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تعتبــر مجلــة »آفــاق طــب األســنان« النافــذة اإلعالميــة الصــادرة باللغــة العربيــة عن الجمعية الســعودية 

لطــب األســنان فــي جامعــة الملــك ســعود بالريــاض منذ العــام 1989م.

وهــي مجلــة اجتماعيــة، علميــة، تثقيفيــة، توعويــة، إعالنيــة تتوجــه لمجتمــع العامليــن فــي طــب 

األســنان فــي كافــة  أرجــاء الوطــن العربــي.

ــة  ــة توجيهي ــة توعوي ــم العربــي، ومقــاالت علمي ــار مؤتمــرات طــب األســنان فــي العال وتتضمــن أخب

حــول أمــراض الفــم واألســنان وطــرق معالجتهــا، إضافــة لإلعــالن عــن المــواد واألدوات واألدويــة 

ــر طــب األســنان. ــادات ومخاب ــة المســتخدمة فــي عي الحديث

وهــي مجلــة ربــع ســنوية حيــث يصــدر منهــا أربعــة أعــداد فــي الســنة شــاملة العــدد الذهبــي والــذي 

يتزامــن صــدوره مــع المؤتمــر الســعودي العالمــي لطــب األســنان »SIDC« والــذي يعقــد فــي الريــاض 

عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي شــهر ينايــر مــن كل عــام.

ويطبــع منهــا لــكل عــدد »5000« خمســة آالف نســخة ورقيــة تــوزع علــى مــدراء ووكالء الجامعــات 

وعمــداء الكليــات والمعاهــد ورؤســاء أقســام طــب األســنان والجمعيــات العلميــة والصحيــة داخــل 

المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك علــى جمعيــات ونقابــات طــب األســنان الخليجيــة والعربيــة.

ــر وســائل التواصــل  ــر رابــط خــاص يســّهل تصفحهــا وتناقلهــا عب ــًا عب ــة إلكتروني إضافــة إلــى نشــر المجل

االجتماعــي والشــبكة العنكبوتيــة ممــا يســاهم فــي انتشــارها لكافــة المهتميــن فــي مجال طب األســنان.
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ترأس خــادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن 

عبدالعزيــز آل ســعود -حفظه اللــه ورعاه- وفد 

اململكة العربية الســعودية يف أعمال قمة قادة دول 

مجموعــة العرشين من خالل االتصال املرئي، والتي 

انعقــدت يف العاصمة اإليطالية روما نهاية شــهر 

أكتوبر املنرصم، بمشاركة مجموعة من القادة عرب 

الشبكة العنكبوتية كرؤساء روسيا والصني واليابان 

واملكسيك نظراً الســتمرار تأثري جائحة كورونا عىل 

مستوى العالم وتداعيات متحوراتها.

العاهل الســعودي يف قمة مجموعة  وتعد مشاركة 

العرشيــن افرتاضياً غاية يف األهميــة كون اململكة 

العربية الســعودية رئيس الدورة الســابقة للقمة 

وعضو يف ترويكا القمة الحالية يف روما.

هذا وقد تعهد خادم الحرمــني الرشيفني بأن تعمل 

العاملية  النفط  تأمني استقرار أســواق  اململكة عىل 

وأضاف يف كلمته التي ألقاهــا عن بعد ضمن حفل 

االفتتاح بأن اململكة تشــارك دول العالم القلق من 

التغــري املناخــي وتداعياته االقتصاديــة وتواصل 

دورها يف تزويد العالــم بالطاقة النظيفة من خالل 

دعم املزيد مــن االبتكار والتطويــر، وقال -حفظه 

اللــه-: إن اململكة قادت خالل العــام املايض جهود 

االســتجابة الدولية ملواجهة جائحة كورونا وآثارها 

يف  ســاهم  مما  واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية 

رسعة التعــايف، واليوم وبعد أكثر من 20 شــهراً ال 

يزال االقتصاد العاملي يعاني من تبعاتها بالرغم من 

حاالت التعايف يف بعض الدول إال أن الدول ذات الدخل 

املنخفض والفقرية تواجه صعوبات يف الحصول عىل 

لقاحات كورونا.

هذا وقد انعقدت قمة دول مجموعة العرشين وسط 

تحذيرات متزايدة من مستقبل ميلء باملخاطر يف حال 

لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل معدل االنبعاثات 

الحرارية وعىل رأسها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 

وتعترب الدول األعضاء مســؤولة عن 80 باملائة من 

االنبعاثات الحرارية يف العالم 

خادم الحرمين الشريفين في قمة قادة دول مجموعة العشرين:

السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم
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أعلن صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن 

ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس 

»مبادرة  قمة  أعمــال  اختتام  الوزراء  مجلس 

التــي عقدت يف  الرشق األوســط االخرض «، 

يتصدرها  واسعة  دولية  بمشــاركة  الرياض، 

رؤســاء وقادة الدول، وصنَّاع القرار يف العالم، 

وذلك لرســم خريطة إقليميــة لحفظ الحياة 

ورفع جودتها، يف بادرة تقدمها اململكة العربية

العاملي يف حفظ  الفــارق  الســعودية؛ لصنع 

الطبيعة واإلنسان والحيوان ومواجهة تحديات

التغرّي املناخي. وقال ســموه يف كلمة يف ختام 

أعمال القمة: »نعي تماماً يف الرشق األوســط 

بأن هناك تحديا وأن هنــاك فرصا كبرية جًدا 

لدى دولنا، لذلك نحن نعقد قمة اليوم بأهداف 

سمو ولي العهد في قمة الشرق األوسط األخضر:

ندشن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة 
نقودها ونقطف ثمارها سويًا

واضحة لكل دولنا وسنعمل بشكل جدي «. وأكد

ســمو ويل العهد أن هذه القمم ستعقد بشكل 

ُمتتاٍل؛ ملتابعة ما حّقق من أهداف وماسيحّقق

يف املستقبل وسنقف أمام العالم بإنجازات -إن 

شــاء الله- نفخر بها يف دول الرشق األوسط. 

ووجه ســموه يف ختام كلمته الشكر لكل من 

شارك يف أعمال القمة.

هذا وقد اعتربت وسائل اإلعالم املحلية والعربية 

والعاملية أن استضافت اململكة العربية السعودية 

لهذه القمة حدث هــام عاملياً وذلك ملضامينها 

السامية وأهميتها البالغة السترشاف مستقبل 

البيئة العاملي، مــن خالل املبادرة الرائدة والتي 

تحظى باهتمام وحرص صاحب السمو امللكي 

األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد 

الحلول  الله- نظراً الهتمامها بتحديد  -حفظه 

والسياسات الخرضاء لألصول البيئية املشرتكة 

وبحث الفرص املتاحة لتمكني التحول األخرض 

من خالل دعم مشــاريع التحــول البيئي عىل 

املســتوى الدويل والتوصل إىل األفكار والحلول 

الناجعة التي تسهم يف مساعدة الدول بمؤتمر 

األمم املتحدة للتغري املناخي.

ولقــد أدركت اململكة العربية الســعودية منذ 

وقت مبكر حجم التحديات البيئية عىل املستوى 

العاملي وانعكاســاتها املحلية، حيث أن التطور 

والتطور  املستمر  السكاني  والنمو  االقتصادي 

العمرانــي الرسيع وزيادة الطلــب عىل املياه 

والطاقة يؤدي لخلق التحديات البيئية املختلفة 

يف اململكة والعالم، وقد صدر مؤخراً نظام البيئة 

يف السعودية ثم صدر نظام إدارة النفايات مما 

يساهم يف تعزيز حماية البيئة وينعكس إيجاباً 

عىل تحقيق الفاعلية لالقتصاد املســتهدف يف 

رؤية اململكة 2030 
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أعلن صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن ســلمان 

بن عبدالعزيز ويل العهــد، رئيس مجلس إدارة نيوم عن 

إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" كأكرب تجمع 

صناعي عائم يف العالم.

وستعيد "أوكساجون" تعريف توجه العالم نحو التنمية 

الصناعية يف املســتقبل ودعم اململكة يف مجال التجارة 

اإلقليمية وســتكون حافزاً للنمو االقتصادي مما يلبي 

طموحات ومستهدفات رؤية 2030.

هذا وقد هيمنت مدينة نيــوم الهيدروجينية الخرضاء 

يف أرجــاء مؤتمر األمــم املتحدة للتغــري املناخي الذي 

عقد يف غالســكو، وتردد صدى ذكرهــا بني وفود 200 

دولة مشــاركة يف املؤتمر وقد قال عنها رئيس الوزراء 

الربيطاني بوريس جونسون: "لو كنت اليوم يف اململكة 

العربية الســعودية لفعلت ما كنــت أتمناه وهو زيارة 

مدينة نيوم والتي تمثل برؤيتها أكثر وجهات املستقبل 

اســتدامة مع البيئة، إذ تستمد طاقتها من الهيدروجني 

األخرض".

وتطمح اململكــة إلنتاج أربعة ماليني طن ســنوياً من 

الهيدروجني األخــرض واألزرق يف مدينــة نيوم، حيث 

ستستخدم التقنيات الصديقة للبيئة والرائدة يف املرشوع 

والتي تهــدف لجعل املدينة الوجهــة األوىل يف العالم يف 

االعتماد عىل الطاقة املتجــددة اعتماداً كامالً وأحد أبرز 

املصدرين للطاقة النظيفة عاملياً.

وســتحتضن املدينة النظام البيئــي يف التعليم والبحث 

واالبتكار ملنافسة املراكز العاملية القائمة.

وتشــكل مركزاً للصناعات النظيفــة واملتقدمة حيث 

سيكون صايف االنبعاثات صفر من خالل العمل بالطاقة 

النظيفة بنسبة 100% وستصبح نقطة محورية لقادة 

الصناعة الذين يرغبون يف قيادة التغيري إلنشاء مصانع 

متقدمة ونظيفة يف املستقبل 

سمو ولي العهد يعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية
"نيوم الهيدروجينية" تهيمن في مؤتمر التغير المناخي

مسبوق، مملوء باكتشافات مبتكرة ومثرية وإبداعية 

مثل العالجــات الجزئية والعــالج الجيني واإلصالح 

الجينــي وتطبيقات الــذكاء االصطناعــي وتحليل 

التصنيع  القادم يف  البيانات الضخمة؛ كذلك الجيــل 

الدوائي وهو ما نأمل بتطويره بإذن الله.

وبني معاليه أن توقيت هذه القمة يأتي كعالمة فارقة 

ومرشقة يف عالم القطاع الصحي التقني ليكون أكرب 

املنصات العلمية يف هذا التحول لعهد ما بعد كورونا، 

حيث تعــّد التقنية الطبية عامل تمكني أساســيا يف 

ترجمة األبحــاث إىل منتجات كلقاحــات وعالجات 

وأجهزة طبية، بما يحقــق طموح القيادة يف ازدهار 

هذا الوطن الغايل.

بدوره ألقى معايل وزير االســتثمار املهندس خالد بن 

عبدالعزيز الفالح كلمة أوضح فيها أن قمة الرياض 

العاملية للتقنيــة الطبية جاءت يف وقت مهم ملواصلة 

الرحلة الطموحة، التي تهدف إىل جعل اململكة العربية 

السعودية وجهة مميزًة ومفضلة لالستثمار يف تطوير 

التقنيات الحيوية وتصنيعها، والدفع باململكة لتُصبح 

مركزاً عاملياً للرعاية الصحية وعلوم الحياة 

تحت رعاية صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن 

ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس 

افتتح صاحب  اللــه-،  الدفاع -حفظه  الوزراء وزير 

الســمو امللكي األمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز 

للتقنية  العاملية  الرياض  الوطني »قمة  الحرس  وزير 

الطبيــة »2021«، بحضور جمع من أصحاب املعايل، 

وخرباء القطــاع الصحي يف العالم مــن خالل البث 

املرئي، التي نظمها مركز امللك عبدالله العاملي لألبحاث 

الوطني يف  الحرس  بوزارة  الصحية  بالشؤون  الطبية 

فندق الرتز كارلتون.

ودّشن صاحب الســمو امللكي األمري عبدالله بن بندر 

بــن عبدالعزيز وزير الحرس الوطنــي واحة التقنية 

الحيويــة الطبيــة بكيمارك كواحدة مــن مبادرات 

منظومة التقنية الحيويــة الطبية يف اململكة العربية 

السعودية، والتي ستســهم يف إتاحة فرص التطوير 

االقتصادي املبني عىل املعارف الطبية، كما ستضيف 

لبنة إىل لبنات تنويع مصادر الدخل وأحد أهداف رؤية 

اململكة 2030، حيث ســتعمل واحة التقنية الحيوية 

الطبية بكيمارك ضمن منظومــة وطنية وجزء من 

رشاكات اسرتاتيجية مع العديد من الرشكاء املحليني 

كالهيئــة امللكيــة ملدينة الريــاض وبرنامج تطوير 

الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية باإلضافة إىل 

العديد من الرشاكات العاملية.

وألقى معايل املدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة 

الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبداملحسن القناوي 

كلمة قّدم فيها عظيم شــكره وامتنانه لرعاية سمو 

ويل العهــد -حفظه الله- هذه القمة، منوها بالتطور 

والتغيري الذي نعيشــه يف الرعاية الصحية بشكل غري 

 سمو وزير الحرس الوطني يفتتح:
قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية "2021"
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ضافيــة رحب فيها بالحضــور الكريم وقال: 

لقد عقــد املنتدى الســعودي البحريني األول 

العربية  لطب األسنان يف مدينة الخرب باململكة 

السعودية يف العام 2018م وكذلك املنتدى الثاني 

يف العام 2019م، وبسبب جائحة كورونا تأجل 

املنتدى الثالث، وها نحن نلتقي اليوم مجدداً يف 

املنتدى السعودي البحريني الثالث لطب األسنان 

يف العاصمة املنامــة وذلك بفضل الله عز وجل 

شــاركت الجمعية الســعودية لطب األسنان 

ممثلة برئيسها سعادة األستاذ الدكتور خليل بن 

البحريني  السعودي  املنتدى  يف  العيىس  إبراهيم 

الثالث لطب األسنان والذي استضافته العاصمة 

البحرينية املنامة يف فندق ذاغروف أمواج يومي 

الجمعة والسبت 6 و7 أغسطس 2021م.

وقد ألقى سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية 

السعودية لطب األسنان يف حفل االفتتاح كلمة 

الجمعية السعودية لطب األسنان في المنتدى 
السعودي البحريني الثالث لطب األسنان

أوالً واإلجراءات الصحية الصارمة التي اتخذتها 

حكوماتنا  الرشيدة يف اململكة العربية السعودية 

أن توجهت  بعد  البحرين، خصوصــاً  ومملكة 

املوقرة مع جيشها األبيض بكل  وزارة الصحة 

ما أوتيــت من قوة يف الخدمــات والتجهيزات 

الصحية لحمايــة املواطنني واملقيمني عىل حد 

للجميع،  اآلمنة مجاناً  اللقاحات  وتأمني  سواء 

مستلهمة من مقولة خادم الحرمني الرشيفني 

امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله 

حني أكد أن صحة اإلنسان أوالً.

وقد شــارك يف املنتدى قرابــة 200 من أطباء 

بحثوا  والذين  والبحرينيني  السعوديني  األسنان 

عىل مدى يومــني عدداً من املحــاور املتعلقة 

بأحــدث املمارســات العامليــة يف مجال طب 

األسنان.

وقد رصح ســعادة الدكتور محمد شهدا املدير 

التنفيــذي ملركز )بي – دي - إيــه( للفعاليات 

املنتدى  بــأن  البحرينية  الطبيــة  التدريبيــة 
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االحرتازية للوقاية من العدوى، بما يف ذلك أتمتة 

كافــة العمليات التنظيميــة، وأكد بأن املنتدى 

فرصة لتبادل الخــربات واملعلومات والتجارب 

الســعودي البحريني الثالث لطب األسنان هو 

الفعاليــة األوىل من نوعها التي تقام بشــكل 

البحرين  افــرتايض يف مملكة  حضوري وليس 

الحديثة والعلمية بني أطباء األســنان ولزيادة 

التواصل والتعاون يف املجال العلمي والبحثي بني 

اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين 

منذ بداية جائحــة كورونا وحتى اليوم، مؤكداً 

أن املنظمــني بذلوا كل جهد ممكــن من أجل 

تبني أعىل معايري الســالمة يف مجال اإلجراءات 
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اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية لطب 
األسنان والجمعية السعودية للتربية الخاصة

اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية لطب 
األسنان والجمعية السعودية إلصالح األسنان

بحضور ســعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية 

السعودية لطب األســنان األستاذ الدكتور خليل 

بن إبراهيم العيىس وسعادة رئيس مجلس إدارة 

الخاصة )جسرت(  للرتبية  الســعودية  الجمعية 

األستاذ الدكتور نارص بن سعد العجمي، تم يوم 

االثنني 1443/2/6هـــ املوافق 2021/9/13م 

يف مدينة الرياض توقيــع اتفاقية تعاون علمي 

وبحثي بني الجمعية الســعودية لطب األسنان 

والجمعية الســعودية للرتبية الخاصة )جسرت( 

املؤتمرات  يف  املشــاركة  االتفاقية  وقد تضمنت 

والندوات وأوراق العمل ذات االهتمام املشرتك.

للرتبية  الســعودية  الجمعية  أن  بالذكر  الجدير 

الخاصة )جسرت( هي جمعية علمية تحت مظلة 

جامعة امللك ســعود، تعنى بالدراسات الرتبوية 

والخدمات املســاندة ملجــالت الرتبية الخاصة 

يف إطــار توحيد الجهود الراميــة لتطوير مهنة 

طب األسنان يف اململكة العربية السعودية تم يوم 

الخميس 1443/2/9هـ املوافق 2021/9/16م 

يف الرياض توقيــع اتفاقية تعاون بني الجمعية 

رئيس  ويمثلها سعادة  األسنان  لطب  السعودية 

مجلس اإلدارة األستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم 

العيىس، والجمعية الســعودية إلصالح األسنان 

ويمثلها ســعادة نائب رئيس مجلــس اإلدارة 

الدكتور عماد الهزاني وبحضور عدد من أعضاء 

مجلس إدارة الجمعيتني املوقرتني.

وقد تضمنــت االتفاقية تفعيل التعاون يف مجال 

الفعاليات املجتمعيــة والعلمية والبحثية حول 

مهنة طب األســنان ملا فيه تطورها وبما يخدم 

السادة الزمالء املنتسبني للجمعيتني 

املختلفة ورسالتها األساسية دعم وتحفيز إنتاج 

ونرش األبحــاث العلميــة املتخصصة يف مجال 

اإلعاقة 
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نشاطات توعوية للجمعية السعودية لطب األسنان

شــهد مجمع إرادة بالرياض توقيــع اتفاقية 

رشاكة إســرتاتيجية بني الجمعية الســعودية 

لطب األســنان وتجمع الرياض الصحي الثالث 

وذلك يــوم الخميــس 1443/1/18هـ املوافق 

2021/8/26م.

وقد مثل الجمعية السعودية لطب األسنان سعادة 

رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ الدكتور خليل بن 

إرادة سعادة قائد  العيىس، ومثل تجمع  إبراهيم 

مسار األسنان الدكتور مذهن املذهن.

وحــرض حفل التوقيع ســعادة املدير التنفيذي 

للتجمع بالنيابــة الدكتور فهد املنصور ورئيس 

قسم األسنان الدكتور يحيى الشهراني.

شراكة استراتيجية بين الجمعية السعودية لطب 
األسنان وتجمع إرادة بالرياض

الرشاكــة  تحقيــق  إىل  االتفاقيــة  وتهــدف 

االسرتاتيجية التبادلية بني الطرفني، والتي تعتمد 

عىل التثقيف الصحــي املجتمعي بأمراض الفم 

واألسنان وبالتايل تحقيق الفائدة املجتمعية 
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ورصف مسكنات األلم واملضادات الحيوية بالشكل 

الصحيــح، أما الجزء العميل فقــد تضمن كيفية 

استخدام املكربات البرصية خالل املعالجة القنيوية 

للجذور السنية.

الدكتورة  العمل قدمت ســعادة  ويف نهاية ورشة 

سارة بنت ســلطان العنقري عضو مجلس إدارة 

األســنان شهادة شكر  السعودية لطب  الجمعية 

وتقديــر للدكتور أبو ملحة متمنية له دوام التقدم 

والنجاح 

الطرق الرئيســية يف تعديل الســلوك العلمية 

لإليجابيات  املعتمدة طبياً، كما تضمنت رشحاً 

للتطبيق  إضافة  االســتخدام،  لهذا  والسلبيات 

الواجب  واملتطلبات  الصحيحة  للطريقة  العميل 

توفرها الســتخدام التسكني الواعي يف عيادات 

طب أسنان األطفال.

ويف نهاية ورشــة العمل قدمت سعادة الدكتورة دارة 

السديري شــهادة شــكر وتقدير للدكتورة حليمة 

أبوكبوس عىل محارضتها القيمة وتعاونها العلمي 

أقامت الجمعية الســعودية لطب األسنان ورشة 

عمــل تدريبية بعنــوان "إدارة الطــوارئ اللبية 

األسنان"  جذور  عالج  يف  الرسيرية  والربوتوكوالت 

والتي قدمها الدكتور عبدالعزيز بن سعد أبو ملحة 

األستاذ املشارك بكلية طب األسنان يف جامعة امللك 

خالد، وذلك يوم السبت املوافق 23 أكتوبر 2021م 

يف فندق ماريوت – الرياض.

وتضمنت ورشة العمل الجزء النظري حول كيفية 

معالجة حاالت التهاب أعصاب األســنان الطارئة 

أقامت الجمعية الســعودية لطب األسنان ورشة 

عمل تدريبية بعنوان "اســتخدام التسكني الواعي 

يف طب أســنان األطفال" قدمتها الدكتورة حليمة 

بنت سعيد ابو كبوس استشارية أسنان األطفال يف 

وزارة الصحة وذلك يوم السبت املوافق 16 أكتوبر 

2021م يف فندق ماريوت – الرياض.

وتضمنــت ورشــة العمل رشحاً عــن الطرق 

الرسيرية الســتخدام التســكني الواعي وغاز 

النايــرتوس يف طب أســنان األطفــال كأحد 

ورشة عمل حول التسكين الواعيورشة عمل في إدارة الطوارئ اللبية
في طب أسنان األطفال
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وطلبة طب األسنان من كافة مناطق اململكة العربية 

السعودية.

وشملت ورشة العمل اساسيات عالج جذور األسنان 

اثناء  املطاطي واالختالطات  بالحاجز  العزل  وأهمية 

املراحل العالجية وكيفية تفاديها.

ويف نهاية ورشــة العمل قدم سعادة األستاذ الدكتور 

خليل بن إبراهيم العيىس رئيس مجلس إدارة الجمعية 

السعودية لطب األسنان شهادة شكر وتقدير للدكتور 

مداراتي متمنياً له املزيد من العطاء العلمي 

أقامت الجمعية الســعودية لطب األســنان ضمن 

خطتها االسرتاتيجية العلمية الهادفة  لتزويد أطباء 

الحديثة ورشــة عمل  العلمية  باملهارات  األســنان 

تدريبية بعنــوان )خطوتك األوىل نحو التميز يف عالج 

جذور األسنان( قدمها الدكتور احمد بن عبد الحميد 

مداراتي االســتاذ املشــارك بكلية طب األسنان يف 

جامعة طيبة وذلك يوم السبت املوافق 18 أغسطس 

2021م يف فندق أوبروي باملدينة املنورة.

وقد شارك يف ورشــة العمل 19 من أطباء وطبيبات 

ارتفاع هاجس العنف ضد الممارسين الصحيينورشة عمل في المعالجات اللبية لألسنان
د. ملياء بنت  كشــفت استشــارية طب األرسة 

الخوف  هاجس  ارتفاع  عن  الرباهيم  عبداملحسن 

لدى األهايل عىل أبنائهم من االلتحاق بكليات الطب 

رغم مكانتها ووجاهتها بســبب ضعف التحفيز 

الدراســة والرواتب من جهة،  لألطباء وصعوبة 

وضعف احرتام املهنة مقارنة بالسابق من جهة 

أخرى، إىل جانب زيادة العنف اللفظي والجسدي 

عــىل املمارســني الصحيني الســنوات األخرية، 

الفتة إىل أّن هذا العنف قد يكثر يف املستشــفيات 

املجانية، بينما ال يظهر يف املستشفيات العسكرية 

والتخصصية والجامعية ومستشفيات الرشكات 

الكربى، ألّن بعض الجهــات ربطت العنف بملف 

املوظف وربطه بالرتقيات.

وحول العنف املهنــي يف املجال الطبي، قالت  إنه 

ممارس بشــكل أكــرب عىل األطبــاء املواجهني 

للجمهور بســبب االحتقان، الــذي قد يؤدي إىل 

واالستمرار  الصحيني  املمارسني  لحقوق  تجاهل 

بالضغــط عليهم حتــى التنازل أو اشــغالهم 

بالشــكاوى غري املوضوعية، مشــددة عىل دور 

اإلعالم يف تخفيف هذا االحتقــان، مبينة يف ذات 

السياق أن هناك تخصصات طبية عليها مسؤولية 

مهنية يف الكشف عن العنف منها طبيب األرسة، 

الشيخوخة،  النساء والوالدة،  الطوارئ، األطفال، 

وكذلك تخصص التمريض واألشــعة، وعليه البد 

من تدريبهم عىل الكشــف املبكر وآليات التبليغ 

وحمايتهم.

وذكرت أن من آثار العنف عىل املمارسني الصحيني 

إطالة  الدفاعــي" وهو  ولدت مشــكلة "الطب 

الفحوصات والتحويل ألكثر من جهة ما تســبب 

باإلرضار بسالمة املرىض وإنهاك النظام الصحي 

اقتصاديا.

وأضافت أّن هناك عزوفا لدى أطباء مراكز الرعاية 

األولية بسبب قلة الحوافز، وكذلك الدعم املعنوي 

وحمايتهم مما قد يــؤدي إىل التهرب من العمل 

يف مراكز الرعايــة األولية، خاصة إذا ما علمنا أن 

80% من الحاالت ممكن عالجها يف مراكز الرعاية 

األولية الصحيــة وبصورة آمنــة تؤمن الوقاية 

والعالج والتأهيل.

وأكــدت د. مليــاء الرباهيم، عــىل أهمية دخول 

املتخصصني للفضاء االجتماعي للتصدي للعابثني 

الباحثني عىل الشهرة والثراء والسلطة من خالل 

الدجل واإلثــارة وتضليل النــاس وتخويفهم أو 

نقل املعلومات املغلوطــة، مطالبة أيضا بحماية 

املتخصصني يف حال دخولهم اىل شبكات التواصل 

انواعه وتأمني  العنف بشــتى  االجتماعي مــن 

املظلة القانونية لهم ليســتطيعوا تقديم املشورة 

واملعلومة والنقد والرد عىل الدجالني بأمان. 

* عن جريدة الرياض بتاريخ 3 سبتمرب 2021م
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معالي وزير الصحة:نسبة التحصين بجرعتين 
من لقاح كورونا في المملكة تصل إلى %70

أن تكتمــل وذلــك ال يتم إال بمســارعة جميع 

اللقاح،  املشمولني الســتكمال التحصني، بأخذ 

وتعزيز املناعة بحصــول من تجاوزت جرعتهم 

الثانية 6 أشهر، عىل جرعة تنشيطية، وأن نلتزم 

بما بدأنا ونجحنا به، من عدم التهاون باإلجراءات 

االحرتازيــة وفق ماتتطلبه املرحلــة ،، فتهاون 

فرد قد يهدم ما يتعــاون من أجله مجتمع،وما 

يسببه التهاون يف اإلجراءات االحرتازية أو التأخر 

يف التحصني باللقاح، يرجع بنا خطوات للوراء، 

وقد يســاهم يف موجات جديدة للوباء ال نرغب 

بحدوثها، وعيكم قصة نجاح تســتحق الفخر، 

وتعاونكم ملســة وفاء لهذا الوطن، لذا كلنا ثقة 

بهذا الوعي وبهذا التعاون أن يستمر"  

أعلن معايل      وزير الصحة األســتاذ فهد الجالجل،  

وصول اململكة إىل نســبة 70% مــن التحصني 

بجرعتني من لقاح كورونا، مشــدداً عىل أهمية 

املالئمة  االحرتازية  باإلجــراءات  الجميع  التزام 

لهذه املرحلة وعدم التهاون يف تطبيقها.

وثمن وزيــر الصحة ، رعايــة واهتمام خادم 

الحرمــني الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن 

عبدالعزيز آل ســعود وســمو ويل عهده األمني 

-حفظهما اللــه - يف الحفاظ بعــد فضل الله 

وتوفيقه عــىل صحة املواطــن واملقيم وجعلوا 

صحة اإلنســان أوال يف ظل جائحة كورونا التي 

ألقت بظاللها عىل دول العالم، فكانت بدعمهما 

املتواصل للقطاع الصحي؛ درعا أمام هذا الوباء، 

وكانت حكومة خادم الحرمني الرشيفني سبّاقًة 

باتخاذ العديد من االحرتازات التي ملســنا أثرها 

بفضــل الله، حتى أصبحــت اململكة يف مقدمة 

الدول املتميزة يف مواجهة الجائحة.

وقال يف كلمة له :" قبل أشــهر ليست بالبعيدة 

ارتفاع عــدد الحاالت والوفيات  كنا نراقب معاً 

الناجمة عــن فريوس كورونــا كوفيد19، بكل 

أىًس وحزن وهانحن اآلن نراقب انخفاَضها بكل 

فرح ورسور، وهذا بعد فضل الله، نتيجة وعيكم 

يف االلتــزام باإلجراءات االحرتازيــة ورفع عدد 

املحصنني يف مجتمعنــا، والذي أبرشكم بوصول 

نســبة التحصني فيه إىل 70% من مســتكميل 

التحصني بجرعتني من اللقاح".

وأضاف معايل الوزير:" نريد لسعادتنا ومناعتنا 

معالي وزير التعليم: رحلة التعليم 
مستمرة رغم تحديات »كورونا«

ويسهمون من خالله يف تنمية وطنهم.

وقال الدكتور آل الشيخ: "هذا العام االستثنائي 

يعود فيه الطالب والطالبات ومنتســبو التعليم 

وجامعاتهم  ومعاهدهم  مدارسهم  إىل  حضورياً 

ملن أكمل منهم الحصول عىل جرعتني من لقاح 

كورونا، الفتاً النظــر إىل مواصلة وزارة التعليم 

جهودها يف تهيئة بيئــة تعليمية آمنة وصحية، 

وتوفري جميع املتطلبات لتحقيق ذلك، والتنسيق 

اللقاحات،  والتكامل مع وزارة الصحة يف توفري 

وهيئــة الصحة العامــة )وقايــة( يف اعتماد 

اإلجــراءات االحرتازية، مع اســتمرار الرشاكة 

املجتمعية التي نعتز بها ونعول عليها مع األرس 

وأولياء األمــور لتهيئة الطلبة نفســياً ملقاعد 

الدراسة" 

أكد معايل وزيــر التعليم الدكتور حمد بن محمد 

آل الشــيخ أن تحديات جائحــة كورونا ال تزال 

قائمة يف كل فصل ومدرسة وجامعة، ولكن األمل 

والتفاؤل واالســتعداد عنارص مهمة يف مواجهة 

تلك التحديات بدعم واهتمام القيادة الرشــيدة 

-حفظهــا الله- للتعليم يف اململكة، واســتمرار 

الرشاكة مع املجتمع.

ودعا كافــة الطلبة الســتكمال الحصول عىل 

جرعتني من لقاح كورونا للعودة اآلمنة حضورياً.

العام  وأشار معاليه يف كلمته بمناسبة انطالقة 

الدرايس الجديد إىل أن العمل من أجل اســتمرار 

رحلة التعليم هو األهم، "فالجميع متشــوقون 

لعودة حضورية آمنة، ومتشــوقون أكثر لعودة 

أهم  أحد  للمجتمــع، والتعليم  الطبيعية  الحياة 

مؤرشاتها" .

ونوه عــىل مواصلة مــا تحقق مــن منجزات 

داعمة وممّكنة..  قيادة رشيدة  بدعم  ونجاحات 

ورؤيــة طموحة جعلت اإلنســان أوالً لينافس 

عاملياً.. وجهود مخلصة ومستمرة من منتسبي 

التعليم ليكون الوطن يف موعد حضوره األول.

وأكــد أن وزارة التعليم بذلت مــع بداية العام 

الدرايس جهوداً كبرية يف تطوير املناهج والخطط 

الثانوية واملنصات الرقمية،  الدراسية ومسارات 

الثالثة، ملواكبة ومنافســة  وتطبيق الفصــول 

مستقبل  وصناعة  العاملية،  املمارســات  أفضل 

أفضل ألبنــاء وبنات الوطن الذين يســتحقون 

نظاماً تعليمياً يحقــق أحالمهم وطموحاتهم.. 
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عن املرشوعــات الفائزة، حيث حقــق املركز األول 

بجائزة الخدمات اإلدارية عىل مستوى اإلدارات املركز 

اإلقليمي الصحــي للقيادة والتحكم بصحة الرياض، 

وحقق املركز الثاني اإلدارة العامة املســاعدة لتقنية 

املعلومــات، فيما حقق املركز الثالــث إدارة الرعاية 

الصيدلية.

كما تم تسليم جائزة املركز األول يف الخدمات الصحية 

باملستشفيات ملستشفى عفيف العام، كما تم تكريم 

عدد من منسقي الجودة يف إدارات املديرية والحاصلني 

عىل الشــهادات املهنية يف هذا املجال عىل جهودهم يف 

التنســيق ملرشوعات التحسني ودعم أنشطة الجودة 

وسالمة املرىض.

وشملت الفعاليات عرض تجربة مرشوعات التحسني 

اإلدارية والصحيــة لإلدارات واملنشــآت التي فازت 

بالجائزة، ويف نهاية الحفل تجول الحضور يف املعرض 

املصاحب الذي تضمن عــدداً من برامج ومرشوعات 

التحسني املشاركة يف املستشفيات وإدارات املديرية 

أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. حسن 

بن عيل الشــهراني عىل أهمية نــرش ثقافة الجودة 

العمل، وبما  اســتمرارية  العاملني وضمان  وتحفيز 

ينعكس عىل مستوى الخدمة املقدمة للمستفيدين.

الــذي نظمته "صحة  الحفل  وشــدد خالل رعايته 

الرياض" بيــوم الجودة العاملي 2021 تحت شــعار 

)تحسني منتجاتنا، ومجتمعنا وكوكبنا(، عىل أهمية 

اســتمرار مثل هذه الربامج داخــل إدارات املديرية 

ومنشآت القطاع الصحي، الفتاً إىل أن الهدف األسمى 

من مثل هــذه الربامج هو ضمان جــودة الخدمات 

أن  املقدمة للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم، مضيفاً 

"صحة الرياض" تســعى جاهدة إىل تحقيق أهداف 

وتطلعــات القائمني عىل القطــاع الصحي باململكة 

وتعزيز مبادئ الجودة والتميز املؤسيس.

من جانبه، قال مدير إدارة الجودة د. إبراهيم املالكي: 

إن عدد املرشوعات املشــاركة يف مرشوعات تحسني 

للخدمات  األداء بلغت 42 مرشوعاً منها 34 مرشوعاً 

اإلداريــة يف إدارات املديريــة، وثمانية مرشوعات يف 

الخدمات الصحية شــاركت بها املستشفيات، حيث 

تم دراستها واختيار أربعة مرشوعات من قبل اللجنة 

التي تتوىل تقييم برامج التحسني بصحة الرياض وفقاً 

لضوابط علمية مدروســة تركز عــىل كيفية اختيار 

املرشوعات والفرق العاملة واملنهجية املســتخدمة يف 

التحسني واستخدام أدوات الجودة وتقنياتها.

وكان د. الشــهراني ســلم جائزة الجــودة ألربعة 

مرشوعات  ثالثة  منها:  األداء،  لتحســني  مرشوعات 

إداريــة يف إدارات املديرية، ومــرشوع فائز بالجائزة 

عن املستشــفيات املشاركة، وشــهد الحفل اإلعالن 

»صحة الرياض« تحتفي بإدارتها المميزة
في يوم الجودة العالمي

افتتح معايل رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن 

العمر، ، معرض »عطاء« التاريخي، الذي يربز أهم املراحل 

التي مرت بها الجامعة منذ تأسيسها والتي امتدت ألكثر 

من 6٥ عاماً من العطــاء يف خدمة الوطن وبناء مجتمع 

املعرفة، باإلضافة إىل عرض لبعــض مقتنيات الجامعة 

الذي نظمته عمادة  املعــرض  القيمة. وتضمن  القديمة 

شؤون الطالب بالبهو الرئييس، أكثر من20 صورة نادرة 

التُقطت يف مراحل تاريخ الجامعة، إضافة اىل عرض قائمة 

باملعروضــات من مقتنيات الجامعــة القديمة كبطاقة 

طالــب جامعي، ومنظــم جلدي يحمل شــعار جامعة 

امللك ســعود، جهاز صوتي ســترييو، قارئ اسطوانات 

وآلة كاتبة قديمة وغريهــا من املقتنيات، وعرض تاريخ 

تأســيس كليات جامعة امللك ســعود وأهم األحداث من 

تاريخ الجامعة، وصور ألعداد قديمة من صحيفة رسالة 

الجامعة، وصور ملدراء الجامعة السابقني.

حرض افتتاح املعرض، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 

واألكاديميــة الدكتور محمد بن صالــح النمي، وعميد 

شــؤون الطالب الدكتور عيل بن كناخر الدلبحي. وذكر 

عميد شؤون الطالب املرشف العام عىل املعرض الدكتور 

عيل بن كناخر الدلبحي بأن هذا املعرض التاريخي الدائم 

للجامعة يســلط الضوء عــىل املراحــل التاريخية التي 

مرت بها الجامعة منذ إنشــائها وكذلك عىل الدور الكبري 

واملساهمة التي قامت به الجامعة يف تطوير ونرش التعليم 

العايل من خالل مساهمتها يف تأسيس عدد من الجامعات 

باململكة، مبينا أن املعرض سيكون متاح للزيارة ملنسوبي 

وطــالب وزوار الجامعة للتعّرف عــىل تاريخ الجامعة، 

مقدماً شــكره ملعايل رئيس الجامعة عــىل دعمه الدائم 

ألنشطة وفعاليات العمادة.

هذا وقد دشن معاليه، »اســتديو االبداع«، الذي أنشأته 

عمادة شــؤون الطالب، بحضور وكيل الجامعة للشؤون 

التعليمية واألكاديمية الدكتور محمد النمي، حيث شاركا 

بكلمة افتتاحية 

معالي رئيس الجامعة يفتتح:

معرض »عطاء«.. لتاريخ جامعة الملك سعود
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د. محمد مهري: 

إنجازًا علميًا بتطوير 

خوارزمية تعمل على 

فحص المقاالت 

العلمية المتعلقة 

بتأثير األدوية

العلمية املنشــورة التي تقيِّم تأثري األدوية عىل 

اندماج العظم باألجهزة الطبية كزراعة األسنان، 

وعن  الصناعية.  واألطــراف  القوقعة،  وزراعة 

نتائج البحث أكد الدكتور مهري أنه تم التحقق 

من صحة الخوارزمية وذلك باســتخدامها عىل 

مراجعة منهجية منشورة ســابقاً ومن ثم تم 

600.000 ورقة  يقارب  ما  استخدامها لفحص 

علمية تم من خاللهــا تحديد 281 ورقة علمية 

ذات صلــة بهدف البحث، وذلــك بوصف تأثري 

31 دواء مختلًفا عــىل اندماج العظم باألجهزة 

الطبية، وحقق هذا النهج دقة بنسبة 95 %، وقلل 

من عبء العمل بنسبة 93 % مقارنة بالفحص 

اليدوي 

حقق مبتعــث جامعة جازان مــن كلية طب 

األسنان لدراسة الزمالة يف تخصص جراحة الفم 

والوجه والفكــني بدولة جنوب إفريقيا الدكتور 

محمد مهري إنجــازاً علمياً بتطوير خوارزمية 

تعمل عىل فحص املقاالت العلمية املتعلقة بتأثري 

األدوية عىل اندماج العظم باألجهزة الطبية.

وبني الدكتور مهري أن فكرة البحث تتمحور يف 

اندماج العظم  دراسة وتقييم تأثري األدوية عىل 

باألجهزة الطبية، وذلــك بفحص أكثر من 600 

ألف ورقة علمية باستخدام الذكاء االصطناعي. 

وأضاف أن الهدف من هذه الدراسة هو تطوير 

خوارزميــة التعلم اآليل )الــذكاء االصطناعي( 

لرتصد وتتبــع بطريقة ذاتية جميــع األوراق 

مبتعث جامعة جازان 

من كلية طب األسنان

د.محمد مهري

الطبيبان

"الفريدي" 

و"الشلوة" يبتكران 

غسول فم من 

عشبة المرة

الحقوق امللكية والفكرية مــن دول االتحاد األوروبي 

والصني لهذا املنتج غســول الفم يف مجال األســنان 

أعظــم ترتقي بمجال طب  إنجازات  لتحقيق  نطمح 

األسنان يف السعودية".

وقالت الدكتورة "إلهام": "الحمد لله دائًما وأبداً أتقدم 

بالشكر لعائلتي التي لها الفضل بعد الله يف ما وصلت 

إليه وما ســأصل إليه أيضاً يف املستقبل إن شاء الله، 

جداً ســعيدة بهذا االخرتاع األول وليس األخري إن شاء 

الله" 

واختتمت: "واجهــت الكثري من املعارضني يف البداية، 

ولكن تحقق رغم الصعوبات ولله الحمد، وســنكمل 

املشــوار حتى التصنيع والتوزيع للســوق السعودي 

بإذن الله" 

سجل طبيبا األســنان تركي الفريدي وإلهام الشلوة، 

Mi- )ابتكاراً جديداً لرتكيبة أساســية لغســول للفم 

croMyrrh( ووثقــا ابتكارهما دوليًا مع حماية كافة 

تفاصيل الرباءة وحقوق امللكية الفكرية.

وجاء االبتكار الجديد الذي يعد نقلة يف تركيبة غسوالت 

الفم، فالرتكيبة الرئيســية للمنتج الجديد هي عشبة 

"املر" أو امُلّرة كما يعرفها العامة يف الطب الشعبي مع 

مجموعة مواد تتفاعل مع بعض لتحقيق املزايا وتقديم 

العالج والفائدة، فاألنواع املوجودة يف الســوق تحتوي 

عىل مــواد صناعية مثل كلورهكســادين وصوديوم 

وغريها، وبمقارنة يف دراسات سابقة بني هذا العشب 

وبني املواد األخرى وجد أن األوىل أنجع وأصح.

وقال الدكتور "الفريدي": "بعد منحنا شــهادة حفظ 

نقلة نوعية في 

غسوالت الفم مقارنة 

باألنواع األخرى
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مجلة آفاق طب األسنان تستضيف

مدير عام إدارة طب األسنان في وزارة الصحة

سعادة الدكتور/ سعود محمد أورفلي
يســر مجلة "آفاق طب األســنان" أن تستضيف مدير عام إدارة طب األسنان في 
وزارة الصحــة ســعادة الدكتــور/ ســعود محمــد أورفلي كضيف شــرف في المجلة 

حيث كان لنا الحوار التالي:

  تعريف بشــخصكم الكريم لقراء مجلة »آفاق طب 

األسنان«.

الدكتور سعود محمد أورفيل من مواليد املدينة املنورة.

* بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان من جامعة 

اإلسكندرية مرص.

* ماجســتري العالج التحفظي من جامعة مانشسرت 

اململكة املتحدة.

* شــهادة االختصاص يف عالج الجــذور من جامعة 

بنسيلفانيا الواليات املتحدة األمريكية.

* تقلد عدة مناصــب يف وزارة الصحة وعدة مهام يف 

رئيس  آخرها  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة 

املجلس العلمي لطب األسنان ملدة 8 سنوات.

  كمدير لإلدارة العامة لطب األسنان يف وزارة الصحة 

ما هي تطلعاتكم املستقبلية حول مهنة طب األسنان؟

عىل مستوى املهنة يف الوزارة: نتطلع إىل عدة أمور: 

أوال: اســتمرار التحســن يف األداء عرب األسلوب الذي 

انتهجه معايل وزيــر الصحة يف إدارته للوزارة من بناء 

ومتابعة مؤرشات األداء وتدشــني املشاريع الطموحة 

واملبادرات اإلبداعية.

ثانيــا: نتطلع إىل عــدة نقالت نوعيــة بالتعاون مع 

رشكائنا من القطاعات الصحية األخرى والجهات ذات 

العالقة منها:

-  مــرشوع الربط االلكرتوني لجميــع عيادات طب 

األسنان يف الوزارة.

- زيادة عدد العيادات بالوزارة بما يتناسب مع االحتياج 

الفعيل ويحقق سهولة الحصول عىل الخدمات.

- إنشاء الكود السعودي إلجراءات العمل يف طب األسنان.

- إنشاء معايري اعتماد مراكز طب األسنان من املركز 

السعودي العتماد املنشآت الصحية.

- وضع اسرتاتيجية وطنية لصحة الفم.

- تطبيق مبــدأ الحوكمة فيما يتعلــق بخدمات طب 

األسنان.

كما أود اإلشــارة إىل مقرتح الــوزارة والذي تم رفعه 

مؤخراً إىل املجلس الصحي الســعودي بإنشــاء لجنة 

التعاون وتضافر  وطنية لطب األسنان، والتي ستعزز 

الجهود بني مختلف الجهات الصحية يف كل ما يخص 

طب األسنان.

وعىل الصعيد الدويل نتطلع إىل تعزيز أوجه التعاون مع 

املنظمات والجهــات الدولية كمنظمة الصحة العاملية 

التخطيط والتنفيذ وتبادل الخربات الخاصة بمهنة  يف 

طب األسنان.

  يعاني اليوم خريجو كليات طب األســنان يف اململكة 

من مشــكالت البحث عــن فرص العمــل أو املتابعة 

العلمية.. نصيحتكم لهم؟

أنصح أبنائي وبناتي حديثي التخرج من هذه الكليات 

بتوســعة أفق التفكري واالعتزاز بمهنتهم أوالً، وعدم 

االعتماد الكيل عىل الفــرص الوظيفية التي تطرحها 

الجهات الحكومية املختلفة، بل استكشــاف الفرص 

يف القطاع الخاص وريــادة األعمال، وتطوير خدمات 

تنافسية يف هذا املجال.

أمــا يف جانب املتابعــة العلميــة فأنصحهم بربامج 

شــهادة االختصاص الســعودية والتي ترشف عليها 

برامج  الصحية وكذلك  للتخصصات  السعودية  الهيئة 

الدراســات العليا بالجامعــات الحكومية، إضافة إىل 

االبتعــاث الخارجــي للجامعات املرموقــة يف الدول 

املتقدمة يف مجاالت طب األسنان...

كما أنوه بأهمية املتابعة املســتمرة لصقل مهاراتهم 

ومعارفهم الرسيرية والعلمية من خالل برامج التعليم 

الطبي املستمر التي تقدم من خالل املؤتمرات العلمية 

املختلفة وكذلك الدورات القصرية وورش العمل املركزة 

عىل املوضوعــات الرسيرية.. إضافة إىل مواقع التعليم 

عن بعد.

  منذ فــرتة تم التوقيع عــىل اتفاقية بــني اإلدارة 

الصحــة والجمعية  العامة لطب األســنان يف وزارة 

السعودية لطب األسنان.. كيف تقيمون هذه االتفاقية 

االسرتاتيجية؟

تــم التوقيع عىل مذكــرة تفاهم بــني وزارة الصحة 

ممثلة يف اإلدارة العامة لطب األســنان وبني الجمعية 

السعودية لطب األســنان يف بداية هذا العام 2021م، 

بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنســيق بني الجهتني يف 

بالربامج واملبادرات واألنشــطة  العالقة  األعمال ذات 

الوقائية والتثقيفية يف مجال صحة الفم واألسنان..

وأرى أن توقيع هذه املذكــرة يعترب خطوة هامة نحو 

الربامــج واملبادرات  الجهتــني يف هذه  توحيد جهود 

وتحقيــق األهداف الوطنية املتمثلة يف خفض نســب 

اإلصابــة بأمراض الفم واألســنان ملختلــف الفئات 

العمرية باملجتمع.

 ما هي اإلجــراءات املتخذة يف وزارة الصحة للحد من 

انتشــار النخر الســني خاصة يف الجيل الحديث مع 

انتشار املرشوبات واملأكوالت غري الصحية؟

قامت الوزارة باتخاذ عدد من اإلجراءات يف هذا املوضوع 

ومنها تنفيــذ املبادرة الوطنية للوقاية من تســوس 

األسنان باملدارس االبتدائية والتي تتضمن عدة أنشطة 

وإجراءات كفحص األســنان وتطبيق مادة الفلورايد 

ومعجون  فرشاة  اســتخدام  عىل  والتدريب  املوضعي 

األسنان وتقديم محارضات التوعية الصحية.

كما يتــم تنفيذ برنامج الفحص االستكشــايف والذي 

يتضمن فحص الفم واألســنان لطبة الصفوف األول 

والرابع االبتدائي واألول متوسط واألول ثانوي، وإحالة 

الحاالت التي تحتاج إىل إجراءات عالجية.

إضافة إىل تنفيــذ عدد من برامــج التوعية الصحية 

املتنوعة عىل مدار العام ومنها فعالية األسبوع الخليجي 

املوحد لتعزيز صحة الفم واألسنان يف األسبوع األخري 

من شهر مارس كل عام.

  مسريتكم العلمية والعملية حافلة بالعطاء، موقف 

طريف مررتم به؟

وفرت الوزارة عــدد من العيــادات املتنقله للمناطق 

واملحافظات الهدف منها تقديم خدمة وقائية وعالجية 

ملواطني القرى والهجر التى ال يوجد بها عيادات اسنان 

...واثناء عميل ىف هذه العيادات وىف احدى الهجر دخلت 

مريضة كبرية ىف الســن تعاني مــن آالم وبقايا جذور 

تحتاج اىل خلع ...وحسب املتبع يتم السؤال عن املشكله 

وأخذ التاريخ الطبــي للمريض قبل البــدء ىف العالج 

فســألتها عدة اســئلة ومن ضمنها هل عندك سكر 

..فأجابت بنية صافية وكرم ..نعم يادكتور ىف البيت .

 كلمة أخرية عرب مجلة »آفاق طب األسنان«.

اشــكر مجلــة افــاق والجمعيــة الســعودية لطب 

األســنان عىل إتاحــة الفرصة للحديث عــن تطورات 

مهنة طب االســنان بــوزارة الصحة وأشــيد بالدور 

الرائع الذى تقــوم به الجمعية ىف مهامهــا التعليمية 

 لزمــالء املهنــة والــدور التوعــوي ألفــراد املجتمع 

وال يسعني ىف نهاية كلمتي إال أن أطمنئ زمالئي حديثي 

التخرج بأن مهنة طب األسنان ىف بالدنا الغالية ستتغلب 

عىل جميع التحديات ىف ظل قيادة حكومتنا الرشــيدة 

وفق الله مليكنا وويل عهده ملا فيه صالح للبالد والعباد 

مدير التحرير الدكتور قيصر كباش
مع سعادة الدكتور/ سعود أورفلي
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- فنية أسنان -
إعداد / هند عبد الله الدوسري  

# نحن أطباء تقويم االسنان   نهتم بصف االسنان، العضة السليمة، تناسق الوجه، 

جمال اإلبتســامة و الحفاظ عىل األنســجة اللثوية املحيطة باألسنان.  علم تقويم 

األســنان يهتم بصف األسنان بطريقة ســليمة من حيث األطباق و حركة الفك و 

الناحية الجمالية ايضاً.

أ.د. فهد السليماني

# واحدة من أكثر األخطاء عن زمالئي أطباء األســنان هي فتح مجال النقاش 

يف التخدير املوضعي،  البعض يقول غري مؤثر ، واآلخر يقول له تأثري نفيس.  أياً 

كان استنتاجَك إتخاذك جميع التدابري التي تزيد من راحة املريض خالل العالج 

هو واجب.

د. أحمد البالع

# مضاد الفطريات نايستاتني يســتخدم ملعالجة فطريات الفم كمضمضة   يعترب 

واحد من التي تحتوي عىل نسبة عالية من السكر لذلك اليُفضل استخدامه للمرىض 

الذين يعانون من جفاف الفم  ككبار الســن لكونه يساعد يف تكون تسوس األسنان  

مع قلة وجود اللعاب يف الفم.

د. احمد شاهر القحطاني

# تغري الثقافات عىل مر الزمن  أســنان الذهب  كانت موضة الجمال و رمز للثراء يف 

أحد مراحل الزمن املايض  ولــم تكن محصورة عىل منطقة محددة  بل كانت موضة 

عىل نطاق واســع لكل الدول  بعــض موضات املالبس للزمن املــايض )رجعولها(

 هل سرتجع موضة أسنان الذهب؟.

د. عبدالله البحيري

#  األبتسامة لغة تواصل و أحد مقومات الجمال .. لالبتسامة أثر إيجابي يف تواصلك 

مع الناس.

د.احمد الزومان

# صور األشــعة البانورامية من أكثر الفحوصات االشــعاعية اســتخداماً يف طب 

االســنان نظراً لتغطيتها الواســعة، ومما يعيبهــا ان طبقــة التصوير فيها يف 

منطقة مقدمة الفكني ضيقة، وبالتايل تكــون غري دقيقة وقد ال تظهر كل ما يراد 

 فحصه او تعطي نتائج غري دقيقة، لذا ينبغــي االنتباه لذلك عند النفي او االثبات.

د. رائد السدحان 

# مرض أو متالزمة بهجت  مرض مناعي مزمن يتم تشخيصه رسيرياً وليس 

عن طريق تحاليل للدم  يشــتهر بتقرحات الفم املتكررة  تقرحات يف املناطق 

الحساســة للرجل واملرأة قد يصيب األوعية الدموية فيســاعد عىل وجود 

تجلطات   وأعراض اخرى.

 د.عبدالعزيز بن ثامر الخلف

# مــا أعرضه وكثري من زمالء وزميالت املهنة من حاالت عالجية يف   طب األســنان  

لم يكن ليتحقق لوال االلتزام التام للمراجع واملحافظة عىل صحة  الفم واألســنان .  

 فليس لدينا عصا ســحرية تغري من حال إىل حال، ولكــن تعاون املراجع ومتابعته 

تسهم يف الحصول عىل أفضل النتائج.

د. محمد السرحان
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يســرنا في مجلة )آفاق طب األســنان( أن نقتبس من الصحف المحلية الرائدة بعًضا من المقاالت أو الصور الهادفة والتي 
تصب في بوتقة رؤيتنا وتحقيق أهدافنا لرفع السوية الثقافية والعلمية والتوعوية لقرائنا الكرام.

في هذا العدد نقتبس من جريدة الجزيرة الغراء مقال د. عبد الرحمن الشالش مع رسم كاريكاتيري معبر للفنان/ مفرح الزيادي 
فكل الشكر لهما.

صحيفة الجزيرة العدد 16175 تاريخ 10 يناير 2017م

ال عذر لكم يا أبنائي

يروي يل أكثــر من متابــع قصصاً من املعانــاة التي 

يعيشونها وهم يف سن متقدمة من تجاهل أبنائهم وقلة 

اهتمامهم بهم بعد أنحل موعد الوفاء ورد الجميل منهم. 

معاناة اآلباء من جحود األبناء وكما يصفونها بالظاهرة 

التي بدأت بالتنامي مع األيام.

ما العذر الذي سيجده ابن أو ستسوقه ابنة مع توافر كل 

وسائل االتصال ووسائل النقل واللقاءات عرب الكامريات 

من خالل املنصات؟ أعتقد ليــس هناك أي أعذار يف ظل 

هذا الزخم الهائل يف أقل من جزء من الثانية وبضغطة زر 

يمكن أن يرسل االبن املحرتم رسالة ألبيه املتلهف لوصله 

املتشــوق ألن يرى اســم ابنه أو ابنته عىل الشاشة ولو 

برسالة فارغة. هذا هو الحد األقل من األدنى.

ما الذي يمنع األبناء من إدخال الرسور عىل آبائهم؟ هل 

هو كسل أو نســيان أم قلة اهتمام أم انشغال أم قسوة 

يف القلوب مصداقاً للمقولة األزلية الدارجة لدى كبار السن 

»قلبي عىل ولدي.. وقلب ولدي عىل حجر« تحول القلب دون 

رحمة إىل قطعة من الصخر، وحجر صلد ليس للرحمة فيه 

موقع وال الشفقة وال العطف وال الرحمة!

وبعد أن يغادر األب هــذه الدنيا يدرك األبناء متأخراً الفراغ 

الهائل الذي تركه برحيله، وحينها ال ينفع الندم وال البكاء 

أو تطريز العبارات التي ال تســمن وال تغني من جوع! لقد 

اشتقت إليك يا تاج رأيس.. عبارة جاءت متأخرة جداً.

يقول أحد اآلباء أشــاهد أبنائي وكل منهم ممســك بجواله 

فتدور يف ذهني تساؤالت كثرية.. أبنائي ها هم يتواصلون مع 

أصدقائهم وزمالئهم ويبعثون برســائلهم عىل مدى الدقيقة 

لكن حني أغيب عنهم ويغيبون عني ال أرى شيئاً من هذا ولو 

حتى رسالة اطمئنان أو ســؤال وكأني خارج منظومتهم.. 

بعد أن قدمت لهــم كل يشء ماذا قدموا يل لكن انتظاري يمر 

دون جدوى.. ال أحد منهم يحس بي وال بمشاعري.. لكن عند 

الحاجة يل أجدهم أمامي وكل واحد منهم يبذل ما يســتطيع 

ألرضائي وعند انقضاء الحاجة ال أَجد أي منهم 

صحيفة الجزيرة العدد 17635 تاريخ 3  مارس2021

د. عبد الرحمن الشالش
مسارات

العدد الثالث عشر - سبتمبر  2006 م

رئيس تحرير مجلة آفاق طب األسنان سابقًا

مجلة )آفاق طب األسنان( 

بقلم الدكتورة / حنان عبدالغفور بالطو
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نلتقي
حتى 

بني عشــية وضحاها تختطف يد املنون أحبتنا وكان أخرهم  أخونا الدكتور 

الفاضل حسن إبراهيم ســعيد رحمة الله عليه، فإن العني لتدمع وإن القلب 

ليحزن وإنا عىل فراقك يا أبامحمد ملحزونون وال نقول إال مايريض ربنا  إنا لله 

وإّنا اليه راجعون.

جاء الدكتور حســن ســعيد للمملكة منذ مايقارب من أربعني عام لينضم 

ألعضاء هيئة التدريس بكلية طب األســنان جامعة  امللك سعود . فكان األب 

واملعلــم واألخ والطبيب والزميل والصديق لكل مــن عرفه خالل هذه الفرتة، 

سواء طلبة أو زمالء أو مرىض. 

لــن أتحدث عن هذا الجانب فالجميع يعرفه ولكن ســوف أتحدث عن بعض 

الجوانب األخرى والتي  قد ال يعرفها البعض غفر الله له. عشــت شــخصياً  

أغلــب الفرتة التي قضاهــا  باململكة قريبني من بعــض يف رحاب كلية طب 

األسنان وحظيت بمجاورته يف إسكان الجامعة لفرتة من الزمن.

 لن أتحدث عن دوره كمعلم فهناك أجيال من أبناء هذا الوطن من الجنســني 

حظيت بالتعلم منه. ولكن أتحدث عن الدور اإلجتماعي الذي كان يقوم به. 

ففي إســكان جامعة امللك سعود - بما يعرف وقتها بسكن التأمينات  - عمل 

مــع زمالء آخرين عىل توفري كل احتياجات الســكان وقتهــا والتي اليمكن 

توفريها من خالل إســكان الجامعة مثل املواصالت ألبناء منسوبي الجامعة 

بالسكن وافتتاح نادي ملنسوبي اإلسكان وســوبر ماركت …الخ وكان همه 

رحمه الله  توفري كل سبل الراحة لجميع الزمالء املقيمني بالسكن من مختلف 

كليات الجامعة، ويف كلية طب األسنان كان له دور اجتماعي وإنساني والذي 

يعرفه كل من عارص تلك الفرتة، فتجده  من أول املشــاركني يف مناسبات كل 

الزمالء يف األفراح واألتراح اليتخلف عن أي مشــاركة، كان رحمه الله صاحب 

مبــدأ يف تعامله اليخاف يف الحق لومة الئم، ففــي اثناء غزو الكويت وحينما 

اتخذت بعض الــدول وقتها موقفاً مغاير ملوقف اململكة العربية الســعودية 

فما كان من صاحب العمامة البيضــاء إال أن جمع  الكثري من أبناء الجالية 

الســودانية باململكة وتقدموا  بخطاب لوزير الداخلية وقتها صاحب السمو 

امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- يؤيدون ما اتخذته اململكة بهذا 

 الشأن، معرضاً نفســه وأرسته لكل التبعات املرتتبة عىل ذلك من قبل دولته.

 رحم الله اخي الفاضل الدكتور حسن سعيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته. 

وأحسن الله عزاء أرسته ومحبيه 

 رحمك الله ياصاحب العمامة البيضاء

الدكتور/ صالح الشمراني

 جامعة رياض العلم 

فقه طب األسنان
الدكتور/ عبدالرحمن بن حمود الخضيري

دكتوراه يف األحكام الفقهية املتعلقة بطب الفم واألسنان

- تتمة مقال العدد الماضي - 
نتابع يف هذا املقــال ذكر األحكام الرشعيــة لبعض املعالجات 

الطبية للفم واألسنان أثناء الصيام:

خلع األسنان:
خروج الدم أثناء عملية خلع األسنان ال يؤثر عىل صحة الصوم؛ 

فخروج الدم أثناء الخلع حتى لــو كان كثريا)يف عمليات الخلع 

الجراحــي( ال يعد من مفطرات الصيــام؛ ألن املقصود من هذه 

العملية خلع السن ال إخراج الدم، وقصد إخراج الدم -بالحجامة 

ومــا يف معناها كالفصد- هــو الذي عده بعــض الفقهاء من 

مفطرات الصيام، أما خلع األسنان الجراحي فليس املقصود منه 

إخراج الدم، وإنما كان خــروج الدم تبعاً، واألصل صحة الصوم 

وسالمته.

أما بلع الصائــم للدم الخارج جراء عملية خلع األســنان؛ فإن 

األصل حصول الفطر بكل واصــل إىل الجوف، فإذا تعمد الصائم 

ابتالع الدم فإنه يفطر بذلك، لكــن إذا وصل الدم إىل جوفه بغري 

اختياره فإن صومه صحيح قال تعاىل: ﴿َوَليَس َعَليُكم ُجنَاح ِفيَمآ 

َدت ُقلُوبُُكم َوَكاَن ٱللَُّه َغُفوٗرا رَِّحيًما﴾،  ا تََعمَّ أَخَطأتُم ِبــِه َوَلِٰكن مَّ

ويف الوقت الحارض يضع طبيب األســنان أداة لشفط اللعاب وما 

يختلط معه من دم أو مخلفات ناتجة جراء عملية خلع األسنان، 

مما يجعل الصائم يأمن غالباً من ابتالع يشء من الدم أثناء إجراء 

هذه العملية. 

حكم الفطر بعد عملية خلع األسنان:
الغالب أن املرىض يتحملون األلم الناتج جراء عملية الخلع، لكن 

قد يلحق بعض املرىض مشــقة وآالم بعد عملية خلع األســنان، 

خاصة مع النزف الذي قد يصاحب الخلع الجراحي، فربما احتاج 

املريض إىل أخذ مســكنات األلم، أو املضادات الحيوية، 

فهــل يجوز لــه أن يفطر ويقيض بعد ذلــك؟ إذا لحق 

الصائم مشــقة وآالم بعد عملية خلع األســنان، 

وكان إتمامه للصيام يسبب له حرجاً 

يفطر  أن  له  يجوز  فإنه  ومشــقة، 

ذلك اليوم ثــم يقضيه بعد ذلك، قال 

َعىَلٰ  أَو  َمِريًضا  َكاَن  تعاىل: ﴿َوَمــن 

ٱللَُّه  َيُِريُد  أَُخر  أَيَّاٍم  ن  َسَفٖر َفِعدَّة مِّ

ِبُكُم ٱليُــرَس َواَل يُِريُد ِبُكُم ٱلُعرَس﴾

]البقرة:185[.

 
حكم قطع الصيام من أجل إجراء 

العمليات الجراحية للوجه والفكين:
إجراء هذه العمليات ال يخلو من حالتني:

الحالــة األوىل: حالة الرضورة؛ وذلــك يف حاالت حوادث 

السيارات وما قد تسببه من كسور يف الوجه أو يف الفك العلوي أو 

السفيل، ففي هذه الحالة يعطى املريض مغذي عن طريق الوريد 

وتعمل له العمليات الجراحية وقت الصيام للرضورة. ففي هذه 

الحالة يجوز للمريض قطع صيام رمضان وقضاؤه بعد ذلك، قال 

ن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد  تعاىل: ﴿َوَمن َكاَن َمِريًضا أَو َعىَلٰ َســَفٖر َفِعدَّة مِّ

ٱللَُّه ِبُكُم ٱليرَُس َواَل يُِريُد ِبُكُم ٱلُعرَس﴾.

الحالــة الثانية: إذا لــم يكن هنــاك رضورة أو حاجة؛ وذلك يف 

العمليات التقويمية لتعديل الفكني كالفك املتقدم أو املرتاجع أو 

املائل، وهذه العمليات يمكن تأجيلها إىل ما بعد شــهر رمضان، 

وإجراؤهــا يف رمضان قد يرتتب عليها عــدم قدرة املريض عىل 

الصوم بعدهــا ملدة ترتاوح بني ثالث وأربع أســابيع. ففي هذه 

الحالــة ال يجوز الفطر من أجل إجراء هذه العمليات التقويمية، 

ألنه ليس هناك رضورة أو حاجة تســتدعي إجراؤها يف شــهر 

رمضــان، وتأجيلها ممكن بعد رمضان مــن غري أن يرتتب عىل 

تأجيلها حرج أو مشــقة أو رضر عىل املريض؛ وصيام رمضان 

مفروض يف وقت محدد، وال يجوز تأجيله 

من غري عذر رشعي 
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كلمة التحرير كلمة التحرير

* أن أحافظ عىل رس املهنة وأحرتم تقاليدها وأن أراقب الله يف مهنتي.

* أن أصون حياة اإلنســان يف كافة أدوارهــا ويف كل الظروف واألحوال باذالً 

وسعي الستنقاذها من املوت واأللم واملرض والقلق.

* أن أحفظ للناس كرامتهم وأسرت عورتهم وأكتم رسهم.

* أن أكون عىل الدوام من وســائل رحمة الله بــاذالً رعايتي الطبية للقريب 

والبعيد، للصالح والطالح، للصديق والعدو.

* أن أثابر عىل طلب العلم وأسخره لنفع الناس ال لرضرهم.

* أن أوقر من عّلمني وأعّلم من يصغرني وأكون أخاً لكل زميل يف املهنة الطبية 

متعاونني عىل الرب والتقوى.

والله عىل ما أقول شهيد.

واليوم ومع األســف فــإن األخالقيات الطبية يف تراجع مســتمر وقد غلبت 

النواحي املادية عليها، فعــىل الرغم من أن أخالقيات املهن الصحية موجودة 

منذ عهد اإلغريق والفراعنة إال أننا بحاجة ملّحة لتذكري األطباء واملؤسسات 

الطبيــة بتلك األخالقيات ورضورة تدريســها يف الجامعات والكليات ليكون 

العلم واألخالق متوازيان قبل التطبيق العميل.

فمنذ عدة أيام اضطرتني اآلالم لزيارة إحدى املستشفيات الشهرية والكشف 

عند الطبيب املتخصص الذي لم يكلف نفســه قــراءة الفحوصات املخربية 

الســابقة رغم حداثتها )لم يمِض عليها عرشة أيــام( وأكد بعدم االعرتاف 

إال بالفحوصات يف املستشــفى الذي يعمل فيه!! وأضاف أنه بحاجة لصورة 

تشخيصية بالرنني املغناطييس )MRI( رغم عدم رضورة ذلك يف كافة املراجع 

واألبحاث الطبية املتعلقة باملرض!!

إننا وصلنا كما أظن إىل نقطة الالعودة.. فكيف سيكون املستقبل؟؟

وهل مع هذا التطور )الرتاجع( ســيلغى قسم أبقراط للخريجني من الكليات 

الطبية؟؟

سؤال برسم إجابتكم ودمتم وسلمتم. 

كلمة التحرير

تعترب الثورة التكنولوجية اإللكرتونية التطورية التي شهدها العالم يف 

بداية القرن العرشين فتحاً خارقاً استفادت منه كافة العلوم واملهن 

بما فيها املهن الطبية عىل اختالف تخصصاتها، فالتقدم الذي شهدته 

املعدات واألجهزة الطبية يعتــرب قفزة نوعية مقارنة بما كانت عليه 

الطرق التشخيصية والعالجية فيما مىض.. ولكن هذا التقدم التقني 

ومع األسف الشديد لم يرافقه إال تراجع يف األخالقيات املهنية الطبية..

فلقد تعرضت منذ حوايل 15 سنة لعارض صحي استدعى مراجعتي 

ألكثر من عيادة وقد أذهلني أسلوب تعامل أحد األطباء األفاضل الذي 

رفض استالم إيصال سند القبض لرســم الكشف الطبي وأرص عىل 

إعادة املبلغ املسدد قائالً: هذا يشء معيب أن نأخذ أتعاباً من زميل يف 

املهنة فعلينا أن نتعاون لنحافظ عىل تقاليد مهنتنا الطبية. فخرجت 

شاكراً ومقدراً ألخالقيات هذا الزميل الطبيب الراقي وفقه الله وسدد 

خطاه والذي ذّكرني بالقســم الطبي املعروف بقسم أبقراط والذي 

ينص:

أقسم بالله العظيم

* أن أؤدي عميل باألمانة والصدق والرشف.

الطب في تقدم..
وأخالقياته في تراجع

الدكتـور/ قيصـــر كبـاش
مدير التحرير

 المدير الطبي لعيادات البوتيه لطب االسنان والجلدية والتجميل 
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خلع السن أو المحافظة عليه

الدكتور/ عبداهلل زين الحربي

يعد هذا الســؤال مــن املواضيــع الهامة التي 

تتكرر بكثرة أثناء العمل اليومي بعيادة األسنان 

لتشــخيص حالة ما قبل إجراء املعالجة ، ففهم 

متى نحــاول املحافظة عىل الســن ومتى نلجأ 

اىل خلع السن هو جزء أســايس من ممارستنا 

الرسيرية . ومما يجدر اإلشارة إليه أن هناك عدة 

عوامل يجب أخذها يف االعتبار للوصول إىل قرار 

أو تشخيص سليم للحالة . لذلك يعد الحفاظ و 

اإلبقاء عىل السن بدالً من خلعه واحداً من أصعب 

القرارات التي تتدخل فيها عدة عوامل ومن هنا 

يجب عىل املمــارس الصحي يف طب األســنان 

أخذها بعني االعتبار ودراستها  والتعاون والعمل 

بروح الفريق الواحد مع تخصصات طب االسنان 

املختلفة للوصول اىل نتيجة مرضية يف العالج.

هنــاك عوامل مختلفة قد تلعب دوراً أساســياً 

يف اتخاذ القــرار الصائب للعــالج ، من املمكن 

تلخيصها فيما ييل :

*التقييم األولي :
- توقعات املريض

- توقعات العالج

- الجمالية

- العامل املادي

- درجة التزام املريض

*درجة األذية اللثوية :
- عمق الجيب اللثوي

- حركة السن

- فقدان العظم

*الوصول إلى منطقة ما بين الجذور :
- شدة االقرتاب ودرجته

*العوامل المسببة :
- وجود اللويحة الجرثومية وانتشارالنخور

- عالج العصب وجودته

*العوامل الترميمية :
- كسور وخلل الحشوة

- امتداد النخر السني

- التناسب بني التاج والجذر 

- االحتياج إىل تدعيم السن ومن ثم التلبيسة

*عوامل أخرى :

- التدخني 

- األمراض املزمنة

- مهارة الطبيب وخربته العلمية والرسيرية

ويف النهاية ينبغي اإلشــارة إىل أنه التوجد قاعدة 

عامة يجب تطبيقها عىل جميع الحاالت املرضية 

وإنما يجب التعامل مع كل حالة عىل حده كحالة 

خاصة وفقا للمعطيــات والظروف املرافقة لها 

وبناء عىل ما ســبق ذكره مــن املعايري الواجب 

الصحيح  القرار  التخاذ  عنها  والتحري  دراستها 

باملحافظة عىل الســن أو خلعه. ، وبالطبع تأتي 

الخربة العلمية و الرسيريــة جنباً إىل جنب مع 

الحس السليم للمهنية أهم عوامل نجاح املعالجة 

وديمومتها 

اخصائي اصالح وتجميل االسنان  وزارة الصحة
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طب االسنان .. ما بعد الجائحة

الدكتور/ ماجد سلمان عبيد المهيدلي

وشـفاء  )كوفيـد–19(،  كورونـا  لقاحـات  إكتشـاف  مـع 

وتناقـص أعـداد املصابني بهـذه الجائحة ، ظهر لنا بشـكل 

واضـح ، مـدى أهميـة العيــادة الطبيــــة اإللكرتونيـة ، 

وطب االسـنان اإللكرتوني، واللذان أسـهما بشـكل كبيـــر 

يف التعامـل مـع أغلـب الحـاالت يف مجـال طب األسـنان.

لقـد شـكلت جائحـة كورونـا ) كوفيـد – 19( تحديـاً كبرياً 

أمـام جميـع العاملـني يف مجـال طـب األسـنان بمختلـف 

درجاتهـم وتخصصاتهـم العلميـة. 

 وقـد إتخـذ أطباء األسـنان مزيـًدا مـن اإلحتياطـات خالل 

هـذه الجائحـة ، إال أن الكثـري مـن هـذه اإلجـراءات هـو 

الروتينيـة  العمليـة  إلجراءاتهـم  إمتـداٍد  مجـرد  ببسـاطة 

الطبيعيـة.

وممـا ال يخفى عـىل أحـد ، الجهــود الجبــارة والواضحة 

التـي بذلهـا أطبـاء األسـنان ، قبـل وأثنـاء وبعـد جائحـة 

كورونـا ، والتـي أشـاد بهـا عـدد كبيــر مـن املؤسسـات 

والهيئـات واملنظمـات الطبيـة  عـىل إختـالف أهدافهـا و 

الرسـالة التـي تقـوم بهـا فيمـا يخـص صحـة اإلنسـان.

تنظـم  التـي  الطبيـة  األدلـة  مـن  العديـد  صـدرت  حيـث 

عمـل عيـادات األسـنان خـالل فـرتة الجائحــة ولخصـت 

اإلجـراءات والعمليـات التـي يقوم بها ممـاريس تخصصات 

طـب االسـنان خالل فتــرة هـذه الجائحـة ، مـع املراجعة 

حسـب  عـىل  لهـا  اليومـي  والتحـــــديث  املستمــــرة 

حالـة الوضــع الصحـي العـام وعدد الحـاالت املشـتبه بها 

واملصابـة وكذلـك الوفيـات.

هـذا عـىل املسـتوى الطبـي واملهنـي ، أما عىل املسـتوى 

الفـردي فمن الـدروس املستفــادة هي اإلسـتمرار عىل 

بعـض التدابـري املهمـة التي يجـب التفكري فيهـا عندما 

يتعلـق األمـر بصحـــــة أسـنانك. وبالطبـع وبمـا ال 

يدعو مجـــــاالً للشـك يتفـق الجميع ، عـىل أن لصحة 

العامـة،  صحتنـا  عـىل  كبـرياً  تأثـرياً  واألسـنان  الفـم 

والعكـس صحيـح، لـذا كان اإلهتمـام بكليهمـا خـالل 

هـذه الجائحـة أمـراً بالـغ األهميـة. حيـث أن الحفـاظ 

عـىل روتـني العنايـة اليومية بفرشـاة األسـنان والخيط 

ملنـع تكـون الجري والتسـوس لألسـنان وصحة الجسـم 

عام. بشـكل 

وفيما ييل نلخص بعض هذه التدابري عىل النحو التايل: 

1- ال تشـارك فرشـاة األسـنان أبـًدا ، بغـض النظـر عـن 

مـدى قربـك من األشـخاص الذيـن تعيـش معهـم ، ويجب 

أال تشـارك فرشـاة أسـنانك أبًدا مع أي شخص آخــر حيث 

أن هـذه هـي إحـدى الطرق التـي يمكن من خاللهـا إلتقاط 

الفريوســــات واألمـراض املنقولـة بالـدم مـن اآلخريـن. 

أن رؤوس  التأكــــد مـن  أيضـاً، يجـب  السـبب  ولنفـس 

بشـكل  وتخزينهـا  أيًضـا  فصلهـا  يتـم  األسـنان  فرشـاة 

منفصـل. 

بـني  والخيـط  بالفرشـاة  يـوم  كل  أسـنانك  نظـف   -2

األسـنان. إن تنظيـف األسـنان بالخيـط السـني بطريقة 

صحيحـة ال يقـل أهميـة عـن التنظيـف بالفرشـاة حيث 

إن 40% مـن سـطح األسـنان مخفـي بـني نقـاط تالمس 

األسـنان. 

3- تغيـري فرشـاة األسـنان بشكــــل دوري: مـن املهـم 

تغييـــر فرشاة األسنان أو رأس الفرشــــاة عىل األقل كل 

ثالثـة أشهــــــر. ربمـا حتى يف وقـت سـابق إذا أصبحت 

الشعيــــرات غـري منتظمــــة ، وهذا يسـاعد عىل ضمان 

تنظيـف أسـنانك بالفرشـاة بفعالية. 

4- إتبـاع نظـام غذائـي صحـي ، واإلبتعـاد عـن العـادات 

الغذائيـة الضارة واملفرطـة. خاصة األطعمـة أو املرشوبات 

السـكرية التـي تـؤدي إىل تكون حمـض عايل الرتكيــــز يف 

الفـم مما يدمـــر أسـطح األسـنان لتصبح أضعـف وأكثر 

ليونـة بشـكل تدريجـي، مـع اإلكثـار مـن رشب املـاء ألن 

الرتطيـب الجيـد مهـم لصحـة الفم.

٥-  إيقــــاف التدخـني ألنـه يمنــــع تدفق الـدم إىل اللثة 

ويزيـد من خطـــــر اإلصابـة بإلتهابـات اللثة.

6- املتابعـة الدوريـة مـع طبيب األسـنان كل سـتة أشـهر، 

أو عنـد مالحظـة أي تغيـــر أو مشـكلة يف الفم واألسـنان.

وختاماً نسـأل اللـه السـالمة والعافية من هـذا الوباء ومن 

غريه مـن األوبئة الظاهـرة والباطنة 

اإلدارة العامة للخدمات الطبّية بوزارة الّداخلّية
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الكبتاجون كالسرطان على الفم واألسنان 

الدكتور/ عبد اهلل بن محمد السيف

الكبتاجون مكون أسايس من مادة فينيثالني التي 

تتألف كيميائيا من مركب االمفيتامني وهو منبه 

للجهاز العصبي املركزي و الذي يعمل عىل زيادة 

األدرينالني يف الدم و بالتايل يؤدي لزيادة نبضات 

القلب و انقباض األوعية الدموية املعروفة باسم 

) الكر و الفــر ( , و األمفيتامني يزيد من معدل 

الدوبامني املعروف باسم ) هرمون السعادة ( , 

لذلك فإن متعاطي الكبتاجون يشــعر بالنشاط 

و الرتكيز وعدم الشعور بالتعب و اإلرهاق دون 

إدراكه ملخاطره من حيث الهلوسات و األوهام و 

اضطرابات الذهن املستقبلية.

وقبل ان نتحدث عن آثار الكبتاجون عىل صحة 

االنســان يجب معرفة ما هو تاريخ الكبتاجون 

ونشأته: 

إن اول من صنع مــادة الفينيثالني هم األملان يف 

عام 1961 م و كان الغرض من االستخدام لعدة 

عالجــات طبية منها األطفــال املصابني بفرط 

الحركة و مرىض الرصع و االنفصام بالشخصية 

و عالج احتقان األنف و اســتخدم بشكل قليل 

للذين يعانون من االكتئاب وكان يســتخدم يف 

عالج الســمنة من خالل انسداد شهية املتعالج 

عن الطعام , ولقد انترش اســتخدام الكبتاجون 

بني الجنود إلعطائهــم القوة و إبقائهم يقظني 

وانخفاض شــهيتهم للطعام و انترش أيضا بني 

سائقي الشاحنات كي يتغلبون عىل النعاس , و 

يف اآلونة األخرية و حسب تقرير املديرية العامة 

ملكافحة املخدرات بالسعودية أنه يف عام  2011م 

تم ضبط 68 مليــون حبة كبتاجون وكان %70 

ممن تم ضبطهم من طالب املدارس خالل فرتة 

االمتحانات كمنشط للطالب .

وقد تم حظر الكبتاجون رسميا من منظمة الصحة 

العاملية عام 1986 م ملا يسببه من أثار جانبية عىل 

املخ و الجهاز العصبي املركزي , وحسب إحصائية 

بأن  املخدرات  الوطنية ملكافحة  السعودية  اللجنة 

تعاطي الكبتاجون يــؤدي اىل نقص كريات الدم 

البيضاء و تدمري األوعية الدموية و الفشل الكلوي 

و قرحــة يف املعدة و أخريا قد يصــل اىل نزيف يف 

الدماغ مما يؤدي اىل الوفاة . 

آثار الكبتاجون على صحة الفم و األسنان : 
حســب أبحاث و دراســات جمعية طب األسنان 

األمريكية إن مدمني الكبتاجون ترتفع لديهم نسبة 

النخور السنية بســبب جفاف الفم نتيجة لنقص 

افراز اللعاب الناتــج عن تضيق األوعية الدموية يف 

الغدد اللعابية , مما يــؤدي اىل زيادة الحموضة يف 

الفم وينتج عنها تآكل طبقة امليناء الســنية مما 

يساهم يف زيادة نسبة التنخرالسني وبسبب جفاف 

الفم تضعف حاسة التذوق لدى املتعاطني.

و من ســلوكيات مدمنــي الكبتاجــون أنهم 

الغنية  املرشوبات  و  األطعمــة  تناول  يفضلون 

تحتوي عىل ســكريات  التي  و  بالكربوهيدرات 

ونشويات عالية مما يساهم أيضا يف زيادة نسبة 

نخور األسنان. 

إن اهمال صحة الفم و األســنان لدى متعاطي 

الكبتاجون يــؤدي اىل تراكم اللويحة الجرثومية 

) البــالك ( الغنية بالبكترييــا الحمضية و التي 

تســتمر يف استقالب الســكر اىل احماض خالل 

تناول متعاطي الكبتاجون املرشوبات و األطعمة 

الغنية بالكربوهيدرات لذلك نالحظ يف الكشــف 

الرسيري عىل أفواه متعاطي الكبتاجون التهاب 

شــديد يف اللثة قد يصل للنزف اللثوي وعمق يف 

انكشاف  اللثوية ونرى بشــكل واضح  الجيوب 

امللتقى املينائي املالطي حول اعناق األسنان,

إضافة اىل ذلك يعاني مدمني الكبتاجون من آالم 

حادة يف عضــالت الوجه و الفكني و اضطرابات 

يف املفصل الفكي الصدغي بسبب رصير األسنان 

املفرط مما يســبب  التعاطي  الناتج عن  الحاد 

تهدم وتكرس يف األرحاء الخلفية لديهم.

من املهم جدا تثقيــف املجتمع حول ارضار 

املخدرات عىل صحة الفم و األسنان من خالل 

امللصقات او الكتيبات او عن طريق السوشل 

ميديا و خدمة طبيب األسنان مهمة جدا من 

خالل تشــخيص و عالج  مشاكل الفم لدى 

املدمنني و أيضا التدبري الســلوكي و النفيس 

لهم أثناء عالج األسنان وتعليم املتعاطي عىل 

طرق الحفاظ عىل صحة الفم و األسنان من 

خالل التفريش الصحيح و اســتخدام خيط 

األســنان و االهتمام بنظافــة الفم وزيارة 

طبيب االســنان الدورية و مــن املهم ايضا 

توجيهه اىل مراكــز معتمدة للتأهيل النفيس 

وعالج االدمان.

و مــن الواجب توجيه كلمة شــكر إىل املديرية 

العربية  اململكة  قــي  املخدرات  ملكافحة  العامة 

الســعودية ملا تبذله من جهود ملنع انتشار هذه 

اآلفة الضارة صحياً ومجتمعياً 

طبيب أسنان عام
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مشروع في كل مدرسة عيادة

الدكتورة / هيفاء سعود العيسى

ما هي المشكلة المرغوب حلها؟َ 
-إيجـاد حـل عمـيل ملموس ملشـكلة انتشـار التسـوس 

وأمـراض اللثّـة وقلـة الوعـي بنظافـة الفـم واألسـنان 

التي تجـاوزت حاجز الــ 9٥% واجتثاث جذور املشـكلة 

مـن خـالل زرع عيـادة أسـنان متكاملة يف كل مدرسـة 

ومتابعـة الحالـة الصحيـة ألسـنان الطـالب والطالبات 

 . وعالجها

ما هو الهدف األساسي من المشروع؟ 
* الربـط بني ما تبذلـه وزارة الصحة من جهود وميزانية 

بالهـدف املنشـود أال وهو زيـادة الوعي وأسـنان صحية 

للجيـل القادم حيـث إن أطفال اليوم هم آبـاء الغد وزرع 

املبـادئ فيهم تسـّهل األمـر يف األجيال القادمـة حيث أب 

وأم واعـني مهتمني بنظافة الفم واألسـنان. 

* من أهـم العوامل املحـددة لخطورة اإلصابة بتسـّوس 

االجتماعيـة  )الحالـة  هـو  اللثـة  ومشـاكل  األسـنان 

االقتصاديـة( حيـث إن الوضـع االجتماعـي االقتصادي 

املنخفـض يزيـد نسـبة الخطـورة والوضـع االجتماعي 

أسـنان  عيـادة  بإنشـاء  يقّللهـا.  املرتفـع  االقتصـادي 

داخـل املدرسـة سـنقّلل مـن حـّدة تأثـري هـذا العامـل 

جـداً.  كبرية  بصـورة 

* الدرجـة العلميـة لألبويـن حيـث إن الدرجـة العلميـة 

لألبويـن تعتـرب مـن أهـم املحـددات لخطـورة اإلصابـة  

األبويـن  إن  اللثّـة حيـث  األسـنان ومشـاكل  بتسـّوس 

بأسـنان  باالهتمـام  الـكايف  الوعـي  لديهـم  املتعلمـني 

األطفـال أكثـر منـه عنـد األبويـن الغـري متعلمـني أو 

بدرجـة علميـة ضعيفـة، كـون املدرسـة هـي املـكان 

الـذي يكتسـب منـه األطفـال معظـم خرباتهـم ومؤثرة 

فيهـم عـىل األقل بنفـس تأثـري األبوين سـيقل تأثري هذا 

العامـل وبالتـايل سـيكون الجميـع تقريبا بغـض النظر 

عـن الدرجـة العلميـة لألبوين لديـه الفرصة الكتسـاب 

عـادات ممتـازة تخـص نظافة الفـم واألسـنان وبالتايل 

صحية.  ولثّـة  أسـنان 

الفئة المستهدفة: 
- نظريـاً طـالب وطالبات املـدارس يف املرحلـة االبتدائية 

والثانوية.  واملتوسـطة 

ولكـن عملياً سـيكون فقط يف مـدارس املرحلـة الثانوية 

كمـا يتضح ممـا ييل:

* يوجـد يف اململكـة العربيـة السـعودية حسـب تقريـر 

الـذي تـم يف 2017 عـدد  الهيئـة السـعودية لإلحصـاء 

6339 مدرسـة حكومية للبنني و6322 مدرسة حكومية 

مدرسـة   12661 عـدد  يوجـد  املجمـوع  يف  أي  للبنـات 

حكوميـة للمرحلـة االبتدائيـة. 

مدرسـة   3683 للبنـني  حكوميـة  مدرسـة   3897  *

 7٥80 عـدد  يوجـد  املجمـوع  يف  أي  للبنـات  حكوميـة 

املتوسـطة.  للمرحلـة  حكوميـة  مدرسـة 

مدرسـة   2028 للبنـني  حكوميـة  مدرسـة   1966  *

 3994 عـدد  يوجـد  املجمـوع  يف  أي  للبنـات  حكوميـة 

الثانويـة.  للمرحلـة  حكوميـة  مدرسـة 

مدرسـة  كل  يف  أسـنان  عيـادة  وجـود  نظريـاً   *

ابتدائيـة أفضـل مـن حيـث زرع عـادات جديـدة 

طبيب أسنان عام

عنـد الطـالب والطالبات ولكـن عملياً حسـب عدد 

املـدارس، فإن إنشـاء عيـادة يف كل مدرسـة ثانوية 

سـيكون أقـرب للتطبيق عـىل أرض الواقع بسـبب 

والتكاليف.  الكبـري  العـدد 

ماذا نحتاج إلنشاء عيادة أسنان متكاملة: 
- كريس األسنان، كريس الطبيب واملساعد )٥0.000ريال(

- عدة الفحص مواد وأدوات )٥0.000ريال( 

- جهاز أشعة )100.000ريال( 

- جهاز تعقيم )٥0.000ريال( 

- طبيب أسنان ومسـاعد طبيب أسنان )240.000ريال( 

سنة.  ملدة 

كم تكلفة المشروع التقريبية: 
- مجمـوع التكلفـة التقريبيـة 2٥0.000 ريال سـعودي 

الواحدة. للعيـادة 

- عنـد تطبيـق املـرشوع عـىل املـدارس الثانويـة للبنني 

تكلفـة  فـإن   3994 عددهـا  يبلـغ  والتـي  والبنـات 

املـرشوع سـتكون 998.٥00.000، بـدون رواتب األطباء 

واملسـاعدين. 

الهـدف  حيـث  مـن  مشـابهة  بمشـاريع  القيـام  تـم 

كمـرشوع عيـادة أسـنان متنقلـة )200 عيـادة أسـنان 

متنقلـة باملـدارس واألسـواق( ولكـن لـم يالحـظ نتائج 

ملموسـة لحـل املشـكلة. 

مزايا المشروع: 
- توفري فرص عمل ألطباء األسنان. 

- زيادة الوعي بأهمية صحة الفم واألسنان. 

- تقليل نسبة اإلصابة بالتسّوس وأمراض اللثّة. 

- عـىل املدى البعيـد خفـض املبالغ املرصوفة عىل قسـم 

األسـنان من قبـل الوزارة. 

إضاءة مهمة! 
- عندمـا تتكفـل وزارة الصحـة بميزانيـة ضخمـة 

موجهـة لصحـة الفـم واألسـنان تكـون غالبـا عـن 

الهـدف،  ربحيـة  غـري  حكوميـة  عيـادات  طريـق 

ومعظـم مرتاديهـا مـن األشـخاص البالغـني الذيـن 

وإلزالـة  األلـم  بسـبب  األسـنان  طبيـب  يـزورون 

التسـوس أو أيـاً كان اإلجـراء، لكن بإمعـان النظر ملا 

يحـدث، نجـد أن هـذا الشـخص البالـغ لديـه نظافة 

فـم منخفضـة أو معدومـة ويهمـل مراجعـة طبيب 

األسـنان لنفسـه أو ألطفاله إال عند الشـعور بآالم أو 

ظهـور الخراجـات، فيتجـه إىل العيادة و يقـوم بأخذ 

وقـت كبـري مـن الطبيـب إلجـراء عالجـي تكلفته ال 

تقـل عـن ٥00 ريـال  ثـم يعـود مـن جديـد إىل نمط 

حياته املرض باألسـنان، فيفشـل العـالج فإما يحتاج 

إىل إجـراء آخـر أكرب تكلفـة أو إىل خلع السـن ويف كال 

الحالتـني مـا هـو إال تضييـع للوقـت والجهـد واملال 

دون جـدوى. 

هل سيحقق هذا المشروع توفيرًا 
على المدى البعيد؟ 

 2019 عـام  يف  نرشهـا  تـم  تطبيقيـة  لدراسـة  وفقـا 

األسـنان  خدمـات  تكاليـف  سـتقل  فإنـه  أسـرتاليا  يف 

للمجتمـع حتى إنـه يمكن إعـادة اسـتثماره يف مبادرات 

طـب األسـنان األخـرى  
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عدالة الشريعة وحزمها في باب 
األخطاء الطبية والتعويض عنها

الدكتور/ صالح بن  عطية الحارثي

للشــافعي -رحمــه الله تعاىل - قولٌة ســائرة 

نافعة: »ال أعلــم علًما بعد الحالل والحرام، أنبل 

من الطب«، بل جعل الشافعي الطب ثلث العلم، 

وال غرابة فبه صالح األبدان، بل يف كالم بعضهم 

ما يقتــيض كون علم الطب نصــف العلم، قال 

أَْهَلَك الناَس رجــالن.. ِنْصُف )عاِلم(،  األعمش: 

وذاك  )األبدان(،  يهلــك  هذا  )طبيب(!..  ونِصُف 

يهلك )األديان(. وما من شك يف كون الطب مهما 

غاية األهمية.

وفقهاء الرشيعة متفقون عىل جواز ممارســة 

العمل الطبي وكون ذلك فرض كفاية، قال تعاىل: 

}َوَمْن أَْحيَاَها َفَكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا{، وقال 

عليه الصالة والسالم: )لكل داء دواء، فإذا أصيب 

دواء الــداء برأ بإذن الله(.  قــال النووي يف هذا 

الحديث وغــريه: وفيها رد عىل من أنكر التداوي 

من غالة الصوفية وقال: كل يشء بقضاء وقدر 

العلماء هذه  التــداوي. وحجــة  إىل  فال حاجة 

األحاديث ويعتقــدون أن الله تعاىل هو الفاعل، 

وأن التداوي هو أيضاً من قدر الله، وهذا كاألمر 

بالدعاء، وبالتحّصــن، ومجانبة اإللقاء باليد إىل 

التهلكة مع أن األجل ال يتغرّي واملقادير ال تتأخر 

وال تتقدَّم عن أوقاتها وال بد من وقوع املقدرات. 

والله أعلم.

واملريض يتوجه إىل طبيب أو مستشفى حني يلم 

به ألم أو تعب أو يعاني شيئاً يف بدنه أو يف نفسه، 

مؤمالً يف الله كل خري، آخذاً باألســباب، وممتثالً 

لألمر بالتــداوي، وهو يعرف قيمة الطب وأهله، 

الطبيب صاحب  أن  أعماق نفســه  ومستقر يف 

مهنة إنسانية ذات هدف سام قبل أن تكون مهنة 

ذات ربح، فضالً عن أن تتخذ تجارة هدفها جمع 

املال برصف النظر عن مصلحة املريض ومنفعته 

التي ينبغي أن تكون نُْصــب عيني كل ممارس 

صحي؛ ألن أجره ســيأتيه ليس هذا وحسب، بل 

والكلمات  الصادقة،  بالدعوات  محفوًفا  سيأتيه 

الشاكرة التي ترجو أن يكثِّر الله يف األمة من هذه 

النماذج التي تســعى وتحرص عىل حماية أبدان 

الناس وأرواحهم.

ومع هذا قد يبتىل املريض بطبيٍب يهمل أو يقرص 

أو إجرائياً يف بذل العناية الالزمة للمريض،  فنياً 

وحينهــا تحدث األخطاء الطبيــة، التي ازدادت 

حتى صارت تؤرِّق كثــرياً من الناس؛ إذ قد نتج 

وينتج عن هذا اإلهمال خســائر مادية وأرضار 

معنوية للمريض وذويــه، وقد ينتج عن الخطأ 

الطبي وفاة املريض.

وينبغي - والحالة هذه- أن يرتفع وعي املرىض 

واألصحاء، وأن ينتبهــوا لحقوقهم وما لهم إذا 

حدث لهم أو لذويهــم ومعارفهم يشء من هذا، 

دون تعســف وال ترصد وال اّدعــاء ما لم يكن، 

وبنــاًء عىل هذا فيحــق للمترّضرين من الخطأ 

الطبــي املطالبُة بالتعويض عــن األرضار التي 

الذي  الطبــي، فالطبيب  الخطأ  نتيجة  لحقتهم 

ارتكب الخطأ الطبي عرضة للمساءلة والضمان، 

وانتفت مســقطات  الخطأ  إذا تحققت رشوط 

التعويض.

والطبيُب ومن يف معنــاه يضمُن أي مضاعفات 

مما تسبب فيه من جراحٍة أخطأ أو تجاوز فيها، 

والجامع بينهما هو التعــدي عن املحل املحدد، 

الطــب حدود، وليس  دون وجه حق؛ فلصنعة 

للطبيب أن يزيد عن القدر املأذون فيه من الرشع 

ومن املريض أو وليِّه، أو ينقص عنه نقصاً يرض 

باملريض؛ ألن فعله - والحالة هذه - فعل محّرم؛ 

فخطأ الطبيب يف حكم جناية الخطأ دون فرق 

  * عن جريدة الجزيرة العدد 17٥12 

بتاريخ11 أكتوبر 2020م
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مختارات مختارات

التطعيم حرية شخصية أم مصلحة عامة؟
الطبيــة مراعاة وموازنة  األخالقيات  توجب 

عدد مــن الحقوق واملبــادئ قبيل إصدار أي 

قرارات صحية إلزامية عىل أفراد املجتمع.

ال ترتبــط األخالقيــات الطبيــة بالطــب 

واألبحاث فقط، بل تشــتمل عىل السياســة 

االجتماع  الصحة وعلم  الصحية، واقتصادات 

واألنثروبولجيا وسياسات الصحة العامة.

العامة، يجب  العمل عىل قرارات الصحة  عند 

املوازنة بني مبدأ احرتام الحرية الشــخصية 

مع املبادئ األخالقيــة األخرى كمنع الرضر 

وإحقاق املنفعة واإلحسان والعدالة بأنواعها، 

للمعطيات والظروف  املفصلة  الدراســة  مع 

التي دعت إىل هذه القرارات.

»يمكن للحقوق واملبادئ األخالقية أن تتجاوز 

بعضها بعضاً حســب ما تقتــيض الحاجة 

لكل حالة بعد دراســة التفاصيل واملعطيات 

املتعلقة بها«.

يف بعض الحــاالت ترجح كفة إحقاق املنفعة 

العامة ومنع الرضر عىل مبدأ الحرية الفردية. 

فيقدر اإلحسان بحسب السبب الداعي له.

وتربير  دراســة  العامة  الصحة  عىل  يتوجب 

إذا مــا كانت السياســات املوضوعة لصالح 

املجموعة تتخطى عىل مبدأ الحرية الشخصية 

ألعضــاء املجموعة من النواحــي األخالقية 

والقانونية.

يندرج التطعيم اإللزامي تحت تدابري الصحة 

العامة والتي تهــدف الحتواء األمراض ومنع 

العــدوى. عندها يصح تجــاوز مبدأ احرتام 

الحرية الشــخصية من أجل منع الرضر عن 

املجتمع ونرش املنفعة.

املوافقة عــىل أخذ اللقــاح وتقبل األعراض 

الجانبية البســيطة، هو من اإلحسان، وهي 

دعوة أخالقية للســيطرة عىل انتشار الوباء 

والوقاية منه.

ويف حني أن كفة منع الرضر عن املجتمع قد 

رجحت يف الجائحة إال أنه ال ينبغي لسياســة 

الصحة العامة أن تحرم األفراد من حقوقهم 

دون مراعاة مدروسة.

لذا.. أدرجــت وزارة الصحة الفئات التي يتم 

سالمتهم  لضمان  التطعيم  من  اســتثناؤها 

ومنع الرضر عنهم: من ظهر لديهم تحسس 

مفرط بعد أخــذ الجرعــة األوىل من اللقاح 

أن  بتقاريــر طبية مفصلة  املثبتة  والحاالت 

لديهم حساسية مفرطة من مكونات اللقاح. 

اللقاح،  مع  تتعــارض  التي  األمراض  بعض 

حسب التقييم الطبي لها 

* عن جريدة الرياض العدد 19397

بتاريخ  2 اغسطس 2021م

الدكتورة/ ريم الشيناوي

باحثة ومستشارة األخالقيات والقوانين الطبية والحيوية

لم يحن وقتك بعد ..

عندما تتسارع عجلة الحياة ملن هم 

 يحيطون بك ..

 عندما تتحقق أحالمهم باكراً ..

عندما يبلغون ما شاركوك يوماً أنهم 

 يتحرقون أمالً أن يبلغوه ..

عندما ترى نفسك ما زلت واقفاً ،مرتدداً، لم 

 تربح مكانك ..

عندما ترى نفسك تائهاً ال تعلم من أين تبدأ 

رحلتك .. فالخيط املوصل ألول الطريق لم 

 تتمكن يداك منه بعد ...

 خطوات متقارصه وأفكاٌر مشتته ..

 ال تحزن ..

فلم تأِت النهاية بعد ..بل ما زالت البداية 

 أمامك والطريق ينتظرك لتقطعه ..

ما سأخربك بِه ليس لتتخاذل وتعتذر .. بل 

لرتبت به عىل قلبك املحزون وتستجمع به 

 طاقتك لتقطع الشوط عاجالً ..

نحن لسنا يف سباٍق مع أحد ، فسباقاتنا 

 محصورٌة بنا ومع أنفسنا ..

فأنا اليوم أسابق ما كانت عليه نفيس 

 باالمس..

 وغداً سأنافس سباق يومي هذا ..

نمط الحياِة يختلف وصعاب الظروف 

تتفاوت .. فال تعلم ما مروا به وال يعلمون 

 ما تخوضه..

 األولويات والتدابري تختلف من أحٍد آلخر ..

وضعك النفيس وطاقتك الجسدية وصفاء 

 ذهنك ال يتماثل مع غريك .. 

 لكن تذكر ..

جميعنا سنصل يف النهاية أوصلت اليوم أم 

 بعد أعوام ..

فالوصول مقّدٌر لك ما دمت مداوماً عىل 

 أسبابه.

 فلن يزرع الله بقلبك شغفاً ليخذلك فيه ..

 ستبدأ رحلتك عندما يحني وقتها ..

ألنه لم يحن وقتك بعد ..

الدكتور/ عبداهلل مسرع ال ابو صابر

طبيب أسنان مقيم
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اإلفراط يف تنــاول الطعام ال يســبب دائما زيادة 

الوزن، بحســب بحث نرشته جامعة أوكسفورد،  يف 

والذي يُرجُع الســبب يف "وبــاء البدانة" األمريكي إىل 

الكربوهيــدرات املعالجــة، ما يدفــع الهرمونات إىل 

التسبب يف فوىض أيضية عىل نطاق واسع.

ووفقا للعلماء واملســعفني بقيادة دافيد لودفيج، 

وهو أخصائي الغدد الصماء يف مستشــفى بوسطن 

لألطفــال وكلية طب هارفارد، ليســت الرشاهة هي 

املشكلة الحقيقية.

ولكن السبب الحقيقي هو "أنماط الغذاء الحديثة 

التي تسبب  التي تتسم باالســتهالك املفرط لألغذية 

ارتفاع نسبة الســكر يف الدم، وخاصة الكربوهيدرات 

املعالجة رسيعة الهضم".

ارتفاع  تسبب  التي  واملرشوبات  األغذية  وتشــمل 

نسبة الســكر يف الدم املرشوبات املحالة والبطاطس 

املقلية، واملكرونة البيضاء واألرز األبيض، والبطاطس 

املخبوزة ورقائق حبوب اإلفطار.

وقالوا للمجلــة األمريكية للتغذية الرسيرية، "هذه 

األغذية تسبب اســتجابة هرمونية، تغري االستقالب 

يف األساس وتســبب نقص الدهون واكتساب الوزن 

والبدانة".

وأضاف الفريق البحثي: "من أجل فهم وباء البدانة، 

يجب النظر، ليس فقط إىل كمية الطعام التي نتناولها، 

ولكن أيضا كيف يؤثر الطعام الذي نأكله عىل الهرمونات 

وعملية األيض لدينا"، مع اإلقرار بأنه من الســهل عىل 

األشخاص اإلفراط يف األكل وأن "أساليب الحياة الخاملة 

اليوم" يمكن أن تسهم يف زيادة الوزن 

اإلفراط في األكل ال 
يسبب دائمًا زيادة الوزن

كشف عالقة »الساعة 
البيولوجية« بأعراض الربو

قام فريق من كلية هارفارد للطب وجامعة سان 

دييغو يف والية كاليفورنيا، وجامعة أوريغون للصحة 

بتقييم  بوسطن  يف  بريغهام  والعلوم ومستشــفى 

التغريات لدى 17 مريضاً عىل مدار ثالثة أســابيع يف 

كل من املنزل و"يف تجارب معملية مســيطر عليها 

بعناية، والتي فصلت آثار الســاعة البيولوجية عن 

اآلثار البيئية والسلوكية" ملرىض الربو.

وأظهرت النتائج التي نرشتها دورية بروسيدينغز 

أوف ناشــونال أكاديمي أوف ساينســز، "احتمال 

تحســني اإلســرتاتيجيات العالجية من خالل أخذ 

الساعة البيولوجية لألفراد يف الحسبان".

ووفقاً لعلماء الحكومة األمريكية، فإن إيقاعات 

الساعة البيولوجية هي "تغيريات فيزيائية وذهنية 

وسلوكية تتبع دورة من 24 ساعة"، وتستجيب "يف 

األساس للضوء والظالم".

ويــرتدد أن "الدورات الناجمة عــن أثر داخيل" 

ســوف "ترتفع وتنخفض" عىل مــدار كل يوم، ما 

يساعد الشخص عىل النوم يف املساء واالستيقاظ يف 

الصباح، وكذلك تنظيم عادات األكل، والهرمونات.

هذه  فإن  هارفــارد،  بقيادة  للباحثــني  ووفقاً 

اإليقاعات مســؤولة عما كان يقال عن الربو "منذ 

عقود" وهو أن "شــدة )الربو( تظهر إيقاعاً يومياً 

وتتفاقم األعراض يف املساء" 

بعد أشــهر أمضاها ماليني الناس حــول العالم 
يعقمون األســطح واملشــرتيات، يبدو أن مزيدا من 
العلماء، نبذت  الســاطعة طرحت عىل طاولة  األدلة 

فرضية انتقال فريوس كورونا عرب األسطح.
فقد جمع ستة خرباء من اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة وكنــدا، أدلة ثابتة وقويــة عىل أن الفريوس 
املستجد، املسبب ملرض كوفيد – 19 ينتقل يف الغالب 
عن طريق الهــواء، وليس القطرات أو األســطح أو 

غريها.
ووفقــاً للتقييم الجديد الذي نــرشه الباحثون، يف 
، أوضح خوسيه  العريقة  مجلة "النســيت" الطبية 
لويس جيمينيز، الكيميائي يف املعهد التعاوني لألبحاث 
يف العلــوم البيئيــة )CIRES( وجامعــة كولورادو 
األمريكية، وأحد املشاركني يف الدراسة، األدلة التي تم 
جمعها حول انتقال العدوى عن طريق الجو ساحقة، 
بينما األدلة التي تدعم انتقال القطريات الكبرية تكاد 

تكون معدومة.
كما دعا منظمة الصحة العاملية ووكاالت الصحة 
العامة األخرى إىل تكييف وصفها النتقال العدوى مع 
األدلة العلمية الجديــدة، بحيث يتم الرتكيز عىل الحد 

من انتقال العدوى عرب الهواء.
إىل ذلك، ســّلط الفريق الضوء عــىل البحث الذي 
يقدر أن االنتقال الصامــت )بدون أعراض أو ما قبل 
األعراض( للفريوس من األشخاص الذين ال يسعلون 
أو يعطســون يمثل 40% عىل األقل من جميع حاالت 
االنتقال، وهذا النقل الصامت هو وســيلة رئيســية 
النتشار املرض يف جميع أنحاء العالم، ويدعم طريقة 

االنتقال املحمول جواً يف الغالب، وفقاً للتقييم 

أدلة حاسمة تنسف فرضية 
انتقال كورونا عبر األسطح

الوقوف يفيد في
حساسية اإلنسولين

اإلنســولني هرمون رئيس يف عملية اســتقالب الطاقة 

وتنظيم الســكر يف الدم، وقد تضطرب وظيفة اإلنســولني 

الطبيعية يف الجســم جراء زيادة الوزن، عىل سبيل املثال، ما 

يؤدي إىل انخفاض حساسية اإلنسولني وزيادة خطر اإلصابة 

بالنوع الثاني من الســكري، وأيضا أمراض القلب واألوعية 

الدموية.

والحظ باحثون يف دراســة فنلندية مشــرتكة بني مركز 

توركو بي إيه تي ســنرت، ومعهد يو كيــه كيه، أن الوقوف 

مرتبط بنسبة أفضل من حساســية اإلنسولني. وبالتايل قد 

تســاعد زيادة مدة الوقوف يوميا يف الحيلولة دون اإلصابة 

باألمراض املزمنة.

والنوع الثاني من الســكري هو مــن أكثر أمراض نمط 

الحياة شــيوعا عامليا، وعادة ما يســبق اإلصابة به ضعف 

حساســية اإلنســولني، أو بمعنى آخر مقاومة اإلنسولني، 

ويشــري هذا إىل حالة ال يتفاعل فيها الجسم مع اإلنسولني 

بشكل طبيعي، كما ترتفع مستويات جلوكوز الدم.

ولنمط الحياة أثر قوي يف مقاومة اإلنســولني واإلصابة 

بالنوع الثاني من السكري، ومن املعروف أن النشاط البدني 

املنتظم يلعب دورا مهما يف الوقاية من مثل هذه املشــاكل، 

بحسب موقع "ساينس دييل" 

والحــظ الباحثون أن الوقوف مرتبط بنســبة أفضل من 

حساسية اإلنسولني، بغض النظر عن كمية النشاط البدني 

اليومي أو فرتة الجلوس أو مستوى اللياقة أو زيادة الوزن 
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التعرض للمبيدات 
الحشرية يرفع خطر 

اإلصابة بسرطان الدم

كشــفت دراسة فرنســية عن وجود عالقة بني 

التعــرض لكميــات مكثفة من املبيــدات، وخطر 

اإلصابة برسطــان الدم النخاعي الحاد، وهو األكثر 

خطورة عند البالغني.

وأعد الدراســة املنشــورة يف مجلة "ساينتيفيك 

ريبورتس"، 4 أطباء متخصصــني يف أمراض الدم 

من املركز االستشفائي اإلقليمي الجامعي يف مدينة 

تور الفرنسية، حيث أجروا عىل مدى عامني تحليال 

للبيانات العلمية املنشورة بني عامي 1946 و2020 

يف 3 قواعد بيانات عاملية كربى.

وقال رئيس قســم أمراض الــدم البيولوجية يف 

املستشفى أوليفييه إيرو، إن الدراسة شملت بيانات 

4 آالف مريض و10 آالف شاهد، واردة يف 14 دراسة 

اختريت من بني 7 آالف مرجع، اســتنادا إىل معايري 

علمية.

وأضاف: "لقد وجدنا صلة إحصائية بني التعرض 

لجرعات عالية من مبيدات اآلفات، وخطر اإلصابة 

برسطان الدم النخاعي الحــاد. وهذا االرتباط هو 

خطر نسبي يبلغ 1,٥1، ويعني هذا أن خطر إصابة 

املعرضني لهذه الجرعات بهــذا النوع من رسطان 

الدم، أكرب بخمسني يف املئة مما هو لدى السكان غري 

املعرضني 

يســعى ســالح الجو األمريكي بالتعاون مــع جامعة 

متشــغان إىل تطوير عالج لشــفاء جروح جنوده بوقت 

قيايس، حسبما أوردته صحيفة دييل ميل.

ســيبدو األمر وكأنك تســمع عن قــوة خيالية خارقة 

كشخصية ولفريين، لكن سالح الجو األمريكي يعمل عىل 

تحويل الخيال إىل حقيقة، فهو يســعى إىل تطوير عالج 

لشفاء جروح جنوده بوقت قيايس.

وتعمل فرق طبية مشــرتكة من الجانبني عىل اكتشاف 

آلية تمكنها من إعادة الربمجــة الخلوية لعالج الجروح 

والحــروق واإلصابات ا ألخــرى يف املعركة لتصبح أرسع 

بخمس مرات عن الشــكل الطبيعي يف جســم اإلنسان. 

وتقوم عملية برمجة الخلية بتعديل الخريطة الجينية لها 

باستخدام بروتينات تســمى عوامل النسخ، التي توقف 

الجينات املختلفة وتنظم أنشطة انقسام الخاليا ونموها، 

وهجرة الخاليا وتنظيمها.

ويمكن توفري عوامل النسخ من خالل البخ عىل الضمادة 

ووضعها مبــارشة عىل الجروح، بحيث يشــفى الجرح 

بشكل أرسع.

وقالت الدكتورة إنديكا راجاباكيس، األســتاذ املساعد يف 

الطب الحســابي واملعلوماتية الحيويــة والرياضيات يف 

جامعة متشــغان "إن هناك فرصــاً مذهلة يف أمريكا ال 

نراها يف بقية العالم، إلضفاء الطابع اإلنساني عىل العلم 

وتلبية االحتياجات الحرجة يف الطب" 

برمجة الخاليا لمعالجة 
الجروح بسرعة خيالية

المشي الوسيلة المثالية للنشاط البدني
ال يوجد نشاط آخر يتم خارج املنزل ويتطلب قليالً من 

االستعدادات مثل امليش ملســافة طويلة، إنه وسيلة مثالية 

للنشاط البدني خالل الجائحة من دون إنهاك نفسك.

إن امليش ملسافة طويلة ليس نوعاً من التسلية اللطيفة 

فحسب، بل هو أيضاً مفيد للصحة، فامليش املنتظم لفرتات 

طويلة يقوي جهــاز املناعة ويقلل خطر اإلصابة بأمراض 

األوعية الدموية، كما يخفض مســتوى الســكر يف الدم، 

بحســب ما ذكره الطبيب توبياس إرهارت، مدير دراسات 

العــالج الطبيعي يف جامعة العلــوم التطبيقية للصحة يف 

أملانيا. وقال إرهارت: »خالل فرتات الراحة النشطة /للميش 

الصحي ملسافات طويلة/ تتدرب أيضاً عىل قوة )الجسم( 

والرشــاقة والتنســيق«. ويمزج التنزه الصحي سرياً عىل 

األقدام، والذي طورته رابطة التنزه األملانية )دي دبليو يف(، 

التنزه ملسافات قصرية مع تمارين العالج الطبيعي.

األرايض  الصحي عىل  التنــزه  الرابطة مفهوم  وطورت 

املســطحة، ويف سالســل الجبال املنخفضة. والكثري من 

املشــاركني غالباً ما يجدون الصعود صعباً يف البداية ولكن 

يمكن إنجازه بشكل أفضل بعد أسابيع قليلة.

ويجب أن تسفر األنشطة الرياضية من أجل الصحة عن 

مستوى متوسطاً من اإلجهاد 

استجابة األجسام المضادة لدى متعافي كورونا استمرت 10 شهور
أظهرت دراســة إيطالية حديثة أن املــرىض الذين ثبتت 

إصابتهــم بعدوى بفــريوس كورونا، مــا زال يوجد لديهم 

األجسام املضادة ضد الفريوس بعد 10 أشهر من تعافيهم من 

املرض.

وقام الباحثون بتقييم اســتجابات األجسام املضادة عىل 

مدار 10 أشــهر، بني 30 شخًصا تم تشــخيصهم بفريوس 

كورونا يف منطقة أومربيا اإليطاليــة، خالل الفرتة بني األول 

و30 مارس 2020. ووفًقا لنتائج الدراســة املنشــورة عىل 

 News Medical Life "موقع "نيوز ميديكال اليف ساينسيز

Sciences، فبعد 10 شــهور من اإلصابــة، كان ال يزال لدى 

19 مريضا )63%( مســتويات يمكن اكتشافها من األجسام 

املضادة املعادلة للغلوبيولني املناعي ضد فريوس كورونا. هذا 

باإلضافة إىل أنه لم تحدث حاالت عــودة العدوى بني أي من 

املشــاركني عىل الرغم من زيادة اإلصابات اليومية بالسالالت 

املتحورة التي تحدث يف منطقة أومربيا خالل فرتة الدراســة. 

ومنذ أن بدأ تفيش فريوس كورونا يف أواخر ديســمرب 2019، 

أظهرت الدراســات أن األجسام املضادة لدى املرىض املتعافني 

يمكن أن تستمر يف أي مكان من 3 أشهر إىل أكثر من 8 أشهر. 

وقد أثارت الدراسات املنشــورة يف عام 2020 مخاوف بشأن 

مدة املناعة التي توفرها هذه األجســام املضــادة املعادلة، 

محذرة مــن أن "ضعف املناعة رسيًعا" قــد يؤدي إىل نتائج 

مقايسة مناعية سلبية خاطئة. وأجرى الباحثون يف الدراسة 

اإليطالية أبحاثهم التي شملت 114 مريًضا يف منطقة أومربيا 

ممن ثبتت إصابتهم بكورونا بــني األول و30 مارس 2020، 

كما أجروا اختبارات مصلية متسلسلة عىل مدى 10 أشهر بني 

30 من املشاركني الذين حرضوا جميع زيارات املتابعة
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توصلت دراســة علمية جديدة إىل أن تناول وجبة 

اإلفطار قبل الساعة 8:30 صباًحا يمكن أن يقلل من 

مقاومة اإلنسولني يف جسم اإلنسان، ويقلل من خطر 

اإلصابة بمرض السكري من النوع 2.

وفقا ملا نرشتــه صحيفة دييل ميــل الربيطانية، 

ال يعمل اإلنسولني، الذي يســمح للغلوكوز بالدخول 

وخاليا الطاقة، بشــكل صحيح بالنسبة لألشخاص 

املصابني بداء السكري من النوع 2.

حدوث  لخطــر  الســكري  مــرىض  ويتعــرض 

أمراض  بينهــا  من  خطــرية،  صحية  مضاعفــات 

العيــون والقلب والقدمني، والتي تســتلزم الحصول 

عىل عالجــات دوائية إىل جانب االلتــزام بتغيريات يف 

 النظام الغذائي وفقدان الــوزن والتمارين الرياضية.

وحلل خرباء من الواليات املتحــدة، البيانات الصحية 

والغذائية ألكثر مــن 10,500 بالغ ملعرفة كيف يؤثر 

توقيت ومدة االســتهالك اليومي عــىل عوامل خطر 

اإلصابة بمرض السكري.

الدراسات  املعطيات من  الباحثون بعض  واستلهم 

الســابقة، التي رجحت أن "تنــاول الوجبات املقيد 

بوقت"، أي تنــاول الطعام فقط يف إطار زمني أقرص 

خالل النهار، يحسن الصحة األيضية.

وقالت الباحثة وأخصائية الغدد الصماء يف جامعة 

نورث وســرتن يف شــيكاغو بوالية إلينوي، دكتورة 

مريم عيل: توصلنا إىل أن األشخاص الذين بدأوا تناول 

الطعام يف وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض 

مستويات السكر يف الدم ومقاومة أقل لإلنسولني 

اإلفطار المبكر يقي
من اإلصابة بالسكري

تأثير سلبي للماء البارد 
على الهضم

ال يزال النقاش محتدًما بني العلماء بشــأن فوائد املاء 

البارد والدافئ، ســواء فيما يتعلق بالبرشة والشــعر أو 

تغذية الجسم.

ونقــل موقــع "ساليليســت"، عــن رو هانرتيس، 

استشــارية التغذية، قولها إن "املاء عنرص أســايس يف 

نظامنــا الغذائي، ألنه يدعم العديد من وظائف الجســم 

األساسية بما يف ذلك تنظيم درجة الحرارة ووظائف الكىل 

والهضم ووظائف الدماغ".

وأضافــت "هناك العديد من الطرق الســتهالك املاء، 

والتي تتميز جميعها بمزايا مختلفة".

ويف حالــة رشب املاء أثناء وبعد ممارســة الرياضة، 

فمعلوم أن رفــع معدل رضبات القلب أثناء ممارســة 

الرياضة يؤدي إىل فقدان الجســم لكمية مهمة من املاء، 

ويعد رشب السوائل أمراً رضورياً خالل وبعد التمرين.

ووفًقــا لهانرتيس، فإن درجة حرارة املاء الذي ترشبه 

أثناء التمرين مهمة بشــكل خــاص، مضيفة "عندما 

نمارس الرياضة، ترتفع درجة حرارة أجسامنا".

وأوضحت أنه "يمكن أن يســاعد رشب املاء البارد يف 

تقليل درجة حرارة الجسم، لذلك، قد تكون درجة حرارة 

املاء األكثر برودة أكثر فائدة عند ممارســة الرياضة وقد 

تساعد يف تحسني أدائك".

وتابعت: "تشــري األبحاث إىل أن رشب املاء عند درجة 

حرارة 16 درجة مئوية يمكن أن يكون هو األمثل ملعالجة 

الجفاف بعد التمرين" 

»الفطر« عالج سحري لالكتئاب
توصلت دراســة حديثة إىل أن مركبــا مخدرا يوجد يف 

الفطر قد يكون "عالجا سحريا" لالكتئاب، وبنفس فعالية 

األدوية العادية املضادة للمرض الذي يعاني بسببه كثريون 

حول العالم.

وقــارن باحثون بريطانيون بــني اإلمكانات العالجية 

ملــادة "سيلوســيبني" املوجــود يف الفطر، وبــني دواء 

"إسكيتالوبرام" املضاد لالكتئاب، لدى ٥9 شخصا يعانون 

اكتئابا متوسطا   إىل شديدا، وذلك عىل مدار 6 أسابيع.

ووجدوا أنه رغم انخفاض درجــات االكتئاب لدى من 

تناولوا املادة والدواء، فإن االنخفاض كان برسعة وحجم 

أكرب لدى أولئك الذين تناولوا "سيلوســيبني" املوجودة يف 

الفطر.

ومع ذلك، فقد حذر الباحثون من أن املقارنة الرئيسية 

بني "سيلوســيبني" ومضاد االكتئاب "إســكيتالوبرام"، 

لم تكن ذات داللة إحصائية، األمر الذي يســتدعي إجراء 

تجارب عىل عدد أكرب من املــرىض ولفرتة أطول، للتحقق 

ما إذا كان املركــب الفطري يمكن أن يكون أفضل أو أكثر 

فاعلية من مضادات االكتئاب املعروفة 

»الصحة العالمية«: الجرعة الثالثة لكوفيد- 19 ضرورية وليست رفاهية
أكدت منظمة الصحة العاملية أن جرعة تنشيطية ثالثة من 

لقاحات الوقاية من كوفيد-19 هي وسيلة لحماية األكثر 

عرضة للخطر من املرض و"ليست رفاهية".

وكانت املنظمة قد قالت إن البيانات ال تشري إىل حاجة ماسة 

لجرعات تنشــيطية إضافية، وإن منح املزيد من الجرعات 

ملن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد من عدم املساواة الكبرية 

أصال بني الــدول الغنية والفقرية فيما يتعلق بالحماية من 

املرض.

لكن هانز كلــوج املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف 

أوروبا قال يف إفادة صحفية إن "جرعة ثالثة تنشيطية من 

اللقاحات ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر 

ال يزال ينتظر جرعته األوىل، إنها باألساس وسيلة للحفاظ 

عىل حماية األكثر عرضة للخطر من املرض".

وأضاف، "علينا أن نتوخى الحذر بعض اليشء فيما يتعلق 

بالجرعة التنشيطية ألنه ال توجد أدلة كافية حتى اآلن.

"لكن املزيد من الدراســات تظهر أن جرعة ثالثة تحافظ 

عىل سالمة األشخاص املعرضني للخطر، وهذا ما يحدث يف 

الكثري من البلدان يف منطقتنا". وحث كلوج الدول األوروبية 

التي لديها فائض من اللقاحات عىل مشــاركتها مع الدول 

األخرى، خاصــة بلدان أوروبا الرشقيــة وإفريقيا، وذكر 

كلوج أنه يعترب زيادة معدالت العدوى بكوفيد-19 يف أنحاء 

أوروبا إضافة إىل انخفاض معدالت التطعيم يف بعض الدول 

أمرا "مقلقا للغاية".

وأعربت منظمة الصحة العاملية عن خشيتها من أن يودي 

كوفيد-19 بحياة 236 ألف شــخص آخر يف أوروبا، معربة 

عن قلقها حيال ركود معــّدالت التطعيم والعدد املنخفض 

للملّقحني يف الدول األفقر
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اختارها لكم: الدكتور قيصر كباش

توجهت ســيدة عجوز إىل شباك يف البنك، إلجراء عملية 

ســحب نقدي. ســلمت بطاقتها املرصفيــة إىل أمني 

الصندوق يف البنك وقالت: "أود...  سحب 10 دوالرات."

قال لها أمني الصندوق: لعمليات السحب التي تقل عن 

100 دوالر، يرجى استخدام ماكينة الرصاف اآليل".

سألت السيدة العجوز ملاذا؟؟

قال أمني الصندوق وهو يرد لهــا بطاقتها املرصفية: 

هذه هي التعليمات. رجاء ثمة عمالء خلفك ينتظرون!! 

يرجى املغادرة!! إذا لم يكن هناك أمر آخر.

ظلت الســيدة العجوز واقفة صامتــة لبضع ثوان، ثم 

أعــادت البطاقة إىل أمــني الصندوق وقالــت: الرجاء 

مساعدتي يف سحب كل األموال التي يف حسابي!!!

دهش أمني الصندوق عندما راجع رصيد السيدة العجوز 

وقال لها: لديك ٥00000 دوالر يف حســابك والبنك ليس 

لديه اآلن هذا املبلغ حاليًا. هل يمكنك العودة غدا؟

ثم بربود؛ سألت السيدة العجوز كم يمكنها السحب عىل 

الفور.

أخربها أمني الصندوق: أي مبلغ لغاية 3000 دوالر.

قالت الســيدة العجوز: حسنًا، من فضلك دعني أحصل 

عىل 3000 دوالر اآلن.

الوعد: سأكون دائمًا بجانبكالعجوز والبنك

عاد أمني الصندوق بغضب إىل الخزانة وأخرج رزًما من 

20 دوالًرا و 10 دوالرات وأمىض الدقائق العرش التالية يف 

عد 3000 دوالر. وناولها إياها ثم قال:

هل هناك يشء آخر يمكنني القيام به من أجلك اليوم؟

بهدوء وضعت الســيدة العجوز 10 دوالرات يف حقيبتها 

وقال: نعم، أريد إيداع 2990 دوالًرا يف حسابي.

* العبرة *
* ال تكن صعباً مع كبار السن وأصحاب الخربات، فقد 

أمضوا حياتهم يف تعلم املهارات 

إنَّ الِكـــرام وإن ضاَقـــت َمِعيشـــتُُهم

ذُِكـــُروا أينمـــا  أنَـــاٍس  َدرُّ  للـــه 

ــماِئَلُهم ــت َشـ ــِة َجَمَعـ ــُربَّ مكُرَمـ َوَلـ

ـــدُق منطُقُهـــم ــوا أحـــداً فالصِّ ثُـ إن حدَّ

ــد طـــاب منِزلُُهـــم ــاُر َقـ ــَك األخيـ أولئـ

َداَمـــت َفضيلتُُهـــم  واألصـــُل غـــالَُّب

ــوا ــى  وإن غابُـ ــريَتُُهم حتـ ــُب سـ تطيـ

صـــارت َلنـــا غيثـــاً يَـــرِسي وينســـاُب

أو عاَملـــوُه فـــال يشـــَقى ويرتَـــاُب

وآداُب  ُخلُـــق  ِبـــرٌّ  مرياثُُهـــم 

ِمن دوحة الشعر

سنة 1988 حدث زلزال عنيف رضب 

ر  دولة أرمينيا بقــوة 8.2 ريخرت دمَّ

البلد بشدة وبسببه توىف أكثر من 30 

ألف شخص يف أقل من 4 دقائق.

 Armenian( األرمينية  األنباء  وكالة 

حلقات  عىل  كتبت   )News Agency

أناس  منفصلة قصص حقيقية عن 

منهم  لألبد..  حياتهــم  غرّي  الزلزال 

زوج تــرك زوجتــه يف البيت بعدما 

تأكد من ســالمتها وخرج يجري اىل 

املدرسة التي فيها ابنهم الوحيد لكي 

يرى ما حدث له.

وصل ووجد املدرسة قد دمرت تماماً 

وأخذ الصدمة العنيفة وســقط عىل 

ركبته وهو يلطم عندما تخيل مصري 

ابنه. 

فجأة قام وتذكر إنــه كان يعد ابنه 

وهو يمرجحــه بجملة واحدة ثابتة 

وهي "مهما كان األمر سأكون دائماً 

بجانبك".

ثم نظر عىل كومة األنقاض املرتاكمة 

وقام يهرول نحوها وحسب بالتقريب 

الفصل الذي يدرس فيه ابنه.

راح ناحيــة الحطــام هناك وبدون 

أدوات بدأ يحفر ويزيل األنقاض.

أتت املطافــئ وضابط املطافئ تأثر 

ملنظر األب وحاول إبعاده عن الحطام 

دون جدوى.

الحاجة الوحيدة التي كانت أمام عني 

األب هو وعده البنه وبقي يحفر مدة 

ســاعة  الـ24  تخطى  حتى  طويلة 

وهو مستمر ويف الساعة الـ2٥ نزع 

حجر ضخم فظهــر تجويف رصخ 

بعلو صوته بإسم ابنه )أرماند(.

أتاه رد من ابنه بصوته بدون أن يراه: 

أنا هنا يا أبي لقد أخربت زمالئي أنك 

ســتأتي ألنك وعدتنــي )مهما كان 

األمر سأكون بجانبك( وها قد فعلت 

يا أبي.

أبوه مد يده وهو يرفع األحجار بقوة 

يا  )هيا  مضاعف:  بحماس  ويزيلها 

ولدي أخرج(.

الولــد رد: )ال يــا أبــي دع زمالئي 

يخرجــون أوالً، ألنــي أعــرف أنك 

ســتخرجني مهما كان األمر. أعلم 

أنك ستكون دائماً بجانبي(.

بسبب وعد األب البنه وإيمان الطفل 

أبيه تم إنقاذ 26 طفل كانوا  بصدق 

يف عداد األموات.

الحكمة من القصة كما يقول األديب 

"ســارلز ديكينز"ّ: الوعد إذا ُكرس ال 

يصدر صوتاً بل الكثري من األلم 
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وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان

في مناطق ومحافظات المملكة

 العاصمة المقدسة 
د/ محمد بن حسن الحارثي
m_alharithy@hotmail.com

جوال: 0555516637

محافظة جدة
د/ سميرة بنت مصطفى عسيالن 

sds.jeddah2016@gmail.com
جوال: 0555027107

منطقة الرياض
د/ سارة بنت سلطان العنقري

sangari@ksu.edu.sa

محافظة الطائف
د/ فؤاد بن حسن الثبيتي

althobaitifouad@gmail.com
جوال:0563000021

محافظة بيشة 
د/  عبدالله بن سلمان القرني

،aalqarni46@moh.gov.sa
Abu_salman101@hotmail.com

جوال: 0561640001

منطقة نجران 
د/ وليد بن سعيد عسيري 

W1111s@hotmail.com
جوال: 0561442002

منطقة تبوك
د/ إبراهيم عبدالله الحويطي
dr.alhawiti@hotmail.com

جوال:0543335620

منطقة عسير 
د/ محمد بن عوض آل عبيد

manaseer@kku.edu.sa
جوال:0561343636 

منطقة القصيم
د/ خالد بن علي الطريفي
dr-traifi@hotmail.com

جوال:0504179997

محافظة األحساء
د. احمد عبداللطيف الدوغان
dr_doughan@yahoo.com

جوال: 0504811448

منطقة الباحة 
د/ احمد بن عبدالله بالبيد

dr.balubaid46@gmail.com
جوال: 0550708971

منطقة جازان 
د/ عبدالعزيز بن محمد الزيلعي 

asnancom@hotmail.com
جوال: 0547224444

محافظة القريات 
د/ طالل بن عويد العنزي
talalenazi@yahoo.com

جوال:0504869601

منطقة حائل 
د/  معزي بن ابراهيم المنصور

mmoazzy@hotmail.com
جوال:0505274972 

محافظة ينبع
د/ وسيم بن عبدالحميد الزمعي 

wh-alzemei@moh.gov.sa
جوال:  0504592862

منطقة المدينة المنورة
د/  ياسر بن عبدالعزيز الصحفي 

ysahafi@taibahu.edu.sa
جوال: 0535377888 

حفر الباطن
د/ سعدون بن محمد ذياب العقيل

 dr.sadun@hotmail.com
جوال:050694092

منطقة الجوف
د/ بدر بن كريم الزارع

bkalzarea@ju.edu.sa
جوال: 0505391642

محافظة الخبر
أ/ سامي بن محمد الفزع
samialfazae@yahoo.com

جوال: 0505931791

أعضاء
مجلس اإلدارة

للجمعية السعودية 
لطب األسنان

األستاذ الدكتور/ خليل العيسى 

رئيس مجلس اإلدارة

د. مشاري العتيبي 

 نائب رئيس المجلس

د. محمد الربيعة 

أمين المجلس

د. حسام الفواز 

أمين المال

د. سارة العنقري 

عضو مجلس  اإلدارة 

د. سميرة عسيالن 

عضو مجلس اإلدارة  

د. فوزي الغامدي 

عضو مجلس اإلدارة

د. أكرم قطب 

عضو مجلس اإلدارة  

د. محمد الحارثي 

عضو مجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة
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الدكتور / محمد  بن حسن الحارثي 
رئيس التحرير 

أّما قبل

أّما قبل

وقفات مع انتهاء دورة مجلس اإلدارة...
عّراب الخطة االستراتيجية للجمعية.!

كما هي ســنّة الحياة التي فيها لكل يشء ابتداء وانتهاء هي دورة مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب األسنان، ومثلها مجالس اإلدارة يف شتى 

املجاالت والتخصصات.

كان ملجلس الدورة املنتهية هذا العام )دورة 2019 – 2021م( بقيادة أخي أ.د. خليل بن إبراهيم العيىس كثرياً من اإلنجازات بعضها غري مســبوق 

رغم جائحة كوفيد-19 التي تسببت باإلغالقات ومنع كل األنشطة يف شتى مناحي الحياة.

كانت البداية - بعد التوكل عىل الله - بنيات صادقة من أعضاء املجلس الجديد، وتطّلع نحو تغيري نقلة نوعية للجمعية، فمنذ االجتماع األول شــعر 

الجميع بمسؤولية وحماس وشغف إلحداث نقلة جديدة تكون نقطًة فارقًة يف مسرية الجمعية.

فبعــد توزيع املهام وبداية العمل كانت املرحلة والخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها لتبقى الجمعية يف املســار الصحيح مهما تعاقبت املجالس 

هي البدء بخطوات عمل الخطة االســرتاتيجية للجمعية، وكان من تيســري الله أن هيأ أحد أفضل عّرابي التخطيط االسرتاتيجي باململكة والخليج 

وهــو د.إبراهيم البديوي جزاه الله خرياً رغم مهامه كوكيل لوزارة التعليم للتخطيــط والتطوير. وبعد عدة ورش عمل واجتماعات خرجنا بخطة 

اســرتاتيجية متميّزة قبيل انتهاء العام األول للمجلس هي خطة "تاج". وما إن بدأنا بوضع الخطط التنفيذية حتى داهمتنا الجائحة مطلع العام 

2020م.

كان اإلنجاز املتميّز الثاني هو عقد املؤتمر السنوي للجمعية )املؤتمر السعودي العاملي لطب األسنان SIDC2020 )2020” "، وكان من أهم ما ميّز 

هذه النسخة من املؤتمر هو تميّز التنظيم والحضور الكثيف وتحقيق الكفاءة املالية يف دخل املؤتمر لخزينة الجمعية رغم التعاقد مع رشكة عاملية 

لتنظيم املؤتمرات انعكس تميّزها عىل كافة جوانب املؤتمر بشهادة املنصفني من الحضور من داخل اململكة وخارجها.

وكان املنجز األخري بمنتصــف العام 2021م من خالل ركن الجمعية يف مؤتمر ومعرض األمارات لطب األســنان AEEDC2021 ، والذي كان أول 

مؤتمر يُعقد حضورياً بعد الجائحة مع تطبيق االحرتازات .

وقد كانت الجمعية هي املمثل الرئييس للمملكة العربية الســعودية التي اختارها منظمو املؤتمر ضيف الرشف لنسخة 2021 من املؤتمر.. واكتمل 

جمال الركن بكثافة الزوار الذين أشــادوا بتصميمه املستوحى من الثقافة السعودية حيث تمت تسميته "املجلس السعودي األماراتي" الذي حصل 

عىل أفضل ركن باملؤتمر وتوجه حضور وترشيف سعادة سفري خادم الحرمني الرشيفني بدولة األمارات الشقيقة أ.تركي الدخيل وسعادة القنصل 

العام بأمارة دبي. 

هذا ويتطلع املجلس ملســك الختام ألعماله بتنظيم املؤتمر السعودي العاملي لطب األسنان  "SIDC2020" الذي سيكون متميّزاً بما تم اكتسابه من 

خربات يف املؤتمرات السابقة بعد توفيق الله.

وختاماً..

ندعو الله أن يجزي إخوتي رئيس وأعضاء املجلس املنتهية دورته خري الجزاء عىل ما قدموا ، والدعاء بالتوفيق والســداد ملن ســينتخبهم أعضاء 

الجمعية لعضوية مجلس اإلدارة القادم يف دورة 2022-202٥م.

 وســيكون هذا املقال خري ختام لفرتة تكليفي بملف اإلعالم ورئاســة تحرير "آفاق"، مع خالص الشــكر لصديقي العزيز مدير التحرير املتميّز 

د.قيرص كبّاش متمنّياً كل التوفيق والسداد ملن سيعقبني يف هذه الصفحة.....

واسلموا ألخيكم 




