤالء ويدمان Widman السويدي و 
نيومان Neumann  األملاني الرشقي و سيزنسكي 
Cieszinski  البولوني. تتميز طريقة ويدمان بأن 
الش�ق حول أعناق األس�نان ال يكون داخل امليزاب 

اللثوي و إنما عىل بعد 1 مم منه مما يس�مح بإزالة 
جزء من النس�يج البرشي للجيب. يتبع ذلك شقان 
عموديان ثّم تس�لخ الرشيحة بواسطة املرشط, ثّم 
يصار إىل إزالة القلح واألنس�جة الحبيبية و تشذب 
ح�واف العظم و ت�دور للحصول ع�ىل طبوغرافيا 
للعظ�م متجانس�ة ترشيحياً.  بعد ذل�ك تّم اقراح 
أكث�ر من تطوي�ر و تعديل لهذه الط�رق من قبل 
كريكالن�د Kirkland 1932 و كري�ن و كاب�الن 
Crane & Kaplan ع�ام 1934 و له�ؤالء أدوات 

خاصة مشهورة بأسمائهم. 
تال ذلك انقسام يف عالم أطباء اللثة إىل فسطاطني: 
األول ينادي باملعالجة املحافظة )تقليح و تجريف 
Scaling/root planing( و اآلخر يدعو إىل العالج 
الجراحي, و هؤالء بدورهم انقسموا إىل مدرستني: 
أنص�ار قطع اللث�ة و أنصار الرشيح�ة للتجريف 
املفتوح )open flap debridement(, ولس�وف 
تن�رصم عقود عدة قبل أن تتبلور اس�تطبابات كل 

من هذه املعالجات بشكل واضح.

مرض اللثة أحد أقدم 
األمراض التي عرفتها 

البشرية ،وهو 
األكثر انتشارًا في 

المومياءات المصرية 
المحنطة

 اس�تمر ع�الج قط�ع اللث�ة  كأكث�ر ه�ذه الطرق 
اس�تخداماً, و خ�الل األربعينات ت�ّم تلطيف هذه 
الجراحة و توقف املمارس�ون ع�ن تجريف حافة 
العظم الس�نخي الذي كانوا يعتربونه ملوثاً بعدما 
أثب�ت العالم الف�ذ كرونفيل�د Kronfeld  أن هذا 

العظم غري موبوء بالجراثيم.  
بني الحربني العامليتني, أّدت  الدراس�ات النسيجية 
و الترشيحي�ة املرضي�ة ألم�راض اللث�ة التي قام 
بها مجموع�ة من العلماء اليه�ود يف مدينتي فيينا 
و برل�ني إىل معرف�ة أعمق لطبيعة ه�ذا املرض و 
إىل ح�دوث تق�دم هائ�ل يف فهم آليت�ه اإلمراضية. 
عندما اندلعت الحرب العاملية الثانية هاجر معظم 
هؤالء العلم�اء مثل غوتلي�ب  Gottlieb و أوربان 
Orban  إىل الوالي�ات املتحدة األمريكية و أس�هموا 
بش�كل كبري دفع عجلة هذا االختصاص و تأصيله 
و تحري�ر علومه األساس�ية, إىل أن تّم االعراف به 
كاختصاص مستقل يف عام 1947 من قبل جمعية 

أطباء األسنان األمريكية.  

بعد الحرب العالمية الثانية:
خ�الل الخمس�ينات كان�ت عملي�ة قط�ع اللث�ة 
Gingivectomy ه�ي األكث�ر ش�يوعاً, و خ�الل 
الستينات بدأ العالج الجراحي للثة ينترش بني عدد 
أكرب من املمارسني عن طريق رفع رشيحة و إجراء 
تجريف مفتوح لألنسجة امللتهبة و لسطح الجذر, 
و كان هناك مدرس�تان إحداهما محافظة تقترص 
ع�ىل التجريف دون إزالة أي عظم داعم لألس�نان 
و يع�د رامف�ورد Sig Ramfjord م�ن جامع�ة 
ميش�يغان أحد أقطاب هذه املدرسة, و قد أدركته 
يف آخر أيامه و قد جاوز التس�عني و كان يقول: » 
يجب أن يوضع يف الس�جن كل من يزيل عظما من 

أداة من تصميم Younger & Good  و هي ما تزال مستعملة حتى اليوم

أحد أدوات التقليح من تصميم غرييس و التي ما زال معظم املمارسني اليوم يستخدمونها
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حول األس�نان!«. أما املدرسة األخرى فقد اعتمدت 
عىل إج�راء تش�ذيب و إزالة لبع�ض العظم حول 
األس�نان Osteoplasty بحيث يكون شكل العظم 
متجانس�اً و موازياً لتقوس�ات اللث�ة و الحليمات 
اللثوي�ة. و يعت�رب ش�لوغر Saul Shluger  م�ن 
 John Prichard جامعة سياتل وجون بريتشارد
و أوش�نباين  Oschenbein  رواد هذه املدرس�ة 
و لكّل منهم أدوات جراحية مش�هورة بأس�مائهم 
)مربد ش�لوغر و إزميل أوشنبني و رافعة سمحاق 

بريتشارد. 
خ�الل الس�بعينات ب�دأت مرحل�ة جدي�دة هامة 
للع�الج الجراحي و هي مرحلة الجراحة الرميمية 
طع�وم  باس�تخدام    Regenerative surgery
عظمية ملحاولة ترمي�م ما ضاع من العظم املحيط 
 Robert ش�لهورن  روب�رت  كان  و  باألس�نان 
Schallhorn. من كول�ورادو أحد رواد هذا الفن. 
  autogenous يف البداية اس�ُتخدم العظم الذات�ي
من نفس املريض, ثم تّم اس�تخدام طعوم عظمية 
 Freezed dried bone برشية مجمدة  و مجففة
و عظام حيواني�ة. كانت نتائج الجراحة الرميمية 
متفاوتة بني املمارس�ني و لكنها كانت بش�كل عام 
مب�رشة بإمكانية ترميم العظ�م الضائع خصوصاً 

عند اختيار الحالة املناسبة.
يف منتصف الثمانينات حدث اخراق شيق وهام يف 
مجال املعالجة الرميمية باكتشاف األغشية املوجهة 
 .Guided tissue membrane لنم�و األنس�جة 
رغ�م أّن فك�رة عزل طبق�ة البرشة ع�ن الجرح و 
من�ع خالياه�ا الرسيع�ة التكاث�ر من غ�زو مكان 
الرمي�م العظمي قديمة  إال إن تطوير هذه الفكرة 
باس�تخدام أغشية شبه عازلة يعود الفضل فيه إىل 
الفريق السويدي بقيادة Jan Lindhe  يف جامعة 
غوتن�ربغ. ال ب�ّد هنا م�ن التنويه إىل أن املدرس�ة 
االس�كندنافية التي ينتمي إليها هذا الفريق تفضل 
الع�الج املحافظ بالتقليح و املض�ادات الجرثومية 
ملعظ�م الحاالت و يتّم عالج بعض الحاالت جراحياً 

عند وجود االستطباب لذلك. 
خالل الس�نوات األخرية, بدأ األطب�اء يولون عناية 
خاصة لس�طح الجذر بعد تقليحه و ذلك بتطبيق 
م�واد خاصة يعتقد أنها تحض عىل تش�كل املالط 
و التح�ام النس�يج الضام به بعد إع�ادة الرشيحة 
إىل مكانه�ا. من هذه املواد نذكر: بروتينات القالب 
املينائ�ي Enamel Matrix Proteins,  و عوامل 

 Growth factors .النمو
خ�الل الس�نوات األخرية ب�دأ اس�تخدام الليزر يف 
معالج�ات أم�راض اللث�ة و قد أظه�رت مجموعة 
اإلربيوم Erbium من الليزر مثل Er:YAG نتائج 
مب�رّشة. و يك�ون اس�تخدامها ع�ادة بع�د إجراء 
التقلي�ح بتمري�ر رؤوس الل�ريز ضم�ن الجي�وب 

اللثوي�ة حيث يعتقد أنها تقت�ل البقايا الجرثومية 
و تزيل األنس�جة امللتهبة من باط�ن الجيب. ال بد 
م�ن التمييز هنا بني اس�تخدام الليزر للتداخل عىل 
اللث�ة كقطعه�ا و تصنيعه�ا Gingivoplasty و 
التي يمكن إجراؤها بأنواع عديدة من الليزر و بني 
معالج�ة التهاب ما حول األس�نان الذي يحتاج إىل 

أنواع خاصة من الليزر. 

العالج الدوائي:
م�ع أن العام�ل الجرثومي يلعب دور أساس�ياً يف 
أم�راض اللثة , قدم�ت املض�ادات الحيوية نتائج 
إيجابي�ة مح�دودة  يف معالجة ه�ذا املرض و ذلك 
ألن العالق�ة الجرثومية-النس�يجية يف هذا املرض 
ذات طبيع�ة خاصة تختلف عن معظ�م اإلنتانات 
التقليدية، باإلضافة إىل أن معظم التخريب العظمي 
و النسيجي ينجم عن أنزيمات ذاتية و ليس بشكل 

جرثومي مبارش.  
يف عام 1968 تبني أن أحد املضادات الحيوية وهو 

بانطراحه  Tetracycline يتمي�ز  التراس�ايكلني 
يف الس�ائل اللث�وي مما أعط�اه أهمي�ة خاصة يف 
املعالج�ات اللثوي�ة. ظه�ر خالل العرشين س�نة 
األخ�رية م�ا يّس�مى باألدوي�ة املض�ادة للجراثيم 
 Controlled release local ًاملطبق�ة موضعي�ا
delivery antimicrobials و ه�ي عب�ارة ع�ن 
ألياف أو كبس�والت أو حبيبات مرشبة باملضادات 
الجرثومي�ة يتّم دكها يف الجي�وب املصابة لتتحرر 
ه�ذه املضادات خ�الل أيام بش�كل منتظ�م. ُيعّد 
ماكس غودس�ن Max Goodson يف بوسطن رائد 

هذا التقنية. 
   يت�ّم حقن املضاد الحيوي املحمل عىل حبيبات يف 

الجيب املصاب بعد التقليح
هن�اك دواء آخر من عائلة التراس�ايكلينات و هو 
الدوك�ي س�ايكلني تب�ني أن ل�ه خاصي�ة تثبيط 
األنزيمات املخربة لألنس�جة و ت�ّم اعتماده كدواء 
 Host modulation drug معدل لفعل املضي�ف
حيث يتّم إعطاؤه بجرعات بسيطة لفرات مديدة. 

خاتمة: 
م�ا يزال عل�م أم�راض اللث�ة و ما يتعل�ق به من 
معالج�ات علماً مهمالً يف كث�ري من دول العالم , و 
خالل س�نوات دراسة طب األس�نان ال ُيعطى هذا 
العل�م حقه و يكتنفه كثري م�ن التعقيد والغموض 
مما ي�ؤدي إىل نفور معظم الطالب منه فيحجمون 
ع�ن تطوير مهاراته�م و معلوماتهم يف هذا املجال  
و ينعك�س ذلك س�لباً عىل واقع املهن�ة . و إنه ملن 
املعي�ب أن ينعق�د الع�ام القادم املؤتمر الس�نوي 
املئوي لألكاديمية األمريكية لعلوم أمراض اللثة يف 
الوقت الذي ما يزال فيه هذا االختصاص مهمشاً يف 

كثري من دول العالم. 

في القرن التاسع  
كان األمريكي جون 

ريغز أول طبيب ينذر 
نفسه الختصاص 

أمراض اللثة

يتم حقن املضاد الحيوي املحمل عىل حبيبات يف الجيب املصاب بعد التقليح
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تاريخ طب األسنان عبر العصور
الدكتورة مها بنت علي المحيا

ا�صت�صارية ورئي�صة �صعبة طب اأمرا�ض الفم و عيادات االأ�صنان لذوي االحتياجات اخلا�صة
ق�صم االأ�صنان / مدينة االأمري �صلطان الع�صكرية الطبية يف الريا�ض

منذ أن نشأت البشرية وجدت األسنان لكي تقوم بوظائفها المتعددة ومنها التجميلية والوظيفية 
والنطق وغيرها من الوظائف، وتطور علم طب األس���نان بالتزامن مع تطور البش���رية . ويظن البعض 
أن ط���ب األس���نان يعد من المهن الحديثة, غير أن الوثائق التي اكتش���فت أخيرًا ت���دّل على أّن القدماء 
قد مارسوا فن صناعة األسنان و كانوا يستبدلون األسنان الطبيعية بأسنان اصطناعية. وعلى الرغم 
من أن مشكالت األسنان ظهرت منذ ذلك الوقت, إلّا أنها  كانت مختلفة نوعًا ما عن زمننا الحالي نظرًا 
الختالف نمط وطبيعة المعيش���ة. فمن مالحظة بقايا جماجم األحافير القديمة وجد أّن معدل تسوس 

األسنان كان منخفضًا جدًا مقارنة باإلنسان الحديث.

وذل�ك عائد إىل اخت�اف طبيعة الغ�ذاء, حيث إن 
الغذاء كان يعتمد عىل العنارص األساسية والحبوب 
الكاملة كما كان ش�به خاٍل من السكريات املركبة. 
إال أن فح�ص األس�نان أظه�ر مع�دالت أع�ىل من 
الك�ر والت�آكل نظراً الحت�واء الطع�ام عىل مواد 
صلبة أكثر واس�تخدام األسنان يف القتال وإمساك 
األدوات وقط�ع الحب�ال وغريها.م�ن جه�ة أخرى 
كان الناس يس�عون إىل التخلص من آالم األس�نان 
باس�تخدام وصفات خرافية ووس�ائل غريبة فقد 

كانوا يطوقون أعناقهم بعقود من أس�نان الكاب 
وقاي�ة من أم�راض األس�نان كما كان�وا يوصون 
بوضع قلب ثعبان أو فأرة مرة كّل ش�هر للغرض 
نفسه بل لجأوا إىل أكل براز الكاب و البق امللفوف 
بأوراق الخبازى ليعالجوا به أسنانهم أو مسحوق 
عظ�ام ال�كاب املجموعة م�ن املقاب�ر وبقي األمر 
كذلك حتى ظهوراإلس�ام الذي قاوم مجموعة من  
أبش�ع الخرافات و الهلوس�ات  التي كان مجموعه 
من البرش يمارس�ونها عىل أسنان الناس من خال 

اعتق�ادات غري منطقية يف هذا املقال س�وف نلقي 
الض�وء ع�ىل تطور ط�ب األس�نان ع�ر العصور 

املختلفة إىل أن وصل إىل الشكل الحديث.

طب األسنان قبل التاريخ:
يعتقد أن بدايات طب األس�نان كمهنة مستقلة عن 
املعالجة الطبية العامة يعود إىل األلف الخامس قبل 
املياد كالس�ومريني )5000ق.م( الذين سيطرت 
الش�عوذة والسحر عىل أس�لوب املعالجة لديهم. و 
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يعود االعتقاد إىل أقدم وثيقة تتعلق باألس�نان  بأن 
ال�دود هو الس�بب يف تس�وس األس�نان ،كما وجد 
نفس االعتقاد يف الهن�د والصني واليابان وحتى يف 
كتابات هومر، واس�تمر االعتقاد حتى 1300 بعد 

.Guy de Chauliac املياد يف كتابات

 الفراعنة )3000ق.م(
 وصف هريودوتس املؤرخ اإلغريقي خال زيارته 
ملرص مدى التقدم الذي وصلوا إليه يف الطب. حتى 
إن كّل طبي�ب كان يخت�ص بعاج م�رض معني. 
يقول هريودوت: »كل البلد ميلء باألطباء, بعضهم 
للعني, بعضهم لألسنان, بعضهم للبطن, والبعض 
لألمراض غري الظاه�رة«.إاّل أن هريودوت لم يذكر 

تفاصيل أكثر عن أطباء وطرق عاج األسنان. 
-  و يعتق�د أّن القدم�اء اس�تخدموا الق�وس م�ع 
مثقاب ب�رأس حجري صغري لصناع�ة الثقوب يف 
األس�نان إلزالة م�ا أصابها من عط�ب. بعد الحفر 
قام األطباء بسد الثقوب بمزيج من سوائل عضوية 
ذات لزوجة عاليه ش�بيهة باإلس�فلت م�ع نباتات 
ذات خصائص تمنع نمو البكترييا.و ما تّم العثور 
عليه من أوراق الردي يوضح مدى دراية املرصيني 
بطب األس�نان.- أحد أوراق الردي هي رسالة من 
جندي يصف حال�ة زميله الذي نخ�رت »الدودة« 
أس�نانه.  وتعّد »بردية ايرس« الت�ي تعود للفرتة 
م�ا ب�ني 1550 - 1700 ق.م م�ن أه�م الرديات 
الطبي�ة التي لها عاقة بطب األس�نان, فباإلضافة 
للعديد من األمراض فقد ذكرت الردية 4 وصفات 
لع�اج تخلخ�ل األس�نان, ووصفت�ني لع�اج آالم 
األس�نان, ووصفة لعاج خراجات األسنان تتكّون 
م�ن )الكم�ون والحنظ�ل واللبّ�ان(, و4 تركيبات 
للمضمض�ة. كم�ا وجدت وصفة عاجي�ة ملعالجة 

.Scurvy االسقربوط
- تظه�ر الردي�ات أيض�اً أن أطباء األس�نان كان 
لديهم ألقاب ومراتب كاملوجودة حالياً )أخصائي, 

استشاري( وكانت تّسمى كالتايل:
* الشخص الذي يعتني باألسنان.

* الشخص الذي يعالج األسنان.
* طبيب أسنان أول.

* طبيب أسنان أول للبيت امللكي.
- عىل الرغم من وجود القليل من حاالت التس�وس 
يف املومياوات املحفوظ�ة إاّل أن أمراض اللثة كانت 
ظاه�رة بش�كل واض�ح م�ن خ�ال ت�آكل البنية 
العظمية للفك. كما لوحظ أن التسوس كان ظاهراً 
أكث�ر يف مومي�اوات أف�راد الطبقة امللكية بس�بب 
كثرة املأكوالت الس�كرية ألصح�اب املكانة العالية 
والتي لم تكن متوفرة للش�عب. وم�ع ذلك نجد يف 

الردي�ات وصف�ة تعد نوعاً من الحش�و هو عبارة 
عن خلي�ط من الطمي النوب�ي ومرهم أخرض غري 
معروف يخلطان سوياً ويوضعان داخل السن. إال 
أنه لوحظ أيضاً وجود حاالت من خرّاجات األسنان 
نتجت عن طبيعة األكل الخشن املكّون من الحبوب 
غري املطحونة جيداً مما أّدى إىل تآكل األسنان بشكل 
رسيع وموت األنس�جة اللبية )العصب( ومع كثرة 
مش�كات اللثة والتي تؤدي لتخلخل األسنان ومن 
ثّم سقوطها ظهرت الحاجة للرتكيبات التعويضية 
لتعالج نقص األسنان. ففي يناير 2003 عثر علماء 
اآلثار يف منطقة جبل الرملة بالقرب من أسوان عىل 
سن منحوت من الصدف يعتقد أنه كان مستخدماً 

يف زراعة األسنان.
 واس�تخدم املرصي�ون أيضاً األس�نان املخلوعة يف 
صناع�ة الجس�ور التعويضي�ة لألس�نان وقام�وا 

بربطها بأساك الذهب بعد غرسها يف اللثة.
باإلضاف�ة إىل ذلك فقد وجدت أحد الجماجم وفيها 
فتحت�ان دائريت�ان يف املنطقة املقابل�ة لجذر أحد 
األرضاس تّم عملها بدقة جراحية لترصيف الصديد 
املوجود يف الخراج. ه�ذا العمل تكرر يف الكثري من 
املومياوات يف الحقبة بني 2900 - 2750 ق.م. كما 
وجدت مومياء لحالة قام أطباء مرصيون بمعالجة 
مريض مصاب بكر يف الفك بحفر ثقوب يف عظم 

الفك واستخدامها يف تثبيت الفك املكسور.

القدماء مارسوا فن 
صناعة األسنان وكانوا 

يستبدلون األسنان 
الطبيعية بأخرى صناعية

الرومان واإلغريق:
ع�ىل الضف�ة املقابلة م�ن البحر املتوس�ط لم يكن 
الروم�ان أق�ل اهتماماً بأس�نانهم م�ن املرصيني. 
أبق�راط  500 ق.م. ذك�ر كل م�ن  فف�ي400 - 
وأرس�طو وسائل لتقوية األسنان, كما ذكرا ترتيب 
األسنان ومواعيد ظهورها يف الفم. وتطرقا أيضا إىل 
طرق عاج التس�وس والتهابات اللثة وطرق خلع 
األسنان باس�تخدام الكابات واس�تخدام األساك 

لتثبيت األسنان املتخلخلة وكسور الفكني.
ه�ذا وق�د وج�دت لديهم كاب�ات للخل�ع, وقاموا 
بصناع�ة أطق�م لألس�نان م�ن الع�اج والعظ�م 
والخش�ب. كما ُعرف عن االتروس�كان 700 ق.م. 
الذين سبقوا الرومان يف شمال إيطاليا أنهم صنعوا 
جس�وراً لألسنان باستخدام عظام الثريان وأساك 

الذهب لم ير التاريخ مثلها.
ووجدت وصفات منذ ذلك الوقت ملعجون استخدم 
لتنظيف األس�نان مكون م�ن العظم وقرش البيض 
وحجر الَخفان واملرّة. ووجدت كتابات عن اإلغريق 
بأنهم نصحوا باستخدام النعناع لتنظيف األسنان, 

إاّل أنه ال يوجد أي ذكر لفرشاة األسنان. 
حضارة املايا 2000 ق.م. - 900 ب.م

تعّد حضارة املايا والتي غطت مساحات كبرية من 
املكس�يك وأمريكا الوس�طى من أقدم الحضارات 
يف العال�م, حي�ث ازدهرت تقريب�اً يف 1000 ق.م. 
وبلغ�ت أوج مجدها ب�ني 300 - 900 ب.م. ظهر 
اهتمام ش�عب املايا باألس�نان يف وق�ت مبكر لكنه 
ل�م يكن بدافع صحي بل بدافع ديني وش�عائري. 
كان شعب املايا يقومون بوضع أحجار منحوتة يف 

تجاويف مصنوعة يف األسنان األمامية وهي حية.
قام ش�عب املايا باستخدام اس�طوانات مستديرة 
صغرية من النحاس يت�م تدويرها بني األصابع او 
بالقوس بعد تغطية الس�ن بمعجون مصنوع من 
ب�ودرة الكوارتز واملاء ليق�وم بعمل املادة الكاحتة 
لعم�ل ثقوب دائرية يف مينا األس�نان, ثم يتّم قص 

الحجر امللون ليناسب حجم الثقب املصنوع.
م�ن املمك�ن أن ش�عب املاي�ا اس�تخدم أنواعاً من 
األعش�اب للتخدير املوضعي قبل الحفر, وبالنسبة 
ألحجار الزينة قد اس�تخدموا أحجاراً مثل الرتكواز 
والكيش�مك وحجر الدم وحجر الحي�ة والكوارتز, 
يتم تثبيتها يف التجاويف باألسنان باستخدام مواد 
عضوية مختلفة. كانت هذه العادة منترشة لدرجة 
أنه توجد جماجم كاملة يف متحف مكسيكو سيتي 

وقد زينت أسنانها باألحجار. 

حضارات أخرى
- يف رشيع�ة حمورابي ال�ذي حكم بابل بني عامي 
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1792 - 1750 ق.م. والت�ي تع�ّد أق�دم القوانني 
املوضوعة ُذِكر قانونان ُيعاقب الفاعل فيهما بخلع 

أسنانه, كما وجدت عاجات لألسنان وأسعارها. 
اس�تخدموا  ق.م.   2700 الصيني�ني  أن  ويذك�ر 
الع�اج باس�تخدام اإلب�ر الصيني�ة لتس�كني آالم 
األسنان ووجدت لديهم وصفات ملعاجني وعاجات 
لألس�نان. كم�ا أن هن�اك أدل�ة ع�ىل أّن الصينيني 
استخدموا الحش�وات املعدنية لحشو األسنان منذ 
سنة 200 ق.م. ظهرت آثار تثبت أن الفينيقيني يف 

رشق املتوسط )لبنان( استخدموا 
أس�نان الحيوانات لتعويض األسنان املخلوعة بعد 

تثبيتها بالخيوط.

طب األسنان في اإلسالم:
ع�ىل الرغم من أن املمارس�ات الطبية غري مذكورة 
يف الق�رآن الكريم رصاح�ًة يف ما عدا بعض الفوائد 
الطبية لبعض األطعمة الطبيعية كالعسل والفوائد 
الصحي�ة لامتناع ع�ن الكحول واملواد املس�كرة, 
إاّل أن الق�رآن الكريم يوضح القواعد األساس�ية يف 
التعامل اإلنس�اني والتي تشمل تعامل الطبيب مع 

مريضه وحتى تعامل املريض مع مرضه.
أما الس�نة النبوية فقد كان واضحاً اهتمامها بمبدأ 
»الوقاية خري من العاج«. فوّضحت فوائد الصيام 
ومراقبة الطعام, والعاجات الطبيعية. كما ذكرت 
أيضاً طرق�اً ملعالجة بعض األم�راض مثل الحمى 
والصداع والته�اب الحلق والتهاب ملتحمة العني.. 
الخ. كما كانت سباقة يف الحد من العدوى والحجر 
الصح�ي وبيّنت االحتياط�ات الواجبة للتعامل مع 
املري�ض وتجنب الع�دوى يف حاالت مث�ل الجذام 

والطاعون.
ويرجع اهتمام اإلس�ام بنظافة األسنان اىل 1400 
ع�ام ابتداًء بغس�ل الف�م خمس م�رات يومياً قبل 
كل صاة وانتهاًء بالس�واك, بينما لم يبدأاالهتمام 
بنظافة األسنان يف أوروبا إاّل قبل أقل من 200 عام 
ولم يتع�رّف معظم األمريكيني ع�ىل ثقافة نظافة 
األس�نان إاّل عن�د ع�ودة جنودهم م�ن أوروبا بعد 

انتهاء الحرب العاملية الثانية 1945م.
يعدُّ الس�واك هو أول فرشاة أس�نان استخدمت يف 
التاري�خ, وقد وصفه رس�ول الله ص�ىل الله عليه 
وسلم بقوله »مطهرة للفم, مرضاة للرب« وقد نقل 
البخ�اري 14 حديثاً ذكر فيها الس�واك, بينما نقل 
مس�لم يف صحيحه 13 حديثاً. ويف دراس�ة حديثة 
 Streptococcus( البكتريي�ا ت�ّم قي�اس نس�بة 
Mutans( ع�ىل عدد م�ن املرىض بعد تقس�يمهم 
واملضمض�ة  الفرش�اة  اس�تخدمت  ملجموع�ات 
والس�واك, ظهر فيه�ا االنخفاض األكر يف نس�بة 

منطقة األهواز. 
ح�ني فتحها املس�لمون كان بها مستش�فى وكلية 
للط�ب متكاملتني ومن أبرز من درس فيها يف ذلك 

الوقت هو »الحارث بن كلدة«. 

أبرز علماء الطب في اإلسالم 
ومساهماتهم في طب األسنان:

* أب�و القاس�م الزه�راوي: ))936 - 1013م(: 
)Abulcasis(

يع�دُّ الزه�راوي املول�ود باألندل�س أح�د أعظ�م 
الجراحني بالتاريخ. فباإلضافة إىل اخرتاعه للعديد 
من األدوات الجراحية كاملرشط واملقص, فقد وضع 
أيضاً أس�س العمليات الجراحية والترشيح لدرجة 
أن بع�ض العملي�ات الت�ي كان يقوم به�ا الزالت 
تطب�ق يف الوقت الح�ايل بالكيفية الت�ي وصفها.- 
ألّ�ف الزه�راوي كتاب »الترصي�ف« الذي يحتوي 
ع�ىل 30 مجلداً خصص األخري منه�ا للحديث عن 

األسنان وأمراضها وعاجها.
يعّد الزهراوي أول جراح أس�نان يف التاريخ حيث 
وص�ف يف كتاب�ه خل�ع األس�نان وخل�ع الجذور 
املتك�رة واملدفون�ة يف اللث�ة باس�تخدام كابات 
خاصة وأدوات قام باخرتاعها بنفس�ه. وربما كان 
أول م�ن طبق نظري�ة »آخر الع�اج الخلع« ففي 
كت�اب الترصيف يقول: »ينبغي أن تعالج الرضس 
من رجعه بكّل حيلة وتتوانى عن قلعه، فليس منه 
خلف إذا قلع ألن�ه جوهر رشيف، حتى إذا لم يكن 
ب�ّد من قلعه، فينبغي إذا ع�زم العليل عىل قلعه أن 
تتثب�ت حتى يصح عندك ال�رضس الوجع، فكثرياً 
ما يخ�دع العلي�ل الوج�ع ويظن أن�ه يف الرضس 
الصحي�ح فيقلعه ث�ّم ال يذهب الوج�ع حتى يقلع 

الرضس املريض«.
كما كان أول من ربط بني تكون الجري عىل األسنان 
ومش�اكل اللثة ووصف الطريقة الصحيحة إلزالة 
الجري والتصبغات من األس�نان باس�تخدام أدوات 
اخرتعها بنفس�ه ورشح ربط األس�نان املتخلخلة, 
باإلضاف�ة إىل أنه وصف زراعة األس�نان املخلوعة 
وربطه�ا باألس�نان املج�اورة. أيض�ا كت�ب ع�ن 
استبدال األس�نان املخلوعة بأس�نان مصنوعة من 
عظم الثور.ومن إنجازاته الجراحية أنه رشح بدقة 
معالجة وطريقة اس�تئصال األكي�اس )cyst( من 
الفك. ووصف أيضاً بعض الطرق العاجية ومنها 
ع�اج الرائحة الكريهة الناتج�ة عن تناول البصل 
والثوم باس�تخدام جوزة الطي�ب والهيل والقرفة 
ومضغ أوراق الكزبرة, وكتب كذلك أنه يمكن عاج 
املش�كلة بتناول الجبن املقيل يف زي�ت الزيتون مع 

القرنفل.

البكترييا يف الحاالت التي استخدم فيها السواك.
يف مرحل�ة م�ا قب�ل اإلس�ام كان الطب عش�وائياً 
قائم�اً عىل التجربة. وكان البدو يس�تقون علومهم 
من ش�يوخ القبائل والعجائز. ومع انتشار اإلسام 
وتوسع الدولة اإلسامية تعرّف العرب عىل ثقافات 
ش�عوب أخ�رى, وانتقل�ت إليهم مص�ادر العلوم 
اإلغريقية والروماني�ة. كما أضيفت إليها علوم من 
باد فارس وباد الشام والهند والدولة البيزنطية. 

- ه�ذه العل�وم ل�م تتم فق�ط ترجمته�ا إىل اللغة 
العربي�ة ولكن ت�ّم أيضاً البحث فيه�ا وتمحيصها 
وأُضي�ف إليها أضعافها ثّم ت�ّم تأريخها وترتيبها 
وتس�جيلها مما نتج عن�ه منهجية علمي�ة جديدة 
انترشت يف العالم اإلس�امي وكانت النواة للنهضة 

الحديثة.
وبالنس�بة للطب ف�إّن بداية تعرّف املس�لمني 
ع�ىل الطب يف الحض�ارات األخرى كان يف عهد 
الخليف�ة عمر بن الخطاب مع فتح باد فارس 
وبال�ذات مدينة »ُجنديس�ابور« التي أنش�أها 
االمراطور س�ابور األول ملك الساس�انيني يف 

دراسة بقايا الجماجم 
القديمة كشفت عن 

انخفاض معدل تسوس 
األسنان مقارنة باإلنسان 

الحديث
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 ابن سينا )980 - 1037(: 
)Avicenna(

- يع�ّد ابن س�ينا عند الكثري من علم�اء ومؤرخي 
الط�ب أعظم طبيب يف التاري�خ, هذا ألنه باإلضافة 
لراعت�ه بالط�ب فقد تع�دّى علم�ه إىل الفلس�فة 
والفيزياء واملنطق.ُمنح ألقابا كثرية منها »الش�يخ 
الرئيس« و«املعلم الثاني« بعد أرسطو الذي سمي 
املعلم األول.ألّف ابن س�ينا كتاب »القانون« والذي 

شمل العديد من الفصول عن طب األسنان.
شدد ابن سينا عىل أهمية تنظيف األسنان ووصف 
إزالة التصبغات من األسنان باستخدام امللح وقرون 
األيائل املحرتقة ومسحوق محرّض من حرق قشور 
الثعابني.و قام بحش�و األس�نان باس�تخدام مواد 
كثرية منها الرو واملرّة واملستكة والعبهر وجوزة 
الطي�ب والكريت األصفر والكاف�ور. وقام بعاج 
مش�اكل العصب عن طريق تقط�ري الزرنيخ املغيل 
يف الزي�ت داخل الس�ن.كما قام أيضا باس�تخدام 
أبخرة البنج األسود كعاج ديدان األسنان كالعادة 
الروماني�ة القديم�ة. كما رشح ابن س�ينا طريقة 
ع�اج كس�ور الف�ك باس�تخدام إطباق األس�نان 
)occlusion( ع�ن طريق ربط األس�نان ببعضها 
ليصبح أول طبيب يس�تخدم هذه الطريقة والتي 

ال تزال مستخدمة إىل يومنا هذا.

 أبو بكر الرازي )841 - 926م( 
)Rhazes(

كان أب�و بكر ال�رازي أحد أبرع العلم�اء واألطباء 
املس�لمني الذين عاش�وا يف القرن العارش امليادي.

ألّ�ف كتاب »الحاوي« الذي جم�ع فيه علوم الطب 
منذ زم�ن اإلغريق وحتى ع�ام 925م والذي بقي 

مرجعاً يدرس يف كليات الطب قرابة 400 عام.
كما يعّد كتابه »املنصوري« أول كتاب منذ العصور 

القديم�ة يتحدث عن وصف األس�نان. وليس فقط 
وصف شكل وترشيح األسنان املختلفة بدقة ولكن 

أيضاً طريقة عمل الفك وآلية املضغ.
كم�ا وصف ال�رازي أيض�اً طريقة حفر األس�نان 
باستخدام املثقاب, وكان يعالج التسوس باستخدام 
الص�وف املضغ�وط بعد غمس�ه يف الزي�ت املغيل, 
كم�ا ذكر عن�ه أنه كان يض�ع الحلتي�ت واألفيون 
يف األس�نان املتسوس�ة, وكذلك اس�تخدم الكافور 
والزرني�خ األحمر املغيل يف الزيت لحش�و الجذور. 
وينق�ل الرازي أيضاً عن ثابت بن قرّة والذي عاش 
يف بغداد يف القرن التاسع أن سبب تسوس األسنان 
وتكره�ا ه�و األحم�اض الت�ي تصيب األس�نان 
وليس�ت دودة,وإذا كانت األس�نان متآكل�ة فابّد 
من حش�وها ألن ذلك يمنع الرطوب�ة من الوصول 
إىل األس�نان ويخفف األلم ويوقف تكر األسنان. 
وبذلك كان أول من ألغى فكرة دودة األسنان حتى 
قبل »بي�ري فوش�ارد« )Pierre Fauchard( األب 
لطب األسنان الحديث. ثّم ذكر أيضاً حشو األسنان  
باس�تخدام مادة مكونة من أماح معدنية والذهب 
والنحاس. لتكون أول ما اس�تخدم من الحش�وات 

املعدنية.

طب األسنان في عصر النهضة 
األوروبية:

بعد س�نوات طويلة من هيمنة الكنيسة عىل الحياة 
العملي�ة يف أوروب�ا واحتكاره�م لزعام�ة املجتمع 
ومحاكم�ة املفكري�ن واضطهادهم, بدأت س�طوة 
الكنيسة تضعف يف أوروبا مما سّهل ظهور الكثري 
من املدارس الفكرية وظهور عرص النهضة يف األدب 

والفن والفلك ويف كافة املجاالت ومنها الطب.
يف الس�نوات م�ا ب�ني 500 - 1000 م كان الطب 
والجراح�ة وطب األس�نان محصوراً ع�ىل الكهنة 
وبع�د أن أصدر البابا قراراً يف 1163م أّن أي عمل 
يتضمن إراقة للدماء ال يجب أن يقوم به أي كاهن, 
تحول�ت املهنة من الكهنة إىل الحاقني والذين كان 
عمله�م مقترصاً عىل الخلع وش�ق الخراجات فقط 

ومن أشهرهم )أمروز باري( الجرّاح املشهور.
يت�ّم  كان  فق�د  األس�نان  لتعوي�ض  وبالنس�بة 
باس�تخدام أس�نان حقيقية. الغري�ب يف األمر أّن 
الغن�ي كان يملك حرية االختيار بني الحصول عىل 
س�ن »حي« أو »ميت«. الحصول عىل سن حي كان 
يعني أن الغني يختار الس�ن من ف�م أحد الفقراء 
»املتطوعني« والذي يكون قريباً لش�كل لألسنان يف 
فم�ه ثّم يقوم الطبيب بخلع الس�ن م�ن فم الفقري 
ووضعه مكان سن الشخص الغني ويثبته بأساك 
الفض�ة. أما بالنس�بة ملن ال يملك امل�ال الكايف فإّن 
الحصول عىل س�ن من جثة رجل ميت يعّد البديل 
األرخص. بالطبع فإن قلييل الحظ كانوا يحصلون 
عىل الزهري )السيفليس( والسل من األسنان التي 

يحصلون عليها.

ليوناردو دافنشي:
باإلضاف�ة إىل الف�ن والفيزي�اء وامليكاني�كا ف�إّن 
عبقري�ة دافنيش وصلت إىل عل�وم الطب. فقد قام 
بترشيح الجسم البرشي ورسم كّل جزء فيه بدقة. 
كم�ا درس ترشيح الجمجمة والفكني وهو أول من 
وص�ف الجي�وب األنفي�ة بدقة وأول م�ن ميز بني 
 .)molars( واألرضاس )premolars( الضواح�ك

وبنّي مسار األعصاب.
الكيميائ�ي  اكتش�ف  1500 مي�ادى  و يف ع�ام 
الجوتاب�ريكا  م�ادة   Paracelsus الس�ويري 
gutapercha  الت�ي تس�تخدم يف املعالج�ه اللبية 

حتى يومنا هذا.

 Pierre( بيير فوشارد
)Fauchard

لقب بيري فوشارد ب� )األب لطب األسنان الحديث(، 
وذل�ك ألّن مهنة طب األس�نان تدين له�ذا الطبيب 

تّعدُ بردية ايبرس 
الفرعونية  من أهّم 

البرديات الطبية 
التي لها عالقة بطب 

األسنان
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دراسات وأبحاث

الفرن�ي بالكث�ري من الفض�ل. حيث ق�ام بجمع 
كّل م�ا كتب عن طب األس�نان ورّتب�ه ووضعه يف 
 The Surgeon( )كتاب )طبيب األس�نان الجراح
Dentist(. وص�ف فوش�ارد بدق�ة ترشي�ح الفم 
واألسنان, والتس�وس وعاجه, كما وصف أمراض 
الف�م وعاقتها بالصح�ة العامة, وتش�وهات الفم 
واألس�نان.ويعّد أول من مارس طب األس�نان بناًء 
عىل أسس علمية يف العرص الحديث، وطالب بفصل 
طب األس�نان عن الطب. كما طالب أيضاً يف س�نة 
1699م بعدم الس�ماح بممارس�ة طب األسنان إال 

بعد تجاوز امتحان ملمارسة املهنة.
  John Greenwood و يف عام1791 اخرتع الدكتور
جهاز لحف�ر األس�نان املصابة بالتس�وس والذي 
يدور بواس�طة الق�دم واقتبس الفك�رة من ماكنة 
الخياط�ة التي كانت والدته تس�تخدمها ويعّد هذا 
الطبي�ب طبي�ب أس�نان الرئيس األمريك�ى األول 

جورج واشنطن.
بع�د أن كان املري�ض يجلس ع�ىل األرض أو عىل 
 James Snell كريس خش�بي قام جيمس س�نيل
بتصنيع أول كريس لألس�نان بظهر متحرك يف عام 
1831. ويف عام 1871 اخرتع جيمس موريس�ون 
James B. Morrison أول جهاز لألس�نان يعمل 

بتكرار الضغط بالقدم.
و يف عام 1871 اخ�رتع George f green جهاز 
الهان�د بيس الكهربائ�ى حيث يقوم ه�ذا الجهاز 
عىل حفر األس�نان املصابة بواسطة جهاز األسنان 
الكهربائ�ى والهاندبيس هى القبضة التى يمس�ك 
به�ا طبيب األس�نان بي�ده ليقوم بعاج األس�نان 
بواس�طة حف�ر الس�ن و إزالة الج�زء املصاب من 
الس�ن ويقوم طبيب األس�نان بوضع الحش�وة يف 

مكان الحفرة لوقاية السن من القلع.
أما ط�ب األس�نان الحدي�ث فقد ب�دأ يف منتصف 
القرن التاس�ع ع�رش امليادي وواكب�ه تطور كبري 
واخرتاع�ات عظيم�ة س�اهمت يف تط�ور املهن�ة 
كاخرتاع البنج املخدر واكتش�اف أش�عة األس�نان 
حي�ث  اكتش�ف العال�م األملان�ي رونتجن أش�عة 
اك�س  يف ع�ام 1895وىف عام 1896 اس�تخدمها 
الطبي�ب Edmond kell s  ىف تصوير أول أش�عة 
لألس�نان للفكني العلوي والس�فيل يف التاريخ. كما 
تّم خال القرن التاس�ع عرش إنشاء كلية بالتيمور 
لطب األسنان بوالية مارياند األمريكية كأول كلية 

متخصصة لطب األسنان.

التطور في مجال التخدير:
- يمكنن�ا القول إنه بدون اكتش�اف التخدير فإنه 
لم يكن من املمكن الوصول إىل النتيجة الحالية من 

محل�ول  باس�تخدام  هالس�تِد  ويلي�ام  الدكت�ور 
الكوكايني %4 من تخدير العصب الفكي السفيل. 
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ف�إّن محاذي�ر اس�تخدام 
الكوكاي�ني وخط�ورة اإلدم�ان دفع�ت »الفري�د 
اينهورن« للبحث عن دواء مش�تق من الكوكايني ال 
يسبب اإلدمان وال يحمل عيوب الكوكايني. ويف عام 
1905 نجح يف تركيب أول مخدر يستخدم يف مجال 

.»Novocaine - األسنان وأسماه »النوفوكني

التطور في مجال حشو 
وتعويض األسنان: 

انترشت الحش�وات املعدني�ة يف أوروبا م�ع بداية 
الق�رن الثام�ن عرش, وكان�وا يس�تخدمون أوراق 
الذه�ب والت�ي كان�ت ُت�دك داخ�ل التجاويف يف 
األس�نان بع�د تنظيفه�ا. كم�ا اس�تخدموا أيض�اً 

الرصاص وأوراق القصدير.
بعد ذلك قام مجموعة من العلماء الفرنسيني بخلط 
الزئبق م�ع عدد من املع�ادن واس�تخدام الخليط 
)األملغم( لحش�و األس�نان يف أوائل القرن التاسع 
عرش, املركب األول كان يحتاج إىل تس�خينه لجعل 
العن�ارص تتحد. ويف عام 1819 ق�ام الدكتور بيل 
يف انجل�رتا بتطوير خليط لألملغم يتماس�ك بدون 

الحاجة إىل تسخينه.
كان العي�ب يف األملغم أن�ه كان يتمدد عند تصلبه مما 
كان يسبب كر األسنان لكن الدكتور »جرين فرديمان 
باك« »G.V. Black« نجح يف إيجاد الرتكيب الصحيح 
لألملغم كما وضع قواعد وأصول حفر األس�نان والتي 

ال تزال تستخدم حتى الوقت الحايل. 
- ويف عام 1890 بدأت ثورة طب األسنان التجمييل. 
وتّم اس�تخدام األكريل لحشو األس�نان األمامية إاّل 
أن�ه كان يؤدي إىل ح�دوث تريب حول الحش�و 
ويس�مح بدخول البكترييا. ويف عام 1962 ظهرت 
أول حش�وة تجميلية »كمبوَزيت«, ويف السبعينات 
كان�ت األش�عة ف�وق البنفس�جية UV تس�تخدم 
لتصليب الحش�وات وتّم استبدالها بالضوء العادي 

يف الثمانينيات.
ويف خمس�ينيات القرن العرشين تّم اكتشاف زراعة 
األس�نان والتي أحدثت نقلة كبرية يف طب األس�نان 
كاستعاضة ثابتة للسن املفقود, كذلك بدأت إضافة 
مادة الفلورايد ملعاجني األسنان للوقاية من التسوس 
ويف عرصنا هذا تطور طب األسنان بشكل كبري جداً 
واس�تخدمت فيه أحدث التقنيات العلمية والرقمية 
البتكار وتصنيع أدوات ومواد وأجهزة طب األسنان 
الحديث�ة التي تتواكب والفورة التكنولوجية العاملية 
كتقني�ة الليزر وتقنية النان�و والتي أدت إىل تطوير 

وارتقاء هذه املهنة بشكل أكر من ذي قبل. 

التطور يف طب األسنان.
- يف السابق كان التخدير يعتمد عىل جعل املريض 
يتعاط�ى الكحول أو األفيون أو حتى برضبه حتى 
يفقد الوعي.بالطبع فإن الجرعة لم تكن محسوبة، 
لذلك فإّن املريض كان إما غري مخدر بش�كل جيد 
أو أن تكون الجرعة زائدة. كما أن العاج كان البّد 
أن يتّم برعة حيث إن 20 دقيقة كانت كافية لكي 

يموت املريض من األلم أو اإلجهاد العصبي.
- يف ع�ام 1844 ق�ام »هوراس ويلز« باس�تخدام 
الغ�از الضاح�ك N2O كمخدر, وبعده بس�نوات 
قليلة استخدم »ويليام تي جي مورتون« غاز اإليثر 

كمخدر يف طب األسنان.
وبع�د اكتش�اف الكوكايني يف ع�ام 1884م نجح 

ظهر اهتمام شعب 
المايا باألسنان في وقت 

مبكر لكنه لم يكن 
بدافع صحي بل بدافع 

ديني وشعائري
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انشطة الجمعية

األنشطة العلمية للجمعية السعودية لطب األسنان
من 1 / 1 / 2012 م  إلى 31 / 12 / 2012 م

المؤتمرات والندوات الداخلية:
* املشاركة يف الندوة العاملية األوىل لزراعة األسنان 
الت�ي نظمها مركز طب األس�نان بمدينة امللك س�عود 
الطبية بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب األسنان 
والنادي السعودي للتعويضات السنية وزراعة األسنان 
خالل الفرتة من 17-18 ربيع األول 1433ه� املوافق 

9-10 فرباير 2012م بمدينة امللك سعود الطبية.
* املش�اركة يف املؤتمر الدويل لطب األسنان بمجمع 
امللك فهد الطبي العسكري والثاني للجمعية السعودية 
لع�الج جذور وعص�ب األس�نان املنعقد خ�الل الفرتة 
من17-21 ربيع األول 1433ه� املوافق 10-14 مارس 

2012م بفندق مريديان الخرب. د. أحمد القحطاني.
* املش�اركة يف املؤتم�ر العاملي الثال�ث لكلية طب 
األسنان بجامعة امللك عبدالعزيز الذي نظمته كلية طب 
األسنان بجامعة امللك عبدالعزيز بالتعاون مع الجمعية 
السعودية لطب األسنان خالل الفرتة من 19-22 ربيع 
اآلخر 1433ه� املوافق 12-15 مارس 2012م بفندق 
هيلتون جدة. د. أحم�د القحطاني، د. عبدالغني مرية، 
د. عبدالل�ه الكريدي�س، د. خال�د الحم�دان، د. خليل 

العيىس، د. رنا الحمدان.
* املش�اركة يف مؤتمر كوينتيسنس العربي العاملي 
األول لطب األس�نان الذي نظمته كليات الرياض لطب 
األس�نان والصيدل�ة بالتع�اون م�ع دار كوينتس�نس 
العاملية للنرش والجمعية السعودية لطب األسنان خالل 
الفرتة من 19-21 جمادى األوىل 1433هأ املوافق 11-

13 ابريل 2012م بفندق الفيصلية بالرياض. د. أحمد 
القحطان�ي، د. عبدالغن�ي مرية، عص�ام الحيدري، د. 
عبدالله الكريديس، د. خالد الحمدان، د. خليل العيىس، 

د. رنا الحمدان.
* املش�اركة يف اللقاء الس�نوي الثال�ث للمجلس 
العلمي لط�ب وجراحة الفم واألس�نان ويوم املتدرب 
بالهيئة الس�عودية للتخصص�ات الصحية الذي عقد 
ي�وم الخمي�س 5 جم�ادى الثاني 1433ه�� املوافق 
26 ابريل 2012م يف الهيئة الس�عودية للتخصصات 

الصحية.
* املش�اركة يف اللقاء العلمي السنوي العارش لكلية 
طب األس�نان بجامع�ة الدمام الذي نظمت�ه كلية طب 
األسنان بجامعة الدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية 
لطب األس�نان خالل الفرتة من 10-12 جمادى اآلخرة 
1433ه�� املواف�ق 1-3 ماي�و 2012م بكلي�ة ط�ب 

األسنان - جامعة الدمام. د. أحمد القحطاني.
 MEDEXPO املشاركة يف تنظيم مؤتمر ومعرض *
اململك�ة العربية الس�عودية خالل الف�رتة من 20-17 
يوني�و 2012م – مركز ج�دة للمنتديات والفعاليات - 

جدة.

املؤتمرات الخارجية:
* املشاركة يف مؤتمر اإلمارات الدويل لطب األسنان 
ومعرض طب األس�نان العربي – اي�دك دبي 2012م 
الذي عقد خالل الفرتة من  -8 10 ربيع األول 1433ه� 
املوافق 31 يناير – 2 فرباير 2012م بمركز دبي الدويل 
للمؤتمرات واملعارض. د. أحم�د القحطاني، د. عصام 

الحيدري، د. عبدالله الكريديس، د. رنا الحمدان.
* املشاركة يف املؤتمر الدويل السادس عرش لجمعية 
أطباء األس�نان الكويتية املنعق�د خالل الفرتة من 24-

26 ربي�ع الثان�ي 1433ه�� املواف�ق 17-19 مارس 
2012م بفن�دق املوفمبيك باملنطقة الح�رة. د. عاصم 

االنصاري.
* املؤتمر الثامن للجمعية الخليجية لطب األس�نان 
ومؤتمر قطر الدويل الثاني لطب األسنان املنعقد خالل 
الفرتة من 20-21 جمادى األوىل 1433ه� املوافق 12-

13 ابري�ل 2012م بفن�دق ومنتج�ع رشق – الدوحة. 
د. أحم�د القحطان�ي، د. عبدالله الكريدي�س، د. خالد 

الحمدان، د. خلييل العيىس، د. رنا الحمدان.
 6th CAD/CAM & مؤتم�ر    يف  املش�اركة   *
 Computerized Dentistry International
Conference الذي نظمته ش�ع�بة األسنان بجمعي�ة 
اإلم�ارات الطب�ية بالتعاون مع الجم�عية الس�ع�ودية 
لط�ب األسنان خالل الفرتة من 12-13 جمادى الثاني 
1433ه�� املواف�ق 3-4 ماي�و 2012م  بفن�دق ريتز 
كارلتون– دبي – اإلم�ارات العربية املتحدة. د. عصام 

الحيدري.
* املشاركة يف املؤتمر العاملي لالتحاد العاملي لطب 
األس�نان FDI 2012م الذي عقد خالل الفرتة من11-

14 ش�وال 1433ه� املوافق 29 أغسطس – 1 سبتمرب 

2012م – هونج كونج.
 Greater Dental Meeting املشاركة يف مؤتمر *
الذي عق�د خالل الف�رتة من 9-14 مح�رم 1434ه� 
املوافق 23-28 نوفمرب 2012م – نيويورك – الواليات 

املتحدة األمريكية. 
 ITI Congress Middle املش�اركة يف مؤتم�ر *
East الذي نظمت�ه رشكة Straumann  بالتعاون مع 
الجم�عية الس�ع�ودية لط�ب األسنان خالل الفرتة من 
23-24 محرم 1434ه� املوافق 7-8 ديسمرب 2012م 

– أبوظبي– اإلمارات العربية املتحدة.

للجمعي�ة  والش�هرية  العلمي�ة  اللق�اءات  أ. 
السعودية لطب األسنان:

- الرياض ) اللقاءات الشهرية(:
* عق�د لقاء علمي ش�هري يف تخص�ص  أمراض 
الفم وعالج اللثة يوم األحد 16 جمادى األوىل 1433ه� 
املوافق 8 ابريل 2012م بفندق ش�رياتون الرياض. د. 

عيل الرفاعي، أ. د. نذير باباي. 
* عق�د لق�اء علم�ي ش�هري يف تخص�ص زراعة 
األس�نان، عالج طبيعي ي�وم األحد15 جم�ادى الثاني 
1433ه�� املوافق 6 ماي�و 2012م بفندق ش�رياتون 

الرياض. د. سعيد الزهراني، أ. أسامة الغامدي. 
* عقد لقاء علمي ش�هري يف تخصص عالج عصب 
وجذور األس�نان يوم األحد 29 شوال 1433ه� املوافق 
16 س�بتمرب 2012م بفندق ش�رياتون الري�اض. أ.د. 

سعد النزهان، د. عبدالرحمن الغامدي. 
* عق�د لقاء علمي ش�هري يف تخصص عالج اللثة 
ي�وم األحد 28 ذو القعدة  1433ه� املوافق 14 أكتوبر 

2012م بفندق شرياتون الرياض. د. خالد الحمدان. 
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* عقد لقاء علمي ش�هري يف تخصص طب أسنان 
األطفال يوم األحد 26 ذو الحجة 1433ه� املوافق 11 
نوفم�رب 2012م بفندق ش�رياتون الري�اض. أ.د. فؤاد 

سالمه. 
* عق�د لق�اء علم�ي ش�هري يف تخص�ص زراعة 
األسنان، تقويم األسنان يوم األحد 24 محرم 1434ه� 
املوافق 9 ديسمرب 2012م بفندق شرياتون – الرياض. 

عبدالله الكريديس، د. فهد القحطاني. 
- الرياض )اللقاءات العلمية(:

* عقد ورشة عمل يف تخصص طب أسنان األطفال 
بالتع�اون م�ع رشكة 3M ي�وم األربع�اء 2 ربيع األول 
1433ه� املوافق 25 يناير 2012م بمستشفى مغربي 

– الرياض. د. أحمد فوزي. 
* عقد ورشة عمل يف تخصص االستعاضة السنية 
بالتع�اون مع رشكة 3M يوم الخميس 29 ربيع الثاني 
1433ه�� املواف�ق 22 م�ارس 2012م بمستش�فى 

الجزيرة- الرياض. د. اسالم عيىس. 
* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتع�اون مع كلري باث يوم الخمي�س 29 ربيع الثاني 
1433ه� املواف�ق 22 مارس 2012م بفندق هوليداي 

ان - العليا - الرياض . د. خالد أبو صعيده. 
* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتع�اون مع رشك�ة امل�دار الطبية خ�الل الفرتة من 
17-18 جم�ادى األوىل 1433ه� املوافق 9-10 ابريل 

2012م بفندق قرص الرياض. د. اييل العم. 
* عق�د لق�اء علمي يف تخص�ص تقويم األس�نان 
22 جم�ادى األوىل  3M ي�وم  بالتع�اون م�ع رشك�ة 
1433ه� املواف�ق  14 ابريل 2012م بفندق هوليداي 

 .Dr. Hugo José Trevisi .إن القرص – الرياض
تقوي�م  تخص�ص  يف  عم�ل  ورش�ة  عق�د   *
األس�نان بالتع�اون م�ع رشك�ة 3M يوم23جم�ادى 
األوىل1433هاملوافق 15ابريل 2012م بفندق هوليداي 
 Dr. Hugo José Trevisi،  Dr. .إن القرص– الرياض

 .Fredrik Bergstrand
* عق�د لقاء علمي يف تخصص االستعاضة السنية 
بالتعاون مع رشكة 3M يوم األربعاء 25 جمادى الثاني 
1433ه� املوافق 16 مايو 2012م بفندق هوليداي إن 

القرص– الرياض. د. سامر عواد . 
* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان بالتعاون 
مع قس�م زراعة األس�نان بمستش�فى القوات املسلحة 
بالرياض خالل الفرتة من 1-2 رجب 1433ه� املوافق 
22-23 ماي�و 2012م بمستش�فى  القوات املس�لحة 
 Prof. Marco Esposito، Dr. Hassan .بالري�اض

.Maghaireh
* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتع�اون مع كليات الرياض لطب األس�نان والصيدلة 
خ�الل الفرتة م�ن 3-4 رجب 1433ه�� املوافق 24-

 Prof. Dr. Miethke Henno 2012م.  ماي�و   25
Rainer-Reginald

* عقد كورس يف تخصص زراعة األسنان بالتعاون 
مع مؤسس�ة أس�نان املفتاح خالل الف�رتة من 18-16 
رجب 1433ه� املوافق من 6-8 يونيو 2012م بمركز 

ريفال لطب األسنان. د. سعيد الزهراني. 
* عق�د لق�اء علم�ي يف تخصص جراح�ة الوجه 

والفك�ن بالتعاون مع رشكة جالكس�و س�ميث  يوم 
الثالثاء 22 رجب 1433ه� املوافق 12 يونيو 2012م 
بفندق راديسون ساس - الرياض. د. عصام جومر. 
* عقد لقاء علمي يف تخصص زراعة األس�نان يوم 
الثالث�اء 2 ذو القع�دة 1433ه� املوافق 18 س�بتمرب 

2012م بفندق ماريوت – الرياض. د. بالل النواس. 
* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتع�اون مع كلري ب�اث يوم الخمي�س 11 ذو القعدة 
1433ه� املوافق 27 سبتمرب 2012م بفندق هوليداي 

إن العليا – الرياض. د. مؤيد باشا. 
* عق�د لق�اء علمي يف تخص�ص تقويم األس�نان 
بالتع�اون مع رشكة 3M يوم 18 ذو القعدة 1433ه� 
املوافق 4 أكتوب�ر 2012م بفندق هوليداي إن العليا – 
Professor Joseph BOUSERHAL ،Dr. .الرياض

 .Edmond CHAPTINI
* إقامة ورش�ة عمل يف تخصص إصالح األس�نان 
بالتع�اون م�ع رشكة امل�رية ي�وم الثالث�اء 13 محرم 
1434ه�� املواف�ق 27 نوفم�رب 2012م  بكلي�ة طب 
األس�نان – جامعة امللك س�عود بالدرعية. د. بريجيت 

دويهي. 
* عق�د لق�اء علم�ي يف تخص�ص جراح�ة الوجه 
والفك�ن بالتع�اون مع رشكة جالكس�و س�ميث  يوم 
السبت 24 محرم 1434ه� املوافق 8 ديسمرب 2012م 
بفندق راديسون ساس – الرياض. د. تيسري الخطيب. 
* عقد لقاء علمي يف تخصص زراعة األس�نان يوم 
الس�بت 2 صفر 1434ه� املوافق 15 ديسمرب 2012م 
بفندق هيلتون جران�د إن – الرياض. د. هاني فاضل، 

د. فيصل الشعيل. 
-  جدة )اللقاءات الشهرية(:

* عقد لقاء علمي ش�هري يف تخصص طب أسنان 
األطف�ال وجراح�ة الوج�ه والفكن يوم األح�د 6 ربيع 
األول 1433ه�� املواف�ق 29 يناي�ر 2012م بفن�دق 
انرتكونتيننتال جدة. د. محمد دحالن، د. باسم جمال. 
* عق�د لق�اء علم�ي ش�هري يف تخص�ص ع�الج 
اللثة، عالج عصب وجذور األس�نان ي�وم األحد 4 ربيع 
الثان�ي 1433ه� املواف�ق 26 فرباي�ر 2012م بفندق 

انرتكونتيننتال جدة. د. عثمان وايل، أ.د. خالد بالطو. 
* عقد لقاء علمي ش�هري يف تخصص عالج عصب 
وجذور األس�نان، تقويم األس�نان يوم األحد 8 جمادى 
الثان�ي 1433ه�� املواف�ق 29 ابري�ل 2012م بفندق 
انرتكونتيننت�ال ج�دة. د. أس�امة العثمان�ي، أ. د. عيل 

حبيب. 
* عقد لقاء علمي ش�هري يف تخصص االستعاضة 
الس�نية وع�الج اللثة ي�وم األح�د 29 جم�ادى الثاني 
بفن�دق  2012م  ماي�و   20 املواف�ق  1433ه�� 
انرتكونتيننتال جدة. د. سحر الهجريس، د. عثمان وايل، 

د. أنس جان. 
*  عقد لقاء علمي شهري يف تخصص إصالح األسنان 
و زراع�ة األس�نان ي�وم األحد 10 رمض�ان  1433ه� 
املواف�ق 29 يوليو 2012م بفندق انرتكونتيننتال جدة. 

د. ياسمن أسعد، د. يارس رهبيني. 
* عقد لقاء علمي شهري يف تخصص أمراض الفم، 
طب أسنان املجتمع يوم األحد 14 ذو القعدة  1433ه� 
املواف�ق 30 س�بتمرب 2012م بفن�دق انرتكونتيننت�ال 

جدة. د. ندى بن مايض، د. دانية العقييل. 
* عقد لقاء علمي ش�هري يف تخصص عالج اللثة، 
طب أسنان األطفال يوم األحد 28 ذو القعدة  1433ه� 
املوافق 14 أكتوبر 2012م بفندق انرتكونتيننتال جدة. 

د. ريان كيال، د. عبدالله املشيط. 
* عق�د لق�اء علمي ش�هري يف تخص�ص أمراض 
الفم، صحة الفم، عالج اللثة وزراعة األسنان يوم األحد 
3 صفر  1434ه� املوافق 16 ديسمرب 2012م بفندق 
انرتكونتيننت�ال جدة. د. وائل إلي�اس، ناديه الحازمي، 

د. عيل الغامدي. 
- جدة )اللقاءات العلمية(:

* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتع�اون م�ع كلري ب�اث ي�وم األربعاء 9 ربي�ع األول 
1433ه� املواف�ق 1 فرباير 2012م بفندق بارك حياة 

- جدة. د. خالد أبو صعيده. 
* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتعاون مع رشكة املدار الطبية خالل الفرتة من 15-

16 جمادى األوىل 1433ه� املوافق 7-8 أبريل 2012م 
بفندق بوملان الحمرا – جدة. د. اييل العم. 

* عق�د لق�اء علمي يف تخص�ص تقويم األس�نان 
21 جم�ادى األوىل  3M ي�وم  بالتع�اون م�ع رشك�ة 
1433ه� املوافق 13 ابريل 2012م بفندق راديس�ون 

 .Dr. Hugo José Trevisi .ساس – جدة
* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتعاون مع رشكة 3M يوم 25 جمادى األوىل1433ه� 
املواف�ق  17 ابريل 2012م بفندق راديس�ون س�اس 
 Dr. Hugo José Trevisi،  Dr. Fredrik .ج�دة –

 .Bergstrand
* عق�د لقاء علمي يف تخصص االستعاضة السنية 
بالتعاون مع رشكة 3M ي�وم األحد 22 جمادى الثاني 
1433ه�� املوافق 13 مايو 2012م بفندق راديس�ون 

ساس– جدة. د. سامر عواد . 
* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتعاون مع كلري باث يوم األحد 18 شعبان  1433ه� 
املواف�ق 8 يولي�و 2012م بفندق ش�رياتون- جدة . د. 

خالد أبو صعيده، د. عظمات خان. 
* عق�د لق�اء علمي يف تخص�ص تقويم األس�نان 
بالتع�اون مع رشكة 3M يوم 19 ذو القعدة 1433ه� 
املواف�ق 5 أكتوبر 2012م بفندق راديس�ون س�اس – 
Professor Joseph BOUSERHAL ،Dr. ج�دة. 

 .Edmond CHAPTINI
-  الدمام )اللقاءات الشهرية(:

* عق�د لقاء علمي ش�هري بالتعاون مع كلية طب 
األسنان بجامعة الدمام يف تخصص االستعاضة السنية 
ي�وم الثالثاء 8 ربيع األول 1433ه�� املوافق 31 يناير 
 Dr. .2012م بكلي�ة ط�ب األس�نان بجامع�ة الدم�ام

 .Mathew Kattadiyil
* عق�د ك�ورس بالتع�اون مع كلية طب األس�نان 
بجامع�ة الدمام وكلية طب األس�نان بجامعة لوماليندا 
يف تخصص االستعاضة السنية يوم الخميس 10 ربيع 
األول  1433ه�� املواف�ق 2 فرباير 2012م بكلية طب 
 .Dr. Charles Goodacre .األسنان بجامعة الدم�ام

* عقد لقاء علمي ش�هري بالتعاون مع كلية طب 
األس�نان بجامعة الدمام يف تخصص تقويم األس�نان 
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انشطة الجمعية

ي�وم الثالثاء 4 جم�ادى األوىل 1433ه�� املوافق 27 
م�ارس  2012م بكلية طب األس�نان بجامعة الدمام. 

د. مصلح الحربي، د. زينب العقل. 
* عقد لقاء علمي ش�هري بالتعاون مع كلية طب 
األس�نان بجامعة الدمام وكلية طب األس�نان بجامعة 
لوماليندا يف تخصص إصالح األس�نان يوم اإلثنن 24 
جم�ادى األوىل 1433ه�� املواف�ق 16 أبريل 2012م 
 Dr .W. Patrick . بكلية طب األسنان بجامعة الدمام

 .Naylor
* عق�د لق�اء علم�ي ش�هري بالتعاون م�ع كلية 
طب األس�نان بجامعة الدمام يف تخصص طب أسنان 
االطف�ال ي�وم الثالث�اء 3 جم�ادى الثان�ي 1433ه� 
املوافق 24 ابريل  2012م بكلية طب األسنان بجامعة 

الدمام. د. باسل الخرضاء، د. محمد الزاير. 
* عقد ورشة عمل بالتعاون مع كلية طب األسنان 
بجامعة الدمام وكلية طب األس�نان بجامعة لوماليندا 
يف تخص�ص إصالح األس�نان يوم الثالث�اء 5 جمادى 
الثاني 1433ه� املوافق 26 ابريل  2012م بكلية طب 
 .Dr .W. Patrick Naylor .األسنان بجامعة الدمام

* عقد لقاء علمي ش�هري بالتعاون مع كلية طب 
األس�نان بجامع�ة الدم�ام ورشك�ة 3M يف تخصص 
االس�تعاضة الس�نية يوم الثالثاء 24 جم�ادى الثاني 
1433ه� املوافق 15 مايو 2012م بكلية طب األسنان 

بجامعة الدمام. د. سامر عواد. 
* عقد لقاء علمي ش�هري بالتعاون مع كلية طب 
األس�نان بجامعة الدمام يف تخصص عالج اللثة وطب 
أس�نان األطفال يوم الثالثاء 8 رجب 1433ه� املوافق 
29 مايو 2012م بكلية طب األسنان بجامعة الدمام. 

د. عثمان ويل، د. محمد دحالن. 
* عقد لقاء علمي ش�هري بالتعاون مع كلية طب 
األس�نان بجامع�ة الدمام يف تخص�ص جراحة الوجه 
والفك�ن وتقويم األس�نان يوم الثالث�اء 9 ذو القعدة 
1433ه�� املواف�ق 25 س�بتمرب 2012م بكلية طب 
األس�نان بجامعة الدمام. د. هش�ام مرع�ي، د. نايف 

املسعود. 
* إقامة لقاء علمي تخصص عالج اللثة بالتعاون 
مع وحدة التعليم املستمر بكلية طب األسنان بجامعة 
الدم�ام وكلية ط�ب األس�نان بجامع�ة لوماليندا يوم 
الثالث�اء 13 مح�رم 1434ه�� املواف�ق 27 نوفم�رب 
 Dr. .2012م  بكلية طب األس�نان – جامع�ة الدمام

 .Nikola Angelov
* عق�د لق�اء علمي ش�هري يف تخص�ص زراعة 
األس�نان وعالج اللثة بالتعاون مع كلية طب األس�نان 
بجامع�ة الدم�ام ي�وم الثالث�اء 12 صف�ر 1434ه� 
املواف�ق 25 ديس�مرب 2012م  بكلية طب األس�نان – 

جامعة الدمام. د. وائل غبان، د. عاصم الصويان. 
-  الخرب، الدمام )اللقاءات العلمية(:

* عقد ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتع�اون م�ع رشك�ة 3M ي�وم 24 جم�ادى األوىل 
1433ه�� املوافق 16 ابري�ل 2012م بفندق جولدن 
 Dr. Hugo José Trevisi،  Dr. .  تولي�ب – الخ�رب

 .Fredrik Bergstrand
* عقد ورش�ة عم�ل يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتع�اون م�ع كل�ري ب�اث ي�وم الخمي�س 10 رجب  

1433ه� املوافق 31 مايو 2012م بفندق س�وفيتيل 
– الخرب. د. مؤيد باشا. 

* عقد لقاء علمي يف تخصص عالج اللثة بالتعاون 
مع رشكة جالكس�و س�ميث ي�وم الثالث�اء 15 رجب 
1433ه�� املوافق 5 يونيو 2012م بفندق ش�رياتون 

الدمام. د. خالد الشويحي. 
* عق�د لق�اء علم�ي يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتعاون مع رشكة 3M يوم 20 ذو القعدة 1433ه� 
املواف�ق 6 أكتوب�ر 2012م بفن�دق ك�راون ب�الزا - 
Professor Joseph BOUSERHAL ،Dr. .الخ�رب

 .Edmond CHAPTINI
* عق�د لق�اء علم�ي يف تخصص تقويم األس�نان 
بالتعاون مع رشكة جالكس�و س�ميث يوم اإلثنن 26 
محرم 1434ه� املوافق 10 ديس�مرب 2012م بفندق 

ش�رياتون – الدمام. د. عبداملنعم الوفائي. 
- املدينة املنورة:

* عق�د لقاء علمي يف تخصص  اصالح االس�نان، 
ع�الج عصب وج�ذور األس�نان ،تقويم األس�نان يوم 
الخمي�س 8 ش�عبان 1433ه�� املواف�ق 28 يوني�و 
2012م بفندق انرتكونتيننتال )دار اإليمان(– املدينة 
املنورة. د. محمد الجهني، د. فؤاد عبدالجبار، د. عادل 

باهيثم. 
* إقامة نش�اط عميل، ورش�ة عم�ل بالتعاون مع 
أكاديمية البكاري الصحية باملدينة املنورة يف تخصص 
الع�الج التحفظ�ي خالل الف�رتة م�ن 23-24 رجب 
1433ه�� املواف�ق  13-14 يوني�و 2012م بفن�دق 

موفنبيك املدينة املنورة. أ. د. محس�ن أبي الحس�ن.
* عق�د لق�اء علمي يف تخصص  زراعة األس�نان، 
تقوي�م األس�نان، عالج ج�ذور وعصب األس�نان يوم 
الخمي�س 19 ش�وال 1433ه�� املواف�ق 6 س�بتمرب 
2012م بفندق انرتكونتيننتال )دار اإليمان(– املدينة 
املنورة. د. محمد بش�ار القباني، د. أحمد الفريدي، د. 

مثنى الرحبي. 
* عق�د لق�اء علم�ي يف تخصص تقويم األس�نان 
وجراح�ة الفم والوجه والفكن ي�وم الخميس 25 ذو 
القع�دة  1433ه� املوافق 11 أكتوبر 2012م بفندق 
انرتكونتيننت�ال )دار اإليمان(– املدينة املنورة. د. وليد 

السليماني، د. بهاء الدين الحسن. 
* عق�د لق�اء علم�ي يف تخص�ص ع�الج اللث�ة، 
االستعاضة السنية يوم الخميس 14 صفر  1434ه� 
املواف�ق 27 ديس�مرب 2012م بفن�دق انرتكونتيننتال 
)دار اإليم�ان(– املدين�ة املنورة. د. محمد بش�ار أبو 

الشعر، د. جمال أبو الطاهر. 
- مكة املكرمة:

*  عقد ورش�ة عم�ل يف تخصص عالج آالم الوجه 
واضطرابات املفصل الصدغي يوم الخميس 6 جمادى 
األوىل 1433ه�� املواف�ق 29 م�ارس 2012م بفندق 
ك�راون ب�الزا – ج�دة. Prof. Thomas List/ ، د. 

محمد الحارثي. 
*  عق�د لقاء علمي يف تخصص إصالح األس�نان، 
تجمي�ل األس�نان، زراع�ة األس�نان، ع�الج اللثة يوم 
األربع�اء 16 رجب 1433ه� املوافق 6 يونيو 2012م 
بفن�دق جراند كورال – مكة. د. مش�اري العتيبي، د. 

عبدالله جنبي، د. عثمان ويل. 

* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الف�رتة من 13-14 ش�عبان 1433ه�� املوافق 4-3 
 Dr. Frank La  .يوليو 2012م بفندق تريدنت– جدة

. Mah، Dr. Shankar Iyer، Dr. Natalie Wong
* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الف�رتة من 15-17 ش�عبان 1433ه�� املوافق 7-5 
 Dr. Frank La .يوليو 2012م بفندق تريدنت– جدة

 Mah، Dr. Shankar Iyer، Dr. Natalie Wong
* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الف�رتة من 9-10 ش�وال 1433ه�� املوافق 28-27 

أغسطس 2012م بفندق تريدنت– جدة.
 Dr. Shankar Iyer، -  Dr. Natalie Wong  
 – Dr.  Stuart jones – Dr. Philippe taradieu

  -  - Dr. John carlo minichitti
 Dr. Ninette Banday - Dr. Jihad   

                 Abdullah - Dr. Oscar hilt Tatum
* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الفرتة من 11-13 ش�وال 1433ه�� املوافق 31-29 

أغسطس 2012م بفندق تريدنت–جدة.
 Dr. Shankar Iyer، -  Dr. Natalie Wong
 – Dr.  Stuart jones – Dr. Philippe taradieu

  -  - Dr. John carlo minichitti
 Dr. Ninette Banday - Dr. Jihad   

                 Abdullah - Dr. Oscar hilt Tatum
* عقد لقاء علمي يف تخصص عالج عصب وجذور 
األسنان يوم الثالثاء 24 ش�وال 1433ه� املوافق 11 
س�بتمرب 2012م بفن�دق جران�د ك�ورال – مكة. د. 

عبداملجيب عبدالقيوم. 2 ساعة 
* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الف�رتة م�ن 9-12 ذو القعدة 1433ه�� املوافق 25 

28- سبتمرب 2012م بفندق تريدنت– جدة.
 Dr. Shankar Iyer، -  Dr. Natalie Wong
 – Dr.  Stuart jones – Dr. Philippe taradieu

  -  - Dr. John carlo minichitti
 Dr. Ninette Banday - Dr. Jihad   

                 Abdullah - Dr. Oscar hilt Tatum
* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الف�رتة من 13-15 ذو القع�دة 1433ه� املوافق 29 

سبتمرب – 1 أكتوبر 2012م بفندق تريدنت– جدة.
 Dr. Shankar Iyer، -  Dr. Natalie Wong
 – Dr.  Stuart jones – Dr. Philippe taradieu

  -  - Dr. John carlo minichitti
 Dr. Ninette Banday - Dr. Jihad   

                 Abdullah - Dr. Oscar hilt Tatum
* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الفرتة من 23-28 ذو القعدة 1433ه� املوافق  14-9 

أكتوبر 2012م بمستشفى جدة الوطني. 
 Dr. Shankar Iyer-   Dr. Natalie Wong
 –Dr. Philippe taradieu    - Dr. Oscar hilt

                Tatum
* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الف�رتة م�ن 1-6 مح�رم 1434ه� املواف�ق 19-14 

نوفمرب 2012م بمستشفى جدة الوطني. 
 Dr. Shankar Iyer-   Dr. Natalie Wong
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 –Dr. Philippe taradieu    - Dr. Oscar hilt
                Tatum

* عق�د لق�اء علم�ي يف تخص�ص ط�ب أس�نان 
األطف�ال يوم الثالثاء 27 محرم 1434ه� املوافق 11 
ديس�مرب 2012م بفندق جراند كورال – مكة. د. عيل 

الزهراني، د. عادل الحربي. 2 ساعة
* عقد كورس يف تخصص زراعة األس�نان خالل 
الف�رتة م�ن 26  مح�رم – 1 صف�ر 1434ه املوافق 

9-14 ديسمرب 2012م بمستشفى جدة الوطني.
 Dr. Shankar Iyer-   Dr. Natalie Wong
 –Dr. Philippe taradieu    - Dr. Oscar hilt

                Tatum
- الطائف: 

* عق�د لق�اء علم�ي يف تخص�ص ع�الج عصب 
وج�ذور األس�نان ي�وم األربع�اء 26 جم�ادى األوىل 
1433ه� املوافق 18 أبريل 2012م بفندق مريديان– 
الطائف. أ.د. خالد بالطو، أ.د. رجب سيف، د. أسامة 

العثماني. 
* عق��د لق�اء علم�ي يف تخص�ص االس�تعاضة 
الس�نية بالتع�اون مع رشك�ة 3M  يوم الس�بت 21 
جم�ادى الثاني 1433ه� املواف�ق 12 مايو 2012م 

بفندق انرتكونتيننتال – الطائف. د. سامر عواد. 
* عق�د لق�اء علم�ي يف تخص�ص ع�الج عصب 
وج�ذور األس�نان، إص�الح وتجمي�ل األس�نان، طب 
أسنان األطفال،  عالج آالم الوجه واضطرابات املفصل 
الصدغي يوم األربعاء 14 محرم 1434ه� املوافق 28 
نوفمرب 2012م بفندق مريديان– الطائف. د. محسن 
داغس�تاني، د. باس�م أبو زنادة، د. عم�اد بدوي، د. 

محمد الحارثي. 
القريات:

* عقد لقاء علمي يف تخصص عالج عصب وجذور 
األس�نان يوم األربعاء 2 رج�ب 1433ه� املوافق 23 
ماي�و 2012م بمرك�ز ط�ب األس�نان التخصيص – 
وزارة الصحة بمحافظة القريات. أ.د. سعد النزهان، 

د. سعود أورفيل. 
* عق�د ورش�ة عم�ل يف تخصص ع�الج عصب 
وج�ذور األس�نان ي�وم الخميس 3 رج�ب 1433ه� 
2012م بمرك�ز ط�ب األس�نان  املواف�ق 24 ماي�و 
التخص�يص – وزارة الصحة بمحافظة القريات. أ.د. 

س�عد النزهان، د. س�عود أورفيل. 
- جازان:

* عقد اللقاء الثامن عرش ألطباء وفنيي األس�نان 
بمنطق�ة ج�ازان بالتع�اون م�ع كلية طب األس�نان 
بجامع�ة ج�ازان يف تخصص جراح�ة الفم و إصالح 
األسنان يوم األحد 27 ربيع األول 1433ه� املوافق 19 
فرباير 2012م بكلية طب األسنان بجامعة جازان. د. 
حسن عقييل، د. مختار عبداللطيف، د. غسان أحمد، 
د. خالد طبيقي، د. عبدالعزيز الزيلعي. * عقد اللقاء 
التاس�ع عرش ألطباء وفنيي األس�نان بمنطقة جازان 
بالتعاون مع كلية طب األسنان بجامعة جازان خالل 
الف�رتة م�ن 27-28 مح�رم 1434ه�� املوافق 11-

12 ديس�مرب 2012م بكلي�ة ط�ب األس�نان بجامعة 
جازان. د. نزار الحب�ي، د. فائق قوادري، د. مختار 
عبداللطيف، د. عالء الدين صالح، د. الرشيد عبدالله، 

أ. الحسن مشيخي. 
- الباحة:

* عق�د كورس بالتعاون مع مركز طب األس�نان 
بالباح�ة يف تخصص تقويم األس�نان ي�وم الخميس 
15 ربيع الثان�ي 1433ه� املوافق 8 مارس 2012م 

بمركز طب األسنان بالباحة. د. فهد السليماني. 
* عق�د كورس بالتعاون مع مركز طب األس�نان 
بالباحة يف تخصص عالج عصب وجذور األسنان يوم 
الخمي�س 26 جم�ادى الثاني 1433ه�� املوافق 17 
مايو 2012م بمركز طب األسنان بالباحة. د. إبراهيم 

الكامل، د. محمد رسحان الزهراني. 
* عقد ك�ورس بالتعاون مع مركز طب األس�ان 
بالباحة يف تخصص طب أس�نان األطفال يوم الثالثاء 
27 ش�عبان 1433ه�� املواف�ق 17 يولي�و 2012م 

بمركز طب األسنان - الباحة. أ.د. ثاقب الشعالن. 
- بيشة:

 * عق�د لق�اء علم�ي، ورش�ة عم�ل يف تخصص 
عالج عصب وجذور األس�نان، التعويضات التجميلية 
لألس�نان يوم الخميس 3 رجب 1433ه� املوافق 24 
ماي�و 2012م بقاع�ة االجتماع�ات بمرك�ز التدريب 
بمحافظة بيشة. د. حسن الرمثي، د. خالد القرني، د. 

بدر الحسن، د. عبداملحسن املشعان. 
- أبها: 

*  عقد لقاء علمي بالتعاون مع كلية طب األسنان 
بجامعة امللك خالد بأبها يف تخصص أش�عة الفم يوم 
اإلثن�ن   14 ربي�ع األول 1433ه�� املوافق 6 فرباير 
2012م بكلية طب األسنان بجامعة امللك خالد بأبها. 

د. عيل أزهر داواساز. 
* عقد لقاء علمي بالتعاون مع كلية طب األسنان 
بجامع�ة امللك خالد بأبها يف تخصص  عالج اللثة يوم 
اإلثن�ن  28 ربيع األول 1433ه�� املوافق 20 فرباير 
2012م بكلية طب األسنان بجامعة امللك خالد بأبها. 

د. محمد يونس. 
* عقد لقاء علمي بالتعاون مع كلية طب األسنان 
بجامعة امللك خالد بأبها يف تخصص زراعة األس�نان 
ي�وم اإلثن�ن  12 ربيع الثان�ي 1433ه�� املوافق 5 
مارس 2012م بكلية طب األسنان بجامعة امللك خالد 

بأبها. د. مازن املرصي. 
 How Can Dentists( إقام�ة ندوة بعنوان *
Improve Quality of Life( بالتع�اون مع كلية 
طب األسنان بجامعة امللك خالد بأبها يوم األربعاء 
13 صف�ر 1434ه� املوافق 26ديس�مرب 2012م 
بقاع�ة املحارضات بكلي�ة طب األس�نان بجامعة 
املل�ك خال�د بأبها. د. ن�ارص العس�ريي، د. أوس 

الرجيعي. 
- حائل:

* عق�د لق�اء علم�ي بالتع�اون م�ع إدارة ط�ب 
األس�نان بمنطقة حائل يف تخصص زراعة األس�نان، 
ع�الج عصب وجذور األس�نان، طب أس�نان األطفال 
يوم األربعاء 25 جمادى الثاني 1433ه� املوافق 16 
ماي�و 2012م بمركز ط�ب األس�نان بمنطقة حائل. 
د. عبدالل�ه الكريدي�س، د. محمد العبي�داء، د. أحمد 

السليمان، د. سعد الدهيمي. 
* عقد ورشة عمل بالتعاون مع إدارة طب األسنان 

بمنطق�ة حائ�ل يف تخص�ص ع�الج عص�ب وجذور 
االس�نان يوم الخميس 26 جم�ادى الثاني 1433ه� 
املوافق 17 مايو 2012م بمركز طب األسنان بمنطقة 

حائل. د. محمد العبيداء، د. أحمد السليمان. 
- القصيم:

 How Can Dentists( إقام�ة ن�دوة بعن�وان *
Improve Quality of Life( بالتع�اون م�ع إدارة 
ط�ب األس�نان بمنطقة القصي�م يوم األربع�اء 1 ذو 
الحج�ة 1433ه� املواف�ق 17 أكتوبر 2012م بقاعة 
املحارضات بمستش�فى امللك فهد التخصيص بربيدة. 

د. نارص العسريي، د. أوس الرجيعي. 

اإلمارات العربية املتحدة:
 6th CAD/CAM & مؤتم�ر    عق�د   *
 Computerized Dentistry International
األس�نان  ش��ع�بة  بالتع�اون   Conference
بجمعي�ة اإلم�ارات الطب�ية خالل الفرتة من 12-

13 جم�ادى الثان�ي 1433ه� املواف�ق 3-4 مايو 
2012م  بفن�دق ريتز كارلت�ون– دبي – اإلمارات 

العربية املتحدة. 
 4th Dental Facial Cosmetic عق�د مؤتمر *
International Conference   بالتعاون ش��ع�بة 
األس�نان بجمعي�ة اإلم�ارات الطب�ية خالل الفت��رة 
م�ن 24-25 ذو الحج�ة 1433ه�� املواف�ق 10-9 
نوفم�رب 2012م بفن�دق الجمريا – دب�ي – اإلمارات 

العربية املتحدة. 

جمهورية مرص العربية:
* عقد دورة يف تخصص زراعة األسنان بالتعاون 
مع رشكة بشري شكيب الجابري خالل الفرتة من 4-2 
ربيع األول 1433ه�� املوافق 25-27 يناير 2012م  
بفندق شرياتون - رشم الشيخ. أ.د. مانويل شانافاز، 
أ.د. ش�ريين العط�ار، أ.د. محم�د فت�ى، د. عبدالل�ه 
الكريدي�س، د. بدرالدي�ن بحرو، د. عماد س�لوم، د. 
خال�د منصور، د. خالد مصلح، د. محمود س�لوم، د. 

عبدالرحيم بحرو. 
* عقد دورة يف تخصص زراعة األسنان بالتعاون 
م�ع رشكة بش�ري ش�كيب الجابري خ�الل الفرتة من 
9-11 ذو القعدة 1433ه� املوافق 25-27 س�بتمرب 
2012م بفندق ش�رياتون رشم الش�يخ. د. بدرالدين 
بحرو، د. عبدالرحيم بحرو، د. عمر ش�هاب الدين، د. 
خالد مصلح، أ.د. مانويل شانافاز، أ.د. محمد فتى، د. 
خالد منصور، د. بيي القرني، د. عبدالله الكريديس، 
أ.د. شريين العطار، د. حازم مراد، د. إيهاب هيكل، د. 

محمود س�لوم، د. مصطفى العلوي. 

ب. أنشطة األندية العلمية :-
* النادي الس�عودي لتشخيص وطب أمراض 

الفم:
* عقد ورش�ة عمل بالتعاون مع قس�م طب الفم 
وعلوم التش�خيص بكلية طب األس�نان بجامعة امللك 
سعود يوم السبت 15 جمادى األوىل 1433ه� املوافق 
7 ابري�ل 2012م بكلية طب األس�نان – جامعة امللك 

سعود بالدرعية. د. أسماء العكرش. 



وسائل االتصال بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة

محافظة جدة
 د. عبد الغني بن إبراهيم مرية

ج: 0506655512
ت: 02/6402000 

تحويلة )22265(
ف:  02/6404166

ص. ب. 54756 جدة 21524
abdulghanimira@yahoo.com

amira@kaau.edu.sa
 

 منطقة المدينة المنورة
د. سليمان بن فارج التميمي

ج: 0505313179
ت:  04/8462615  

ف : 8460550 /04    
ص.ب 5043 املدينة املنورة 

sftmim@yahoo.com

محافظة العاصمة المقدسة
د. مشاري بن فرج العتيبي        

ج: 0506526293
ص.ب 57550 مكة 21955

ت : 025530085 تحويلة 115
ف : 025530071

 m_alotaibi@hotmail.com 

محافظة الطائف
د. عبدالله بن فالح النفيعي 

ج: 0555700711
ت: 02/7494398
ف: 02/7450296

ص. ب. 3366  الطائف
alnofaie@hotmail.com

 منطقة القصيم
د. عبدالعزيز بن صالح العمرو 

  - ج:0505144810 
0590144810

ت: 06/3261981  
ف: 06/3261981

ص. ب. 2290 بريدة 
azamro@gmail.com

 منطقة جازان
د. عبد العزيز بن محمد الزيلعي

ج : 0554428687
ص. ب.   2112

جازان45142
asnancom@hotmail.com   

 
منطقة حائل

د. معزي بن إبراهيم املنصور    
ج: 0505274972

ت: 06/5326436
ف: 06/5336762
ص. ب. 656  حائل

mmoazzy@hotmail.com

 محافظة بيشة
د. حسن بن عيل البييش

ج: 0595921112  
ت: 6228696 / 07

ف : 6222855 / 07
ص . ب 448  بيشة 

h7707@hotmail.com

منطقة حفر الباطن
د. خرض بن فجر الظفريي  

ج: 0505945271
ت: 03/7225913
ف: 03/7231544

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

 منطقة عسير
د. إبراهيم سليمان الشهراني

ج : 0555496665
ت: 072418029
ف:072418066

ishahrani@gmail.com

منطقة الباحة
د. عيد بن عتيق الزهراني

ج:0504588700 
ت: 077253916
ف: 077253916

ص.ب 282 الباحة مركز طب 
األسنان

dreidatiq@yahoo.com

محافظة القريات
د. طالل بن عويد العنزي

ج: 0504869601
ف: 046426124

talalenazi@yahoo.com

محافظة الخبر
د. عادل بن سليمان العقل

ج: 0555600423
ت: 03/8574928 

تحويلة )123/127(
ت:038574928
تحويلة ) 105(

ف:   03/8575160 
ص. ب. كلية طب األسنان 

جامعة الدمام
adelalagl@gmail.com
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باقة ورد تتقدم بها أسرة مجلة آفاق طب األسنان 

مزينة بالشكر الجزيل للمبدع

الفنان: رشيد السليم
لما بذله من جهد إلظهار معاناة خريجي كليات طب 

األسنان في رسمه الكاريكاتيري المعبر.
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جديد، حتى أخرب ذلك الش�اب قصة حياته. فقال: منذ 
أربعة أعوام، كنت أعيش مع عائلتي يف هذه القرية إىل 
أن ج�اء يوم ح�ن ارتكبت أمراَ رديئاَ ج�داَ، ضاق بي 
األم�ر من أجله، فقررت بعد ذلك ترك املنزل.. لم أودع 
أحدا، بل غ�ادرُت البيت فجأة، وها قد أصبح يل أربعة 
سنن أعاني الوحدة، وأنتقل من مكان إىل مكان، حيث 

أعمل بضعة شهور هنا، وبضعة شهور هناك.
س�أل رجل األعمال ذلك الش�اب: وهل ينتظر أحد 
عودتك؟ أجابه: لس�ت أعلم؟ لقد أرس�لت رس�الة إىل 
والدي منذ بضعة أس�ابيع، مخربا إياهم، بإنني سأمر 
ه�ذا اليوم يف القطار، وحيث أن منزلنا ليس بعيداَ عن 
س�كة الحديد، طلب�ت منهم أن يعطون�ي عالمة، فإن 
كان�وا يريدون مس�امحتي، ويقبلونني م�ن جديد يف 
البي�ت، فما عليهم إال أن يضع�وا منديال أبيض مقابل 

بيتنا وإال، فلن أعود إىل األبد...
عند وصول رس�الة هذا الش�اب إىل أهل�ه، لم يعد 
لذلك األب واألم، أية مقدرة عىل اإلنتظار ، فقد أشتاقوا 

له جدا، وطاملا انتظرا ابنهما ليعود إىل البيت...

يحك�ى أن أح�د رج�ال األعم�ال كان مس�افراً يف 
القط�ار وإذا بش�اب لم ي�زُد عمره ع�ن عرشين عاماَ 
يجلس بجانبه ، وكانت تبدو عىل الشاب عالمات القلق 
والتوت�ر، فل�م يتكلم مع أحد، ب�ل كان ملصقا وجهه، 
باهتم�ام عىل النافذة، وكأنه ينتظ�ر أن يرى أحداَ من 
الخارج... لكن من يستطيع رؤية أي يشء، وسط ذلك 

الظالم الحالك؟
مض�ت الحال هك�ذا معظم الليل، وأخ�را انقطع 
الصمت، عندما س�أل الش�اب رجل األعم�ال الجالس 
مقابل�ه عن الس�اعة ، وكانوا قد اقرتب�وا من محطة ) 
قري�ة صغ�رة(، فأجابه رجل األعمال عن س�ؤاله، ثم 
أردف قائال، ال أعتقد بأن القطار يقف يف هذه املحطة 
، ألنها مجرد ضيعة صغرة. أجابه الشاب: لقد وعدني 
املس�ؤول يف القطار، بأن يقف ليتس�نى يل النزول إن 

أردت ذلك، ألنني كنت أعيش هناك قبالَ. 
عاد الصمت مرة أخرى، لكن ما أن بدأ الحديث من 

أخ�ذت تلك األم كل ما عندها من رشاش�ف بيضاء 
معلقة إياها عىل س�طح البيت، ثم قال األب يف نفس�ه: 
لعل إبني لم ينتبه إىل تلك الرشاشف وسط الليل، فأخذ 
يلف األش�جار التي أمام البيت، بكل ما وجد عنده من 
أقمش�ة بيض�اء... ازدادت رضبات قلب ذلك الش�اب، 
عندم�ا إقرتب منه املس�ؤول ع�ن القط�ار، معلناَ بأن 
قريت�ه أصبحت عىل بعد خمس دقائق فقط، وعليه أن 
يخربه بأرسع وقت ممكن ليتسنى له إيقاف القطار. 

أخذ ذلك الشاب يحدق بإجتهاد من النافذة، وأخذ 
بمس�اعدته ذلك الرج�ل أيضا. وكان الصمت يس�ود، 
والدقائ�ق تمر وكأنها س�اعات... وبعدئ�ِذ ملح اإلثنان 
مع�اَ ش�جرة عليها منديل أبي�ض، لكن ل�م يكونا قد 
اقرتب�ا بعد من البيت، ثم رأيا ش�جرة ثانية، وأخراَ... 
إذ به�م ي�رون البيت، واألش�جار، جميعه�ا ، ملفوفة 

برشاشف بيضاء.
إن محب�ة ذلك األب إلبنه، دفعت�ه بأن يعلق كل ما 
كان لدي�ه من أقمش�ة بيض�اء، معلنا بذل�ك رغبته يف 

املصالحة، ويف رجوع إبنه إليه... 

المنديل االبيض

طرفة عن العالم ألبرت اينشتاين
يُحك�ى أن العالم ) ألربت اينش�تاين ( صاحب النظرية النس�بية قد س�ئم من تقديم املحارضات بع�د أن تكاثرت عليه 
الدع�وات م�ن الجامع�ات والجمعيات العلمية وذات يوٍم بينما كان يف طريقه إىل محارضة  قال له س�ائق س�يارته: أعلم يا 
سيدي أنك مللت تقديم املحارضات وتلقي األسئلة، فما قولك من أن أنوب عنك يف محارضة اليوم خاصة أن شعري منكوش 
ومنتف مثل ش�عرك وبيني وبينك ش�به ليس بالقليل، وألنني اس�تمعت إىل العرشات من محارضاتك فإن لدي فكرة ال بأس 
به�ا عن النظرية النس�بية، فأعجب أينش�تاين بالفكرة وتب�ادال املالبس فوصال إىل قاعة املحارضة حيث وقف الس�ائق عىل 
املنصة وجلس العالم يف الصفوف الخلفية، وس�ارت املحارضة عىل ما يرام إىل أن وقف بروفيس�ور وطرح سؤاال من الوزن 
الثقيل وهو يشعر بأنه سيحرج به أينشتاين، هنا ابتسم السائق وقال للربوفيسور: سؤالك هذا ساذج إىل درجة أنني سأكلف 
س�ائقي الذي يجلس يف الصفوف الخلفية بالرد عليه... وبالطبع فقد قدم »الس�ائق - أينش�تاين » رداً جعل الربوفيس�ور 

يتضاءل خجال!. املغزى :  تذكر أنه مهما كنت ذكياً وفطناً فإنه يوجد من هو أقل منك شأناً وأكثر دهاًء ... 

حديقة آفاق
اختارها لكم :

 الدكتور/ قـيـصــر كـبـاش
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- إذا ل�م تك�ن تعل�م أين تذه�ب فكل 
الطرق تؤدي إىل هناك ..

- يوج�د دائم�اً م�ن هو أش�قى منك ، 
فابتسم.

- يظل الرجل طف�اً حتى تموت أمه ، 
فإذا ماتت شاخ فجأة.

- عندما تحب عدوك يحس بتفاهته.
- إذا طعن�ت من الخل�ف فاعلم أنك يف 

املقدمة.
- الكام اللني يغلب الحق املبني.
- كلنا كالقمر له جانب مظلم.

- ال تتح�دى إنس�ان لي�س لدي�ه م�ا 
يخرسه.

- العني التي ال تبكي ال تبرص يف الواقع 
شيئاً.

- املهزوم إذا ابتس�م أفقد املنترص لذة 
الفوز.

- ال خري يف اليمنى بغري يرسى.
- اعم�ل ع�ى أن يحبك الن�اس عندما 
تغادر منصب�ك ، كم�ا يحبونك عندما 

تتسلمه.
- ال تطعن يف ذوق زوجتك فقد اختارتك 

أوالً.
- لن تس�تطيع أن تمنع طيور الهم أن 
تحلق فوق رأس�ك ولكنك تستطيع أن 

تمنعها من أن تعشش يف رأسك.
- كّون صداقة مع القرش ولكن احذر 

أن يبتلعك.  

أقوال ممتعة وصية أحد األباطرة
يحك�ى أن امرباط�وراً قديماَ عاش فارس�اَ 
وحن عودته من إحدى املعارك شعر أن صحته 
قد اعتلت ولزم الفراش شهوراَ عديدة ولم تنفع 
أدوي�ة األطباء يف عالجه ، فأدرك أن انتصاراته 
وجيشه الجرار وس�يفه البتًار وجميع ما ملك 
س�وف تذه�ب أدراج الرياح ول�ن تبقى معه 
أكثر مما بقيت ، حينذاك جمع حاشيته وأقرب 
املقربن إليه ، ودعا قائد جيشه املحبب إىل قلبه 
، وقال له: إني س�وف أغادر هذه الدنيا قريباً 
ويل ث�الث أمني�ات أرج�وك أن تحققها يل من 
دون أي تقص�ر ، فاقرتب من�ه القائد وعيناه 
مغرورقتان بالدموع، وانحنى ليس�مع وصية 

سيده األخرة.
قال االمرباطور: 

وصيت�ي األوىل: أال يحمل نعيش عند الدفن 
إال أطبائي وال أحد غر أطبائي.

والوصية الثاني�ة: أن ينثر عىل طريقي من 
مكان موتي حتى املقربة قطع الذهب والفضة 
الت�ي جمعته�ا طيل�ة  الكريم�ة  وأحج�اري 

حياتي.
والوصية األخرة: حن ترفعوني عىل النعش 
أخرج�وا يدًي م�ن الكفن وأبقوهم�ا معلقتن 

للخارج وهما مفتوحتان.
حن فرغ االمرباطور من وصيته قام القائد 
بتقبي�ل يدي�ه وضمهما إىل ص�دره ، ثم قال : 
ستكون وصاياك قيد التنفيذ دون أي إخالل ، 
إنما هالٌ أخربتني س�يدي عن املغزى من وراء 

هذه األمنيات الثالث؟
أخذ االمرباطور نفساً عميقاً وأجاب 

: أري�د أن أعط�ي العالم درس�اً لم 
أفقهه حت�ى اآلن ، أما بخصوص 
الوصية األوىل ، فأردت أن يعرف 

الن�اس أن املوت إذا حرض لم ينفع 
يف رده حت�ى األطب�اء الذين نهرع 
اليه�م إذا أصابن�ا أي مكروه، وأن 
الصح�ة والعمر ث�روة اليمنحهما 

أحد من البرش.
الثانية، حتى  الوصي�ة  وأما 
وق�ت  كل  أن  الن�اس  يعل�م 

قضين�اه يف جمع امل�ال ليس إال 
هب�اء منث�وراً ، وأننا ل�ن نأخذ معنا 

حتى فتات الذهب.
وأم�ا الوصي�ة الثالث�ة ، 
ليعلم الن�اس أننا قدمنا إىل 
هذه الدني�ا فارغي األيدي 
فارغي  منه�ا  وس�نخرج 

األيدي كذلك.

الوصية 
دخل اإلب�ن ) الوريث الرشع�ي ( بعد وفاة 
والده إىل مكتب املحامي الذي إس�تقبله ودعاه 
للجلوس وأخرج من صندوق األمانات الوصية 
الرشعي�ة التي وضعها الوال�د قبل وفاته وراح 

يقرأها بتمهٍل كيٍل قائالً:
» ول�دي الحبي�ب ،ربيت�ك بدم�وع العن ، 
عمل�ت بك�ّد ليل نه�ار ألؤمن ل�ك كل ماترغبه 
نفس�ك. وضعُت أمام�ك كل يشء لعلك تلتفت 
إيلّ يف آخرت�ي . أم�ا أنت فإني اكتش�فتُك ولداً 
عاق�اً ، فل�م ترح�م ش�يخوختي. أنت إنس�ان 
متهوُر رسيع الغض�ب ، أكلُمك بهدوء ، فتلطم 
األرض برجل�ك وتميش. انظ�ُر إليك فال تلتفت 
إىل الوراء. أنبُِّهك ، فتفعل ما يحلو لك . أقطُِّر يف 
مرصوفك فتبذُِّر املال دون حس�اب ، وال تفكِّر 
باملستقبل . وضعتُك يف أفضل املدارس فإذا بك 
تهتم بدروس يف الكح�ول واملخدرات . عاملتُك 
بالحسنى فإذا بك تعاملني باإلهمال والرفضية 

.«
ولم يستطع الوريُث أن يتحمل أكثر فخرج 
من مكتب املحامي بغضٍب ش�ديد مغلقاً الباب 
بقوٍة وراءه. فرفع املحامي عينه، ثم خفضهما 

وتابع القراءة:
» وبالرغم من ذلك فأنَت ابني الوحيد الذي 
لطاملا أحببتُه والذي ال يمكنني إال أن أحبه. فأنت 
وحيدي ووريثي وكلُّ ما هو يل هو لك. لذلك إذا 
كن�ت ما زلت تس�تمع يل ، ولو مل�رة وحيدة يف 
حياتك ، فكل ثروتي هي لك ، وإذا تركت املكان 
كعادت�ك قبل أن أنهي كالمي ، فثروتي الطائلة 

تعود كلها إىل املؤسسات الخرية«.
اإلمضاء : والدك الذي
 سيذكرك دائماً أمام الله.



جمعية طبِّ األسنان 
واالرتقاء بالمهنة

د. محمد بن إبراهيم العبيداء

يتطلب النُّهوض بمهنة طبِّ األسنان، وتعزيز 
دوره�ا يف التنمي�ة الش�املة باململك�ة، االرتقاء 
بأداء الجمعية الس�عوديَّة لطبِّ األسنان، ووضع 
الخطط والربام�ج الكفيلة بصياغة رؤية جديدة 
رات الحالية،  ات والتطوُّ لها، تتناس�ب مع امُلتغيِّ
فما كان مقبوالً قبل س�نوات لم يعد له محل من 
اإلع�راب اآلن بعد الزيادة املطردة يف أعداد أطباء 
�ع يف إنشاء الكلِّيات، وهو  األسنان، نتيجة التوسُّ
م�ا يف�رض رضورة تنظي�م اللق�اءات العلميَّة 
واملؤتم�رات وورش العم�ل لس�د االحتياج�ات 
املتصاع�دة للعامل�ن يف ه�ذه املهن�ة، ومتابعة 
املستجدات وتطوير املهارات من خالل االحتكاك 

باآلخر.
ولألمان�ة تحم�ل الجمعي�ة عىل عاتقه�ا عبئًا 
كبيًا، من أجل الوصول بمهنة طبِّ األس�نان إىل 
املستوى الالئق بها، وللتاريخ ولكي يعي زمالؤنا 
وزميالتن�ا من أطباء األس�نان املنتس�بن حديثًا 
له�ذه  املهن�ة م�ا تَنعم ب�ه مهنتهم م�ن احرتام 
وتقدير كان وراءه املخلصون من أطباء األسنان 
األوائ�ل يف اململكة، والذين بذل�وا جهوًدا عظيمة 
لرفع مس�توى هذه املهنة وظيفيً�ا ومهنيًا، ففي 
كثي من دول العاِلَم ال تتساوى ُمَميَِّزات ورواتب 
أطباء األس�نان م�ع أقرانهم يف الط�بِّ البرشي، 
ويف الس�ابق كان طبيب األسنان يعن عىل مرتبة 
وظيفي�ة مدنية أدنى مم�ا يعن عليه�ا الّطبيب 
البرشي وحتى يف التعين عىل الكادر العس�كري 
كان التعي�ن يعط�ي أفضلية للطبي�ب البرشي 
عىل طبيب األس�نان، ولوال املجه�ودات املخلصة 

والدؤوب�ة له�ؤالء ال�رواد ونجاحه�م يف إقن�اع 
صاحب القرار برضورة مس�اواة طبيب األسنان 

مع الّطبيب البرشي لبقي الحال عىل ما عليه.
إال أننا وكعاملن يف املهنة نس�عى ونتمنَّى ألن 
نرتق�ي أكثر وأكث�ر بمهنتن�ا، إذ ال زالت معظم 
اإلدارات الصحيَّ�ة واملستش�فيات تنظ�ر ألطباء 
م أطباء رعاية أولية، وهذا يرتجم  األسنان عىل أنهَّ
إىل ساعات عمل أطول وعيادات أكثر ومن وجهة 
نظ�ري املتواضعة أرى أنّه ينبغ�ي أن ينظر إىل 
مهنة طبِّ األسنان عىل أنها تخصص جراحي ال 
أن تبقى ضمن إطار الرِّعاية األولية وخصوًصا أن 
عيادة األس�نان عبارة عن غرفة عمليات مصغرة 
تتطلب التجهيز والتعقيم بعد كل مريض ناهيك 
عن الضغط النفيس الكبي الذي يَتَعرَّض له طبيب 
األس�نان أثناء عالج املرىض نظًرا لدقة الخطوات 
العالجي�ة ورضورة الرتكي�ز الش�ديد والجلوس 
لس�اعات طويلة عىل نف�س الوضعية مما يُؤدِّي 
إىل إصابة معظم أطباء األسنان بأمراض العمود 

الفقري والعضالت.
وإذا نظرنا إىل زمالئنا يف الطبِّ البرشي فنجد 
أن دوامهم األسبوعي موزع بن عمليات جراحية 
)يوم أو يوم�ن( زيارة أجنح�ة املرىض، إدخال 

تنويم املرىض.. الخ. 
ومن هنا أدعو إخوتي وزمالئي رؤساء أقسام 
األس�نان يف املستش�فيات إىل رضورة مناقش�ة 
أوض�اع أطب�اء األس�نان يف أقس�امهم وإقن�اع 
اإلدارات الّطبي�ة للتخفيف ع�ىل زمالئنا حفاًظا 
عليهم وضمانًا الستمرار عطائهم لسنن أطول.

إطاللة

رئي�س التحرير
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 Refinement in every detail

www.3MESPE.com

3M ESPE. Passionate about precision. 

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



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

Dental Clinics and Dental Solutions; 
Hospitals and Healthcare Institutions; 
Scientific Research Centers & Academic Institutions; 
Biomedical Services & Maintenance. 

CARE     CARE     CARE     CARE     CARE     CARE     CARE 

Office #4, 911 Bldg, king Fahd Road, Al-Riyadh,KSA 
 Tel: +96614169558 Fax: +96614169023P.O.Box 55306 Riyadh 11534  

 

It’s not about the 
chair, It’s about the 
complete solution… 
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