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STRONGER TEETH AND
A STRONGER ORAL CARE
REGIMEN FOR ALL.
BOLD FACTS ABOUT

LISTERINE® TOTAL CARE ZERO MOUTHWASH:1
• REDUCES PLAQUE
• STRENGTHENS TEETH AGAINST DECAY AND
MAINTAINS GUM HEALTH
• PREVENTS TARTAR TO HELP KEEP TEETH NATURALLY
WHITE
• FIGHTS UP TO 97% OF GERMS LEFT BEHIND AFTER
BRUSHING
• UP TO 24 HOUR FRESH BREATH PROTECTION*
LISTERINE® TOTAL CARE ZERO Mouthwash is a less intense,
alcohol-free mouthwash proven to clean and protect with
above mentioned benefits for total oral health.1
*When used twice a day.

 وستبقى المملكة،«كل عام وبالدنا بخير وعزة ومجد
ً
حصنا
» ومحب لدينه ووطنه،قويا لكل محب للخير
ًّ

What’s bolder than better oral care for every patient?
The proof that it’s possible with LISTERINE® TOTAL CARE ZERO.
Visit www.listerine-me.com to find out more.
Facebook.com/ListerineME

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

References: 1. Data on file. Johnson and Johnson. Available at: https://www.listerineme.com/mouthwash/anticavity/listerine-total-care-anticavity-alcohol-free-mouthwash
Accessed 14 Nov 2016.

POWERED BY

FLUORIDE + ZINC CHLORIDE +
4 ESSENTIAL OILS:
THYMOL + EUCALYPTOL + METHYL SALICYLATE + MENTHOL

بقلم :د .فهد بن علي الشهري
رئيس الجمعية السعودية لطب األسنان

يتقدم

وأسرة تحرير مجلة آفاق لطب األسنان
بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

بمناسبة
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وسمو ولي العهد
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

3

مقال

مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان

بكلمــات وطنية صادقة معطــرة بالعز والفخر تقــدم قائد الوطن
ورمز شموخه ملك العزم والحزم خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز بالتهنئة للشعب الســعودي الكريم بذكرى اليوم الوطني
السابع والثمانني من خالل تغريدته الغالية قائالً:
«كل عام والوطن آمن عزيز ،ومسريتنا للبناء والتطوير تتواصل لرفعة
بالدنا ونهضتها واستقرارها ،كل عام وشعبنا الويف يعتز بوطنه ويفخر
بانتمائه».
أمام هذا اليوم الوطني الكبري نستذكر تاريخنا العريق وحارضنا الرغيد
ومســتقبلنا املرشق الزاهر ..ونقف عىل ما سطره مؤسس الوطن امللك
عبدالعزيز آل سعود «طيب الله ثراه» وأبناؤه الربرة امليامني من تضحيات
لنستلهم الدروس والعرب لألجيال القادمة لتعميق االنتماء وتعزيز الوالء..
واملحافظة عىل مقدرات الوطن ومكتسباته ،خاصة وأن مملكتنا الغالية
اليوم تتقدم بخطوات شبابية واثقة نحو املستقبل الواعد لتحقيق رؤية
اململكة «ّ »2030والتي تمثل مرحلة جديدة مــن حياتنا ..وهذا ما أكده
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حني قال:
«إننا نطمح أن تكون اململكة نموذجً ا رائدًا عىل األصعدة كافة ،معولني
عىل دور الشباب والشابات من املواطنني واملواطنات يف ذلك.»....
لقد تبنت مملكتنا الغالية مند تأسيسها خطة توفري الرعاية الصحية
الشاملة من خالل وزارة الصحة والقطاعات الصحية األخرى الرديفة..
واليوم فإن حكومتنا الرشــيدة وضعت القطاع الصحي ضمن أولوياتها
وأصبح املواطن الســعودي محور الخطط التنموية الشاملة ،ونحن يف
الجمعية السعودية لطب األسنان كجزء من القطاع الصحي نضع نصب
أعيننا خدمة الوطن واملواطن كهدف أســاس ملواصلــة العمل وتكثيف
الجهد والرقي بمســتوى مهنة طب األسنان ونعاهد القيادة الحكيمة أن
نبقى السند الرديف لحماة البالد ونقف سدًا منيعً ا أمام كل عابث يف أمن
وطننا الحبيب.
ولتبق راية التوحيد خفاقة هاتفني:
دام عزك يا وطن....

االفتتاحية
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البريد االلكتروني
afaq@ksu.edu.sa
وسام خالد الهذلول

استخدام الخاليا الجذعية في

اآلراء المنشورة تعبر عن رأي أصحابها وليس
بالضرورة عن رأي المجلة أو هيئة التحرير

الخاليا الجذعية في مستقبل طب األسنان

تكوين أسنان حقيقية
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ساره عبدهللا أبوملحه
التبييض وأنواع المواد
وتركيزها
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األمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود
يفتتح مؤتمر مكة الرابع عشر العالمي لطب األسنان
7
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صور وأخبار

صور وأخبار

وبدأ الحفل الخطابي بالقــرآن الكريم ثم
بناء الوطن والحلم ،شارك يف تقديمه مجموعة
من أبناء شهداء الواجب يف مملكتنا الغالية.
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ثم ألقى سعادة الدكتور /مشاري بن فرج
العتيبي رئيــس املؤتمر ونائب رئيس مجلس
إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان كلمة
قال فيها:

( )90بحثًا يف مجال طب األسنان ،إضافة إىل
تقديم ( )100ملصق علمي ،وهو يستضيف

إن املؤتمر يبحث ســتة محاور رئيسة مع

نخبة من املتخصصني يف مجال طب األسنان

تقديم ( )30محارضة وندوة عن طب األسنان

من أنحاء العالم كافة وأســاتذة الجامعات

الوقائــي و( )10ورش عمــل ،ويناقش فيه

واالستشــاريني الســعوديني ومتحدثــن
متميزين من الدول العربية واإلسالمية ومن
أمريكا وبريطانيا وجنوب إفريقيا.
وأشار الدكتور العتيبي إىل أن املؤتمر يف هذه
السنة يختلف عن األعوام السابقة من حيث
موقعه ،حيث تم الحــرص عىل إيجاد موقع
جديد يســتوعب األعداد الكثيفة من املهتمني
بطب األسنان والزوار الكرام ،إىل جانب تميزه
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برعاية كريمــة من صاحب الســمو
امللكي األمــر خالد الفيصل مستشــار
خــادم الحرمني الرشيفــن أمري منطقة
مكة املكرمة افتتح صاحب السمو األمري
فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن
آل ســعود وكيل اإلمارة املساعد للحقوق
فعاليات (مؤتمر مكة الرابع عرش العاملي

لطب األســنان) الذي نظمتــه الجمعية
الســعودية لطب األســنان بالتعاون مع
وزارة الصحــة ومستشــفى قوى األمن
بمكة املكرمة ،خالل الفرتة من  29جمادى
اآلخرة إىل  2رجب 1438هـ املوافق 30/28
مارس 2017م يف قاعة مكة الكربى بحي
التخصيص بمكة املكرمة.

شاهد ســموه والحضور الكريم أوبريت عن
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بتوفــر الخدمات اإللكرتونية والحســابات
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اعتماد  23ســاعة تعليم مستمر من الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح رئيس املؤتمر أن من أهداف املؤتمر
إيصال رســالة توعية للمواطنني واملقيمني
فيما يخص تســوس األســنان حيث سيتم
مناقشة أسباب انتشار النخر السني ورسم

سياسات واســراتيجيات للحد من تسوس
األســنان يف اململكة بالتعــاون مع الجهات
املختصــة يف وزارة الصحة والتي تعد رشي ًكا

العلمي وإجراء البحوث العلمية واملسابقات

مجتمعنا ووطننا املعطاء.

البحثية لطلبة طب األسنان وحديثي التخرج

ودعا رئيس الجمعية املجتمع الســعودي

وطالب املاجســتري ،حيث وضعــت الجوائز

عمومً ا والوالدين خاصــة إىل تغيري األخطاء

التشجيعية لذلك .وإن الجمعية منذ تأسيسها

الشائعة التي تساهم يف نرش تسوس األسنان،

قبــل  38عامً ا تســعى إلقامــة املؤتمرات

ونصح الوالدين برضورة تنظيف أســنانهم

والندوات العلمية لالرتقاء باملستوى العلمي

أمام أطفالهم لغرس قيمة الوقاية لدى األبناء

والعميل للعاملني يف مجال طب األسنان بكافة
ً
تحقيقا
التخصصات ،ويأتــي املؤتمر املبارك

دون إعطاء التعليمات أو التوجيهات بشــكل
مبارش حيث إن الطفل يستقي املعلومات من

لرسالة الجمعية الســامية لتجسيد التعاون

والديه بشكل مؤثر وفعال.

املثمر مع مستشفى قوى األمن بمكة املكرمة

رسميًّا يف املؤتمر.
ثم ألقى رئيس الجمعية الســعودية لطب
األسنان سعادة الدكتور /فهد بن عيل الشهري
كلمــة رحب يف مســتهلها بالضيوف الكرام
والحضور وقال :أن الجمعية السعودية لطب

رؤساء الجمعيات الخليجية خالل حفل افتتاح املؤتمر

وقال الدكتور الشهري يف كلمته :إن مؤتمر
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يف وســائل التواصل االجتماعي والتي تلقى
نشا ً
طا تفاعليًا كبريًا ،وأن املؤتمر قد حاز عىل

األســنان تحرص عىل تعزيز مسرية البحث

وجميع الجهات املشــاركة وســعيًا لخدمة
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صور وأخبار

ملصق علمــي حيث حاز عــى املركز األول

عىل مســتوى اململكة نظ ًرا لتاريخه العتيق

الدكتور /عاصم بنجر من كلية طب األسنان

وبرنامجه العلمي املميــز وتغطيته لجوانب

بجامعة أم القرى ،وعىل املركز الثاني الدكتور

مهنة طب األسنان بكافة التخصصات.

أحمد محمد حسان من كليات الفارابي لطب

وعىل هامــش املؤتمر تم تكريم ســعادة

األســنان ونالت املركز الثالث الدكتورة /آالء

الدكتور /محمــد مصطفى بيــاري عميد
ً
سابقا
كلية طب األســنان بجامعة أم القرى
إلســهامه يف تطوير مهنة طب األســنان يف
اململكة.
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عبدالله الرافعي عىل جهوده خالل الســنوات

القرني من جامعة امللك خالد بأبها.
الســابقة يف عمله كمدير عام لطب األسنان
ً
سابقا.
بوزارة الصحة
إىل جانــب ذلك تم تســليم جائزة ألفضل

وصاحب املؤتمر معرض طبي تضمن أحدث
ما توصلت إليه التقنية الحديثة يف مجال طب
وجراحة األسنان حيث شارك فيه أكثر من 40
ً
كثيفا
رشكة محلية وعاملية وشــهد حضو ًرا
تجــاوز  2000زائر ،كما بــرزت يف املعرض
مشاركة الجمعيات العلمية والتثقيفية لنرش
ثقافة الوعي الطبي املجتمعي

جانب من املعرض املصاحب للمؤتمر

جانب من املعرض املصاحب للمؤتمر
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كما تم تكريم سعادة الدكتور /محمد ابن

صور وأخبار

مكة العاملي لطب األسنان من أهم املؤتمرات

الجمعية السعودية لطب األسنان تحصل على المركز
األول بين الجمعيات العلمية في جامعة الملك سعود
13
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وكيل الجامعة للدراسات العليا
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امللك سعود تم تكريم الجمعية السعودية لطب

2017م ..حيث قام معــايل مدير جامعة امللك

األســنان بحصولها عىل املركز األول كأفضل

سعود األستاذ الدكتور /بدران بن عبدالرحمن

جمعية عىل مســتوى الجامعة ،وذلك يف مركز

العمر وبحضور كل من:
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خالل ملتقى الجمعيــات العلمية يف جامعة

امللك فهد الثقايف بالرياض بتاريخ  16-15فرباير

والبحث العلمي األستاذ الدكتور/
أحمد بن سالم العامري.
واملرشف عىل إدارة الجمعيات
العلمية يف جامعة امللك ســعود
ســعادة الدكتــور /محمد ابن
إبراهيم العبيداء.
بتســليم درع أفضل جمعية
عىل مســتوى الجامعة لسعادة
الدكتور /فهد بن عيل الشــهري
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب
األسنان.
وقــد رصح الدكتور /فهد الشــهري عقب
التكريم بأن هذا اإلنجــاز لم يتحقق إال بجهد
وعطاء الســادة الزمالء أعضاء مجلس إدارة
الجمعية الســعودية لطب األسنان وموظفي
الجمعية وكافة العاملني فيها ..واســتمرا ًرا

لجهود وتضحيات الســادة رؤســاء وأعضاء
مجلس إدارة الجمعية السابقني ..فالشكر من
األعماق لهم جميعً ا.
راجيًــا من اللــه العيل القديــر أن يوفقنا
ملواصلة العمل الجاد والرقي بمســتوى املهنة
لتؤدي الجمعية رسالتها تجاه الوطن واملواطن
ولتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار

LANDMARK, PEER-REVIEWED ANALYSIS

FACT: Oral health is fundamental to overall
health and well-being.1 But even with the
availability of accessible preventive measures,
chronic gingivitis still affects over 90% of the
population, to some degree.2 If left untreated, it
can
progress to more serious conditions, such
OVER
as periodontitis.
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Since plaque is a leading cause of gingivitis,
plaque control is essential to maintaining
good oral health.3 Yet the high worldwide
incidence of oral disease suggests that a
model of “good enough” oral health has left
room for improvement in the daily oral care
routine.3 While current recommendations
for at-home oral care focus on brushing and
interdental cleaning, clinical studies have
demonstrated the additive benefit of essential
oil mouthwashes as an optimal method for
antimicrobial plaque biofilm control.3-6
Although brushing and other mechanical
methods of interdental cleaning remove
plaque from the surfaces of the tooth, the
tooth surface represents up to 25% of the oral
surface exposed to bacteria.7 Other areas of

Plaque biofilm buildup increases the risk
of dental caries, gingival inflammation,
and periodontal disease.9,10 Essential oil
mouthwashes deeply penetrate into the bottom
layers of the plaque biofilm, disrupting bacterial
cell walls and inhibiting enzyme activity. This
mechanism of action breaks down the plaque
biofilm’s structure, loosening and dissolving it in
places that are more difficult for a toothbrush or
an interdental cleaning device to access.11-13
ESSENTIAL OIL MOUTHWASHES DEEPLY
PENETRATE INTO THE BOTTOM LAYERS
OF THE PLAQUE BIOFILM, DISRUPTING
BACTERIAL CELL WALL AND INHIBITING
ENZYME ACTIVITY.
A landmark, peer-reviewed analysis was recently
conducted that specifically evaluated each study
from the standpoint of applicable outcomes
to clinical practice. This analysis reviewed
randomized, observer-blinded, placebocontrolled clinical studies (both published and
unpublished). It assessed the effect of adding an
essential oil mouthwash to mechanical methods
as compared to mechanical oral hygiene
methods (MM) alone in patients with mild-tomoderate plaque. The magnitude of the pooled
analysis is noteworthy—more than 3 decades
of data from 29 studies of 6 months’ duration
spanning 3 countries and over 5000 patients.14
This analysis represents a paradigm shift in
evaluating oral health. In the analysis, the study
outcomes evaluated were easily applied to the
clinical practice, such as “plaque-free” sites—
characterized by little to no plaque, as defined by
a Plaque Index (PI) score ≤1. By using site-specific
(tooth and location) data rather than whole-mouth
plaque reductions to interpret clinical data, this
analysis created a benefit-based approach to
clinical research and practice.14

الجمعية السعودية لطب األسنان
تشارك في مؤتمري مدريد واسطنبول

PATIENTS USING AN ESSENTIAL OIL
MOUTHWASH

HAD NEARLY

5x

14

MORE PLAQUE-FREE
SITES AT 6 MONTHS
vs. MM alone

Better oral health for every patient starts by
incorporating a new oral healthcare model
into clinical best
practices—a model that
ESSENTIAL-OIL
regards oral care
as an integral part of general
MOUTHWASH
health, addresses the needs and demands of
the public and the right of each individual to
good oral health, and shifts from a traditionally
curative approach to one of prevention and
promotion of good oral health.16 Preventive
daily oral care starts at home. Implementation
of a long-term oral care routine that includes
an essential oil mouthwash providing nearly
5x more plaque-free sites can be compelling
information for dental professionals who want
to educate patients on the most appropriate
at-home oral care routine.14,15 Good oral health
can be even better—and it starts with your
professional recommendation.

صور وأخبار

the integral role of an
essential oil mouthwash
in preventive oral care

WITHOUT AN OPTIMAL ORAL CARE REGIMEN,
BACTERIA CAN EVOLVE INTO A COMPLEX,
3D PLAQUE BIOFILM COLONY WITHIN DAYS.

Results from the analysis demonstrated
clinically relevant benefits of twice-daily use
of an essential oil mouthwash for preventing
plaque buildup beyond mechanical oral
hygiene methods alone. For example,
patients using an essential oil mouthwash had
nearly 5x more plaque-free sites
than MM patients at 6 months (PI ≤1).
Furthermore, 11x more patients using an
essential oil mouthwash achieved 75%
plaque-free sites at 6 months.14,15

رئيس الجمعية يف مؤتمر اسطنبول

العاصمة االسبانية
مدريــد مؤتمــر
االتحــاد العاملــي
ألطبــاء األســنان
» وذلــك يفFDI«

TO HELP YOUR PATIENTS ACHIEVE AND MAINTAIN
IMPROVED ORAL HEALTH, PROACTIVELY
RECOMMEND AN ADJUNCTIVE ESSENTIAL OIL
MOUTHWASH THAT THOROUGHLY REDUCES PLAQUE.

TO LEARN MORE ABOUT ESSENTIAL OIL
MOUTHWASHES, VISIT
WWW.LISTERINEPROFESSIONAL.COM

Scientific Information Compiled by:
CONSUMER COMPANIES, INC.

Find this landmark, peer-reviewed analysis of 29 studies in the August 2015 edition of the Journal of the American Dental Association.
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ا ستـضــــــا فت

،م٢٠١٧  سبتمرب1  أغسطس إىل27 الفرتة من
رئيس مجلس االدارة مع رئيس االتحاد العاملي لطب
االسنان يف اجتماع ثنائي عىل هامش املؤتمر

وقد شاركت الجمعية السعودية لطب األسنان
يف هــذا املؤتمر الدويل ممثلــة برئيس مجلس
 فهد بن عيل الشهري/اإلدارة سعادة الدكتور

وضمن مشــاركة الجمعية السعودية لطب

والذي حرض اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد

األســنان يف املؤتمــرات الخارجية شــاركت

وشــارك يف تمثيل اململكة العربية السعودية يف

الجمعية يف املؤتمر السابع والعرشين للجمعية

 كما شارك،هذا املحفل العلمي واملهني العاملي

الرتكية لطب األســنان مع دول الجوار والذي

يف جلسات التصويت عىل القرارات والربنامج

.م2017  سبتمرب23-21 أقيم يف اسطنبول بني

.املستقبيل لالتحاد العاملي ألطباء األسنان

 فهد بن/وقد مثل الجمعية سعادة الدكتور

وعىل هامش املؤتمر عقــد رئيس الجمعية

عيل الشهري رئيس مجلس اإلدارة والذي شدد

عــدة اجتماعات مع رئيــس االتحاد وبعض

خــال املؤتمر عىل رضورة التعــاون العلمي

االداريني بهدف استمرار التعاون الثنائي لرفع

املثمر يف طب األسنان بني دول املنطقة

.سوية مهنة طب األسنان يف اململكة

34  العدد- 2017 طب األسنان أكتوبر

COULD
GOOD BE
BETTER?

the mouth can act as reservoirs for bacteria
that can then recolonize on teeth following
dental prophylaxis or treatment.4 Without
an optimal oral care regimen, these bacteria
can evolve into a complex, 3D plaque biofilm
colony within days.8

ضمن البرنامج العلمي للجمعية بالرياض:

محاضرات في تقويم األسنان وطب
أسنان األطفال و المعالجات اللبية

التخصصات الصحية :عدم تجديد بطاقة الممارس
ألكثر من  6أشهر يعتبر انقطا ًعا عن العمل
17

16

صور وأخبار

والتسجيل املهني الجديدة والقواعد التنفيذية

وجه الخصوص.
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التي بدأ العمل بها بتاريخ  10سبتمرب ،2017

وأكدت «الهيئــة» أن هذه اإلجراءات تتوافق

تضمنــت تقليص صالحية بطاقــة املمارس

مع األنظمــة العاملية من حيــث رفع كفاءة

الصحي إىل سنتني فقط ويف حال تأخري تجديد

املمارس الصحي وتزويده باملستجدات الطبية

البطاقة ملدة تتجاوز ستة أشــهر يتم اعتبار
ً
تســجيل جديــدًا وليــس تصنيفا مع
طلبه

ودعمه لينعكــس أداؤه عــى القطاع الطبي

بقاء مدة التأخري الســابقة يف سجل املمارس

واملجتمع ،مشرية إىل أن اسرتاتيجية «الهيئة»
ً
هدفا لرفع كفــاءة القطاع الصحي
وضعــت

كمنقطع عن العمل ،األمر الذي سينعكس سلبًا

عرب حمايــة وتعزيز الصحة يف اململكة العربية

يف تاريخ املمارس املهني.

السعودية من خالل الكفاءات الصحية املؤهلة

وأكــدت «الهيئة» عدم وجــود اختبارات أو

عىل أعىل املعايري وأفضل املمارسات.

تقييم ملن تأخر يف تجديد بطاقة التسجيل إال أن

وبيّنت «الهيئــة» أنها تســعى إىل خدمة

ممارسة العمل ببطاقة تسجيل منتهية تعترب

املمارســن الصحيني ووضعــت ذلك ضمن

مخالفة حيث يتم تسجيلها يف مسريته املهنية.

أولوياتهــا لتكون الكــوادر الطبية عىل أعىل

وأوضحت «الهيئــة» ،أن الالئحة الجديدة ال

مســتوى من حيث الكفــاءة والجودة وهو

تطبق عــى الطلبات التي قدمت إىل الهيئة قبل

مــا يعزز ويرفــع من مســتوى الخدمة يف

تاريخ  10سبتمرب  2017وتم قبولها.

املستشفيات واملراكز الطبية لتحقيق أهداف

ولفتت «الهيئــة» إىل أن الئحــة التصنيف

برنامج «التحول الوطنــي  »2020و«رؤية

الجديدة أصبحت أكثر وضوحً ا ،وتحقق املساواة

اململكــة  »2030التــي ســتجعل اململكة يف

بني املمارســن الصحيني إىل جانب االعرتاف

مصاف الــدول العاملية يف تقديــم الخدمات

بممارســات مهنية جديدة للصيدلة ،ووضوح

وجودة العمل.

صور وأخبار

الصحية بالرياض أن الالئحة العامة للتصنيف

الهيئة ،وكذلك مســارات التقييم لألطباء عىل
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أقامت الجمعية الســعودية لطب األسنان وضمن
برنامجها العلمي ندوة علمية يــوم الثالثاء املوافق
2014/4/11م يف شــراتون الريــاض تحدثت فيها
الدكتورة /خلد األهدل األستاذ املساعد يف قسم إصالح
األسنان بكلية طب األســنان يف جامعة امللك سعود
حول تبييض األسنان وتطرقت ملسببات تلون وتشوه
األسنان والطرق العلمية يف تبييضها وخاصة األسنان
املعالجــة لبيًا ،كما تحدثت عــن املنتجات التجارية
املتواجــدة يف األســواق املحلية والعامليــة لتبييض
األسنان.
ثم قدمت الربوفيسورة إيمان القفيدي استشارية
تقويم األســنان محارضة عن املعالجــة التقويمية
التجميلية لألســنان بدأتها بالتعريف بمعنى جمال
ً
خصوصا مع
الوجه وحاجة اإلنســان اليوم للتجميل
تطور املفهــوم الجمايل يف طب األســنان من خالل
املعالجات التقويمية لألســنان والفكني .ويف نهاية
الندوة قدم الدكتور /أوس بن صالح الرجيعي عضو
مجلس إدارة الجمعية شهادات الشكر والتقدير لكلتا
املحارضتني عىل جهودها العلمية يف سبيل تقدم مهنة
طب األسنان داخل مملكتنا الحبيبة.
و اختتمت الجمعية الســعودية لطب األسنان
أنشطتها العلمية قبل إجازة الصيف بلقاء علمي
يف فندق شرياتون الرياض يوم الثالثاء  20شعبان
1438هـ املوافق  16مايــو 2017م حيث ألقت
الدكتورة /زين زكي حافظ املحارضة يف قســم
طب أسنان األطفال يف كلية طب األسنان بجامعة

امللك ســعود محارضة عن “معالجة اللب السني
يف األســنان اللبنية) تحدثــت فيها عن الفحص
الرسيري والشعاعي لتشخيص أذية اللب السني
وعن اإلجــراءات العالجية لألقنيــة الجذرية يف
األرحاء وعملية بــر اللب الدوائي وعرضت لذلك
فيلمً ــا مصو ًرا حول آليــة املعالجة مع رضورة
املراقبــة الشــعاعية بعد انتهاء العمــل لتأكيد
نجاحها.
ثم ألقى الدكتور /خالد املايض األستاذ املساعد
يف قسم إصالح األســنان بكلية طب األسنان يف
جامعة امللك ســعود واستشاري معالجة جذور
األســنان محارضة بعنوان “إعــادة املعالجة
اللبيــة” تحدث فيها عــن رضورة إعادة عالج
عصب األسنان يف حاالت فشل املعالجة السابقة
وذكر أسباب الفشــل املختلفة لعدم استخدام
املعقمات والسوائل الخاصة لقتل البكترييا داخل
األقنية الجذرية أو إهمال حيش األقنية الجذرية
بشــكل تام مما يؤثر عىل نسبة نجاح املعالجة
اللبية.
ويف ختام اللقاء العلمي قدم األســتاذ الدكتور
خليــل العيىس عضــو مجلــس إدارة الجمعية
الســعودية لطب األسنان واملرشف عىل اللقاءات
العلمية شــهادات الشــكر والتقدير للســادة
املحارضين معلنًا اختتــام الفعاليات العلمية يف
الرياض إىل ما بعد إجازة الصيف بإذن الله

أوضحــت الهيئة الســعودية للتخصصات

التخصصات الصحية املساعدة التي تعرتف بها

حت

ى
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شح المقاعد في برامج
الدراسات العليا
الدكتور /صالح الشمراني
كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة

مقال

مقال
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املتابع يف الســنوات االخرية للمشاكل التي
ظهرت فيما يتعلق بربامج الدراســات العليا يف
تخصصات طب االسنان املختلفة يجد أن هناك
مشكلة حقيقية وهذه املشكلة تزداد عامًا بعد
آخر وذلك نتيجة طبيعية لعدة أسباب من أهمها
زيادة عــدد الخريجني ملرحلــة البكالوريوس
صاحبها عدم توسع يف برامج الدراسات العليا
ســواء برامج الدراســات العليــا املقدمة من
الجامعات أو برامج الزماالت املقدمه من الهيئة
الســعودية للتخصصات الصحية فعىل سبيل
املثال عدد املتقدمــن هذا العام لربامج الزمالة
الســعودية حوايل ألفني طبيب وطبية وكانت
نسبة القبول يف املرحلة االولية التصل اىل  ٪١٥من
عدد املتقدمني والدراسات العليا يف الكليات التي
تقدم برامج الدراسات العليا لدرجة املاجستري
او الدكتوراة لم تكن بأحســن حاال ً من برامج
الزماالت حيث التزيد الكليات التي تقدم برامج
الدراســات العليا عن عدد أصابع اليد الواحدة .
وبالتايل ظهرت هذه املعاناة كذلك هناك مشكلة
أخرى وهي أن جميع الربامج ســواء الزماالت
او برامــج الدكتوراة تهيــئ الخريجني لدرجة
أستشــارين وبالتايل ســيكون لدينا عدد كبري
من االستشــارين وأعداد اكثر من املمارســن
العامني والرشيحه الوسطى وهم
األخصائيون ســتتالىش
مــع الوقــت يف
النهاية الن اغلب
برامج الدراسات
العليا يف الداخل
أصبحــت تتوجه

لدرجة الدكتوراة ً
بدل من املاجستري التي تهيئ
حاملها لدرجة أخصائي لذا أعتقد ان الدراسات
العليا يجب أن ينظر لها بجدية من قبل املعنيني
بهذا الشأن إليجاد الحلول لهذه املشكلةه التي هي
يف ازدياد عامًا بعد آخر ومن ضمن هذه الحلول-:
 -١التوســع يف برامج الزمــاالت املقدمة من
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحية
وذلــك بفتــح مراكــز تدريب جديــدة من
خالل القطاعــات الصحية املختلفــة املهيئة
للتدريب ودعــم هذه املراكز ماليًــا من قبل.
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحية .
 -٢التوسع يف برامج الدراســات العليا ملرحلة
املاجســتري وشــهادة التدريــب الرسيري يف
تخصصــات طب األســنان املختلفة من خالل
كليات طب األســنان باململكة الستيعاب أعداد
من الخريجــن ليكونوا أخصائني لســد هذه
الفجوة يف أعداد األخصائني والتي تزداد كل عام.
 -٣فتح مســار تدريب رسيري ملدة ســنتني
بالتنســيق بني كليات طب األســنان ومراكز
طب األســنان املختلفــة والهيئة الســعودية
للتخصصــات الصحية ويمكــن من خالله
استقطاب أعداد أخرى من الخريجني وبالتايل
نســعى من خالل هذه الربامج لزيادة مراكز
التدريب وزيادة الطاقة االستيعابية ومشاركة
كل القطاعات فيها لوجــود عنارص من أبناء
وبنات الوطن يمكنهم املشــاركة يف اإلرشاف
والتدريــب يف هذه الربامــج وبالتاكيد هناك
حلول أخرى ،ولكن املشكلة أن معاناة أطباء
وطبيبات األسنان تزداد كل عام واالنتظار يزيد
املشكلة أكثر
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»:
الدكتور /نايف بن عبداهلل بن دايل لـ «
المملكة العربية السعودية تشهد اليوم
عملية تطوير مهمة في النظام الصحي
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كان لنا معه اللقاء التالي:
* نرحــب بكم دكتور نايف بن دايــل أجمل ترحيب
وحبذا لو تعرف القراء عىل بطاقتكم الشخصية؟

 يف البداية أرحب بكم وبفريق عمل مجلة «آفاقطب األسنان» ،راجيًا أن يجد القراء الكرام ما يفيد
يف هذا اللقاء املنري باطالعهم.
التحقت بجامعة امللك سعود وتخرجت من كلية
ً
تحقيقا لرغبتي
طب األسنان بدرجة البكالوريوس

بذلــك التخصص منذ الطفولة  .تــى ذلك إتمامي
لدرجة املاجســتري والزمالة مــن جامعة تفتس
بالواليات املتحدة األمريكية من بعد إنهاء شــهادة
التخصص السعودية يف تقويم األسنان.
ً
وتنميــة ملتطلبات العمــل األكاديمي واإلداري،
ً
وتحقيقا لرغبتي يف االستزادة من العلوم الرتبوية

الكتاب :أداة حوار
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مع المجتمع ووسيلة

للتغيير االيجابي
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واإلداريــة ،فقد حصلت وللــه الحمد بعد ذلك عىل
درجة املاجســتري يف إدارة الرعايــة الصحية من
جامعة هارفــارد ،والدبلوم العايل يف املمارســات
األكاديمية من جامعة كنجز بلندن.
فيبدو أن رغباتي اختلطت بمســار تحصييل
العلمي عــى مراحل مختلفة .ومازلت بني الوقت
واآلخــر أحاول عدم االنقطاع عــن هواياتي من
الكتابة والقراءة وممارســة رياضاتي املحببة:
الجري والسباحة والفروسية.
* ما املعطيــات العامــة والخاصة التــي انتجت
«كبسوالت نفطية»؟
وســعت دراســتي لعلوم إدارة الرعايــة الصحية
مفاهيم دورة النظام الصحي وآلية عملة .فعىل الرغم
من انخراطي املبكر يف مهام مدير العيادات يف كلية طب
األســنان ،فلم تغط تلك املمارسة العملية كافة نواحي
علم اإلدارة ومتطلباته .والسبب يف ذلك بسيط ،فأغلب
العاملني يف القطاع الطبي تم إعداد برامجهم التدريبية
مرتكزة عىل الجوانب العالجية الرصفة مع عدم املرور
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أسنان األطفال وتقويم األسنان بكلية طب األسنان ،جامعة الملك سعود .حيث صدر له مؤخ ًرا كتاب
«كبسوالت نفطية :رحلة الرعاية الصحية في دول الخليج والعالم» .وإللقاء الضوء على مؤ َّل ِف ِه الجديد

عىل الجوانب اإلدارية والنظمية
األخرى.
وعليه ،فمن بعــد إتمامي
لربنامج املاجســتري ،أدركت
نقص تلــك املعلومــات لدى
أصدقائي و زمالئي املمارسني
الصحيــن وذلك مــن خالل
نقايش معهم واستطالع آرائهم
ممــا دفعنــي إىل فكرة رشح
أهــم ركائز النظــام الصحي
يف كتــاب وتقديمها بشــكل
ُمي َّس للممــارس الصحي أيا ً
كان تخصصــه ،مع تدعيمها
باملراجع واالستدالالت املعتربة.
هذا من ناحية ،ومن ناحية
أخرى ،ومع ما تشهده اململكة
مدير التحرير د /قيرصكباش مع الدكتور نايف بن دايل
العربية الســعودية من عملية
تطوير وتحول يف النظام الصحي ،فقد رغبت بتبسيط
مفهوم الضمان الصحي ومناقشــة أنواعه وأســس
تكوينه .حيث كثر الحديث عن تقديم خدمات التأمني
الصحي للمواطنــن ومزاياها وعيوبهــا ،مع إهمال
حقيقة أن التأمني الصحي ماهو إال وســيلة يف نظام
الرعاية الصحية ،وأن الحديث عن التأمني يســتوجب
الحديث عمــا هو أعمق من ذلك مــن مصادر تمويل
وبخصوص ما اكتشــفته من خاللها ،فأســتطيع
وجهات رشاء ومزودي خدمة وخالفه.
تلخصيه يف ثالث نقاط:
ـ أن الكتابة عمّ ا تعلمت هو تع ّلم جديد بحد ذاته.
* كيف ترون تجربتكم األدبية األوىل؟ وماذا اكتشفتم
ـ عىل عكس شــهادة التخرج ،الكتاب ال يحفظ بإطار
من خاللها؟
أمام الناس ،لكنه يبقى بينهم.
يف البداية أحمد الله سبحانه وتعاىل أن وفقني لخوض
ـ الكتاب أداة حوار مع املجتمع و وسيلة مبادرة للتغيري
هذه التجربة وأن سخرني لرتك أثر علمي بسيط عىس
اإليجابي.
أن تكون به فائدة ويحل به األجر.
لقد كانــت تجربتي األوىل من ناحيــة املقصد كما
* تــم توقيع كتابكم وتوفريه خــال املؤتمر املايض
أردتها .فطاملا تمنيت أن تكون أول تجربة نرش لدي ذات
للجمعية السعودية لطب األســنان ،ما انطباعاتكم
فائدة علمية ملموسة .ولم يتعارض ذلك مع محاولتي
حول ذلك وعن تجارب احتفال توقيع الكتاب بشكل
لتأطريها برسد قصيص يســهل عىل القــارئ تلقي
عام؟
املعلومات وفهمها .حيث تم ربط كل محور من املحاور
 لقــد ترشفت بدعــوة كريمة مــن الجمعيةالصحية بقصص تاريخية ومعارصة ذات عالقة.
السعودية لطب األسنان لتوقيع الكتاب يف معرضها

22

ضيف العدد
طب األسنان أكتوبر  - 2017العدد 34

طب األسنان يف اململكة ،ال سيما مع انتشار رشكات
التأمني الطبي؟

 طب األســنان هو تخصص من التخصصاتالطبية وبالتايل فعيادات طب األســنان تمثل جزءًا
مهمً ا من مقدمي الخدمــة ،كأحد عنارص النظام
الصحي .فالكتاب يحكــي واقع التجربة
الصحية لكل التخصصات عىل السواء ذلك
أنه ينظر للنظام العام أكثر من التطبيقات
الخاصة.
ومن املعروف تميز طب األســنان عرب
دول العالم وأنظمتها الصحية بمحدودية
التغطية لخدماتــه املتقدمة ،مما يعكس
استقالليته بعض الشئ عن متغريات سوق
التأمني .ولكن ،يجب أن ال نغفل أن رشكات
التأمني هي بوابة مهمــة لتقديم عيادات
طب األســنان للمســتفيد باملقام األول.
فالعيادات ذات الجودة العالية ستستحوذ

ترسيخ مهنية طبيب
األسنان السعودي
سترتبط مع التطورات
الصحية القادمة

وباملقابــل ،فللعمــل األكاديمي خاصيــة التعاطي
الفوري مع الطالب وتلمس األثر بشكل فوري من خالل
تفاعل الطلبة.
ً
خاصة
* ماهو تقييمكم لطب األســنان يف اململكة اليوم؟
مع وجود الجامعات الخاصة ومخرجاتها؟

 لقد تطورت مهنة طب األســنان يف اململكة بشكلمســتمر خالل العقود املاضية بفضــل الله ثم بفضل
أساتذتنا األوائل والذين لم يدخروا أي جهد بنقل التقنية
والعلوم الحديثة من مصادرها لهذا البلد الكريم حيث لم
يبخل عىل ابنائه بيشء.
وعالوة عــى تطوير املناهج العلميــة يف الجامعات،
كان لجهود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية األثر
البالغ يف تنظيم املهنة والتوســع يف برامج اإلختصاص
املختلفة .ومع برامج التعليم املستمر ذات القيمة العالية
من قبل الجمعية السعودية لطب األسنان ،أضحى طبيب
األسنان يف السعودية مواكبًا لكل ما هو حديث ومتقدم.
وفيما يخص الجامعات الخاصة ،فمخرجاتها يعرتيها
مــا يعرتي مخرجات الجامعات األخــرى من تميز محبذ
وقصور محتمل .ولله الحمد هنالك جامعات خاصة خطت
خطى رائدة وبمهنية عالية مشهودة .ويبقى الدور املنتظر
يف مراقبة أي قصور يف متطلبات الكليات التعليمية .وهو
ما تضطلع به اآلن وزارة التعليم العايل مشــكور ًة ونعول
عليها تحقيق املبتغى من ذلك إن شاء الله.
* كلمة أخري عرب آفاق طب األسنان؟

 أشكر مجلة “آفاق طب األسنان” والتي ما انفكتتبث عبــر األدب يف رحاب مجتمع طب األســنان
منذ انطالقتها املحمودة ،مــع تقديري عىل كريم
االســتضافة وطيب اإلعــداد وحســن التواصل
والتنسيق
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* هل من فوائد أو رسائل توجهوها عرب كتابكم ملهنة

وترســيخ مهنية وتمكني طبيب األســنان السعودي
تحديدا سرتتبط باالســتفادة من التطورات الصحية
القادمة املشار إليها يف الكتاب .حيث تم مناقشة نموذج
مقرتح لتقديــم الرعاية الصحيــة يف اململكة العربية
السعودية يف فصل خاص تحت اسم «برتودول» .وتبدو
اآلن مالمح تبني العديد من أفكار تلك األطروحات من
قبل وزارة الصحة عىس الله
ان ينفع بها.
* عملتــم لفرتة ســابقة
كإداري ناجح حني تسلمتم
عمادة كلية طب األســنان
بجامعة األمري ســطام بن
عبدالعزيــز يف الخرج ،ماذا
تحدثونا عن تلك التجربة؟
 لقــد اتســمت فرتةإعارتــي لجامعــة األمري
ســطام بــن عبدالعزيــز
بالخرج بذكريــات جميلة.
حيث ارتبطت مهامي هنالك

المشاركة واالبتكار
قاسم مشترك بين العمل
األكاديمي والعمل اإلداري

ضيف العدد

املصاحب .وحقيقة رسني ما
وجدته من تفاعــل كبري مع
الكتاب من األحبــة والزمالء
ٍ
وقت
والذين لم أر بعضهم منذ
طويل .فقد نفذت النسخ املعده
من قبــل دار النرش للمعرض،
ومن هنــا يرسني أن اعرب عن
امتنانــي لثقتهم وكذلك لدعم
الجمعية وإدارتها املوفقة.
كما تــم توقيــع وإطالق
الكتــاب يف معــرض الرياض
الدويل للكتاب و مــا تاله من
معريض الشــارقة والكويت
الدوليني للكتــاب .ومما ميز
أثناء حفل توقيع كتاب كبسوالت نفطية يف معرض الكويت الدويل للكتاب
تجربة التوقيع خارج اململكة،
هو اتفاق الهاجس الصحــي وتطوير مخرجاته
عىل رشيحة عريضة من مســتفيدي التأمني وما
مابني كافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي،
يلحق ذلك من نمو بإيراداتها بما يتعلق بالخدمات
وذلك ملعايشــتهم ذات األجواء املتعلقة بمراجعة
الغري مغطاة.
أنظمتهم الصحية.
وعليه ،فإن االستثمار يف تنمية وتطوير الكادر الطبي

بالعمل مع شخصيات محببة كان للتعاطي معها
أثر ملموس يف اإلسهام بمسرية البناء والتطوير يف
ذلك الرصح التعليمي الشامخ.
ومن املالحظ بتلك الفــرة حرص الطالب عىل
التحصيل العلمــي وخدمة املجتمــع من جهة،
وإخالص أعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى.
مما شــكل أجواء محفزة للعمل والتطوير توجت
مبك ًرا بمبــادرات تطوير البيئــة التعليمية من
منطلق استشــعار أهمية إحداث نقلة يف تجربة
الطالب اليومية.
وبفضــل اللــه ،كان يل رشف مشــاركة فريق
العمل بفرحة تخريــج أول وثاني دفعة من طالب
الكلية ،وتخريــج اول دفعة مــن برنامج تدريب
أطباء االمتيــاز .األمر الذي كان لــه بالغ األثر يف
نفيس وأنفس كافة مؤسيس برنامج الكلية وإدارة
الجامعة عىل حدٍ سواء.
*برأيكم الشــخيص ،ما الفروقات بــن العمل األكاديمي
والعمل اإلداري؟
 قبل الحديث عن الفروقات لعيل اتحدث عن املنطقةاملشرتكة فيما بينهما .فلعل املشاركة واالبتكار هما اول
قاسم مشرتك بني العملني .فك ٌل من األكاديمي واإلداري
يضع بعــن االعتبار أهمية جذب الطالب وأعضاء فريق
العمل للمشــاركة الفاعلة والتمكني املســتمرين .ومن
جهة أخــرى ،كالهما يحرص عىل تقديــم ذلك يف إطار
مبتكر وبقالب إبداعي.
أما أبرز ما يميــز بني العملني ،فــأرى العمل اإلدراي
متجددًا ومرنًا بشكل أكرب فمع كل يوم هنالك تحد وفرص
تطوير كامنة ليشء ما .كما أنه يتطلب التواجد املســتمر
واملتابعة الدورية تبعً ا للمهام املوكلة.

من صحافتنا المحلية
بعضا من المقاالت أو الصور
يسرنا في مجلة (آفاق طب األسنان) أن نقتبس من الصحف المحلية الرائدة
ً
الهادفــة والتــي تصــب فــي بوتقة رؤيتنــا وتحقيق أهدافنا لرفــع الســوية الثقافية والعلميــة والتوعوية
لقرائنا الكرام.
وفي هذا العدد نقتبس من جريدة الرياض الغراء مقال لألســتاذ راشــد الســكران مع رســم كاريكاتيري
معبر للفنان سليمان المسيهيج فكل الشكر لهما.
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من ذاكرة المجلة
مجلة
(آفاق طب األسنان)
العدد الثاني
يونيو -أغسطس  -سبتمبر ١٩٩٧م
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يوم جديد
إدمان التقنية
راشد السكران
ال شــك أن اســتخدام التقنية يف كافة صورهــا بات من
رضوريات الحياة ،وهذا مطلب ينشــده الجميع ولكن يجب أن
يكون وفق آليات منضبطة.
أحد أهم جوانب اإلدمان ما يتم عــر الهواتف الذكية التي
أصبحت يف متناول كافة أفراد املجتمع دون تحديد ،وما تحمله
من وسائل تواصل حديث ســاهمت بانعزال مستخدميها عن
مجتمعاتهم واندماجهم بمجتمعــات أخرى قد تختلف عنهم

بمعتقداتها وعاداتها وتقاليدها.
هذا اإلدمان لم يعد مقترصًا عىل فئة الشباب واألطفال ،فنجد
األرسة تجلس يف مكان واحد ولكن كل فرد يبحر يف عامله الخاص،
ولم يقترص األمر عىل ذلك بل انتقل هذا اإلدمان لداخل املدرسة
فتجد املعلم ينشغل داخل الفصل بهاتفه وطلبته ليسوا بأفضل
حال منه فينشغلون بأجهزتهم بأمور خارج اإلطار التعليمي.
دراسات عاملية حذرت من اســتخدام التقنية املفرط ،ففي
دراسة ملجموعة «ســوبرييور» لالستشارات أكدت أن  %59من
أطفال الرشق األوســط حدث لهم ما يعــرف بـ»النوموفوبيا»
 Nomophobiaوهو الشــعور بالخوف من فقــدان هواتفهم
املحمولة أو السري بدونها.
هذا النوع من اإلحصاءات يكشف عن وصول األطفال ملرحلة
إدمان لها تأثري كبري عىل صحتهم وسلوكهم وبناء شخصياتهم
وتفاعلهم يف أرسهــم ومجتمعاتهم ،إذن البد من إعادة التعامل
مــع التقنية وفق ضوابــط وآليات تضمن عــدم تأثريها عىل
مجريات حياتنا كي ال تســبب بإهمالنا لواجباتنا االجتماعية
واألرسية والوظيفية

طب األسنان أكتوبر  - 2017العدد 34

جريدة الرياض العدد  ١٧٧٠٢تاريخ  ١١ديسمبر 2016م

رحيل الشقيق
الدكتـور /قيصـــر كبـاش
مدير تحرير مجلة آفاق طب األسنان
المدير الفني لمركز د .عمر العجاجي لطب األسنان
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واملـــوت ن َ َّقـــا ٌد عـــى َ
ُ
ِ
ـــه
ك ِّف
جَ ِ
الجيـــاد
واهـــ ُر يختـــا ُر منهـــا ِ
َار ِه
واللـــ ُه ال يَدعـــو إىل د ِ
إال َّ مـــن اســـتصلحَ مـــن ذي العِ بـــاد
فاملوت ينتقي ويختار ضحاياه املميزين فنصعق
برحيلهم ونفجع بغيابهم  ..ولقد كنت يا أخي من
املميزين بســمو أخالقك وجميل تعاملك وصدق
وفائــك ..وكنــت روحً ا وضاءة تنبــض باملحبة
للجميع ووجهً ــا ال يعرف إال االبتســام ...رحل
الشقيق ممســ ً
كا بقلمه حيث ظل يبحث دائمً ا

خالل حياته القصرية عن الصور الشعرية املميزة
ليتحفنا بها وليرتكها من بعده إرثًا تاريخيًّا خالدًا
كخلود الزمان..
وهذه هي الحيــاة ..قصيدة أزليــة ..أبياتها
أعمارنا وقافيتها رحيلنا...

لقد رحل شــقيق الروح جســدًا وبقي روحً ا
ً
وتاريخا وضمريًا حيًا لشاب أبدع بالكلمة الشعرية
املميزة والحرف العربي األصيل..
وداعً ا يا أخي الحبيب ..لروحك الطاهرة الرحمة
اإللهية ولنا من بعدك الصرب والسلوان..
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مــا أصعب املوت ..تلك الكلمــة التي تحمل يف
طياتها الكثري من املعانــي الحزينة واأللم لفراق
األحبة بحيث ال نصدق رحيلهم ..وكم هي مريرة
لوعة الشوق لحديثهم ..لضحكتهم ..ملحبتهم.
يأتي املــوت دون مقدمات ليــرق منا الفرح
والسعادة ويخطف أحبتنا ..ويفرق جمعنا..
فيا كأس الفراق كم أنت مر املذاق.
ولقد تجرعت هذه الكأس وفجعت بوفاة شقيقي
ً
صاعقا بالنســبة يل
الشــاب فجأة ،فكان رحيله
ولجميع محبيــه وعارفيه ..وعلمت بفقده مقصد
الشاعر حني قال:
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طالعتنــا الصحافة المحليــة خالل الفتــرة الماضية
على قصيدة شــعرية لألمير الشــاعر خالد الفيصل
يرثي بها شقيقه الراحل األمير سعد الفيصل.
فكانت كلماتها الحزينة بلســما لقلبي الجريح الذي انفطر
حزنًا لرحيل أخي وشقيقي الغالي:
(الشاعر الشاب /نادر كباش).

تجول يف خاطري اليوم جملة ذكريات ال تكاد
تخلو من الحنني للمايض خــال طفولتنا معً ا..
فأســكب العربات عىل فراق محب لم أتوقع منه
رسعة الوداع...
وأســتذكر رثاء الخنســاء ألخيها صخر وهي
تقول:
َقـــذىً ِبعَ ينـــكِ أ ْم ِبالعَ
ـــن عُ ـــوَا ُر
ِ
ـت إذْ َ
خ َل ـ ْ
أ ْم ذَ َّر َف ـ ْ
ـت م ــن أَهلِه ــا ال ــدا ُر
أن عَ ينـــي لِذكـــرا ُه إذا َ
خ َ
ك َّ
َ
طـــ َر ْ
ت
َ
َفيــ ٌ
ـن ِمـــدْرا ُر
ـض يَســـي ُل عـــى
الخدَّيــ ِ
ويقال إن الخنســاء قضت عمرها تبكي أخاها
الراحل حتى فقدت برصها ...ولكننا اليوم قد نبكي
من قلوبنا الحزينة وأعيننا جافة صامتة وخارجنا
يوحي للجميع بالثبات والقوة ومن الداخل ننزف
دمعا ً ودماً..
وهذا ما قاله األمري الشاب وليام نجل ويل العهد
الربيطاني األمري تشــارلز يف ترصيــح له لحملة
الصحة النفســية لتشــجيع الناس عىل التحدث
بشكل رصيح بدال ً من كبت مشاعرهم فيقول:
«إن صدمة خسارة والدته األمرية ديانا قبل أكثر
من عقدين مــن الزمان ما زالت تعيش بداخله....
حيــث إن الناس تقول بأن الصدمة ال تســتمر!!
ولكن هذا غري صحيح ،،إنها تستمر وال ترتكك أبدًا
ولكن أنت فقط تتعلم التعامل معها».

كيف يؤثر العالج بالـ Bisphosphonate

على عظام الفكين؟
28
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طبيب أسنان في مجمع عيادات الشبالن الطبي

يعتبــر تمــوت عظــام الفكيــن هــو احــد التأثيــرات الجانبيــة لــدى
األشــخاص اللذين قد ســبق لهم تنــاول أدوية الـــ Bisphosphonate
واللذيــن خضعــوا إلى عمل جراحــي في الفكين .وقد تظهــر هذه االثار
الجانبية من هذا الدواء على شــكل مضاعفــات جراحية تكون غالبًا بعد الجراحة
على شــكل عدم إلتئام في عالج جراحة الوجــه والفكين وجراحة اللثة
وعالج العصب.

طب األسنان أكتوبر  - 2017العدد 34

الخطر المرضي
أيضــا تعترب طريقة تموت العظم نتيجة العالج بالـ

الفرضية الثانية:
يؤدي الـــ  Bisphosphonateاىل التثبيط الوظيفي
لخلية ناقضــة العظم مما يقلل من عملية ارتشــاف
العظم واعادة ترميمه.
العديد من الدراسات اقرتحت ان Bisphosphonate
يسبب انخفاضا ً كبريا ً يف عملية تحول العظم ينتج عنه
خطر كبري يف تموت العظم عند الحاجة إىل التئامه بعد
جرح أو عملية جراحية ما.
حتى عرصنــا الحايل ال يوجد هنــاك تقارير تفيد
بحدوث تموت عظام الجسـ�م نتيجة عـلاج ال ـ �Bis
 phosphonateإال تلك العظام املوجودة بمنطقة الوجه
والفكني يعود ذلك نتيجة لرتسب الـ Bisphosphonate
يف عظام الفكني بشكل متصاعد.
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العالقـ�ة بني اسـ�تخدام دواء ال ـ �Bisphos
 phonateوتموت عظم الفك بعد الخضوع للجراحة
السنية تم اكتشافها يف قسم أمراض الفم من سنوات
عديدة دون فهم ومعرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.
وحتــى هذا الحني لم يعرف أي عــاج وقائي يمنع
تموت عظم الفك نتيجة استخدام ال ـ �Bisphospho
. nate
وكما يعترب تجنب استخدام هذا الدواء أمر غري
ممكن لدى قاعدة ورشيحة كبرية يف عدة مجتمعات
يعــود ذلــك إىل أن فوائد الـــ  Bisphosphonateيف
عالج هشاشــة العظام وعالج األورام الخبيثة عند
انتشــارها يف الخاليا العظمية وغريها تفوق السيئة
واألثر الجانبي الذي يؤدي إىل تموت عظام الفكني.
ايضــا ً يعترب تموت عظــام الفكني واحدًا من
املضاعفات النادرة ملرىض الرسطان الذين يتعاطون
العالج االشعاعي والكيميائي .يف عام  2003التقارير
التي تــم تداولها عن زيادة خطــر اإلصابة بتموت
العظم لدى املرىض الذيـ�ن يُعالجون بأدوية ال ـ �Bi

 sphosphonateقد القت جــدال ً كبرياً .و يعترب جني
 Matrix metalloproteinase2هــو الجني الحامل
ملا يعرف بتموت عظام الفكني بسبب ال ـ �Bisphos
 ، phonateوالذي يعترب أيضا هو الجني الوحيد الذي
تــم التعرف عليه والذي يرتبط بتشــوهات العظام
والرجفان األذيني يف القلب واألخرية تعترب أثر جانبي
آخر لهذا الدواء.
ويف  2005ومع التزايد الكبري للمراجع واألبحاث
العلمية هيئة الغذاء والدواء األمريكية صنفت العديد
من األدوية بتصنيــف الخطر من األعراض الجانبية
ممن تحتوي عىل . Bisphosphonate

الفرضية األولى:
تموت عظام الفكني املرتبط بعالج ال ـ �Bisphospho
 nateهو يعود باألساس اىل عيوب بالتئام وإعادة ترميم
عظام الفكني.

مقال علمي

الدكتور /عمار نعيم البطران

العالمات واألعراض
املناطــق التي حصل بها تموت للعظم (قد تكون
موضعيــة أو معممة) ربما تبقى بدون اي شــكوى
للمريض الســابيع او شــهور او حتى سنني ،ويعود
الســبب الرئييس لجعــل املريض يشــتكي منها هو
االلتهابات باالنسجة املحيطة ملنطقة تموت العظم.
هذه األعراض تتلخــص يف التايل ولكنها ال تكون
محصـ�ورة عىل تموت عظام الفكني بسـ�بب ال ـ �Bis
: phosphonate
 ألم يف الفك و االعتالل العصبي حركة واضحة يف األسنان انتفاخ يف األنسجة املخاطية( Erythemaحمّ امي) تقيحات ()suppurations قرحة يف أنسجة الفم تستمر الكثر من  8اسابيع  ( Trismusكزاز الفك) عدم التئام الجرح بعد الخلع الشــعور بالتنميل ( )Numbnessوباإلحساس الغريطبيعي ( )paraesthesiaيف الفك
 رائحة الفم الكريهة -تكشف عظم الفك املتموت

 Bisphosphonateغري مفهومة بشــكل كامل ،وهذه
بعض الفرضيات التي تســتنتج سبب ارتباط تموت
عظام الفكني نتيجة العالج بالـ : Bisphosphonate

 -1الوقاية :تعد جراحة الفم واألسنان من األخطار
الرئيسة يف حدوث تموت عظام الفكني املرتبط بعالج
الـــ  .Bisphosphonateالعــاج الوقائي يتضمن
الحفاظ عىل صحة ونظافــة الفم ،الفحص املكثف
والشامل لألسنان وخلع األســنان ذات التشخيص
الطبي الضعيف وإجراء أي جراحة ممكنة جميعها
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قبل البدء باســتخدام أدوية الـ Bisphosphonate
حيث يعد ذلــك من األمور الوقائيــة .يجب فحص

مقال علمي

إذا كانت هذه الرتكيبة تسبب أي مشاكل او إلتهابات
خاصة للعظــم وكما يجب تجنب زراعة األســنان

صور توضيحية لطريقة عمل الـ Bisphosphonate
التشخيص
تشــخيص تموت عظام الفكني املرتبط بعالج
 Bisphosphonateيعتمد عىل ثالثة معايري:
االول ،وجود مناطق يف الفك يكون العظم مكشوفا
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الثاني ،املريض يجب أن اليكون قد تعرض للعالج
االشعاعي يف منطقة الرقبة والوجه والفكني.
الثالث  ،املريض يجب ان يكون تحت عالج الـ�Bis

يأخذها املريض عن طريق الفم وه ي �Fosamax (al
endronate)، Actonel (risedronate) and، Boni. )va (ibandronate
ويعترب خطــر االصابة بتموت عظام الفكني
نتيجة تناول األدوية عــن طريق الوريد يصل إىل ما
نســبته  %94وينخفظ هذا الخطــر إذا ماتم تناول
االدوية عن طريق الفم اىل . %6

 phosphonateأو قد سبق له واخذ هذا العالج.
العالج لتموت عظام الفكين المرتبط

بالـ Bisphosphonate

يف  2009املنظمــة األمريكية لجراحة الوجه
والفكني أعلنت إن مقــدار وفعالية الجرعة التي تم

العــاج بالعادة يحتوي عىل مضادات حيوية

أخذها من عالج الـ  Bisphosphonateومدة العالج

وغســوالت الفم املضادة للبكترييا ملساعدة الجهاز

كالهما مرتبطني بزيادة خطر اإلصابة بتموت عظام

املناعــي للتخلص من االلتهابــات يف حال وجودها
وربما يكــون ً
أيضا جــزء من العالج هــو اإلزالة

الفكني املرتبط بعالج الـ.Bisphosphonate
خطر عالج الـ  Bisphosphonateعن طريق
الوريد مقابل العالج عن طريق الفم
هنالــك العديد من العالجات الشــهرية التي
تحتوي عىل الـ  Bisphosphonateاثنان منها تعطى
للمريض عن طريق الوريد وهـ�ي �Zometa (zole

الجراحية للعظــم امليت .النتيجة املرجوة بعد العالج
هي تُعنى بإيقاف تموت العظم والحصول عىل التئام
لألنســجة وغياب االلتهابات واعادة بناء العظم إن
أمكن ذلك.
هناك عدة خطط عالجية (لكن جميعها تعتمد
عىل حدة تموت عظام الفكني) وهي كالتايل:

وتغيري الخطة العالجية لهذه األسنان.
 -2التثقيــف :يجب أن يكــون املريض عىل علم
ودراية بعالمات وأعراض تمــوت العظم ومن املهم
إخبــار الطبيب للمريض بألية عمــل الدواء واآلثار
الجانبيــة له وكما يجب عــى املريض إخبار طبيب
األســنان باألدوية والعالجات التي يتناولها سواء يف
هذه الحالة أو غريها من الحاالت.
 -3عالج تحفظــي :ينصح به عندما يكون هناك
تموت للعظم لكــن دون وجود التهابات ،حيث ليس
من الرضوري إزالة الجــزء امليت ويعطى للمريض
دواء يســمى teriparatideباإلضافة إىل املسكنات
وغسول الفم (هذا الدواء ال يعطى ملرىض الرسطان أو
املرىض الذين قد سبق لهم التعرض للعالج اإلشعاعي
يف أي منطقة يف الجسم) وكما يمكن وضع الجبائر
لحماية العظم امليت املكشوف.
 -4العــاج الغري جراحي :هــذا العالج يكون يف
حالة تكشــف العظم باالضافة لوجود اعراض تدل
عىل االلتهاب ،هذه الطريقة العالجية تكون للمرىض
الذين يعانون من مضاعفــات مرضية اخرى تعيق
اي عمل جراحي يف الفكني ،يتطلب للعالج غســول
الفم املضاد للبكترييا باالضافة إىل املضادات الحيوية
ومضادات الفطريات واملسكنات.

حال وجود أعراض وشكوى من العظم املكشوف مع
تكون ناســور يف الفم ( )fistulaباإلضافة إىل وجود
احد هذه األعراض:
انتشــار تموت العظم إىل ما بعد العظم السنخي
وحدوث كرس الفك املـ�ريض(  (�Pathological frac
 ،)tureاو اتصال فموي مع الجيب األنفي ،أواذوبان
العظم ( )osteolysisيمتد إىل حدود عظم الفك.
العالج الجراحي يتضم:نnecrotic bone resec� :
tion، removal of loose sequestra of necrotic
 .bone ، reconstructive surgeryالهدف من العالج
الجراحي هو إزالة العظم املكشــوف لتفادي خطر
املزيد من االلتهابات.
 -6العالجات املســاعدة :تكون متماشــية مع
العالجات السابقة وتهدف إىل تحسني كفاءة العالج
ال ُ
كيل وهي كالتايل:
– Hyperbaric oxygen therapy
– Vitamin E
– Ozone therapy
– Low level laser therapy
– Treatment with growth factor
– Parathyroid hormone and teriparatide
– Fluorescence-guided debridement
– Ultrasonic therapy
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ملدة تزيد عن  8اسابيع.

 )dronic acid) and Aredia (pamidronateوثالثة

والحشوات الكبرية والتنظيف العميق لألسنان واللثة

 -5العالج الجراحــي :يتطلب التدخل الجراحي يف

مقال علمي

أنسجة الفم بالنسبة ملرىض الرتكيبات املتحركة عما

تأثير التدخين
على الفم واألسنان
32

الدكتور  /عبد العزيز الزهراني
طبيب امتياز كلية الفارابي

مقال علمي
طب األسنان أكتوبر  - 2017العدد 34

و الجمالية يف نفس الوقت وأن اول من يستقبل الدخان

اىل الخدين من الداخل لوجود األنســجة الناعمة التي

واكرب املترضرين بغازات الدخان السامة هي األنسجة

تستقبل مكونات الدخان من مواد سامة ومرسطنة .

الفموية وهي  :الشــفاه ،اللثه ،اللسان ،باطن الخد،

ومن خــال األبحاث العلميه لوحــظ بأنه ترتاوح

ومن ثم االســنان لذلك تزداد نسبة االصابة بأمراض

نســبة أمراض اللثه من  4اىل  % 8من سكان العالم و

اللثه عند املدخنني وخاصة يف الشــفتني ومكان وضع

 % 90منهم كانوا مدخنني وأن امكانية حدوث التهاب

صوره توضيحيه لرتاجع اللثه عن املستوى الطبيعي

األذيات اللثوية  :يعترب التدخني ســببا ً رئيسيًا
بنسبه  ٪ ٧٥من أمراض اللثة عند البالغني
وقد أثبت أن التدخني يهاجم اللثة ،و البناء العظمي
للفك ،و كذلك ســطح األســنان ،مما يزيد من فرصة
فقدان األسنان بشكل كبري.
من أهم اعراض التدخين على اللثة:
تصبح أجســاد املدخنني أٌقل مقدرة عىل مكافحة
تكون البكترييا والبالك الذي يرتاكم عىل األسنان بسبب
أثر التدخني التدمريي عىل الجهاز املناعي للجسم.
التهــاب لثوي يف بداية األمر يمتد إىل أنســجة اللثة
املحيطة باألسنان ويؤدي إىل ابتعاد اللثة وتآكل العظم
حول األسنان مما يؤدي إىل انحسار اللثة والذي بدوره
يؤدي إىل انكشاف جذور األسنان مما يسبب حساسية
األســنان املفرطة عند تناول املواد الحــارة والباردة
ويعرض الجذور إىل التســوس والذي أحيانا يمتد إىل
مناطق ما تحــت العظم ويف النهايــة تكون النتيجة
تخلخل األسنان ومن ثم سقوطها أو خلعها .
وبالرغــم أن اللون الطبيعي للثة عــاد ًة هو اللون
الوردي الفاتح ولكن يف بعض األشــخاص ممكن أن
يصاحب هذا اللون ظهور بقع ســوداء أو بنية وهذا
ً
خاصة يف األشــخاص ذوي البرشة الســمراء
طبيعي
 .ولكــن هذه البقــع تزيد مع األشــخاص املدخنني
واألشخاص الذين يقبلون عىل تناول املأكوالت الحراقة
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مما يجعلها تتأثر بصورة كبرية من الناحية الصحية

السيجارة واللسان يتعرض لغازات الدخان باالضافة

رائحة الفم الكريهة :رائحة الدخان بحد ذاته
رائحة كريهة ينفر منها اآلخرين ،ليس هذا فحسب،
فإن التدخني يؤثر عىل نشــاط الغدد اللعابية يف الفم،
مما يجعل بعض أنواع البكترييا تنمو بصورة كبرية يف
الفم لتكون مصدر لرائحة كريهة له.
تصبــغ األســنان :يرتك التدخني أث ًرا ســيئًا
عىل ســطح الســن ،مثل البقع الصفــراء ،و تغري
لون مينا الســن من األبيــض إىل األصفــر ،هذا ما
يجعل األسنان تفقد جمالها ،وقد تحتاج إىل إجراءات
معقدة من أجل استعادة بياضها.
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يعد التدخين أحد أســوء العادات المنتشــرة بين الناس،
و التــي تتــرك أث ًرا ســلب ًيا كبي ًرا و ملحوظــا على الصحة
و الجمــال ،فاحتــواء التدخين على عدد كبيــر من المواد
الكيميائيــة الضــارة ،يجعله مدمــ ًرا لكل ما يمر به مــن أعضاء و
خاليا خالل رحلته داخل الجســم ،و قد يتلقى الفم النصيب األكبر
مــن الضرر ،نظ ًرا لتعرضه المباشــر لهذه المــواد الناتجة
عن التدخين،

اللثة عند املدخنني تتضاعف خمس مرات.
وبالنظــر إىل اإلحصائيات الصــادرة من منظمة
الصحة العاملية ،يمكن أن ندرك أن صحة وسالمة الفم
واألسنان من املنظور العاملي أبعد ما تكون عن املثالية،
ما يجعلها قضية صحة عامــة دولية بالغة األهمية،
بناء عىل املضاعفــات الخطرية التي تنتج عن أمراض
الفم واألسنان .فعىل املستوى العاملي يعاني ما بني 60
و  % 90من أطفال املدارس ،و % 100تقريبًا من البالغني
من التسوس يف سن واحد أو أكثر من أسنانهم .بينما
يصيب التهاب اللثــة الحاد  -الذي يحتمل أن يؤدي إىل
فقدان بعض األسنان  -ما بني  15و  % 20من البالغني
بني عمر الخامســة والثالثني والرابعة واألربعني .أما
يف الفئة العمرية بني الخامســة والســتني والرابعة
والســبعني ،فنجد أن  % 30منهم عىل مستوى العالم،
قد فقدوا جميع أسنانهم.
ومن تجربتي الخاصة يف العيادة الحظت أن أغلب
املدخنــن لديهم بعــض اآلثار التي يرتكهــا الدخان
وأهمها :

وبحسب آخر إحصائيات فإن هناك ما يزيد عىل ٤٠٠
ألف مصاب برسطان الفم ســنويًا يمــوت منهم ما
يقارب  ١٢ألفا سنويًا.
باإلضافة لخطر نمو األورام الرسطانية الخبيثة يف
الفم ،فإن املدخن معرض لنمو بعض الزوائد الحميدة
يف الفم ،و عىل اللســان بصورة خاصــة ،و كذلك قد
يتعرض املدخن لنمو شــعري أو فــروي غري طبيعي
عىل سطح اللســان ،أو ظهور بقع بيضاء ،وجميعها
مشاكل منفرة من حيث املظهر.
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يســتخدمون بعض األدويــة مثل أدويــة الضغط
ومضادات االكتئاب كذلك تزيد مع املرأة الحامل أثناء
الحمل وقــد تدل عىل بعض األمــراض الخطرية مثل
اختالل الهرمونات أو رسطان الفم .
وقد لوحظ أن هذه البقع تتناسب تناسبًا طرديًا مع

العالجات الســنية مثله مثل غري املدخنني .فقد أثبتت
الدراسات أن نسبة نجاح زراعة األسنان أقل يف املدخنني
ومعرضة للفشل .وكذلك تأخر الشفاء وإلتئام جراح
الفم بعد إجراء أي عملية جراحية مثل خلع األســنان
أو عمليات اللثة .وأحيانًا قد يؤدي ذلك إىل التهابات يف
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العظم والتي تسبب كثريًا من اآلالم

تواجد الجري  .ويزداد اللون سوادًا حتى يصبح املنظر
ً
وخاصة عند أولئــك الذين ال يعتنون بصحة
غري الئق
الفم واألســنان وال يزورون عيادة األســنان بصفة
دورية .
وما يزيد الحال ســوءًا هو اســتخدام املســاحيق
املبيضة التي تؤدي إىل ازدياد خشونة سطوح األسنان
وتآكلها مما يسبب ازدياد معدل تراكم الجري والكلس
والبقع السوداء وكذلك يصاب املدخن بمعانا ٍة من نوع
آخر أال وهي حساسية األسنان املفرطة .

فقدان االأســنان  :فقد أثبتت الدراســات ً
أيضا

ان للتدخني عالقة بخفض معدل هرمون االسرتوجني
بالــدم الذي يؤدي اىل هشاشــة العظــام وبالتايل إىل
تساقط األسنان واإلصابه بأمراض اللثة املتعددة حيث
إن النسبة لدى املدخنني اكثر من غريهم ومضاعفات
وإخفاقات التدخني يؤدي إىل نقص نسبة نجاح بعض
املعالجــات الســنية مثل زراعة األســنان والتقويم
وإمكانية حصول مضاعفات مثل التهاب العظم عند

سرطانات الفم :رسطان الفم من أخطر عواقب
التدخني ويحــدث عادة مع التدخــن املزمن املكثف
ومصيبته أنه ال يظهر بمظهره الحقيقي إال يف مراحله
املتأخرة .يف بداية التدخني عــادة ما يكون غري مؤلم
أو ال يجذب اهتمام املريــض .وتصل إصابة املدخنني
برسطان الفم إىل ( ٦أضعاف ) باملقارنة بغري املدخنني

عن التدخني
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عدد مرات التدخني وكذلك مع زيادة فرتة التدخني .
هذه البقع ممكن أن تزيد ً
أيضا عند تراكم املكونات
ً
وخاصة يف ظل
الكيميائية للســيجارة عىل األســنان

عىل أســنانهم ولكن يفاجأ بأنه ال يمكن إجراء جميع

هل استخدام الشيشة أو الغليون أو
السيجار أقل ضر ًرا من تدخين السيجارة؟
هذا الكالم غري صحيح  ،فالرضر واحد وبل يكون أشد
أحيانًا عند استخدام طرق التدخني األخرى .فاستخدام
الغليون يركز التبغ عىل بعض املناطق بصورة مكثفة
مما يزيد من فرص التقرحات والرسطان وإن استخدام
الشيشة قد يرسع من انتقال بعض األمراض األخرى
مثل السل والتهابات الكبد الوبائي .نظ ًرا الستخدامها
من قبل أكثر من شخص ويف ظل وجود جهاز تنفيس
متهالك وفم ميلء بالتقرحات والفجوات.
وماذا عن تاثري التبغ املمضوغ مثل الشمة والقات
وغريه ؟ ان تأثريهما أشــد .فقد اكتشف العلماء ما ال
يقل عن ثمانية وعرشين مادة مرسطنة يف هذا النوع
مــن التبغ كما أن الرتكيز املبــارش للتبغ عىل مناطق
معينه مثل غشــاء ما تحت اللسان يزيد من أخطاره.
ويتعدى األثر إىل بعض األعضاء البعيده عن الفم مثل
املريء والقولون والبنكرياس واملثانة .والســبب يعود
اىل بلع املدخن لعصري التبغ املتكون عند املضغ.
*وأخريًا أنــا ال أذكر هذه املعلومــات لكي أخيف
املدخنني بقدر ما أرسد لهم حقائق قد تقنعهم باإلقالع

مقال علمي

( التي تحتوي توابل ) واألطعمة الساخنة .
هذه البقع ممكن أن تزيــد ً
أيضا مع املرىض الذين

خلع األسنان .وبعض املدخنني حريصون كل الحرص

من أهم اعراض سرطان الفم
لدى المدخنين :
ظهور تشــققات مزعجة يف الفم وحرقان يف بعض
أجزاء الفم .
ظهور تقرحات مزمنة وعديدة يف اللسان أو يف أسفل
الغشاء املبطن للخدين أو الشفتني وتختلف يف حجمها
من قرح صغرية إىل أخرى قد تمتد عىل مساحات كبرية
من الغشاء املبطن ألنسجة الفم.
ظهور تضخمات أو بقع بيضاء مؤملة يف اللســان
أو بطانة الخدين أو الشــفتني وعــادة ما يميل لونها
إىل البيــاض وقد يتغري عند البعــض إىل اللون األحمر
أو األصفر أو البني أو الرمادي وذلك حســب األطعمة
واملرشوبات املتناولة وطول فــرة اإلصابة بالقرحة.
وهذا مايســمى بمرض الليكوبليكيــا والذي عادة ما

يعترب بداية التحول الرسطاني صعوبة يف املضغ والبلع
والكالم وحركة الفك واللسان .

سحب َع َصب األسنان
الدكتور  /سمير الثميري
طبيب أسنان عام
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وظيفة العصب للسن :
العصب واألوعية الدموية مســؤول عن نمو الســن وتغذيته
وبذلك تحافظ عىل قوة السن .
تسوس السن -:
يف حالة وجود تسوس عميق بالسن أوأية إصابة أخرى فيمكن
أن يسبب ذلك إىل ســحب العَ َ
صب وعند إجراء عالج قناة الجذور
يقوم طبيب األســنان بإزالة العصب التالــف أواملصاب بعدوى
واستبداله بحشــو خاص يســاعد بالحفاظ عىل بنية األسنان
املتبقية.
عالج سحب العصب-:
القناة الجذرية هي بالواقع أجزاء داخل اللثة اليمكن مشاهدتها
اما التاج السن وهو الجزء الذي تشاهده فوق اللثة عندما تصاب
هذه األعصاب واألوعية الدموية وغريها من األنســجة بااللتهاب

وهي حالة تسمى خراج السن يمكن أن ينتقل االلتهاب والبكترييا
من خالل القنوات الجذرية وصوال إىل اللثة ولوقف انتشار االلتهاب
دون قلع األسنان حيث يقوم طبيب األسنان بإزالة كافة األنسجة
ويتم تنظيف وشغل األنسجة الصلبة من السن .هذا اإلجراء شائع
جدا ويمكن القيام به بأدنى حد من االنزعاج وألن اإلجراء يحفظ
أكرب قدر من البنية األصلية للســن فهذا الخيار هو األفضل وأكثر
صحة للمريض من قلع السن.
لماذا هناك حاجة لسحب العصب؟
بعض آالم األسنان أوآالم اللثة هي فعال أعراض ألمراض داخل
السن تسمى خراج األسنان .تسوس األسنان والرضوض يمكن أن
تخرتق طبقات خارجية صلبة من السن ،مما يعرض داخل السن
للبكترييا وااللتهابــات .وإذا كان هناك التهاب يف املركز اللني من
السن ،فإنه ال بد من وقف انتشاره إىل بقية اللثة والفم .فانتشار

العصــب غيــر المتعفــن  :يظهــر األلــم شــديدًا نتيجــة
تســمم األعصــاب واللــب بشــكل عــام ببدايــة إفــرازات
الجراثيــم  ،وتكــون الحجــر اللبيــة والجــذور بمــا فيهمــا

فشل المعالجة اللبية
اصبح من الشــائع جدا ان تسمع عن فشل عالج األعصاب يف
سن من أسنان قريب أوصديق اوحتى قد تعاني منه أنت شخصيا
ولكن هذا ال يعني ان عمليات عالج األعصاب جميعها فاشلة ومن
اسباب فشل عالج األعصاب-:
اســتخدام الزرنيخ املحــرم دوليا والذي قد يــؤدي اىل تكون
السموم واآلفات الحقا
عدم تنظيف القنوات وتوســيعها بشــكل كاف مما يؤدي اىل
حشو الســن مع وجود البكترييا التي تؤدي إىل تكون الخراجات
وااللتهابات بعد انهاء العالج بعدة شهور او عدة سنوات.
عدم حشو قنوات العصب بالشــكل الالزم حيث يكون هناك
قصور يف كمية الحشوة او طولها مما يرتك مجاال لنمو البكترييا
وإعادة تكوين االلتهاب.
يف كثري من األحيان يغفل بعض األطباء عن وجود إحدى قنوات
الســن فيعمل عىل فتح و تنظيف بعضهــا و يرتك قناة اوقناتني
فارغتني فتكون هذه أكرب فرصة لنمو واســع للبكترييا املسببة
لاللتهابات والخراجات
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ماهي البدائل؟
أحيانًا قد ال يكون من املمكن إصالح الســن التالف من خالل
عالج العصب ويحدث ذلك عندما يصاب الســن بتلف بالغ أوإذا
كان هناك مرض حاد باللثة ،والذي قد يحول دون إمكانية شفاء
الســن ،أويعيق دعمه بعد العالج .يف هذه الحالة قد يقرتح طبيب
األسنان إزالة السن (خلعه).
يجب علينا التفريق بني العصب الغري متعفن والعصب املتعفن:

العصب المتعفن
وهو يأتي بمرحلــة الحقة عند إهمال األســنان حيث تؤثر
الجراثيم عىل لب السن بواسطة السموم املنبعثة منها وتؤدي إىل
تفكك وتعفن اللب بما يحتوي من أعصاب وأوعية دموية إن عالج
الســن املتعفن يختلف عن عالج السن غري املتعفن  ،فعالج السن
غري املتعفن يحتاج إىل تخدير موضعي ليتم نزع العصب منه ويتم
يف معظم األحيان يف جلسة واحدة بينما عالج السن املتعفن يحتاج
إىل جلسات متعددة حتى يتم القضاء عىل الجراثيم املستوطنة يف
السن وهو اليحتاج إىل تخدير
تعليمات مهمة يجــب أن يراعيها املريض بعــد عمليه نزع
العصب -:
نتيجة لنزع العصب يكون بذروة جذر الســن جرح وأي جرح
يف جســم اإلنسان يستغرق عدة أيام حتى يلتئم لذلك يجب تجنب
املضغ عىل الســن الذي نزعت أعصابه ملدة أســبوع كامل تالفيا
لحدوث انتكاس وبالتايل التهاب اربطة السن املعالج .
اإلحساس بآالم بعد زوال املخدر املوضعى متوقع ملدة ثالثة اىل
أربعة أيام حتى يبدأ الجرح باإللتئام يجب أخذ األدوية املوصوفة
من الطبيب املعالج بكل دقة .
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هو نسيج عصبي بجذور السن والذي يقوم بنقل
اإلحســاس بالمؤثرات الخارجية المحيطة بالســن
من بارد وحار إلي مراكز اإلحساس بالدماغ

االلتهاب يمكن أن يســبب رضرا لألســنان األخرى واللثة وعظم
الفك  ،وقد ينترش يف أرجاء جســمك .العالج بسحب العصب يزيل
االلتهاب ويحفظ بقية األسنان.
طبعً ا يف الســابق وعند الكثري من األطبــاء يف وطننا العربي
كان وال يزال يتم قتل عصب األســنان بواسطة مادة الزرنيخ أو
األرســن ( مع أنه محرم دوليا ً ) وهي مادة ســامة جدا ً وكانت
تعرف منذ قديم الزمان  ،ولطاملا أستخدمها املجرمون وامللوك يف
قتل غرمائهم ألنها من أشد السموم تأثريا ً  ،ولكن مع تقدم الطب
أصبح هناك طرق أخرى أفضل مــن ناحية األمان ومن الناحية
الصحية.
و أفضل الطرق هي طريقة قتل العصب أو سحب العصب
املبارش وهي الطريقة املستخدمة يف املركز األوروبي حيث تتم
تحت التخدير املوضعي يف جلســة واحدة يتم تخدير املريض
وسحب العصب وإغالق لب القناة وهي طريقة أرسع وأفضل
من ناحية املحافظة عىل تعقيم القنوات اللبية وعدم تعرضها
للجراثيم.

مــن أعصــاب وأوعيــة دمويــة غــر منحلــة وغري متفســخة
نتيجــة الســموم التــي تفرزهــا الجراثيــم .

مستقبل طب األسنان  :استخدام الخاليا
الجذعية في تكوين أسنان حقيقية
38

وسام خالد الهذلول
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األســنان يف املركز الطبي بجامعة كولومبيا «جرييمي
مو»يف دورية أبحاث طب األســنان ،فإن طريقة إعادة
نمو أنسجة جديدة قد تمكن الناس ببساطة من إعادة
نمو طقم جديد عن طريق اســتخدام الخاليا الجذعية
امليزنشــيمية وهي التي بدورها املسؤولة عن تكوين
اللب والعاج بينما الطالئية هي املســؤولة عن تكوين
طبقــة املينا .حيث كشــف النقاب عــن عامل للنمو
مغروس يف سقالة ثالثية األبعاد وهي عبارة عن حامل
صغري من مادة شبيهة باألســفنج .وذات قدرة عىل
إعادة تكوين ســن صحيح ترشيحيًا يف تسعة أسابيع
فقط من الغرس .وذلك باســتخدام إجراء تم تطويره
يف مخترب هندسة األنســجة والطب التجديدي التابع
للجامعة.
حيث تمكن الربوفيسور من توجيه الخاليا الجذعية
التابعة للجسم والتي تستخلص من األسنان اللبنية
وأرضاس العقل املخلوعة لتكوين مادتي اللب (العصب)
و العاج يف األسنان باتجاه السقالة املصنوعة من مواد
طبيعية .ويتمكن السن من النمو داخل املحجر   �Scaf

القادمة
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فما الخاليا الجذعية ؟
هي خاليا حيوية تتواجد يف جســم اإلنســان ( و
الكائنات متعددة الخلية ) وتتميز بأنها تمتلك القدرة
عىل االنقسام املتكرر و التحول إىل نوع آخر من الخاليا.
بمعنى أن الخلية الواحدة قادرة عىل االنقســام مرات
عديدة لتنتج خاليا جديدة ،وعند حاجة الجســم لنوع
معني من الخاليا تتحول الخاليا الجذعية إىل خاليا من
ذلك النوع
وفقا ً لدراســة نرشها الدكتور الربوفيسور يف طب

 foldبمجرد أن تســتعمر الخاليا الجذعية الســقالة،
ليندمج مع األنسجة املحيطة بعدها.
إن طريقة الربوفيسور ماو تزيل الحاجة لطبق برتي
لكي ينمو الســن عليه ،كما أنها الطريقة األوىل التي
تحقق إعادة تكوين سن صحيح ترشيحيًا باستخدام
موارد من الجســم نفســه ً
أيضا ،كمــا أن الصعوبة
تكمن بمواجهــة العلماء ملكونات األســنان املتعددة
من أنســجة مختلفة (املينا ،العاج  ،اللحاء ،األنسجة
اللبية) والتي يجب اســتنباتها بنســب صحيحة كما
يجب التحكم يف نموها لتشبه أشكال متعددة (قواطع
 ،آنياب ،آرضاس) والحجم الطبيعي ألسنان اإلنسان.
فإذا جمعت عامل رسعة عملية الشفاء مع كون هذه
الطريقة كبديل طبيعي (بخالف الرتكيبات الصناعية)
ســتحصل عىل عالج يفوق تمي ًزا عــى عكس زراعة
األســنان فإن الرضس املتكون قــام بتكوين أربطة
طبيعية حقيقة تشــبه املوجودة يف األسنان الطبيعية
مع كل من عظام الفك واألعصاب.
فقامت جامعة كولومبيا بتقديم استمارات لرباءات
اخرتاع لهذه التقنيــة ،كما أنها تبحــث عن رشكاء
ليســاعدوها يف تســويقها .ويف الوقت الحايل ،يبحث
الدكتور ماو عن أفضل طريقة لتطبيق تقنيته يف عالج
رسيري فعال وغري مكلف.
التزال األبحاث املتعلقــة بالخاليا الجذعية يف بداية
الطريــق ،إال أن هذا الطريق يحمــل الكثري من األمل
ملســتقبل طبي أفضل ،ويتوقع العلماء أن يصلوا إىل
نتائج عمليــة ثابتة يف هذا املجال يف العرش ســنوات

مقال علمي

في حياة اإلنسان يضطر إلى أن يخسر أشياء كثيرة .وبعض هذه األشياء يمكن تعويضها
واآلخر يترك فراغًا ال يمكن تعويضه و مهما حاول اإلنسان ايجاد بدائل اال أنها ال تكون كاألصل.
إن فقدان األســنان عيب هامشــي وألم رئيس .فبالرغم من توافر التركيبات الســنية إال أن
عملية االلتئام تأخذ شهورًا لتنتهي ،كما أن التركيبات السنية تميل للسقوط عندما تفشل في
أن تكون بمحاذاة عظمة الفك التي ال تتوقف عن النمو .و لكن مع التطور العلمي في مجال الخاليا
موجودا لبناء أسنان حقيقية جديدة لتعويض األسنان المفقودة.
الجذعية أصبح األمل
ً

التبييض وأنواع المواد وتركيزها
ساره عبداهلل أبوملحه
طالبة في كليات الرياض لطب االسنان والصيدلة  -المستوى العاشر
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يوجد العديد من األســباب التي تؤدي اىل تغري لون
األسنان ،وتنقسم إىل قسمني إما خارجية مثل تراكم
اللويحة الجرثوميــة (البالك) والجــر ،واإلكثار من
رشب القهوة والشاي والتدخني ،واستعمال مضمضة
األسنان التي تحتوي عىل مادة «كلوروهكسيدين”.
أو العوامل الداخلية التي تسبب تغيري لون األسنان،
مثل تسـ�وس األسـ�نان وبعض األدوية مثل“ “�tetra
 ،”cyclineوتفلور األســنان الذي يحدث نتيجة تناول
الفلورايد بشــكل كبري ،وموت عصب السن وتعفنه،
والتقدم يف السن.
ومع تقدم العلم وجد نوع جديد من أنواع التبييض

وهو التبييض بالليــزر ( ) diode laserالذي يتميز
بأنه عالج غري اخرتاقى ألنه ال يؤثر يف البناء الداخىل
للسن وبالتايل فهو سليم وليست له مضاعفات عىل
املدى الطويل حيث كان التبييض بالوسائل التقليديه
القديمه عىل إســتخدام قالب التبييض والذى يحتوى
عىل مادة الهيدروجني بريوكساي(د(�hydrogen per
 )oxideحيــث إن املاده تتمكن من الدخول إىل طبقتي
املينــا ،ومن ثم تتحول اىل ذرات غري مســتقرة ،تقوم
بتحطيم ذرات املواد املســببة لتلون األســنان  ،مما
يساعد عىل تفتيح لون السن.
وتتفاوت نتائج التبييض من شــخص آلخر حيث

التبييض في عيادات األسنان:
يســتغرق مدة ترتاوح بــن  60-30دقيقه خالل
الزيارة الواحدة وهي أرسع وســائل تبييض األسنان
وال حاجة فيها إىل تخدير ،حيث يتم اســتخدام حاجز
مطاطي لحماية الفم و مادة شــبه هالمية عىل اللثة
لتجنب تأثري مــواد التبييض عليها ،وبعدها يتم طالء
األســنان بمحلول كيميائي ويمكن اســتخدام ضوء

الليزر لتنشــيط العملية  ،ولكن من املحتمل أن تصبح
األسنان حساسة بعد عملية التبييض.
وهذه بعض النصائح المهمة:
 -١ال ينصح بإســتخدام جهــاز الليزر لتبييض
األســنان دون  15من العمر  ،وذلك لعدم إكتمال نمو
األسنان باإلضافة اىل الحساسية املفرطة املتوقعة عند
تبييض أسنان األطفال واملراهقني .
 -٢ال ينصح بإســتخدام الليزر يف تبييض األســنان
لألشخاص الذين لديهم أسنان حساسة عند تناول البارد
والساخن والحار والحلويات .
 -٣ال ينصح باســتخدامه من قبل من يعاني من
التهابــات لثوية متكررة وذلك ملنــع تفاقم مثل هذه
اإللتهابات.
 -٤يمنع استخدامه للنساء اثناء الحمل.
 -٥الينصح التبييض عن طريق معاجني األســنان
ألنها تحتوي عىل مواد خشنه مع
كثرة إستخدامها قد يسبب زيادة معدل تراكم الجري
عىل األسنان بسبب خشونة طبقة املينا.
 -٦ال ينصــح بإســتخدامه ملن لديهــم تركيبات
(ســراميك أو الزيراكون) أو حشــوات تجميليه عىل
األســنان األماميه ففي هذه الحاالت اليتغري لونها بل
سيصبح هنالك فرق مع تبييض األسنان.
*مع االهتمام بتنظيف األســنان باستمرار والحد
من تناول املرشوبــات امللونه مثل الشــاي والقهوة
واملرشوبات الغازية يبقى بياض األســنان بعد عملية
التبييض ملده ترتاوح مابني سنتني إىل ثالث سنوات
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التبييض المنزلي:
والذي يعترب مــن أكثر الطرق شــيوعً ا ،حيث إن
املادة املســتخدمة فيه أقل تركيزا ً ورضرا ً  ،وهي مادة
(الربوكســيد الكربامايــد ) وال تتعدى نســبة املادة
املبيضة عن % 10
حيث يقوم طبيب األسنان بأخذ طبعة لألسنان ويتم
تصنيع إطار أو قالب مناسب لشكل أسنانك بحيث ال
يالمس اللثة كما يسمح بأقىص درجة من التالمس بني
األســنان ومحلول التبييض ويتم ارتداؤه ملدة ساعتني
خالل اليوم أو خالل ساعات النوم ملدة أسبوعني.
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واحدا من أشهر فروع طب األسنان التجميلي والذي ساعد في تحسين
أصبح تبييض األسنان
ً
األســنان سواء كان في اللون أو في التركيب حيث إنه في السابق كان التبييض مقتصرًا
على األســنان التي تغيــر لونها بعد تعرضها إلصابة أو لعملية إزالة العصب (أســنان غير
حيــة) ،أما اآلن يعتبر تبييض األســنان من أهم وســائل التجميل التي يبحــث عنها الناس وذلك
ألن سر جمال المرء يكمن في جمال أسنانه و ابتسامته.

تعتمد درجة نجاحها عىل طبيعة األســنان وعىل نوع
ودرجة اصفرار األســنان وأيضا نوع وتركيز املحلول
املستخدم يف التبييض والوقت املستخدم.
وبالطبــع يعتمد عــى اتباع املريــض لتعليمات
وإرشادات طبيب األسنان.
أما البقع التــي تتكون نتيجة تناول بعض األدوية
وتكون جزءا ً من تركيب السن الداخيل  ،فقد ال يعالجها
الليزر  ،وربما تحتــاج إىل التغطية من الخارج بطبقة
بيضاء رقيقة تدعى .veneer
يوجد الكثري من املرىض الذين يتساءلون عن الفرق
بني التبييض املنزيل والتبييض يف عيادات األسنان،
وفيما ييل رشح مبسط عن الفروق بينهما:

 10دقائق من
التأمل تقضي على
التوتر
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كشــف الطبيب الصيديل واملتخصص يف املكمــات الغذائية
والفيتامينات الدكتور محمد أبو الفضل ،بأن دراســات منظمة
الصحة العاملية ،تشــر اىل أن أعداد مرىض نقص «فيتامني د»،
يتزايدون بشكل متصاعد يف العالم ،وأن  %90من سكان اململكة
يعانون من جراء ذلك.
تأتي تعليقات متخصص الفيتامينــات ،موازية مع دعوات
اليوم العاملي لـ»فيتامني د» ،املصادف الـ  2من نوفمرب كل عام،
والتعــرض إىل أهمية هذا الفيتامني يف اليوم العاملي لهشاشــة
العظام وفيتامني د ،الذي يصادف الـ  20من اكتوبر كل عام.
وذكر يف سياق حديثه» إن هناك عالقة مبارشة بمشاكل نقص
«فيتامني د» ،ويسمى أيضا بفيتامني الشمس ألن الجسم يقوم
بتصنيعه عند تعرض الجلد ألشعة الشمس ..وتختلف أعراضها
تبعا ً للفئة العمرية ،وبشــكل عام يســبب نقصه انخفاضا ً يف
امتصاص الكالسيوم ،وبالتايل نقصا ً ثانويا ً يف الكالسيوم ،حتى
ولو كانت الكميات املتناولة من الكالســيوم كافية ،ويســبب
عدم وصول املراهقني إىل أعىل كتلة عظمية تســتطيع عظامهم
الوصول إليها ،إضافة إىل الكســاح يف األطفــال وتلني العظام
وهشاشتها يف البالغني».
ويضيف« :وجــدت العديد من الدراســات عالقة بني نقص
فيتامني د ،وارتفاع نســب اإلصابة باالكتئاب ،وتراكم الدهون
واإلصابــة بالســمنة ،وارتفاع خطــر اإلصابة ببعــض أنواع
الرسطان ،وارتفاع فرصة التأخر اإلدراكي لكبار الســن ،وخطر
الوفاة بأمراض القلــب والرشايني ،وارتفاع ضغط الدم ،والربو،
وعدوى الجهاز التنفيس البكتريية والفريوسية».
يذكر أن فيتامني د ( )Vitamin Dهو أحد الفيتامينات الذائبة
يف الدهون .وله وظائف عدة يف الجسم منها :صحة العظام ومنع
الهشاشة ألنه يساعد يف امتصاص الكالسيوم وله دور يف تقوية
جهاز املناعة والوقاية من بعض أنــواع الرسطانات واألمراض
املزمنة .وتتعدد مصادره الغذائية لتشــمل :البيض ،األســماك،
زيت كبد سمك ،الحليب املدعم ،حبوب اإلفطار املدعمة ،التعرض
ألشعة الشمس
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بدائل حيوية لعالج
السرطان
تطلــق منظمــة الصحة العامليــة مرشوعا
تجريبيا هــذا العام إلنتاج نســخ أرخص من
أدوية الرسطان باهظــة الثمن التي تعتمد عىل
التكنولوجيــا الحيويــة يف محاولة إلتاحة هذه
البدائل عىل نطاق واسع يف الدول الفقرية.
وقالت املنظمة إنها ســتدعو كربى رشكات
األدوية يف ســبتمرب أيلــول لتقديــم طلباتها
للتأكد من أنها تخضع لرشوط التأهيل املســبق
إلنتــاج بديلني حيويني لعقاري (ريتوكســان)
و(هرسبتني) من إنتاج رشكة روش واملدرجني
عىل قائمة املنظمة لألدوية األساسية.
وقالت مــاري  -بول كيينــي املديرة العامة
املســاعدة باملنظمة «ابتــكار منتجات عالجية
حيوية يمثــل تكلفة باهظة لكثري من الدول لذا
فــإن البدائل الحيوية فرصة جيدة للتوســع يف
توفري هذا النوع من العالج ومســاعدة الدول يف
تنظيم واستخدام تلك األدوية».
ويســتخدم (ريتوكسان) أساســا يف عالج
رسطان الدم بينما يعالج (هرســبتني) رسطان
الثدي

محطات من العالم

 %90من سكان المملكة
يحتاجون لفيتامين الشمس..

أوضحــت نتائج دراســة اجتماعية بريطانية حديثــة أن معظم
الرشكات واملؤسسات يف اململكة املتحدة باإلضافة إىل بعض القطاعات
الحكومية أصبحت تشــرط رشاقة ونحافة املتقدمني للوظائف وعدم
معاناتهم من الســمنة أو الوزن الزائد املفرط كأحد البنود األساسية
للحصول عىل عمل.
وبحسب ما نرشته الدراســة فإن هذا الرشط الذي قد يؤثر سلبيا ً
يف معايــر املفاضلة بني املتقدمني للوظائــف حتى مع حصولهم عىل
شــهادات عليا أو خربات طويلة ومتمرسة أمر ال يمكن التنازل عنه ملا
له من تبعات وعواقب مســتقبلية غري إيجابية كثرية ستؤثر بالتأكيد
عىل سري العمل.
وعللت الجهات التي ترفض توظيف أصحاب األوزان الزائدة تضمني
رشطها ذلك لعقود العمل الجديدة واالعرتاف رصاحة بعدم رغبتها بمن
يعانون من الســمنة من ضمن موظفيها بأن البدانة وعدم القدرة عىل
ضبط الوزن هو أحد عوامل الشــخصية السلبية ملوظف سيكون فاقدا ً
لإلرادة.
ً
ً
ً
وباإلضافة إىل ذلك فإن هذا األمر أيضا سيشكل عبئا ماديا عىل تلك
الجهات فيما يخص املبالغ واألموال املدفوعة عىل وثائق التأمني الصحي
للموظفني حيث ســيحتاج من يعانون من فــرط الوزن وخصوصا ً يف
املستقبل إىل عناية طبية إضافية بسبب وضعهم الصحي بشكل عام.
كما أن ســمنة املوظف ســتمنعه بال شــك من بذل مجهود زائد
وخصوصــا ً إذا كان بدنيا ً يف مجال عمله لكون ما يعاني منه يشــكل
عائقا ً فعليا ً أمامه جســديا ً وقد يتحــول إىل نفيس أحيانا ً مما قد يمتد
تأثريه إىل تأخر أو تراجع تطويــر قدراته وتميزه يف مهامه ومتطلبات
وظيفته بشكل غري مبارش.
ً
ومما نرشته الدراســة أيضا أن بعض تلك الرشكات واملؤسســات
والجهات الحكومية قد تفرض مستقبالً برنامجا ً خاصا ً عىل موظفيها
عموما ً يلزمهم باملحافظة عىل أوزان معتدلة وتجنب الســمنة والبدانة
وهذا قد يعني أو ربما يكون مؤرشا ً عىل احتمالية فقدانهم لوظائفهم
يف حال فشلهم يف ذلك
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خلصت دراسة جديدة إىل أن الجلوس وتصفية
الذهن ملدة  10دقائــق كافية للتغلب عىل القلق
والتوتر ،وكشف بحث جديد أن فرتة قصرية من
التأمل ستساعد عىل منع األفكار الداخلية لدى
األشــخاص الذين يعانون من القلق والسماح
لهم بالرتكيز ،ويعد تقريــر لجامعة ووترلو يف
كندا الدليل األحدث عىل فوائد التأمل .من جانبه،
قال الباحــث مينجران تشــو :إن قضاء بضع
دقائق يوميًا يف التأمل يسمح باملزيد من الرتكيز،
وأضاف أن «التجــول العقيل يمثل حوايل نصف
اإلدراك اليومي للشخص ،وبالنسبة لألشخاص
الذين يعانون من التوتر فــإن األفكار املتكررة
وعدم الرتكيز يمكن أن تؤثر ســلبًا عىل قدرتهم
عىل التعلــم وإكمال الواجبــات أو حتى تأدية
الوظائف بشكل آمن».
وأوضح تشو« :لقد وجدنا ً
أيضا أن ممارسة
التأمل تبدو أنها تســاعد األشــخاص القلقني
عىل تحويل انتباههم مــن مخاوفهم الداخلية
الخاصة إىل اللحظة الحالية يف العالم الخارجي،
التي تمكن من تركيز أفضل عىل الواجبات التي
يتم تأديتها»

السمنة المفرطة تفقد
البريطانيين وظائفهم

دراسة %40 :من أمراض
السرطان المشخصة
في الواليات المتحدة
مرتبطة بالتدخين

تحذير طبي من األقراص
المنومة على األطفال
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أظهرت دراســة طبية جديدة أن تناول حبة واحدة من
األســرين يوميا ً ملن تتجاوز أعمارهم الستني عاماً ،يمكن
أن تخفض بصورة كبرية خطر اإلصابة بأمراض الرسطان
والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ووجدت الدراسة التي أجريت يف الواليات املتحدة أنه من
الناحية االقتصادية فإن رصف حبة أســرين واحدة يوميا ً
للكهول وكبار السن يمكن أن يوفر عىل األمريكيني ما يصل
إىل  692مليار دوالر ،حيث سيزيد مستوى الصحة العامة يف
البالد ،ويتــم اختصار التكاليف املالية املرتتبة عىل الجلطات
وإصابات الرسطان واألمراض التي يمكن لحبة األســرين
أن تقــي منها .وقال الباحثون إنه «عــى الرغم من املنافع
الصحية لألســرين إال أن القليل من الناس يأخذونه».وأن
الدراسة أثبتت الكثري من املنافع الصحية املتعددة لألسربين،
كما أثبتت أنه يمكــن أن يخفض تكاليف الرعاية الصحية،
ولذلك فإنــه كإجراء منخفض التكلفــة يُفرتض أن يؤخذ
بعني االعتبار ليكــون جزءا ً من الرعايــة الطبية للمرىض
الذين يحتاجون ذلك» .وذكرت الدراسة إن األشخاص الذين
يأخذون حبة أســرين واحدة يوميا ً بعد أن يتجاوزوا سن
الســتني عاما ً تصبح لديهم احتمــاالت أكرب من غريهم أن
يتجاوزوا سن الثمانني عاماً ،وذلك بسبب انخفاض مخاطر
إصابتهم بالجلطات وأمراض الرسطان

دم صناعي
لمساعدة المصابين
في مواقع الحوادث
نجح فريق من علماء كلية الطب بجامعة واشــنطن يف
التوصل إىل تركيبة لتكوين دم صناعي سيساهم مستقبالً يف
إنقاذ حياة الكثري من املصابني وإسعافهم بمواقع الحوادث؛
حيث إن رسعة الحصول عىل الدم يف تلك اللحظات الحرجة
يكون غالبا ً هو العامل الفاصل واألسايس بني الحياة واملوت
ملعظم املصابني .وبحســب ما أعلن مــن نتائج التجارب
األولية التي أجريــت وتمت يف املختربات عــى الحيوانات
فإن خاليا هذا الــدم الصناعي الذي يتم تجميده ثم حفظه
عىل هيئة مســحوق (بودرة) ســيحتاج ملزيد من األبحاث
واالختبارات النظرية والعملية قبل أن يبدأ اســتخدامه من
فرق اإلنقاذ واإلسعاف يف امليدان وغرف الطوارئ .ويحاكي
هــذا الدم املســحوق الصناعي بعد تهيئتــه وإعداده من
األطباء واملسعفني شــكل وحالة ومكونات الدم الطبيعي
بنســبة تكاد تكون متطابقة تقريبــا ً املحتوي يف تركيبته
األساســية عىل األكسجني وسيكون يف نواته األساسية من
خاليا مشــابهة ومقاربة لحجم خاليا الدم الحمراء مخزنة
وجاهزة لالستخدام بعد خلطها باملاء .وسيتم تخزين هذا
الدم الصناعي يف أكياس من البالستيك الطبي الخاص ومن
املمكن حفظها يف درجة حرارة الغرفة بمعدالتها املتوسطة
الطبيعية ولــن تحتاج ألجهزة حفــظ أو تربيد خاصة أو
معينة ومحددة وسيكون حجم هذه األكياس البالستيكية
صغريا ً ومناســبا ً ليســهل حمل كمية منها يف حيز صغري
بحقائب املسعفني .وأما ما يخص نوعية املياه التي سيخلط
بها دم املسحوق الصناعي ليصبح جاهزا ً لنقله للمصابني
واملحتاجني له فإنها بالتأكيد ســتتكون من تركيبة املياه
العادية ولكنها معقمة ولن يكون هناك حاجة لنوع خاص
أو يحتوي عىل مركبات كيميائية خاصة لخلط الدم وتهيئته
وسيجهز يف علب خاصة باملقدار والكمية املطلوبة
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تناول حبة من األسبرين
يوم ًيا لمن تجاوز الستين
عامًا ُيساعد في خفض
اإلصابة بالنوبات القلبية

أظهرت دراســة أمريكية حديثة أن ما يقرب من  %40من
أمراض الرسطان املشــخصة يف الواليــات املتحدة مرتبطة
بالتدخني.
ومن  2009إىل  ،2013تم تشخيص إصابة نحو  660ألف
شــخص يف الواليات املتحدة بالرسطان سنوياً ،بحسب هذه
الدراســة التي تظهر أيضا ً أن  343ألف وفاة نجمت عن ورم
رسطاني مرتبط بالتدخني خالل هذه الفرتة.
وأوضح الباحثون اىل وجود أكثر مــن  36مليون مدخن
حاليا ً يف الواليــات املتحدة وأن ما يقــرب من نصف هؤالء
يواجهون خطــر الوفاة املبكرة جراء أمراض متصلة بالتبغ،
بينها ســتة ماليني وفاة جراء مرض رسطاني .كما تنسب
إىل التبغ املســؤولية عن اإلصابة برسطــان الرئة ،إضافة
إىل أورام رسطانيــة أخرى يف الفم والحلــق واملريء واملعدة
والكىل والبنكرياس والكبد والطحال وعنق الرحم والقولون
واملستقيم ورسطان الدم النخاعي املزمن .وأوضحت الدراسة
أن االستثمار يف برامج موســعة للوقاية من الرسطان بما
يشــمل مكافحة التدخني ،يف إمكاننا مالحظة آثار إيجابية
وتراجــع يف معدل الوفيات الناجمة عن األمراض الرسطانية
املتصلة بالتبغ.
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حذر أطباء أملــان من إعطاء األطفال الصغار
أي أقراص منومة .وقال متحدث باسم الرابطة
األملانية ألطباء األطفال واملراهقني« :قد يتسبب
ذلك -حتــى ولو بجرعات بســيطة -يف إصابة
الطفل بتوقف التنفس” .وأشار إىل أنه من املمكن
أيضا ً أن تتسبب املواد التي تؤثر عىل املخ يف جعل
الطفل مدمناً.
وبحســب تقدير وزارة الصحة املحلية بوالية
بافاريــا األملانية ،ازداد حاليا ً عــدد اآلباء الذين
يعطون أطفالهم أقراصــا ً منومة ،ولكن ليس
هناك أعداد متاحة لذلك.
وقالت الوزيرة املحلية للوالية ميالني هومل:
«يتعــن علينا وقف هذا التوجــه الخطري الذي
يرصده أخصائيو طب األطفال وعلماء حالياً”.
كمــا حذرت مــن حدوث «عواقــب وخيمة
لألطفــال» ،الفتة إىل أن هــذه األدوية يمكن أن
تجعل األطفال يتعلقون بها نفسياً ،ويمكن أن
تلحق أرضارا ً بأعضائهــم الداخلية مثل الكبد
والكىل

كيف غيرت الهواتف الذكية العناية الصحية؟
أكثر من  1.2مليون شخص يعيشيون يف لندن ســيتوافر لهم التشخيص الطبي باستخدام «بابيلون» (بابل) .تطبيق
يعتمد عىل «الذكاء االصطناعي» ويعطي املرىض وسيلة رسيعة للحصول عىل الخدمات الصحية االفرتاضية.
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كارديا موبايل
جهاز مراقبة ضغط الدم
ومخطط كهربائي للقلب
( )ECGيكشــف ارتفاع
ضغــط الــدم والرجفان
األذيني ،من أطراف أصابع
املريض .التطبيق يرسل
البيانــات إىل الطبيب.
ضغط الدم املرتفع بني
املرىض الذيــن يعانون
من الرجفــان األذيني
مرتبط بزيــادة خطر
اإلصابــة بالســكتة
الدماغية بنسبة .50%
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كامريا آيفــون يمكنهــا بعد ذلك
كشف الصبغات املتوهجة ،يف حني
أن التطبيق يحــدد هوية الفريوس
املوجود يف العينة.
تفشي إيبوال في 2013-16
أكثــر من  28.600إصابة و 11.300حالة وفاة وقعت خالل وباء إيبوال الذي انترش
فريوسه يف غرب أفريقيا .استخدم حينها جهاز تفاعل البلمرة التسلسيل يف الوقت
الحقيقــي لتحديد الفريوس ،ولكن بعض االختبارات تمــت ميدانياً .جهاز تفاعل
البلمرة التسلسيل بيوميم يمكن أن يمســح شخص يف أقل من ساعتني من وخزة
إصبع واحد.

سبيروسمارت SpiroSmart
التطبيق يستخدم امليكروفون كجهاز استشعار
ملقياس التنفس قائم يف الهواتف الذكية ملراقبة
أمراض الرئة املزمنة مثل الربو والتليف الكييس
والتهاب الشعب الهوائية املزمنة.
التطبيــق يحلل موجات املريــض الصوتية يف
القصبة الهوائية والجهاز الصوتي.
بوب-أم دي PoopMD
التطبيــق املجاني يتفحص
لون الرباز لتحديد رتق القناة
الصفراوية .اضطراب يسبب
مرض يف الكبد عند األطفال.
رتق القناة الصفراوية هو األكثر شيوعا ً يف رشق آسيا،
حيث يصيــب واحد من كل  5000مولود .إذا ترك دون
عالج يمكن أن يؤدي املرض إىل فشل الكبد.
كلينيك كالود ClinicCloud
يشــتمل عىل ســماعة طبيب رقمية
ومقياس حرارة .اثنتــان من األدوات
األساســية يف عيادة الطبيب.كلتاهما
تعمالن يف التطبيق لتســجيل وتحليل
درجة الحرارة ومعــدل نبضات القلب
وقراءات الجهاز التنفيس .يمكن إرسال
البيانات مبارشة إىل الطبيب.
لوميفاي Lumify
نظام فيليبس للموجات فوق
الصوتية يتــم وصله بجهاز
أندرويد لوحي أو بالهاتف.
تطبيق املســح الضوئي يتيح
تصويــر الرئتــن والبطن
والعضالت والعظام وهياكل
األنســجة اللينة .التطبيق
يتيح الفحــص باملوجات
فــوق الصوتية .تجري يف
مركز للرعايــة العاجلة
ليتــم إرســالها مبارشة
لطبيب األشــعة باملستشفى
للحصول عىل تقييم خبري.
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نظام بايوميم Biomeme
يحوّل اآليفــون إىل مخترب حمض
نــووي محمــول .جهــاز تفاعل
البلمرة التسلســي محمول باليد
وبالوقت الحقيقي يعمل عن طريق
إنتاج مليارات النسخ من الحمض
النووي يف البكترييــا أو الفريوس
بعينة دم املريض ويعطيها عالمات
أو صبغة بلون فلوسنت وهاج.
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محطات من العالم

آي -إكزامينر ()iExaminer
منظار العني يســتخدم كامريا
الهاتف اللتقاط صور عالية
الدقة ملؤخرة العني.
مجال الرؤيــة أكرب خمس
مــرات مــن منظــار العني
التقليــدي وال يتطلب اتســاع بؤبؤ
العــن .التطبيق يســمح بإرســال
الصورة والنص من املناطق النائية إىل
األخصائي.

بابيلون :يتيــح التطبيق املجاني للمريض
التحــدث إىل الطبيــب عرب دردشــة فيديو
مبارشة .إحدى ميزات التطبيق هي «تحقق
من األعراض» ،توفر التشــخيص اآليل
من أي مكان يف العالم ،باســتخدام
الذكاء االصطناعــي لفرز املرىض
بدرجة عالية من الدقة.

اختارها لكم :الدكتور قيصر كباش

قصة واقعية من الفلبين

ألمي عين واحدة
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قال حكيم إلبنه :يا بني يف حياتك ال تتنازل عن ثالثة:
1.1أن تأكل أفضل الطعام.
2.2وتنام عىل أفضل الفراش.
3.3وتسكن يف أفضل البيوت.
فقال اإلبن :نحن فقراء ،فكيف يل أن أفعل ذلك؟
فقال الحكيــم :إذا أكلت فقط عندما تجوع ســيكون ماتأكله
أفضل طعام ..وإذا عملت كثريا ً ونمت وأنت متعب سيكون فراشك
أفضل فراش ..وإذا عاملت الناس باملعروف ستسكن يف قلوبهم..
وبهذا تكون سكنت يف أفضل البيوت.

ّرس س َّل َم الطالبُ عىل شيخِ ِه ،وقال لهَ :شيْخي! ادعي
بعد انتهاء الد ِ
يل .فقال له الشيخ :ذكرني ألدع َو لك.
فذهب الطالــبُ ولم يفه ْم مرا َد الشــيخ .ويف الدّرس التايل قال
ً
ُ
الشــيخ جوابَه السابق،
ثانية :ادعي يل ،فأعاد
الطالبُ للشــيخ
ولكنه ال يدعو لهُ ،حتى خرجَ الطالب عن سكوتِه وقال :يا شيخي
ُ
الشــيخ :ال ،أنت ال تذ ّكرني (تخاطبني
أنا أذ ّكرك دائماً ،فقال له
بصيغة املذكر) بل تؤنّثني ،تقول :ادعي يل! ولو ذ ّكرتني لقلت :اد ُع
يل ،وعندها سأدعو لك.
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عقارب الزمن

حديقة آفاق

..ويميض العمر.
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عقرب الثواني «طفل» يف رسعته واندفاعه
عقرب الدقائق «شاب» يف تأنيه وقوته
عقرب الساعات «شيخ» يف بطئه وحكمته

خاطرة
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سُ ئلت أم :من تحبّني من أوالدك؟
فقالت :مريضهم حتى يُشفى..
وغائبُهم حتى يعود..
وصغريهم حتى ي ُ
َكب..
وجميعهم حتى أموت..

سقوط الرجولة
يف أحد األيام صدم شاب امرأة عجوز بدراجته وبدل أن
يعتذر لها ويساعدها عىل النهوض ،أخذ يضحك عليها!!
ثم استأنف ســره ..لكن العجوز نادته قائلة :لقد سقط
منك شيئا ً هاماً؟؟
فعاد الشاب مرسعا ً وأخذ يبحث فلم يجد شيئاً!!
فقالــت لــه العجوز :ال تبحــث كثرياً ،لقد ســقطت
«رجولتك» ولــن تجدها أبداً ..فالحيــاة ال قيمة لها إذا
تج َّردت من األدب والذوق واالحرتام.

من دوحة الشعر
الخـــط يبقـــى زمانًـــا بعـــد كاتبـــه
والذكـــر يبقـــى زمانًـــا بعـــد صانعـــه
ومـــا مـــن كاتـــب إال ســـيفنى
فـــا تكتـــب بكفـــك غـــر يش ٍء
ُ
كتبـــت وقـــد أيقنـــت وقـــت كتابتـــي
فـــإن كتبـــت خـــرا ً ســـتجزى بمثلـــه

***

***

وكاتـــبُ الخـــط تحـــت األرض مدفونـــا
وخالـــد الذكـــر باإلحســـان مقرونـــا
ويُبقـــي الدهـــ ُر مـــا كتبـــت يـــداه
يـــر َ
ِ
القيامـــة أن تـــراه
ك يف
ُ
بـــأن يـــدي تفنـــى ويبقـــى كتابهـــا
وإن كتبـــت رشً ا عـــي ّ حســـابها
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أنا أكره أمي ألنها بعني واحدة ،فهي بالنســبة يل مصدر إحراج
كبري ،إنها تقوم بالطبخ للطالب واألساتذة لتعيل األرسة.
يف أحد األيام عندما كنت يف املدرســة االبتدائية م ّرت عيل ّ لتلقي
التحية ..كم كنت محرجاً!! ..كيف لها أن تفعل هذا بي؟ ..تجاهلتها
بسبب مظهرها املزعج وهربت .ويف اليوم التايل قال يل أحد زمالئي يف
املدرسة(« :أوه) أمك عوراء» ..عندها تمنيت أن أدفن نفيس ،وأردت
ألمي أن تختفي.
واجهتها يف ذلــك اليوم ،وقلــت لها« :إذا كنــت تريدين جعيل
أضحوكة فلماذا ال تموتني!!» ..لم تجب أمي عىل اإلطالق ..وباملقابل
لم أفكر لحظة واحدة بما قلته لها ،فقد كنت غاضبا ً جداً ،وتجاهلت
مشاعرها.
ُ
ُ
ودرست كثرياً ،فحصلت عىل فرصة للذهاب إىل
غادرت ذلك املنزل
سنغافورة للدراسة ..ثم تزوجت ..واشرتيت منزيل الخاص ..وأصبح
لديّ أوالد..
ً
لقد كنت ســعيدا بحياتي وأطفايل وراحة بايل ..لكن يف أحد األيام
جاءت أمي لزيارتي ..فهي لم ترني منذ سنوات ،ولم تقابل أحفادها
ْ
وقفت أمام البــاب راح أوالدي يضحكون عليها،
من قبل ..وعندما
ُ
ُ
رصخــت قائالً« :كيف
فرصخت عليهــا ألنها أتت من دون دعوة..
تجرئني عىل القدوم إىل منزيل؟
لقد تسببت بإخافة أوالدي ،هيا اخرجي من هنا حاالً»!! ..عندها
أجابت والدتي بهدوء شديد« :آه!! ..أنا آسفة ،لقد أخطأت العنوان»..
واختفت بعدها عن األنظار.
ْ
وصلت إىل منزيل يف ســنغافورة رسالة من املدرسة
ويف أحد األيام
ُ
فكذبت عىل زوجتي وقلت
يدعون فيها الطالب للتواصل من جديد..
لها :إنني ذاهب يف رحلــة عمل ..وبعد اللقاء يف املدرســة ،وبدافع
الفضــول مررت عىل الكوخ القديم ..فأخربنــي الجريان أن أمي قد
ماتت!! ..لكنني لم أذرف دمعة واحدة عليها ..ثم ســلموني رسالة
تركتها يل أمي:
ً
ً
«إبني العزيز ..أنا أفكر بك دائما ،وإنني آســفة جدا عىل قدومي
إىل سنغافورة وإخافة أوالدك ،وكنت سعيدة جدا ً عندما سمعت أنك
قادم ،لكنني لم أســتطع النهوض من الرسير حتى أراك .أنا آسفة
ألنني كنت دائما ً مصدر إحراج مستمر لك أثناء شبابك.
يف صغرك تعرضت لحــادث أفقدك إحدى عينيــك ،وأنا كأم لم
أستطع الوقوف متفرجة ألتركك تنمو وتكرب بعني واحدة ،فأعطيتك
عيني ..وقد كنت فخورة بإبني الذي استطاع رؤيةالعالم مجددا ً بدال ً
مني بواسطة هذه العني ..مع حبي لك ..أمك».

نصيحة حكيم

ربية
الع ّ
ِم ْن طرائف َ

أقدم جامعات العالم
جامعة األزهر
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يف عدد من البالد األوروبية واألمريكية واإلفريقية ،وكذلك
املعاهد التعليميــة ،وبصدور القانون رقم  103لســنة
1961م حوّل النظام التعليمي إىل الحداثة ،وتوسع األزهر
يف تخصصات التعليم والبحث العلمي للبنني والبنات عىل
السواء ،وضم إىل كليات الرشيعة والعربية ،كليات للطب،
وطب األسنان ،والصيدلة ،والعلوم ،والرتبية ،والهندسة،
واإلدارة واملعامالت ،واللغــات والرتجمة ،ويتلقى طالبها
قدرا ً ال بأس به يف العلوم الدينية لتحقيق املعادلة الدراسية
بينهم وبني نظرائهم يف الكليات األخرى.

جامعة القرويين
تقع يف مدينة فاس املغربيــة ،وهي أقدم جامعة
أنشئت يف تاريخ العالم عىل اإلطالق.
بُنيت الجامعة كمؤسسة تعليمية لجامع القرويني
الذي قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت محمد الفهري
القريواني ،نســبة ملدينة القريوان عــام 245هـ/
859م ،يف مدينة فاس املغربية .وبحســب موسوعة
جينيس لألرقام القياســية فإن هــذه الجامعة هي
األقدم يف العالم ،وما زالت تعمل حتى اليوم.
تخــ ّرج فيها علمــاء الغرب ،وقد بقــي الجامع

جامعة أكسفورد
تع ّد أقــدم جامعة يف العالــم الغربي املتحدث
باإلنجليزية ،ومن خــرة ورابع أفضل جامعات
العالــم ،والجامعــة األوىل يف اململكة املتحدة عىل
مؤرش تايم للجامعــات لعام  ،2012-2011تقع
يف مدينة أكسفورد بإنجلرتا ،وعىل الرغم من عدم
معرفــة التاريخ الدقيق إلنشــاء الجامعة ،فإن
أصولها ترجع عىل أقــل تقدير إىل القرن الحادي
عــر ،حيث يُروى أنه قامت أعمال شــغب بني
العلماء وســكان املدينة يف عام 1209م ،ما دفع
بعض علماء أكسفورد إىل الفرار لبلدة كامربيدج يف
الشمال الرشقي ،حيث أسست جامعة كامربيدج
هناك ،والتي أصبحت منذ ذلك الوقت منافسا ً قويا ً
لجامعة أكســفورد ،وتعد هاتان الجامعتان من

أفضل الجامعات يف اململكة املتحدة وأرقاها ،كما
احتلت أكســفورد حديثا ً املركز األول يف تصنيفني
من تصنفيات الجامعات الربيطانية ،وقد تصدرت
هذا التصنيف األخري للســنة الرابعة عىل التوايل.
وعىل الرغم من املكانة املرموقة التي يحتلها هذا
التصنيف بناء عىل معايــر الرتتيب املتبعة ،فقد
احتلت الجامعة املركــز الرابع يف تصنيف التايمز
للتعليم العايل ،والعــارش يف التصنيف الذي تعده
جامعة سنغهاي جياو تونغ ،حيث جاءت جامعة
هارفارد يف املركز األول ،كما تعد جامعة أكسفورد
إحدى جامعات األبحــاث الربيطانية يف مجموعة
«رســل» ويف مجموعة «كومربا» وهي شبكة من
الجامعات األوروبية املتقدمة ،ويف رابطة جامعات
األبحــاث األوروبيــة « ،»LERUإىل جانب كونها
عضوا ً أساسيا ً يف منظمة اليوربيوم.
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هي املؤسسة الدينية العلمية اإلسالمية العاملية األكرب
يف العالــم ،وثاني جامعة أنشــئت يف العالم بعد جامعة
القرويني ،مقرها القاهرة بمرص ،ويســجل التاريخ أن
األزهر أنشــئ يف أول عهد الدولة الفاطمية بمرص جامعا ً
بإسم «جامع القاهرة» الذي سمي األزهر فيما بعد ،حيث
أرىس حجر أساسه يف الرابع والعرشين من جمادى األوىل
ســنة 359هـ970/م ،وصىل فيه الخليفة املعز لدين الله
الفاطمي ،ثاني خلفــاء الدولة الفاطمية ،صالة الجمعة
األوىل من شــهر رمضان ســنة 361هـ972/م ،إيذانا ً
باعتماده الجامع الرســمي للدولة الجديدة ،ومقرا ً لنرش
الدين والعلم يف حلقات الدروس التي انتظمت فيه ،وبدأها
الثقايض أبــو حنيفة بن محمد القريواني قايض الخليفة
املعز لدين الله  ،إىل جانب دراســة علــوم أخرى يف الدين
واللغة والقراءات واملنطق والفلك ،والدراسة فيها قارصة
عىل املسلمني فقط.
أصبحــت جامعة األزهــر هيئة من هيئــات األزهر
الرشيف ،تختص بالتعليم العايل ،إىل جانب هيئات أخرى
للتعليــم قبل املرحلة الجامعيــة األوىل ،وأخرى للمجلس
األعىل لألزهــر ،وثالثة ملجمع البحوث اإلســاملية الذي
يختص بنرش الثقافة اإلسالمية وتجلية الرتاث وتنقيته من
الشوائب التي علقت به ،وبشؤون الدعوة والوفود الطالبية
يف العالم الخارجي وإعاشــتهم .وقد أنشئت لهم مدينة
سكنية لإلعاشــة واإلقامة والرعاية البدنية والنفسية،
وخصوصا ً ملن يأتون األزهر عىل منح يقدمها لهم ،إضافة
إىل املنح التي تقدمها وزارة األوقــاف املرصية «املجلس
األعىل للشؤون اإلســامية» ،إضافة إىل الوفود اإلسالمية
املتبادلة ،واملراكز الثقافية اإلســامية التي أقامتها مرص

حديقة آفاق

والجامعة العلمية امللحقة به مركزا ً للنشاط الفكري
والثقــايف والدينــي قرابة األلف ســنة .درس فيها
سيلفسرت الثاني ،ويقال إنه هو من أدخل بعد رجوعه
إىل أوروبا األعــداد العربية .كما أن موىس بن ميمون
الطبيب والفيلســوف قىض فيها بضع سنوات قام
خاللها بمزاولة التدريس يف جامعة القرويني.
د ّرس فيها الفقيــه املالكي أبو عمران الفايس،
وابن البنــا املراكيش ،وابن العربي ،وابن رشــيد
السبتي ،إضافة إىل ابن الحاج الفايس ،وابن ميمون
الغمــاري .زارها الرشيف األدريــس ومكث فيها
مدة من الزمــن ،كما زارها ابن زهر مرات عديدة،
ودوّن النحوي ابن آجروم كتابه املعروف يف النحو

فيها .ولقد اشتهر من فاس جماعة من أهل العلم
ونســبوا إليها ،منهم أبوعمــرو عمران بن موىس
الفايس ،فقيه أهل القريوان يف وقته ،وابو العباس
أحمد بن محمد بن عثمان ،الشــهري بابن البناء،
وهو أشــهر ريايض يف عــره ،إىل جانب أبو بكر
محمد بن يحيى بن الصائغ ،الشــهري بابن باجة،
حيث كان ممن نبغوا يف علــوم كثرية منها اللغة
العربية والطب ،وكان قد هاجر من األندلس وتويف
بفاس .ومن العلماء الذين أقاموا بفاس ودرســوا
بجامعتها ،ابــن خلدون املؤرخ ومؤســس علم
االجتماع ،ولســان الدين بن الخطيب ،وابن عربي
الحكيم وابن مرزوق.

أكثر اللغات المتحدثة شيوع ًا في العالم

أقدم جامعات العالم
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جامعة باريسية رفيعة املستوى ،وهي من أعرق
الجامعات وأرقاها يف العالــم ،تقع يف الحي الالتيني
للعاصمة الفرنسية باريس ،تأسست يف عام 1253م
وذلك يف القرون الوسطى بجهود روبري دي سوربون،
وهــي أول جامعة تقدم شــهادة الدكتــوراه .كما
أن الجامعــة تمتاز بتخصصات التاريخ والشــؤون
الدولية واآلداب والعلوم االجتماعية .قسمت جامعة
باريس سنة  1970إىل  13جامعة ،ومن الثالث عرشة
جامعة املســتقلة حالياً ،أربع جامعات موجودة يف
مبنى الســوربون التاريخي ،وهــي جامعة باريس
األوىل «بانتيون – سوربون» ،وجامعة باريس الثالثة
«الســوربون الجديدة» ،وجامعة باريــس الرابعة،
وجامعــة باريس الخامســة «باريــس ديكارت»
وجميعها تملك مقار يف البنايات القديمة للسوربون،
وتشــمل ثالث جامعات منها كلمة «السوربون» يف
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جامعة السوربون

أسمائها .وتعد شــهادتها مفتاحا ً للمناصب العليا
الرفيعة وللشهرة.
وشهدت فرنسا يف الثالثني عاما ً األخرية من القرن
التاســع عرش إعــادة تنظيم املؤسســات الرتبوية
وإحيائها ،وبدأ العمل عىل إعادة إعمار السوربون يف
عام  ،1884واســتمر حتى أنجز يف عام  ،1901وقد
أنشئت املباني الجديدة حول ساحة الرشف القديمة،
ولم تبقى ســوى الصومعة التي ال تــزال حتى اآلن
ترمز إىل السوربون ،إحدى أهم الجامعات األوروبية
القديمة ،وتقــدم خدمة ثقافية تعليمية متميزة منذ
تأسيسها يف مجايل الثقافة والعلم يف باريس.
قامت جامعة الســوربون ودولة اإلمارات العربية
املتحدة بتوقيع عقد افتتاح حــرم جامعي جديد يف
أبوظبي يف عام  2006ليكون الفرع الوحيد للجامعة
الباريسية يف الرشق األوســط ،ومن مشاهري العرب
الذيــن تخرجــوا يف جامعة الســوربون األديب طه
حسني ،والحبيبة بورقيبة الرئيس التونيس السابق.
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د .محمد بن عبد الله الشهري

أ.د .خليل بن إبراهيم العيىس

د .عاصم بن عبدالرحمن األنصاري

د .فواز بن سعيد القحطاني

د .أوس بن صالح الرجيعي

د .سمرية بنت مصطفى عسيالن

لألستاذة /أمل عبد اهلل عيده
السكرتيرة التنفيذية لمجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان

بوفاة والدتها والتي توفاها اهلل
يوم اإلثنين  27ذي الحجة  1438هـ الموافق  18سبتمبر  2017م

سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمدها برحمته اإللهية
و يلهم ذويها الصبر و السلوان.
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د .فهد بن عيل الشهري

د .مشاري بن فرج العتيبي

د .عبد الله بن عوض العمري

بأحر التعازي و أصدق المواساة

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة

October 05-06,2017
35th International Conference on
Dentistry & Dental Marketing
Las Vegas , USA

Dec 4-6,2017
39th South American Dental Congress
Sao Paulo , Brazil
9th – 11th JANUARY 2018
RIYADH INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTER
RIYADH , SAUDI ARABIA
SIDC 2018
المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان
THE SAUDI INTERNATIONAL
DENTAL CONFERENCE
6-8 February 2018
Dubai International Convention & Exhibition Centre
« Education & Innovation Transfer »
AEEDC DUBAI إيـدك
22nd مؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان و معرض طب األسنان العربي
UAE INTERNATIONAL DENTAL CONFERENCE & ARAB DENTAL EXHIBITION
February 26-28,2018
21st Annual World Dental Summit
PARIS , France
dentalworld@conferenceseries.net
March 2-3,2018
2018 California Dental Expo

LOS ANGELES CONVENTION CENTER

March 22-23,2018
29th Annual American Dentistry Congress
NEWYORK , USA
April 10-11 2018
International Conference on
Dental Education
Amsterdam , Netherlands
April13-14 ,2018
3rd International Conference on
Prosthodontics & Restorative Dentistry
HAWAII , USA

منطقة نجران

محافظة الخبر

محافظة جدة

 سعيد بن يحيى اليامي/د

 سامي بن محمد الفزع/أ

 سميرة مصطفى عسيالن/د

0505931791 :ج

73946  حتويلة0126402000 :ت

samialfazae@yahoo.co

sds.jeddah2016@gmail.com

0551517171 :ج
0175225167:ت
alyami.s@hotmail.com

منطقة عسير
محمد بن عبدالرحمن الفارسي/د

منطقة القصيم

0562242227 :ج

 خالد بن علي الطريفي/د

0172419495 :ت

0504179997 :ج

mohd@drmohdalfarsi.com

dr-traifi@hotmail.com

منطقة الباحة

منطقة جازان

 محمد بن مسفر الغامدي/د
0540773388 :ج

 عبدالوهاب بن حسني األمير/د

0177253916 :ت

0500084332 :ج

0177274010 :ف

منطقة حائل
 معزي بن إبراهيم املنصور/د
0505274972 :ج
0165326436 :ت

 الباحة مركز طب األسنان282 ب.ص
dr.mohammed1986@hotmail.com
محافظة القريات
 طالل بن عويد العنزي/د
0504869601 :ج

0165336762 :ف

104  حتويلة014642999 :ت

 حائل656 ب.ص

0146426124 :ف

mmoazzy@hotmail.com

talalenazi@yahoo.com

محافظة ينبع
 وسيم بن عبداحلميد الزمعي/د
0504592862:ج
wh-alzemei@moh.gov.sa

منطقة الجوف

منطقة المدينة المنورة
 سليمان بن فارج التميمي/د
0505313179 :ج

تواصل
علمي
مقال

October 26-28,2017
39th Asia-Pacific Dental and Oral Care Congress
Osaka, Japan
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0148462615 :ت
0148460550 :ف
 املدينة املنورة5043 ب.ص
محافظة العاصمة المقدسة
 مشاري بن فرج العتيبي/د
0506526293 :ج
21955  مكة57550 ب.ص
115  حتويلة012553008 :ت
0125530071 :ف
m_alotaibi@hotmail.com
محافظة الطائف
 عبداهلل بن فالح النفيعي/د
0555700711 :ج
0127494398 :ت
0127450296 :ف
 الطائف3366 ب.ص
alnofaie@hotmail.com

 بدر بن كرمي الزارع/د
0505391642 :ج

محافظة بيشة

046251570 :ت

 محمد بن عايض العمري/د

bkalzarea@ju.edu.sa

0534492296 :ج
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October 16-18,2017
25th Euro Congress and Expo on
Dental & Oral Health
BUDAPEST , HUNGARY
eurodentalcongress@dentistryconferences.com

بقلم :د .فواز بن سعيد القحطاني
رئيس التحرير

مقال

مسك الختام
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.xplore the future of
composite technology

الدعاية الوهمية
و مافيا الصحة !!!
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مع تطور وتوسع وسائل اإلعالم وتقنيات االتصال التي تجتاح عاملنا اليوم،
تتعدد وسائل اإلعالم املستخدمة يف الدعاية خاصة يف مجال الصحة ،حيث يضطر
املعلن إىل التحايل عىل ارتفاع مســتوى الوعي االجتماعي لدى الفرد واملجتمع
مســتفيدين من تطور مهارات االتصال وتقنيات اإلبهار  .ففي صباح كل يوم
يرشق باالكتشــافات الرسيعة و األبحاث املتتالية يف طب األسنان ،و مالها من
دور يف رفع جودة الخدمات املقدمة للمرىض ،نجد تجار الصحة و صناع الوهم
يستحلون شبكات التواصل االجتماعي و ينرشون دعاياتهم املضللة ،و التي ال
وف ظل صمت
تتواءم مع ما نعيشه من وعي واهتمام بالصحة يف كافه جوانبهاِ ،
تام من وزارة الصحة و عدم استشــعارها خطورة هذه الدعايات و اإلعالنات
الوهمية ،نرى الرشيحة العظمى من املجتمع ينجرف وراء رواد هذه الشبكات.
لقد تم رصد و مالحظة الكثري من األخطاء الطبية والعالجات الغري صحيحة من
قبل املختصني الصحيني يف مجال طب األسنان ،وهذه التجاوزات يف أغلبها تكون
متعمدة و تجاوزت مرحلة أن تكــون خطأ طبيًّا من غري تعمد إىل خطأ متعمد
بإرصار من الطبيب و إدارة املركز لجمع املال بهذه الطرق الغري أخالقية ،و التي
تتناىف مع أخالقيات املهنة ،واألمر من ذلك أن يقوم طبيب األسنان العام بتقديم
عالجات متقدمة ال تتماىش مع إمكاناتــه العلمية و املهنية ،و هو يعلم تمامً ا
أن الخيار السليم يف الكثري من الحاالت هو أن تحول إىل متخصصني تخصصات
عامــة و دقيقة ممن لهم الخربة و الدرايــة العلمية للتعامل مع هذه الحاالت،
حيث إن طب األسنان يحتوي عىل ما يزيد عن ( ) ١٠تخصصات فرعية ،يختلف
عددها و اعتمادها باختالف الدولة و سياســتها التصنيفية لتخصصات طب
األسنان  .وللحد من هذه التجاوزات الخطرية و مدى تأثريها عىل صحة الفم و
ّ
للتخصصات
األسنان يلزم ذلك أمران مهمان :أولهما أن تقوم الهيئة السعودية
الصحية بتحديد العالجات التي يمكن أن يقوم بها طبيب األســنان العام ،وأن
عدم االلتزام بهذه القيود تعرضه للعقوبات النظامية ،وثانيهما أن تقوم وزارة
الصحة باملراقبة الفاعلة و إرســال حمالت تفقدية من قبل مختصني بمجال
طب األسنان للتأكد من أهليه املعالجني ،وأن ما يقومون به من خدمات عالجية
تكون صحيحة ومتالئمة مع األسس العلمية الصحيحة يف طب األسنان.
وختامً ا ال يســعني إال أن أقدم شــكري وتقديري لــكل املخلصني يف جميع
مجاالت طب األســنان ،وأشد عىل أيديهم لتحســن أدائنا والوصول للمستوى
األفضل دائمً ا ،وأن نكون معً ا يدًا واحدة ملحاربة مافيا الصحة والدعاية السوداء
التي تضلل املرىض ،وأقول لهم ما قاله الشاعر عن الطبيب :
ُ
وإن ال ِّ
مهنـــة ُ
َّ
طـــبَّ
ك ِّل حُ ـــ ٍّر
رأى ْ
أن يَبـــذ َل الجهـــ َد اجتهـــادا
َّس ك ُّل ِطـــبٍّ
وأوشـــ َك أن ي َُقـــد َ
نقـــى وكادا
كمحـــراب الصـــا ِة
ً
ِ

VITA® is not a registered trademark of Dentsply Sirona.

1

ceram.x® SphereTEC™ one
Universal Nano-Ceramic Restorative
The unique SphereTEC™ technology takes handling comfort to the next level.
• Excellent adaptation and sculptability
• Ingenious simple shading system: 5 shades to cover the full VITA®1 range
• Fast and easy polishing for outstanding gloss
• Natural esthetics
dentsplysirona.com

