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تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض

سعادة وكيل جامعة الملك سعود يفتتح

المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان

SIDC-2022

4

برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو امللكــي األمــر

بمشــاركة اســراتيجية مــع وزارة الصحــة ممثلــة

فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود أمــر

بــاإلدارة العامــة لطــب األســنان وبرشاكــة علميــة

منطقــة الريــاض افتتــح ســعادة وكيــل جامعــة

مــع االتحــاد العاملــي لطــب األســنان  F.D.Iواملنظمــة

امللــك ســعود األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن ســلمان

العامليــة ألبحــاث طــب األســنان – القســم الســعودي-

الســلمان الــدورة الثالثــة والثالثــن مــن املؤتمــر

 I.A.D.Rوبالتعــاون مــع الجمعيــات العلميــة

الســعودي العاملــي لطــب األســنان  2022-SIDCوذلــك

املتخصصــة يف مجــال طــب األســنان داخــل اململكــة

يــوم الخميس  17جمــادى الثانــي 1443هـــ املوافق 20

العربيــة الســعودية ،حفــل افتتــاح املؤتمــر بحضــور

ينايــر 2022م بفنــدق هيلتــون الريــاض ،كأول مؤتمــر

الســادة وكيــل الجامعــة لشــؤون البحــث العلمــي

حضــوري يف طــب األســنان باململكــة بعــد جائحــة

والدراســات العليــا األســتاذ الدكتــور خالــد الحميــزي

كورونــا.

واملــرف العــام عــى إدارة الجمعيات العلميــة يف جامعة

حيــث نظمــت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان

امللــك ســعود األســتاذ الدكتــور محمــد العبيــداء ورئيس
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املؤتمــر الرئيــس الســابق للجمعيــة الســعودية لطــب

وقــد اســتهل حفــل االفتتــاح بالســام امللكــي ثــم آيات

األســنان األســتاذ الدكتــور خليــل العيــى ،وعمــداء

بينــات مــن القــرآن الكريــم ،ثــم ألقى ســعادة األســتاذ

كليــات طــب األســنان يف اململكــة ورؤســاء نقابــات

الدكتــور خليــل بــن إبراهيــم العيــى الرئيــس الســابق

وجمعيــات طــب األســنان الخليجيــة والعربيــة وعــدد

ملجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان

كبــر مــن أســاتذة كليــات طــب األســنان يف اململكــة

ورئيــس املؤتمــر كلمــة ترحيبيــة اســتعرض فيهــا

والعالــم العربــي ،والســادة الضيــوف املشــاركني مــن

إنجــازات الجمعيــة خــال جائحــة كورونــا وتنظيمهــا

أطبــاء وطبيبــات األســنان والعاملــن يف قطــاع طــب

ألول مؤتمــر علمــي افــرايض لطــب األســنان يف العــام

األســنان عــى امتــداد وطننــا الحبيــب.

 2020ثــم تنظيــم املؤتمــر الســعودي العاملــي لطــب

وكيل جامعة امللك سعود يلقي كلمته
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أ .د .خليل العيىس يلقي كلمته
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للجمعيــة الســعودية لطــب األســنان ..نتمنــى لــه
التوفيــق ملتابعــة مســرة العمــل والبنــاء.
تــا ذلــك عــرض مرئــي لفيلــم وثائقــي حــول املؤتمــر
األســنان  2021-SIDCافرتاضيــا ً أيضــا ً وقــال :مــن

-جزاهــم اللــه خــراً -إضافــة لدعمهــا لألبحــاث

ريــاض العــز ..عاصمــة املجــد ..عاصمــة املســتقبل
نرحــب بكــم حضوريــا ً يف املؤتمــر الســعودي العاملــي

العلميــة لطلبــة االمتيــاز واألطبــاء حديثــي التخــرج،

لطــب األســنان ...2022-SIDC

وتشــجيعهم لتحقيــق أهدافهــم الطموحــة بمــا يتوائــم
مــع رؤيــة اململكــة .2030
وأضــاف قائــاً :لقــد كان طموحنــا خــال فــرة

إن الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان منــذ تأسيســها
قبــل أربعــن عامـا ً مــن الجمعيــات الرائــدة يف جامعــة

مجلــس اإلدارة املنتهيــة واليتــه طموحـا ً كبــراً ..واليوم

امللــك ســعود ،وهــي تســعى لرفــع ســوية مهنــة

ننقــل أحالمنــا ورغباتنــا إىل مرحلــة جديــدة نتطلــع

طــب األســنان يف أرجــاء الوطــن ،مــن خــال تضافــر

فيهــا ملســتقبل مــرق  -بــإذن اللــه  -تتحقــق فيــه

الجهــود لرؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارتها الســابقون

الطموحــات واألمنيــات مــع مجلــس إدارة جديــد

الســعودي العاملــي لطــب األســنان وإنجــازات الجمعيــة
الســعودية لطــب األســنان خــال األعــوام املاضيــة.
ثــم ألقــى ســعادة األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن
ســلمان الســلمان وكيــل جامعــة امللــك ســعود كلمــة

االفتتــاح قــال فيهــا :يســعدني أن أكــون متواجــدا ً

بينكــم هــذا اليــوم الفتتــاح املؤتمــر الســعودي العاملــي
لطــب األســنان ،ويرسنــي أن أرحــب بجميع املشــاركني
يف هــذه الفعاليــة الرائــدة ،خاصــة وأن هــذا املؤتمــر
يعــد الحــدث األكــر واألهــم يف مجــال طــب األســنان
عــى مســتوى اململكــة والــذي يهــدف لصقــل مهــارات
أطبــاء األســنان مــن خــال اســتقطاب عــدد مــن
املتحدثــن الدوليــن الذيــن نرحــب بهــم أجمــل ترحيــب
يف ريــاض اململكــة العربيــة الســعودية.
واســتطرد قائــاً :إن جامعــة امللــك ســعود تثمــن

عاليــا ً جهــود الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان
والتــي تعــد جمعيــة متميــزة عــى مســتوى الجامعــة،
نظــرا ً لنشــاطاتها املختلفــة عــى الصعيديــن الداخــي
والخارجيــة وضمــن خطتهــا االســراتيجية يف نــر
الوعــي الصحــي لــدى كافــة أفــراد املجتمــع.
بعــد ذلــك قــام ســعادة وكيــل الجامعــة بتكريــم وزارة
الصحــة الرشيــك االســراتيجي يف املؤتمــر بتســليم درع
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التكريــم لســعادة الدكتــور ســعود بــن محمــد أورفــي
مديــر إدارة طــب األســنان يف وزارة الصحــة ،وكذلــك
تكريــم الــركات الطبيــة الراعيــة للمؤتمــر ،ثــم قــام

وصحبــه الكــرام بقــص الرشيــط الحريــري معلنــا ً

افتتــاح املعــرض املصاحــب للمؤتمــر وجــال داخــل
أروقتــه حيــث تواجــدت أكثــر مــن  47رشكــة طبيــة
محليــة وعامليــة وتعليميــة قدمــوا مــن أكثــر مــن 30
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دولــة مختلفــة ،عرضــوا خــال أيــام املؤتمــر الثالثــة

مهمتهــا رفــع الكفــاءة العلميــة ألطبــاء األســنان

أبــرز معداتهــم الطبيــة الحديثــة يف مجال طب األســنان

وتعريفهــم بأحــدث الطــرق العالجيــة لخدمــة املــرىض،

وكل مــا يتعلــق بصحــة الفــم والتثقيــف الصحــي،

وقــد تــم اعتمــاد املؤتمــر مــن الهيئــة الســعودية

إىل جانــب تواجــد أركان خاصــة بالجمعيــات العلميــة

للتخصصــات الصحيــة بـــ 24ســاعة مــن التعليــم

املتخصصــة يف طــب األســنان للتعريــف بأهدافهــا

الطبــي املســتمر وكذلــك مــن األكاديميــة األمريكيــة

االســراتيجية والرتحيــب باملشــاركني.

لطــب األســنان  A.D.Aبـــ 23.5ســاعة.

هــذا وقــد اســتقطب املؤتمــر  46متحدثــا ً عامليــا ً

وقــد تميــز املؤتمــر الســعودي العاملــي لطــب األســنان

املتميــزة مســتجدات طــب األســنان بمختلــف فروعــه

 2022-SIDCبدورتــه الثالثــة والثالثــن بالعــودة
الحضوريــة بعــد عامــن تقريبــا ً مــن انعقــاده

وتخصصاتــه ،إىل جانــب ورش العمــل والتــي وصلــت إىل
 19ورشــة عمــل عــى مــدار ثالثــة أيــام املؤتمــر كانــت
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افرتاضيــا ً خــال جائحــة كورونــا ،وبســعيه إىل إرشاك
جميــع القطاعــات العلميــة املختلفــة ودعــم البحــث

العلمــي واملبــادرات االجتماعيــة املتعــددة.

 -6جائــزة الرشاكــة مــع القســم الســعودي للمنظمــة

ويف اليــوم األخــر للمؤتمــر أعلنــت اللجنــة العلميــة

العامليــة ألبحــاث طــب األســنان.

أســماء الفائزيــن يف كل جائــزة مــن الجوائــز املعلنــة

وخــال جلســة إعــان النتائــج ألقــت ســعادة الدكتورة

عــى هامــش املؤتمــر ضمــن ســتة مســارات مختلفــة

ســارة بنــت ســلطان العنقــري رئيســة اللجنــة العلمية

شــملت:

كلمــة قالــت فيهــا :لقــد جعلــت الجمعيــة الســعودية
لطــب األســنان البحــث العلمــي هدفـا ً اســراتيجيا ً لهــا

 -1جائزة البحث العلمي لخريجي الدراسات العليا.
 -2جائــزة أبحــاث أطبــاء األســنان حديثــي التخــرج

منــذ تأسيســها ،وقــد وصلنــا هــذا العــام مــا يقــارب
 200بحثــا ً علميــا ً تــم عرضهــا عــى لجنــة التحكيــم

 -3جائزة أفضل ملصق علمي ألطباء األسنان.

ليتــم اختيــار الفائزيــن مــن كل فئــة للحصــول عــى

 -4جائزة أفضل ملصق علمي لفئة الطالب.

الجوائــز املعلنــة.

 -5جائزة عروض الحاالت الرسيرية.

وقــد أطلقــت الجمعيــة اســم الدكتــور حســن ســعيد

(جائــزة الدكتــور حســن ســعيد -رحمــه اللــه.)-
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وعربي ـا ً ومحلي ـا ً ناقشــوا خــال املحــارضات العلميــة

8
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املتميــزة مــع طلبــة العلــم يف كليــة طــب األســنان
بجامعــة امللــك ســعود.

تتجــدد هــذه املناســبة العلميــة كل عــام وتتجــدد

أيهــا الفائــزون بكــم ومعكــم نرتقــي ..وفقكــم اللــه

إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان والســادة

معهــا املوضوعــات العلميــة املطروحــة وأســماء

الزميــات والزمــاء الباحثــن ..أشــكرهم جميعــا ً

وســدد خطاكــم.

رؤســاء وممثــي النقابــات والجمعيــات الخليجيــة

وقــد كــ ّرم وكيــل جامعــة امللــك ســعود للدراســات

والعربيــة كتقليــد ســنوي خــال انعقــاد املؤتمــرات

لجهودهــم الجبــارة متمنيــة لهــم التوفيــق والســداد.

العليــا والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور خالــد

الطبيــة ،تــاه تكريــم الســيدات والســادة العاملــن يف

الحميــزي الفائزيــن بتســليمهم الجوائــز بحضــور

الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان نظــر جهودهــم

رئيــس املؤتمــر الرئيــس الســابق ملجلــس إدارة

الحثيثــة والتــي ســاهمت يف تطــور الجمعيــة خــال

الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان األســتاذ الدكتــور

الســنوات املاضيــة.

خليــل العيــى ورئيــس اللجنــة العلميــة الدكتــورة
ســارة العنقــري والرئيــس الســابق للفــرع الســعودي

10
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 رحمــه اللــه  -عــى جائــزة أبحــاث أطبــاء األســنانحديثــي التخــرج تقديــرا ً لعطــاءه العلمــي وجهــوده

أنشطة وفعاليات

هــذا وقــد شــهد املؤتمــر واملعــرض املصاحــب إقبــاال ً

كبــرا ً خصوصــا ً عــى املحــارضات العلميــة وورش

للمنظمــة العامليــة ألبحــاث طــب األســنان I.A.D.R

العمــل خــال أيامــه الثالثــة بتواجــد عــدة قاعــات

الدكتــورة ديمــة الشــمري.

منفصلــة يف فنــدق الهلتــون لعــرض الربنامــج

ويف الحفــل الختامــي للمؤتمــر والــذي أقيــم يف القاعــة

العلمــي املتميــز حيــث أبــدع الســيدات والســادة

الرئيســة بفنــدق الهيلتــون وعــى نغمــات آلــة العــود

املحارضيــن يف إضافــة املعلومــات الطبيــة املتطــورة

الرشقــي املوســيقية اجتمــع املدعــوون بليلــة ســاحرة

ضمــن تخصصــات طــب األســنان املختلفــة لتحقيــق

تميــزت بحســن االســتقبال وبالعرضة الســعودية والتي

الفائــدة العلميــة املرجــوة لكافــة املشــاركني مــن

شــارك فيهــا الســادة الضيــوف األجانــب مســتمتعني

داخــل اململكــة وخارجهــا .مــع أمنياتنــا للجميــع

بالفولكلــور الوطنــي الســعودي املحبــب وتــم خاللهــا

بالتوفيــق وإىل اللقــاء املتجــدد يف املؤتمــر القــادم

تبــادل الــدروع التذكاريــة بــن ســعادة رئيــس مجلــس

 2023-SIDCبــإذن اللــه
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جوائز

المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان

جوائز

المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان

جائزة البحث العلمي لطالب الدراسات العليا

جائزة أفضل ملصق علمي «أطباء»

المركز األول:

المركز الثاني:

المركز الثالث:

المركز األول:

المركز الثاني:

المركز الثالث:

د .آالء الجبور

د .عبدالرحمن بالحداد

د .لجين المرشد

د .عمر الزهراني

د .شروق حامد

د .روتانا أبو لبن

جائزة أبحاث أطباء األسنان حديثي التخرج «جائزة الدكتور حسن سعيد»
المركز األول:

المركز الثاني:

المركز الثالث:

حنين السهيل

سارة القناص

أسماء الغامدي

جائزة أفضل ملصق علمي «طالب»

12

جائزة عروض الحاالت السريرية
المركز األول:

المركز الثاني:

المركز الثالث:

المركز الرابع:

د .مشاعل الهدلق د .نورة القحطاني د .ماهر الغامدي د .أمل المطيري
جائزة الشراكة مع القسم السعودي للمنظمة العالمية ألبحاث طب األسنان

المركز األول:

المركز الثاني:

المركز الثالث:

المركز األول:

المركز الثاني:

المركز الثالث:

مهند تورس

غادة الدخيل

هال اإلبراهيم

آالء بيك

غادة العتيبي

تركي الشهري
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انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية لطب

األسنان للدورة 1447-1443هـ (2025-2022م)

أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية السعودية لطب األسنان

www.sds.org.sa

مجلس اإلدارة

د .زياد بن حمود الالحم
رئيس مجلس اإلدارة

14

عقــدت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان االجتماع

انتســابا ً للجمعيــة لكافــة الســادة الحضــور ،تــاه

الثانــي للجمعيــة العموميــة للعام 1443هـــ 2022 -م

إعــان نتائــج فــرز األصــوات باختيــار أســماء

إلعــان نتائــج انتخــاب مجلــس إدارة جديــد للــدورة

األوائــل يف نســبة التصويــت ،بعــد ذلــك تــم اجتمــاع

1447-1443هـــ املوافــق 2025-2022م وذلــك يــوم

أعضــاء املجلــس املنتخــب لالقــراع بــن األعضــاء

الســبت  22ينايــر 2022م يف فنــدق هلتــون الريــاض

لتوزيــع املناصــب (حســب الئحــة القواعــد املنظمــة

وقــد تــرأس الجلســة ســعادة الدكتــور إبراهيــم بــن

للجمعيــات العلميــة يف الجامعــات الســعودية) حيــث

عبدالواحــد عــارف ممث ـاً إلدارة الجمعيــات العلميــة

تــم اختيــار ســعادة الدكتــور زيــاد بــن حمــود الالحم

يف جامعــة امللــك ســعود واملكلــف مــن قبــل ســعادة

رئيســا ً ملجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب

املــرف العــام عــى إدارة الجمعيــات العلميــة يف

األســنان وســعادة الدكتــورة ســمرية عســيالن نائب ـا ً

الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد بــن إبراهيــم

للرئيــس وســعادة الدكتــورة ميــادة املزينــي أمينــا ً

العبيــداء لــإرشاف عــى إعــان نتائــج انتخابــات

للمــال وســعادة الدكتــور زهــر نتــو أمينـا ً للمجلــس.

الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان يعاونــه الســادة

هــذا وقــد عقــد مجلــس اإلدارة الجديد أوىل جلســاته

األســتاذ حمــد البابطــن واألســتاذ عبداللطيــف آل

يــوم الخميــس  30رجــب  1443هـــ املوافــق 3

الشــيخ مــن إدارة الجمعيــات العلميــة يف جامعــة

مــارس 2022م برئاســة ســعادة الدكتــور زيــاد

امللــك ســعود حيــث تمــت املوافقــة أوال ً عــى التقريــر

بــن حمــود الالحــم وتــم توزيــع املهــام الوظيفيــة

اإلداري واملــايل وإبــراء ذمــة مجلــس اإلدارة الســابق،

بــن الســادة األعضــاء لبــدء مرحلــة جديــدة مــن

ومــن ثــم تــم التأكــد مــن حضــور كافــة الســادة

العمــل والبنــاء متكلــن عــى اللــه العــي القديــر

املرشــحني لعضوية مجلــس إدارة الجمعية الســعودية

ليوفــق الجميــع ملــا فيــه ازدهــار وتقــدم الجمعيــة

لطــب األســنان والتأكــد مــن تجديــد العضويــة

الســعودية لطــب األســنان

مايو  - 2022العدد 49

د.سميرة بنت مصطفى عسيالن

د .زهير بن صالح نتو

د .مياده بنت حمزه المزيني

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

أمين مجلس إدارة الجمعية

أمين مال الجمعية

أ.د .خليل بن إبراهيم العيسى

د .مشاري بن فرج العتيبي

عضو مجلس إدارة الجمعية

عضو مجلس إدارة الجمعية

د .محمد بن حسن الحارثي

أ.د .ليلى بنت احمد باهمام

د .فوزي بن علي الغامدي

عضو مجلس إدارة الجمعية

عضو مجلس إدارة الجمعية

عضو مجلس إدارة الجمعية
مايو  - 2022العدد 49
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مشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان

في مؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان

ومعرض طب األسنان العربي «إيدك دبي»

افتتــح ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن

معــايل األســتاذ عبدالرحمــن بــن محمــد العويــس

راشــد آل مكتــوم ويل عهــد دبــي رئيــس املجلــس

وزيــر الصحــة ووقايــة املجتمــع يف دولــة اإلمارات

التنفيــذي فعاليــات الــدورة السادســة والعرشيــن

العربيــة املتحــدة الشــقيقة.

ملؤتمــر اإلمــارات الــدويل لطــب األســنان ومعــرض

وقــد شــاركت الجمعيــة الســعودية لطب األســنان

طــب األســنان العربــي «إيــدك دبــي »2022

يف املؤتمــر بوفــد رســمي برئاســة ســعادة الدكتور

وذلــك يــوم الثالثــاء  1فربايــر  2022يف مركــز

زيــاد بــن حمــود الالحــم رئيــس مجلــس اإلدارة

دبــي التجــاري العاملــي ،وقــام ســموه بجولــة يف

والســادة أعضــاء املجلــس املوقريــن ،إىل جانــب

املعــرض حيــث زار عــددا ً مــن املنصــات للــركات

نخبــة مــن عمــداء وأســاتذة وطــاب كليــات طــب

العامليــة والجهــات الصحيــة املشــاركة والتــي

األســنان يف الجامعــات الســعودية.

تعــرض أهــم وأحــدث منتجــات ومــواد وأدوات

وكان للجمعيــة ركــن خــاص ضمــن املعــرض

طــب الفــم واألســنان وقــد رافقــه خــال جولتــه

املصاحــب للمؤتمــر اســتضاف العديــد مــن

مايو  - 2022العدد 49

الشــخصيات االعتباريــة واملحوريــة يف مجــال

األســتاذ الدكتــور محمــد بــن إبراهيــم العبيــداء

طــب األســنان كســعادة القائــم بأعمــال امللحقيــة

املــرف العــام عــى إدارة الجمعيــة العلميــة

الثقافيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة

يف جامعــة امللــك ســعود وســعادة الدكتــور

األســتاذ بــدر العاصمــي القحطانــي ،وســعادة

عبدالســام املدنــي الرئيــس التنفيــذي لالتحــاد

األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن ركيــب الشــمري

العاملــي لطــب األســنان ورئيــس رشكــة «إندكــس

الرئيــس العلمــي لالتحــاد العاملــي لطــب األســنان

القابضــة» والــذي رصح يف حديــث ملجلــة «آفــاق

واملــرف العــام لجامعــة ريــاض العلــم ،وســعادة

طــب األســنان» قائــاً :نحــرص يف رصحنــا
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العلمــي هــذا عــى تقديــم كل مــا هــو جديــد

يف مجــال طــب األســنان مانحــن فرصــة مثاليــة

وأن االهتمــام بمؤسســاته أمــر واجــب الســيما

كانــت درســا ً مهمــا للجميــع لتأكيــد جاهزيــة

ومتقــدم يف مجــال طــب األســنان وصحــة الفــم،

للمختصــن واملمارســن للتعــرف عــى آخــر

مــن ناحيــة تحديــث أنظمتهــا وأجهزتهــا الطبيــة،

القطاعــات الصحيــة والتصــدي ألي تحــد صحــي

حيــث شــهدنا عــى مــدار الــدورات الخمــس

االبتــكارات العلميــة.

وتوفــر التعليــم املســتمر لكوادرهــا الطبيــة

مســتجد.

والعرشيــن املاضيــة تطــورا ً ملحوظ ـا ً وسنســتمر

وأردف قائـاً :إن حكومــات العالم أدركــت اليوم أن

واإلداريــة والفنيــة ملواجهــة التحديــات واملخاطــر

مــن جهــة أخــرى أكــد ســعادة الدكتــور طــارق

بــإذن اللــه كل عــام يف تقديــم كل مــا هــو جديــد

القطــاع الصحــي والطبــي مــن أهــم القطاعــات،

التــي قــد تحــدث يف أي وقــت ،فجائحــة كورونــا

خــوري الرئيــس الفخــري ملؤتمــر ومعــرض «إيــدك
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دبــي» يف ترصيــح صحفــي مقتضــب :أن «إيــدك

جامعــات اململكــة العربيــة الســعودية فاعلــة

الســنوات الخمــس األوىل ومــن ثــم القضــاء عــى

ممثلــة بجنــاح الجمعيــة الســعودية لطــب

دبــي» يمثــل فرصــة مهمــة لتبــادل الخــرات

وهامــة يف الربنامــج العلمــي للمؤتمــر مــن خــال

تســوس األســنان يف املنطقــة والعالــم خــال

األســنان.

واملعلومــات بــن املتحدثــن واملشــاركني والــزوار

محارضاتهــم العلميــة القيمــة واملتميــزة والتــي

الســنوات العــر التاليــة.

وقــد رصح ســعادة الدكتــور زيــاد بــن حمــود

ممــا يســهم يف صقــل مهاراتهــم املهنيــة وخرباتهــم

نالــت تقديــر واستحســان املشــاركني جميع ـاً.

جديــر بالذكــر بــأن « »3.5مليــار شــخص

الالحــم رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية

اإلكلينيكيــة ويســاعدهم يف الحصــول عــى ســاعات

وخــال أيــام املؤتمــر زار الفريــق ســمو الشــيخ

التعليــم الطبــي املســتمر املعتمــدة ،حيــث تقــوم

ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس

حــول العالــم يعانــون مــن أمــراض الفــم ،كمــا
ُ
شــخص « »3.2مليــار مراجــع مصــاب بتســوس

لطــب األســنان يف ختــام املؤتمــر عرب مجلــة «آفاق
طــب األســنان» بأنــه يتوجــه بالشــكر لجميــع

الــدورات املكثفــة وورش العمــل املتخصصــة

الــوزراء وزيــر الداخليــة يف دولــة اإلمــارات العربية

األســنان وأكثــر مــن  530مليــون طفــل يواجــه

القائمــن عــى مؤتمــر اإلمــارات الــدويل لطــب

بتقديــم أحــدث املناهــج النظريــة واملواضيــع

املتحــدة الشــقيقة معــرض طــب األســنان «إيــدك

مشــكلة تســوس األســنان ،وتتزايــد هــذه األرقــام

األســنان ومعــرض طــب األســنان العربــي «إيــدك

التخصصيــة بمختلــف مجــاالت طــب األســنان ممــا

دبــي  »2022وشــهد اإلعــان الرســمي ملبــادرة

باســتمرار يف الــدول الناميــة.

دبــي» وعــى رأســهم ســعادة الدكتــور عبدالســام

يعــزز الخــرة العمليــة والتخصصيــة عنــد األطبــاء.

«أوشــن الخرييــة اإلنســانية العامليــة» كبــادرة

هــذا وقــد اختــارت اللجنــة املنظمــة ملؤتمــر

املدنــي رئيــس املؤتمــر وســعادة املهنــدس

وكان الربنامــج العلمــي للمؤتمــر هــذا العــام

نوعيــة إنســانية هــي األوىل مــن نوعهــا والتــي

اإلمــارات الــدويل لطــب األســنان ومعــرض طــب

أنــس املدنــي نائــب الرئيــس لرشكــة «إندكــس

حاف ـا ً بموضوعــات علميــة جديــدة حــول تجميل

أطلقتهــا مؤسســة «إندكــس القابضــة» وتهــدف

األســنان «إيــدك دبــي  – »2022دولــة إيطاليــا

القابضــة» الســتقبالهم الحافــل وتنظيمهــم

األســنان والتكنولوجيــا الرقمية يف طب األســنان إىل

إىل تحســن صحــة الفــم واألســنان والقضــاء عــى

– لتكــون ضيــف الــرف الرســمي لــدورة هــذا

املتميــز وعملهــم الــدؤوب ،متمنيـا ً لهــم اســتمرار

جانــب جراحــة الفــم والوجــه والفكــن والتقويــم

تســوس األســنان يف العالــم مــن خــال ســعيها

العــام ،يف بــادرة بــدأت منــذ العــام املــايض خــال

النجــاح والتوفيــق وملزيــد مــن العطــاءات العلميــة

والزراعــة واســتخدام الروبوتــات يف طب األســنان،

إىل تقليــل حــاالت تســوس األســنان املشــخصة

مؤتمــر «إيــدك دبــي  »2021حيــث كانــت اململكــة

والتنظيميــة لرفــع شــأن مهنــة طــب األســنان

ولقــد كانــت مشــاركة الســادة املحارضيــن مــن

يف املنطقــة والعالــم بنســبة  50باملائــة خــال

العربيــة الســعودية ضيــف الــرف الرســمي

عــى املســتوى العربــي والعاملــي
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الجمعية السعودية لطب األسنان في مؤتمر «الطرق

الحديثة لرفع الكفاءة والجودة في خدمات طب األسنان»

وقــام معــايل وكيــل إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة

مــن جهتهــا أوضحــت عميــدة كليــة طب األســنان

د .مشــبب القحطانــي ممثــا ً لراعــي املؤتمــر

يف حفــل االفتتــاح أن املؤتمــر يهــدف لتمكــن

بافتتــاح فعاليــات املؤتمــر واملعــرض املصاحــب

العاملــن يف القطــاع الصحــي مــن محــاكاة

بحضــور معــايل رئيــس جامعــة أم القرى األســتاذ

التقنيــات الحديثــة يف معالجــة األســنان ،مؤكــدة

الدكتــور معــدي آل مذهــب وســعادة عميــدة كليــة

عــى ســعي الكليــة ملواكبــة مســتجدات طــب

طــب األســنان يف جامعــة أم القــرى الدكتــورة

األســنان محليــا ً وعامليــا ً بمــا يوائــم التوجهــات

مشــاعل القحطانــي.

الوطنيــة يف تطويــر برامــج وخدمــات الرعايــة

وقــد شــاركت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان

الصحيــة باململكــة.

برعايــة كريمــة مــن نائــب أمــر منطقــة مكــة

دولي ـا ً بعنــوان «الطــرق الحديثــة لرفــع الكفــاءة

يف فعاليــات املؤتمــر ممثلــة برئيــس مجلــس اإلدارة

وتضمــن املؤتمــر  4جلســات علميــة تناقــش 12

املكرمــة صاحــب الســمو امللكــي األمــر بــدر

والجــودة يف خدمــات طــب األســنان» بتاريــخ

ســعادة الدكتــور زيــاد الالحــم وســعادة الدكتــورة

محــورا ً يف تقنيــات طــب األســنان بمشــاركة نخبة

بــن ســلطان حفظــه اللــه أقامــت جامعــة أم

 18و 19مايــو 2022م يف قاعــة امللــك عبدالعزيــز

ســمرية عســيالن نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة

مــن املتحدثــن مــن داخــل اململكــة وخارجهــا،

القــرى ممثلــة بكليــة طــب األســنان مؤتمــرا ً

التاريخيــة بالعابديــة.

وســعادة الدكتــور زهــر نتــو أمــن مجلــس

إضافــة إىل ورش عمــل متخصصــة يف املهــارات

اإلدارة وســعادة األســتاذ الدكتــور خليــل العيــى

العمليــة وزراعــة األســنان.

وســعادة الدكتــور محمــد الحارثــي عضــوا مجلس

ويصاحــب املؤتمــر معرضــا ً علميــا ً يتضمــن مــا

اإلدارة ،وكان للجمعيــة ركــن خــاص يف املعــرض

يقــارب  70ملصقــا ً بحثيــا ً تناقــش القضايــا

املصاحــب للمؤتمــر تميــز باســتقبال العديــد مــن

املختلفــة يف طــب األســنان وخدماتــه ،عــاوة عــى

الشــخصيات الفاعلــة املشــاركة يف املؤتمــر.

أركان تعريفيــة بالجمعيــات املتخصصــة مثــل:

هــذا وقــد أكــد رئيــس جامعــة أم القــرى يف

جمعيــة «ابتســم» لخدمــات طــب األســنان التطوعيــة

كلمتــه االفتتاحيــة ارتبــاط املؤتمــر بالخطــة

والجمعيــة الخرييــة للرعايــة الصحيــة األوليــة

االســراتيجية للجامعــة لعــام  2027فيمــا يتعلــق

«درهــم وقايــة» وجمعيــة «بــادر» لألجهــزة الطبيــة.

بتعزيــز كفــاءة البحــث العلمــي والبحــوث البينية،

كمــا حظــي املؤتمــر عــى دعــم اســراتيجي مــن

مــن خــال رفــع مســتوى مســاهمة الطلبــة

وزارة الصحــة والهيئــة الســعودية للتخصصــات

وأعضــاء هيئــة التدريــس يف خدمــة املجتمــع

الصحيــة والتــي اعتمدتــه بعــدد  38ســاعة مــن

بأبحاثهــم العلميــة.

التعليــم الطبــي املســتمر
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مشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان في المؤتمر
السادس عشر للجمعية السعودية لتقويم األسنان

شــاركت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان يف
املؤتمــر الســنوي الســادس عــر للجمعيــة الســعودية
لتقويــم األســنان والــذي عقــد يف فنــدق كــراون بــازا
الريــاض يف الفــرة مــن  26-24فربايــر 2022م ،وقــد
مثــل الجمعيــة يف حفــل االفتتــاح ســعادة الدكتــور
زيــاد بــن حمــود الالحــم رئيــس مجلــس إدارة الجمعية

الرؤيــة املســتقبلية ململكتنــا الغاليــة.
ثــم مقطــع تعريفــي بالجمعيــة الســعودية
لتقويــم األســنان منــذ تأسيســها تحــت مظلــة
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة يف العــام
2006م وخــال العــرض تبــن أن الجمعيــة تســعى
الســتضافة مؤتمــر االتحــاد العاملــي لتقويــم

الســعودية لطــب األســنان.
وتميــز حفــل االفتتــاح بالرتجمــة الفوريــة املبــارشة
لفقراتــه بــن اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة وذلــك
للســادة الضيــوف األفاضــل ،حيــث اســتهل الحفــل
بآيــات بينــات مــن الذكــر الحكيــم ومــن ثــم عرضــت
إحــدى مقــوالت صاحــب الســمو امللكــي األمــر محمــد
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ويل العهــد وصاحــب

األســنان يف العــام 2030م يف ربــوع اململكــة العربيــة
الســعودية.
وجــاءت كلمــة ســعادة رئيــس الجمعيــة الســعودية
لتقويــم األســنان الدكتــور محمــد بــن مرشــد الحربــي
معــرة عــن الشــكر للهيئــة الســعودية للتخصصــات
الصحيــة لرعايتهــا للمؤتمــر وكذلــك لكافــة الجمعيــات
العلميــة املشــاركة ،وبــن مــن خاللهــا أن املؤتمــر
يف هــذا العــام يتميــز بالتعــاون بــن التخصصــات
املختلفــة يف طــب األســنان مــع تخصــص التقويــم.
ثــم كانــت الكلمــة لســعادة رئيــس االتحــاد العاملــي
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لتقويــم األســنان الربوفيســور نيكلــش فيــد والتــي
أثنــى مــن خاللهــا عــى تقــدم الجمعيــة الســعودية
لتقويــم األســنان بجهــود رئيســها وقــدم لــه درعــا ً
خاصــا ً تكريميــا ً مــن االتحــاد العاملــي لتقويــم
األســنان.
تــا ذلــك افتتــاح املعــرض املصاحــب والــذي تميــز
بتواجــد رشكات محليــة وعاملية لعــرض أدوات ومنتجات
خاصــة لتقويــم األســنان .وكان للجمعيــة الســعودية
لطــب األســنان ركنــا ً خاصــا ً مميــزا ً عرضــت فيــه
مجلــة «آفــاق طــب األســنان» ونــرات توعويــة حــول
الفــم واألســنان ،وقــد اســتضاف العديــد مــن ضيــوف
املؤتمــر األفاضــل.
هــذا وقــد رصح ســعادة الدكتــور محمــد بــن مرشــد
الحربــي رئيــس الجمعيــة الســعودية لتقويم األســنان
يف ختــام املؤتمــر :بــأن نجــاح املؤتمــر كان نتيجــة
جهــود الســادة الزمــاء أعضــاء مجلــس إدارة
الجمعيــة الســعودية لتقويــم األســنان منــذ وقــت
مبكــر الختيــار املحتــوى العلمــي املتميــز للمؤتمــر
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والــذي يصــب يف التطــور العالجــي لتقويــم األســنان،
كمــا حــرص مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية
لتقويــم األســنان عــى دراســة ومناقشــة اإلجــراءات
والتوصيــات ورفعهــا للجهــات الترشيعيــة يف ســبيل
تطويــر مهنــة تقويــم األســنان داخــل اململكــة
العربيــة الســعودية.
مــن جهــة ثانيــة رصح ســعادة الدكتــور فيصــل
بــن عبداإللــه الخيــال عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة
الســعودية لتقويــم األســنان ورئيــس وحــدة العالقــات
العامــة بالجمعيــة عــر مجلــة «آفــاق طــب األســنان»
قائــاً :إن املؤتمــر ناقــش أهــم مــا توصلــت إليــه
الدراســات الحديثــة يف مجــال تقويــم األســنان مــن
خــال نخبــة مــن املتحدثــن الدوليــن واملحليــن
تــم اســتقطابهم كمحارضيــن خــال أيــام املؤتمــر
الثالثــة ،ممــا يســاهم يف رفــع حركــة التقــدم العلمــي
واملهنــي لتخصــص تقويــم األســنان ،كمــا اعتمــدت
الجمعيــة الســعودية لتقويــم األســنان وضــع أهــداف
اســراتيجية ومنهجيــة تتمثــل يف االلتــزام بالتميــز
لتحقيــق تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة ورؤيــة اململكــة
2030م.
بدورهــا «آفــاق طــب األســنان» تشــكر الجمعيــة
الســعودية لتقويــم األســنان عــى حســن االســتقبال
والتنظيــم لهــذا املؤتمــر املتميــز ،متمنيــة للجمعيــة
(رئيســا ً وأعضــاء) دوام التقــدم واالزدهــار
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الجمعية السعودية لطب األسنان تحتفل باليوم
العالمي لصحة الفم واألسنان
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مــن كل عــام ،وذلــك بإقامــة معــرض كبــر يف بهــو
جامعــة امللــك ســعود بمشــاركة وزارة الصحــة وكليــة
طــب األســنان بالجامعــة وإدارة الجمعيــات العلميــة
ومستشــفى طــب األســنان الجامعــي وقســم األســنان

بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة خــال الفــرة مــن
 23-20مــارس 2022م.
وقــد افتتــح املعــرض ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات
العليــا والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور خالــد الحميــزي
يرافقــه ســعادة الدكتــور زيــاد الالحــم رئيــس مجلــس
إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان وســعادة األســتاذ
الدكتــور محمــد العبيــداء املــرف العــام عــى إدارة
الجمعيــات العلميــة بالجامعــة وســعادة الدكتــور أحمــد
املهــدي وكيــل كليــة طــب األســنان بالجامعةوســعادة
األســتاذ الدكتــور فهــد إبراهيــم الخضــري مدير مستشــفى
طــب األســنان الجامعــي ،وقــد اطلــع ســعادة وكيــل
الجامعــة وصحبــه الكــرام عــى كافــة أرجــاء املعــرض ومــا
يحتويــه مــن مطويــات ومنشــورات توعويــة واإلجــراءات
والتدابريالوقائيــة للحفــاظ عــى صحــة الفــم واألســنان.
هــذا وقــد شــاركت جميــع مــدن اململكــة بالفعاليــة
مــن خــال عــدد مــن املحــارضات التثقيفيــة والتوعويــة
واالستشــارات الطبيــة للحفــاظ عــى صحــة األســنان
والعنايــة بهــا والتشــجيع عــى التغذيــة الصحيــة والزيارة
الدوريــة لعيــادات طــب األســنان ممــا يســاهم يف تقليــل
نســبة انتشــار النخــر الســني داخــل املجتمــع
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تحــت رعايــة معــايل رئيــس جامعــة امللــك ســعود
األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن العمــر
احتفلــت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان باليــوم
العاملــي لصحــة الفــم واألســنان املصــادف  20مــارس
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انتخاب مجلس إدارة جديد للقسم السعودي
للمنظمة العالمية ألبحاث طب األسنان

 I.A.D.Rللدورة ()2024-2022
عـــى

هامـــش

عــن صــدور قــرار مجلــس أمنائهــا برئاســة وزير

املؤتمـــر

الســـعودي ملقدمـــة باقـــي

الســـعودي العاملـــي لطـــب

أقســـام املنظمـــة العامليـــة

رئيـــس املجلـــس الجديـــد

األســـنان  2022 SIDCعقـــد

ألبحـــاث طـــب األســـنان

الدكتـــور محمـــد بـــن حســـن

القســـم الســـعودي باملنظمـــة

 ..I.A.D.Rســـائال ً اللـــه عـــز

الحارثــي (رئيــس تحريــر املجلــة

العامليـــة ألبحـــاث طـــب

وجـــل التوفيـــق للمجلـــس

ســـابقاً) وعضـــو مجلـــس إدارة

األســـنان اجتماعـــه العمومـــي

املنتخ ــب وأن يتابع ــون املس ــرة

الجمعيـــة الســـعودية لطـــب

وتـــم خاللـــه انتخـــاب مجلـــس

املظفـــرة مـــن خـــال التعـــاون

األســـنان متمنيـــة لـــه دوام

جدي ــد م ــن الس ــيدات والس ــادة:

املثمـــر.

التوفيـــق والنجـــاح وملزيـــد مـــن

ســـعادة الدكتـــور محمـــد بـــن

وبدورنـــا فـــإن أرسة تحريـــر

العطـــاءات العلميـــة والفكريـــة

حســـن الحارثـــي رئيســـا ً

مجلـــة «آفـــاق طـــب األســـنان»

املتميـــزة

طاشـــكندي نائـــب للرئيـــس

للتخصصات الصحية

أعلنــت الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة،
تتوجـــه باملباركـــة لســـعادة

ســـعادة الدكتـــورة نـــدى

عاما للهيئة السعودية
الشمسان أمينً ا
ً

الصحــة فهــد بــن عبدالرحمــن الجالجــل ،بتعيــن
األســتاذ الدكتــور أوس بــن إبراهيــم الشمســان
أمينًــا عامً ــا للهيئــة الســعودية للتخصصــات
الصحيــة.
وأعــرب وزيــر الصحــة عــن شــكره وتقديــره
للدكتــور أيمــن عبــده ،عــى مــا قدمــه مــن جهود
وإنجــازات خــال فــرة توليــه األمانــة العامــة
للهيئــة منــذ عــام 2016م وحتــى 2022م ،متمنيًــا
التوفيــق والنجــاح لألمــن العــام الدكتــور أوس
الشمســان.
وكان الشمســان أســتاذ الصيدالنيــات وطــب
النانــو قــد شــغل مناصــب قياديــة عــدة قبــل
توليــه لألمانــة العامــة للهيئــة ،إذ كان عميــد

ســـعادة الدكتـــورة ماريـــا

كليــة الصيدلــة يف جامعــة امللــك ســعود ،وعضــو

إبراهيـــم مستشـــار

مجلــس أمنــاء الهيئــة الســعودية للتخصصــات

ســـعادة الدكتـــور فـــرج

الصحيــة ،ورئيــس فريــق مســتقبل الصحــة يف

العتيبـــي ســـكرتري املجلـــس

مجموعــة تواصــل املجتمــع العرشيــن يف مجموعة

أروى

العرشيــن  ،2020وعميــد معهــد امللــك عبداللــه

ســـعادة

الدكتـــورة

دغريـــري أمـــن املـــال.

www.sds.org.sa

أنشطة وفعاليات

لتقنيــة النانــو ،ومديــر مركــز التميــز يف طــب

النانــو بمدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنية،
وعضــو املجلــس االستشــاري يف الهيئــة الســعودية
للمواصفــات واملقاييــس والجــودة.
«آفــاق طــب األســنان» تقــدم أحــر التهانــي لســعادة
األســتاذ الدكتــور أوس بــن إبراهيــم الشمســان متمنية
لــه التوفيــق يف مهامــه الجديــدة ليكــون خــر خلــف
لخــر ســلف بــإذن اللــه

هـــذا وقـــد وجـــه ســـعادة
الدكتـــور محمـــد الحارثـــي
الشـــكر الجزيـــل ملجلـــس اإلدارة
الســـابق بقيـــادة ســـعادة
الدكت ــورة املتمي ــزة ديم ــة بن ــت
عـــي الشـــمري مـــع أعضـــاء
املجلـــس املنتهيـــة دورتـــه
نظـــر جهودهـــم وإنجازاتهـــم
والتـــي رفعـــت القســـم
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تغريدات في طب األسنان

 -فنية أسنان -

 #إذا واجهتك صعوبة يف نطق بعض األحرف عند تركيب تقويم اإلنفزالني أوالتقويم

 #البنج املوضعي يف #األسنان 

املخفي فاطمنئ!ستختفي هذه املشكلة بنفسها بعد مرور أسبوع أو أكثر.

لم يثبت أنه يتعارض مع لقاح كورونا حتى اآلن.

أ.د .إيمان القفيدي

لم يثبت أنه يتعارض مع لقاح كورونا حتى اآلن .
لم يثبت انه يتعارض مع لقاح كورونا حتى اآلن .
أي يش غري هذا الــكالم هو كالم عاري من الصحة وغري مســتند ألبحاث
وإشاعات واهية.

 #من واقع تجربة:كلما زادت خربتك ،كلما استوعبت أن مهما بلغت مهارة

أ.د .عماد الشويمي

www.sds.org.sa

إعداد  /هند عبد الله الدوسري

تغريدات في طب األسنان

الطبيب ،تظل هناك عوامل أخرى تشكل مصري العالج وجودته ..
لذلك ليس من العدل أن تحكم عىل طبيب من حالة عابرة ..
د .عبدالمجيد آل شجاع

 #املســواك يخفف مفعول البكترييا بشكل جيد خالل ساعات الصوم ،تذكر
قص شعريات املسواك كل  ٢٤ساعة لتجديد املادة الفعالة.
د .هيفاء الراشد

#الخيوط_الجراحي ة Surgical sutures
هدفها تقريب األنســجة وإغالق الجروح .لكي يحدث االلتئام وتســاعد يف
إيقاف النزيف ،منها ما يتم إزالته ومنها ما يذوب خالل أســبوعني ..ويتم
اختيارها تبعا ً للعمليــة وموقعها وقرار الجراح .وأصبح هناك طرق حديثة

 #العــادات الجيّدة تبدأ يف وقت مبكر ،قد يكــون ذلك صعبًا يف بعض األحيان ،ولكن
حافظ عىل تذكري طفلك بأهميّة تنظيف أسنانه.
د .عمار رشدي عبدالفتاح

إلغالق الجروح..
د .ناصر العسيري

 #سلسلة تغريدات مما تع ّلمت:
 #ألطباء األسنان :حتى يف مريض القلب يجب أن تعطيه مس ّ
كنات لأللم بعد
عمليات األسنان والتهاباتها ألن رضر األلم مع ارتفاع الضغط الشديد أخطر
عىل قلب املريض من األعراض الجانبية املحتملة للمســ ّ
كنات املتوســطة/
القوية..
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أ.د.خالد النمر

 الطبيب كلما ارتفع بالعلم ،تعمق يف الجسم. اختالف األطباء ،اتفاق عىل املصلحة. أن يصرب املريض عىل مرضه ،خري له من الدخول عىل طبيب غري مؤهل.لو كان عندي عرشة أقالم ،لطلبت العلم بتسعة ،وقدّمت النصائح بواحد.
د .فواز المغامس
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من صحافتنا المحلية
يســرنا فــي مجلــة (آفــاق طــب

مجلة (آفاق طب األسنان)

بعضا من المقاالت
ً
المحلية الرائدة

العدد األول  -مارس  1997م

األســنان) أن نقتبس من الصحف
أو الصــور الهادفــة والتــي تصــب

بقلم الدكتور  /صالح الشمراني

في بوتقة رؤيتنا وتحقيق أهدافنا
لرفــع الســوية الثقافيــة والعلمية
والتوعوية لقرائنا الكرام.
فــي هــذا العــدد نقتبــس مــن
صحيفــة الجزيــرة الغــراء مقــال
للكاتــب األســتاذ فهــد بــن جليــد

www.sds.org.sa

من ذاكرة المجلة

ومن صحيفة الرياض الغراء رسم
كاريكاتيــري معبــر للفنان /ســليمان
المسيهيج فكل الشكر لهما.

حبر الشاشة
فهد بن جليد

صحيفة الرياض العدد  19589تاريخ  10فبراير 2022م

خطر الجوال في غرفة النوم

ُّ
للتلصص والتصنُّت
األمر ال عالقة له باخرتاق التكنولوجيــا
والتصويــر اآليل حتى والهاتف مغلق ،وغــر ذلك من أوهام
وقصص التجســس ،يف ســبتمرب عــام 2012م عرفنا أول
حالة طالق يف الســعودية نتيجة انشــغال الزوجة ا ُملستمر
(بالواتس أب) عىل حســاب تلبية حاجات زوجها وأرستها،
كل طرف يف ذلك النزاع كان يُحاول لوم الطرف اآلخر وتحميله
املســؤولية ،الزوجات يرين أ َّن أصل ا ُملشــكلة بدأ من األزواج
أوالً ،بانشــغالهم طوال الوقت بتقليــب هواتفهم يف املنزل -
برسية أحياناً -وبإجراء حوارات ومناقشــات وتبادل النكات
واملزاح مع األصدقاء والقروبات ،بينما ي ِّ
ُكشون ويُعبِّســون
عندما ينظــرون إىل أطفالهم وزوجاتهم يف تناقض رسيع بني
الحالتــن ،عىل طريقة من يرصخ يف وجــه أطفاله وزوجته
ليُطالبهم بالصمت والهدوء (أوف أزعجتوني وشتتوا أفكاري)
ُ
لي ِّكــز يف كتابة مقال أو بحث عن أهميــة اإلصغاء يف املنزل
وكيفية احتواء األطفال ومنحهم ما يحتاجون من الحنان.
مختلف الثقافات املجتمعية العاملية ســجَّ لت حوادث طالق
مُشابهة ،وكأ َّن األزواج هم األزواج يف كل ثقافة وكل مجتمع،
لم أطلع حتى اآلن عىل أي دراسة سعودية تتحدث عن معدالت
انشغال األزواج عن بعضهم البعض بسبب التقنية ،خصوصا ً
قبل النوم ،هذا الوقت الحرج الذي يســجّ ل انكسارا ً نفسيا ً
وعاطفيا ً بسبب عرشات الربامج واملنصات اإللكرتونية التي
تتســ َّلل غرف نومنا لترسقنا عن بعضنا البعض ،أو ينشغل
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بها أحد األزواج عن اآلخر حتى يغفو وينام عىل الجوال ،ليُعاود
االســتيقاظ برسعة ولهفة ليتصفح هاتفــه بحثا ً عن الجديد
وحتى ال يفوته يشء يف العالم مــن حوله ،بينما فاته كل يشء
يف بيته حيث الصمت يلف املكان عادة ،أهم مشــاكلك العائلية
واألرسية تنتهــي بمج َّرد إبعادك لهاتفك عــن مكان نومك ،ال
يشء أهم من عائلتك ونفســك ،هذه أجمــل نصيحة يمكن أن
تعيد الدفء والتفاهم للبيوت ،الدراســات الغربية يف هذا الشأن
محزنة ُملعدالت الطالق واالنفصال ونسبة االنشغال عىل فراش
النوم بسبب تصفح الهاتف واملواقع دون أهمية أو حاجة تُذكر،
حتما ً الوضع ســيكون (كارثياً) لو قمنا بدراســات محلية أو
عربية مُشابهة ،السبب هو ارتفاع معدالت (التشتت الزوجي يف
ّ
تصفح الهواتف الذكية لحاجة ودون
غرف النوم) بسبب إدمان
حاجة.
َّ
يتجسس  4من بني
يف بريطانيا -بحســب جامعة جنوب ويلز-
كل  10أزواج عىل هواتف رشكائهم مرة يف األســبوع عىل األقل،
ّ
التطفل قاد  45يف املائة من األزواج إلنهاء عالقتهم الزوجية
هذا
واالنفصال بســبب محتوى هاتف الرشيك ،السؤال :هل توافق
عىل الســماح لزوجتك أو زوجكِ بتصفح هاتفك الذي تنشــغل
به عنه طوال الوقــت؟ بعض محتوى هواتفنا ليس بالرضورة
أن يمثِّلنا حقاً ،لذا تأكد أ َّن ما ننشــغل به عن أرسنا وأزواجنا ال
يستحق أيضاً ،انظر لهاتفك قبل أن تع ِّلق وتحكم
صحيفة الجزيرة العدد  16994تاريخ  9أبريل 2019
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حتى نلتقي

شكر للمجلس السابق وتهنئة للمجلس الحالي
منذ أكثر من أربعني عام والجمعية السعودية لطب األسنان تقوم بدورها
يف خدمة مهنة طب األســنان  .هذه الجمعية التي أنشئت يف رحاب جامعة
امللك سعود  ،وبدأت بعدد من األعضاء اليزيدون عن خمسني عضواً.
املتابع لهذه الجمعية خالل هذه الفرتة والتي اســتمرت أكثر من أربعني
عاما ً يف تقديم خدماتها ملهنة طب األســنان  ،يالحظ التطور يف أنشــطة
الجمعية والذي امتد ليخدم جميع املنتســبني لطب األســنان عىل إمتداد
الدكتور /صالح الشمراني

وطننا الغايل ،فال يكاد يمر أســبوع إال ونجد نشاطا ً علميا ً هنا أو هناك ،أو

جامعة رياض العلم

مؤتمرا ً علميا ً يقام يف منطقة مــن مناطق بالدنا الغالية ،وقد امتدت هذه
االنشطه العلمية اىل خارج اململكة أيضاً .وصاحب ذلك زيادة يف عدد أعضاء

حت

ى

الجمعية حيث أصبح عدد املنتسبني للجمعية االن والحمد لله حوايل ٩٠٠٠

نلت

ق

منتسب للجمعية.

ي

إن التميز الذي حققته الجمعية الســعودية لطب األســنان يف خدماتها
العلمية ملنســوبيها كان ســببا ً لحصولها عىل املركز األول عىل مستوى
الجمعيات العلمية التي تحتضنها جامعة امللك ســعود خالل الســنوات
األخرية  ،وهذا لم يكن يتحقق لوال الجهــود التي بذلتها وتبذلها مجالس
إدارات الجمعيــة الذين تعاقبوا عىل إدارتها منذ إنشــائها وحتى اليوم ،
كان آخر هذه املجالس برئاســة األخ األستاذ الدكتور خليل العيىس حيث
بذل املجلس جهودا ً جبارة يف اســتمرار األنشــطة العلمية عىل الرغم من
التحديات التي عشــناها خالل مرحلة كورونا .تحية إجالل وتقدير وشكر
لرئيس الجمعية وألعضاء مجلس اإلدارة يف الدورة املنتهية.
واليوم يف الجمعية السعودية لطب األسنان نستقبل إدارة جديدة برئاسة
األخ الدكتــور زياد الالحــم واآلخوة واآلخوات أعضــاء مجلس اإلدارة يف
الدورة الحالية  ،فال نملك نحن األعضاء إال الدعاء لهم بالتوفيق والنجاح،
واالستمرار يف التميز لهذه الجمعية للمساهمة يف تطوير مهنة طب األسنان

فقه طب األسنان
الدكتور /عبدالرحمن بن حمود الخضيري
دكتوراه يف األحكام الفقهية املتعلقة بطب الفم واألسنان

أواصـل يف هـذه املقالـة مـا ابتدأتـه يف األعـداد السـابقة مـن
توضيـح بعـض األحـكام الرشعيـة املتعلقـة بطـب الفـم
واألسـنان ،ويف هـذه املقالـة أبني حكم بعـض املسـائل املتعلقة
باالسـتعاضة السـنية الثابتـة واملتحركـة.
يهـدف تعويـض األسـنان إىل الحصـول على أسـنان صناعيـة
تقـوم بوظيفـة األسـنان الحقيقـة وتشـبهها يف الشـكل؛ وذلك
عـن طريـق تعويـض األجـزاء املفقـود أو التالفة من األسـنان
ببدائـل أخـرى صناعية.
حكم برد األسنان ألجل وضع التركيبات الثابتة أو المتحركة:
تعويضـات األسـنان يحتاج تثبيتها غالبا ً إىل برد للسـن نفسـه،
أو بـرد لبعض األسـنان املجاورة للسـن املفقود املـراد تعويضه؛
فمـا حكم برد األسـنان لهـذا الغرض؟
أوالً :األصـل أنـه ال يجـوز بـرد األسـنان وورشهـا وتفليجهـا؛
ملـا ورد مـن أحاديـث رصيحـة يف النهـي عـن ذلـك وأنهـا مـن
كبائـر الذنـوب؛ ومـن ذلـك مـا جـاء عـن ابـن مسـعود 
ص ِ
وشـم ِ
ُستَ ِ
َاشـم ِ
قـالَ :لعَ ـ َن ال َّلـ ُه ا ْلو ِ
َات ،وَالن َّ ِام َ
َات وَا ْلم ْ
ـات
َات َخ ْل َ
ـن ا ْلم َُغ ِّي ِ
ـات ،وَا ْل ُمتَ َف ِّلجَ ِ
ِّص ِ
ـات ِل ْلح ْ
وَا ْل ُمتَنَم َ
ـق ال َّله[رواه
ُس ِ
البخـاري( )4886ومسـلم ( .])2125وعنـه أيضا ً قالَ :سـمِ عْ ُت
َاص َل ِ
ص ِ
َرسُ ـو َل ال َّل ِ
َاش ِة وَا ْلو ِ
ـه ﷺ نَهَ ـى عَ ـ ْن الن َّ ِام َ
ـة
ـة وَا ْلـو ِ َ
وَا ْلو ِ
َاشـم َِة إ ِ َّل ِمـ ْن دَا ٍء[رواه أحمد وأبوداود والنسـائي وصححه
األلبانـي] .وملـا يف بـرد األسـنان مـن تغيير لخلـق اللـه ،وغش
وخـداع ،ورضر باألسـنان.
ثانيـاً :يسـتثنى مـن هـذا األصـل بـرد األسـنان مـن أجـل
العلاج ،ويدل لهـذا االسـتثناء قولـه ﷺ( :إ ِ َّل ِمـ ْن دَا ٍء) ،وقوله:
(ا ْل ُمتَ َف ِّلجَ ِ
ـات ِل ْلح ْ
ـن) ممـا يـدل على أن املحـرم هـو املفعول
ُس ِ
لطلـب الحسـن ،أما لـو احتـاج إليه اإلنسـان لعلاج أو عيب يف
السـن ونحـوه فالبـأس؛ وقد نـص عىل جـواز ذلـك جماعة من
ا لعلما ء .
وبنـاء على مـا سـبق ،فـإن بـرد األسـنان مـن أجـل
معالجـة األسـنان التعويضيـة جائـز ،ويكون

ذلـك حسـب الحاجـة الطبيـة بلا زيـادة قـد تلحـق الضرر
باملريـض أو بأسـنانه.
حكم استخدام الذهب في االستعاضة السنية:
األصـل أنه يحـرم على الرجـال التحلي بالذهـب واسـتعماله؛
ـي ﷺ أ َ َخذَ
ملـا جـاء عن علي بـن أبـي طالـب  قـال :إ ِ َّن الن َّ ِب َّ
حَ ِريـرا ً َفجَ عَ َلـ ُه ِف يَمِ ين ِ
ِـه ،وَأ َ َخـذَ ذَ َهبـا ً َفجَ عَ َلـ ُه ِف ِشـمَال ِِه ،ثُـ َّم
لى ذُ ُك ِ ُ
ْـن حَ ـ َرا ٌم عَ َ
ِـي) ،وعـن أبـي موىس
َقـا َل( :إ ِ َّن َهذَي ِ
ـور أ َّمت ٍ
األشـعري :أ َ َّن َرسُ ـو ُل ال َّل ِ
ـه ﷺ َقـا َل( :حُـ ِّر َم ِلب ُ
ير
َـاس ا ْلحَ ِر ِ
ـب عَ َ
ـور أ ُ َّمتِـي وَأُحِ ـ َّل ِإلنَاث ِِهـمْ) ،وعـن البراء بـن
لى ذُ ُك ِ
وَالذَّ َه ِ
عـازب  :أن النبـي ﷺ نَهَ ُ
اهـم عَ ـ ْن َخوَاتِيـم أ َ ْو عَ ـ ْن تَ َختُّـ ٍم
ِبالذَّ َهـب ،وأجمـع العلمـاء على حرمـة الذهـب للرجال.
لكن لو دعت حاجة إىل استعمال الرجال للذهب يف األسنان؛ فإن
الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز اســتعمال الذهب يف األسنان
للحاجة.
وعنـد النظـر يف خالئـط الذهـب املسـتخدمة يف تعويضـات
األسـنان اليـوم ،وإىل غريها مـن البدائل؛ نجـد أن البدائل األخرى
ليسـت بجـودة خالئـط الذهـب ،خاصة فيمـا يتعلـق بالقابلية
الحيويـة ،أي ربمـا يكـون لهـا آثـار جانبيـة قد تحـدث بعض
األذى ألنسـجة الجسـم ،كالحساسـية واآلثـار السـميَّة ،كما أن
قدرتهـا على االنسـياب لألماكـن الدقيقـة أثناء الصـب أضعف
مـن خالئـط الذهـب ،وذلك قـد يؤثر عىل دقـة انطبـاق التلبيس
أو الجسر عىل السـن.
ولهـذا فـإن الخالئط مـن غري الذهـب ال تقوم مقـام الذهب من
كل وجـه ،وال زالـت هنـاك حاجـة التخـاذ التعويضات السـنية
مـن خالئط الذهـب والتي قد تصل نسـبة الذهب فيهـا إىل ،%86
وال يظهـر ما يمنع مـن جواز اسـتعمالها مع الحاجـة إليها ،ال
سـيما وأن الذهب يسـتعمل يف الغالب لهيـكل التلبيس أو الجرس
ثم يغطـى بالسيراميك وال يظهر الذهـب للعيان ،فاسـتخدامه
ليـس مـن أجـل التزيـن بـه ،وإنمـا من أجـل العلاج ،كمـا أن
كميـة الذهـب يف بنية الجسر أو التلبيس
كليا ً تبلـغ  %50أو أقـل ،والحكم لألكثر
دون األقـل -واللـه أعلم-
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فقه طب األسنان

والعاملني فيها باململكة العربية السعودية .
وفقكم الله وسدد خطاكم
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كلمة التحرير
فالسعادة ليســت سلعة تباع وترشى ،يشــريها األغنياء ويحرم منها الفقراء فقد

الدكتـور /قيصـــر كبـاش
مدير التحرير

المدير الطبي لعيادات البوتيه لطب األسنان والجلدية والتجميل

نجدها يف بيت فقري لكنه راض ٍ!!
أما مفهوم الرضا فمبسط حسب هرمية ماسلو واملقصود به إشباع الحاجات البرشية
بادئا ً بالحاجات والرغبات الفيزيولوجية األساســية الدنيا وصوال ً إىل الحاجات العليا
املتمثلــة يف تحقيق الذات ،ويصف علماء النفس التفاؤل والتشــاؤم بأنهما الخلفية

السعادة والرضا

األساسية التي تحيط برضا اإلنســان عن حياته ،فعندما تلبى حاجات الفرد يشعر
بالتفاؤل وبقدرته عىل تحقيق أهدافه وهذا ما يجعله راضيا ً عن حياته ،أما إذا فشل

سألني أحد األصدقاء وقد التقيته بعد طول فراق  -حال بيننا السفر -وكان
سؤاله مفاجأة يل :هل َ
أنت سعي ٌد يف حياتك؟
استوقفني الســؤال كثريا ً ونحن نعيش يف دوامة الحياة :نسعى ..نعمل،

وللعوامل املحيطة باإلنســان دور كبري يف تفاؤله أو تشاؤمه فعىل سبيل املثال :وجود

نسافر ..ننتظر يومنا لنغادر ..حامدين شاكرين رب العاملني.
أجبته بأن السؤال األفضل أن يكون :هل َ
أنت راض ٍعن حيات َك؟
ألن مفهوم السعادة متشعّ ب وشائك ،فهي قوة داخلية أو مدد إلهي يشيع يف
النفس البرشية السكينة والطمأنينة وتضفي عىل اإلنسان الراحة واألمان إىل
جانب القناعة والرضا.
ولقد ع َّرف أرســطو (الفيلســوف اإلغريقي) الســعادة بأنها هبة من
َّ
وقســمها إىل خمســة أبعاد :الصحة البدنية – الحصول عىل الثروة
الله

واســتثمارها – تحقيق األهداف – ســامة العقل والعقيدة – السمعة
الحسنة بني الناس.
ويقول اإلمام ابن القيم :عنوان سعادة العبد (إذا أنعم عليه شكر ..وإذا ابتيل
صرب ..وإذا أذنب استغفر).
وبالتايل فإن الســعادة مفهوم نسبي يختلف من شخص آلخر ومن مجتمع
آلخر ،فالبعض يرى الســعادة يف املال واألبناء أو الصحة والعمل أو الدراسة
واملكانة االجتماعية أو أو ...لكننا قد نجد أشخاصا ً يملكون كل ما سبق وهم
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يف إشباع رغباته وحاجاته األساسية فسيشــعر حتميا ً بالتشاؤم وبأنه ال يستطيع
تحقيق أهدافه ،مما يجعله شقيا ً يائسا ً من حياته.
زوج أو زوجة متســلطة حادة الطبع يف البيت ،أو وجود مدير شــديد قاس ٍيف العمل
سيؤدي لضغوط نفسية يف حياة املحيطني بهم مما يشعرهم بالتشاؤم.
فنجد شخصا ً يبتسم يف وجوه من حوله لكن قلبه ينفطر حزنا ً فال يعلم ما يف القلوب
إال عالّم الغيوب ..وينطبق عليه قول الشاعر:
أن َرقيص بَينك ْم َ
حسبوا ّ
ط َربٌ
ال تَ َ

فالطريُ ي ُ
َرق ُ
ص مَ ذْبوحا ً ِم َن األ َل ِم

والحياة التي نعيشــها ليست عىل حال واحدة فتمر علينا أيام فرح ومرح وأيام حزن
وألم وكما يقال :يوم حلو ويوم مر.

وبتجارب الحياة فإن السعادة والشقاء صناعة داخلية ذاتية وليست حظا ً مفروضا ً
عىل اإلنسان ،فيستطيع املرء أن يتخلص من شقاء نفسه والعيش برضا وسعادة إذا

قــام ببعض التغيريات يف حياته كالبعد التام عمــا يعكر صفوه إىل جانب قدرته عىل
التغايض والتجاهل لكل املثريات السلبية ومسببات التعاسة والتقرب إىل الله سبحانه
وتعاىل وشكره عىل النعم التي وهبها له..
ولنتذكر دائما ً وبالشكر تدوم النعم

غري سعداء!!!
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من جامعة جازان:

مبتعثة سعودية
تترشح لمنصب
رئيسة األطباء

المقيمين بجامعة
هارفارد

من جامعة الملك عبد العزيز:

الدكتورة ريم

األنصاري تسجل

براءة اختراع جهاز

لعالج انقطاع التنفس

د .أمل باجنيد

38

د.ريم األنصاري

ُرشــحت مبتعثــة جامعــة جــازان الدكتــورة

طــرق تدريــس طــب الفــم يف الواليــات املتحدة

أمــل منصــور باجنيــد ملنصــب رئيســة األطباء

األمريكيــة عــام  ،٢٠٢٠وتــم قبولــه للنــر يف

املقيمــن يف جامعــة هارفــارد األمريكيــة يف

مجلــة تعليــم طــب األســنان الصــادرة عــن

منجــز يضــاف ملنجــزات مبتعثــي الجامعــة.

املنظمــة األمريكيــة لتعليــم طــب األســنان.

وتقــي خريجــة كليــة طــب األســنان

وعــن فــرة تدريبهــا الحاليــة؛ أوضحــت

بجامعــة جــازان الدكتــورة أمــل باجنيــد

باجنيــد أن الطبيــب املتــدرب يف هــذا الربنامــج

فــرة التدريــب بجامعــة هارفــارد بعــد أن

يقــي  6أشــهر يف عيــادة أورام الفــم بمركــز

أنهــت برنامــج الزمالــة املتزامــن مــع درجــة

«دانــا فاربــر» لعــاج األورام؛ وهــو مــا

الدكتــوراه يف جامعــة هارفــارد يف مجــال أورام

ســيضيف لخربتهــا العلميــة الكثــر يف مجــال

الفــم.

أورام الفــم ،مبينــة أن مــروع الدكتــوراه

وأشــارت الدكتــورة باجنيــد إىل أنهــا حصلــت

الــذي تعمــل عليــه يتنــاول تأثــر الدهــون

عــى منحــة ماليــة مــن األكاديميــة األمريكية

الثالثيــة غــر املشــبعة عــى االلتهــاب يف

لطــب الفــم للعمــل عــى إنجــاز بحــث يف

األمــراض األيضيــة.
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ســجلت األســتاذ املشــارك و االستشــارية

يســتخدم لعــاج انقطــاع التنفــس أثنــاء

بقســم تقويــم األســنان بكليــة طــب األســنان

النــوم و الشــخري.

يف جامعــة امللــك عبــد العزيــز الدكتــورة

وأفــادت الدكتــورة األنصــاري أن الجهــاز

ريــم بنــت أحمــد األنصــاري بــراءة اخــراع

يثبــت الفــك الســفيل يف مــكان متقــدم عــن

لــدى مكتــب االخرتاعــات األمريكــي لجهــاز

مكانــه الطبيعــي لســحب عضــات الحلــق
واللســان امللتصقــة بالفــك الســفيل وبالتــايل
يتوســع مجــرى الهــواء.
وأوضحــت الدكتــورة األنصــاري أن الفكــرة
الجديــدة يف هــذه الــراءة هــي الطريقــة
التــي يســحب بهــا الفــك الســفيل باســتخدام
تصميــم جديــد حــاول مــن خاللهــا فريــق
العمــل حــل مشــاكل التصميمــات القديمــة
املســتخدمة يف أجهــزة التنفــس الفمويــة
الليليــة.
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ضيف العدد
مجلة آفاق طب األسنان تستضيف عميد الدراسات العليا الطبية
في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

البروفيسور /سليمان بن عمران العمران
تتشرف مجلة “آفاق طب األسنان” أن تستضيف شخصية علمية واعتبارية

www.sds.org.sa

ضيف العدد

فاعلة في المجتمع ســعادة البروفيســور /ســليمان بن عمران العمران عميد
ً
ســابقا ونائب األميــن العام
كليــة طب األســنان فــي جامعة الملك ســعود
ً
ســابقا ومؤســس نــادي تقويــم
للهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة

األســنان فــي المملكــة العربية الســعودية ،وعميد الدراســات العليا الطبية
في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية -دبي -اإلمارات العربية
ً
حاليا كضيف شرف في المجلة حيث كان لنا الحوار التالي:
المتحدة

نرحــب بكــم أجمــل ترحيــب ونــود التعريــف
بشــخصكم الكريــم لقــراء مجلــة “آفــاق طــب
األســنان”.
 الدكتــور ســليمان بــن عمــران العمــرانالتحقــت بجامعــة امللــك ســعود كليــة طــب
األســنان وتخرجــت منهــا يف العــام 1984م ،ثــم
التحقــت بالدراســات العليــا يف النرويــج وحصلــت
عــى شــهادتي االختصــاص واملاجســتري يف تقويــم
األســنان يف العــام 1988م ،ثــم انتقلــت إىل بريطانيا
وحصلــت مــن جامعــة شــيفلد عــى الدكتــوراه يف
تقويــم األســنان يف العــام 1993م ،عــدت بعدهــا
إىل وطنــي اململكــة العربيــة الســعودية كعضــو يف
هيئــة التدريــس يف كليــة طــب األســنان بجامعــة
امللــك ســعود وتدرجــت فيهــا كأســتاذ مســاعد
ثــم أســتاذ ورئيــس قســم تقويــم األســنان ومــن
ثــم عميــدا ً لكليــة طــب األســنان وحالي ـا ً عميــد
الدراســات العليــا الطبيــة يف جامعــة محمــد بــن
راشــد للطــب والعلــوم الصحيــة يف دبــي.
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كعميــد ســابق لكليــة طــب األســنان يف جامعــة
امللــك ســعود ،مــا هــي تطلعاتكــم املســتقبلية
حــول مهنــة طــب األســنان عــى الصعيــد املحيل؟
 جميعنــا نعــرف أن أعــداد كليــات طــب األســنانقــد ازدادت بشــكل كبــر يف العرش ســنوات األخرية
وأصبــح هنــاك  27كليــة لطــب األســنان متوزعــة
يف كافــة أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــا
بــن القطاعــن العــام والخــاص ،وقــد أدى ذلــك
لزيــادة يف أعــداد الخريجــن بشــكل متزايــد..
والحقيقــة أن الدوائــر الحكوميــة ال تســتوعب
هــذا الكــم الهائــل مــن الخريجــن ،لذلــك فمــا أراه
وقــد بــدأت ظواهــره تتضــح هــو دخــول طبيــب
األســنان الســعودي إىل القطــاع الخــاص ،وهــا
نحــن نــرى اآلن عــدد مــن أطبــاء األســنان حديثي
التخــرج والبعــض أنهــى الدراســات العليــا بــدأوا
يلتحقــون بالقطــاع الخــاص ويثبتــون فعاليتهــم
ووجودهــم وبشــكل متميــز وللــه الحمــد،
خصوص ـا ً أن القطــاع الخــاص هــو قطــاع مهــم

سعادة الربوفيسور /سليمان العمران يتسلم مجلة آفاق طب األسنان
من رئيس الجمعية د .زياد الالحم ومدير التحرير د .قيرص كباش
وحيــوي واقتصــادي ولــه مــردود إيجابــي عــى
اقتصاديــات البلــد بشــكل عــام ،وقــد بدأنــا نــرى
مالمحــه وأتوقــع خــال العــر ســنوات القادمــة
ســنالحظ شــبه اكتفــاء وقــد يصــل لالكتفــاء
التــام مــن أطبــاء األســنان الســعوديني يف القطــاع
الخــاص.
يعانــي خريجــو كليات طــب األســنان يف اململكة
مــن مشــكلة البحــث عــن فــرص وظيفيــة أو
املتابعــة العلميــة ،بمــاذا تنصحونهــم؟ وكيــف
يمكــن التغلــب عــى تلــك املشــكالت؟
 بــا شــك أنــه بســبب زيــادة أعــداد الكليــاتوالخريجــن ســيصعب عــى الدولــة إيجــاد الفرص
الوظيفيــة للجميــع ،يف حــن هنــاك فــرص متاحة
وكثــرة يف القطــاع الخــاص وهــو كمــا ذكرنــا

قطــاع مجــدي واقتصــادي ولــه مــردود مــايل
جيــد ألطبــاء األســنان ،ولكــن ثقافــة االســتقرار
وتحقيــق األمــن الوظيفــي مــا زالــت مســيطرة
عــى الكثــر مــن أطبــاء األســنان يف اململكــة.
لذلــك فإننــي أعتقــد بــأن عــى أطبــاء األســنان
أن يتحلــون بالجــرأة لدخــول القطــاع الخــاص
وبالطبــع ســرافق ذلــك بعــض التحديــات ولكــن
الدولــة تدعــم وجــود أطبــاء األســنان يف القطــاع
الخــاص وقــد وضعــت القوانــن الالزمــة لتحــد
مــن عــدم تجــاوب البعــض يف القطــاع الخــاص
مــع الرتحيــب بعمــل الطبيــب الســعودي يف
هــذا القطــاع ،ومــا أراه اليــوم هــو أن عــى
أطبــاء األســنان الجــدد تحمــل بعــض التحديــات
والصعوبــات املالزمــة لبدايــة الدخــول يف القطــاع
الخــاص وعليهــم إثبــات وجودهــم وســيكون
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عملتــم يف الهيئــة الســعودية للتخصصــات
الصحيــة ،كيــف تقيمــون دور الهيئــة يف تطويــر
العمــل الصحــي داخــل اململكــة؟
 عملــت يف الهيئــة الســعودية للتخصصــاتالصحيــة كنائــب لألمــن العــام ملــدة  12ســنة،
ويتلخــص دور الهيئــة يف محوريــن أساســيني:
املحــور األول :تنظيــم الدراســات العليــا فيمــا
يخــص البــورد الســعودي وهــي برامــج
تخصصيــة ســواء عــى مســتوى كليــات الطــب
وطــب األســنان والصيدلــة أو العلــوم الطبيــة
التطبيقيــة والتمريــض ،وهنــاك عــدد كبــر
مــن الربامــج اســتطاعت الهيئــة طرحهــا مــن
خــال اعتمــاد املناهــج التدريبيــة أو اعتمــاد
املراكــز التدريبيــة وهــذا جــزء مهــم لتطويــر
القــوى العاملــة الســعودية يف برامــج تخصصيــة
وتحويلهــم مــن أطبــاء أو ممارســن صحيــن
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املجتمــع وتأهيــل الكــوادر الصحيــة بشــكل جيــد
لتغطيــة كافــة التخصصــات الصحيــة املطلوبــة
عــى مســتوى اململكــة العربيــة الســعودية.

عامــن إىل ممارســن متخصصــن يف إحــدى
تخصصــات الطــب العامــة أو الفرعيــة ،والحمــد
للــه فقــد وصــل عــدد امللتحقــن بالربامــج إىل مــا
يفــوق  15.000متــدرب عــى مســتوى اململكــة
وذلــك إىل اليــوم الــذي توقفــت فيــه عــن العمــل
يف الهيئــة.
املحــور الثانــي :هــو التصنيــف املهنــي الــذي
يتمحــور حــول التأكــد مــن كفــاءة املمــارس
الصحــي للعمــل يف القطــاع الصحي داخــل اململكة،
حيــث تقــوم الهيئــة بدراســة املؤهــات التعليميــة
لــكل ممــارس صحــي والتأكــد مــن صحتهــا
وســامتها ودقتهــا ،ومــن ثــم تقييــم املمارســن
الصحيــن لألعمــال التــي ســوف يقومــون بهــا
والتأكــد مــن قدرتهــم عــى القيــام بتلــك األعمــال
مــن خــال اللجــان االستشــارية أو االختبــارات
النظريــة والعمليــة ،وهــي بذلــك تحمــي املجتمــع
مــن الدخــاء عــى العمــل يف القطــاع الصحــي
ســواء كانــت شــهاداتهم غــر صحيحــة أو كانــت
قدراتهــم املهنيــة ومهاراتهــم قــارصة ،فهــؤالء
يمنعــون مــن العمــل يف القطــاع الصحــي حفاظـا ً
عــى صحــة املجتمــع وأبنــاءه مــن املمارســن
الغــر قادريــن عــى القيــام بمهامهــم بالشــكل
الصحيــح ،وبذلــك تكــون الهيئــة الســعودية
للتخصصــات الصحيــة قــد ســاهمت يف حمايــة

لوحــظ يف اآلونــة األخــرة تأســيس العديــد
مــن الجمعيــات العلميــة تحــت مظلــة الهيئــة
الســعودية للتخصصــات الصحيــة ،مــا هــي
معطياتكــم حــول هــذه الظاهــرة؟
 إن الجمعيــات التخصصيــة املهنيــة هــي مــنإحــدى العوامــل التــي تســاعد عــى تطويــر املهنة
ألنهــا تجمــع جميــع املتخصصــن يف هــذه املهنــة
تحــت مظلــة واحــدة يتناقشــون ويتبادلــون
الخــرات ويعقــدون املؤتمــرات واألنشــطة
العلميــة وهــذا أمــر جيــد ويجــب أن يدعــم دائمـاً.
وهــذا األمــر مشــاهد يف الــدول األخــرى فنجــد
أن الجمعيــات املهنيــة لهــا دور كبــر يف تطويــر
املهنــة ســواء مــن خــال إضافــة بروتوكــوالت
معينــة والتــداول يف الخطــط العالجيــة أو إقامــة
املؤتمــرات العلميــة واســتضافة املتحدثــن
العامليــن لتبــادل اآلراء والخــرات.
ولذلــك فــإن الهيئــة الســعودية للتخصصــات
الصحيــة قــد وضعــت مــن ضمــن رشوط إعــادة
تســجيل املمارســن الصحيــن الحصــول عــى
ســاعات مــن التعليــم املســتمر ،وعــادة تلــك
الجمعيــات العلميــة املهنيــة هــي التــي تتكفــل
بالقيــام باملؤتمــرات وورش العمــل واملحــارضات
ملنــح تلــك الســاعات التعليميــة ،وهــذه تســاهم
بشــكل أو بآخــر يف تطويــر املمــارس الصحــي
املنتمــي لتلــك الجمعيــة التخصصيــة ،وبــا شــك
فــإن كثــرة هــذه الجمعيــات هــي ظاهــرة جيــدة
خصوص ـا ً أن عــدد منهــا يصــدر مجــات علميــة
محكمــة تنــر األبحــاث العلميــة الجديــدة
ليطلــع عليهــا كافــة املتخصصــن يف العالــم
ويمكــن تســجيلها يف اإلندكــس الخــاص بذلــك
التخصــص ،وتقــوم معظــم هــذه الجمعيــات عــى
العمــل التطوعــي وبالتــايل فــإن ذلــك فيــه عطــاء
كبــر للبلــد واملهنــة وللممارســن الصحيــن.

مســرتكم العلميــة والعمليــة حافلــة بالعطــاء،
موقــف طريــف مررتــم بــه؟
 املوقــف الطريــف الــذي مــا زلــت أذكــره قديــممنــذ ســنة االمتيــاز حيــث كنــت أعالــج طفــل
عمــره حــوايل  11ســنة ،وكان لألســف ال يقــوم
بتنظيــف أســنانه بشــكل جيــد ويأتــي لجلســة
املعالجــة وبقايــا الطعــام داخــل فمــه ،فقلــت لــه
يف إحــدى الجلســات :يجــب أن تنظــف أســنانك
بشــكل منتظــم وإال فســتصاب بالتســوس وبالتايل
ســتتألم ..فاســتغربت مــن رده املبــارش والرسيــع
حيــث أجــاب :إذا أنــا نظفــت أســناني أنــت مــاذا
ســتعمل وكيــف ســتعيش؟
فضحكت كثريا ً عىل أسلوبه ورسعة بديهته.
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ضيف العدد
لذلــك مــردود إيجابــي عليهــم ســواء مــن الناحية
املاديــة أو املعنويــة.
أمــا بالنســبة للمتابعــة العلميــة ألطبــاء األســنان
حديثــي التخــرج والتحاقهــم بالدراســات العليــا
فــإن ذلــك تحــ ٍد آخــر وســببه الزيــادة الكبــرة
يف أعــداد الخريجــن وهــذا أمــر طبيعــي ،ولكــن
امليــزة أن طبيــب األســنان الســعودي حــن
تخرجــه يكــون جاهــزا ً للعمــل كطبيــب أســنان
عــام وهنــاك العديــد مــن ورش العمــل والــدورات
التعليميــة القصــرة التــي تمكــن حديثــي التخرج
مــن تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم ليصبــح
كطبيــب أســنان عــام قــادر عــى اإلجــراءات
العالجيــة املتعــددة.
فنصيحتــي لزمالئــي وأبنائــي أطبــاء األســنان
حديثــي التخــرج أن مــن ال يســتطيع الحصــول
عــى فرصــة علميــة للدراســات العليــا أال يــرك
نفســه بــل يســعى لتطويــر ذاتــه وقدراتــه
ومهاراتــه مــن خــال حضــور ورش العمــل
والــدورات العلميــة التــي تطــور مهــارات معينــة
ليصبــح كطبيــب أســنان عــام قــادر عــى العمــل
يف القطــاع الخــاص.

ضيف العدد

كلمــة أخــرة لكــم عــر مجلــة “آفــاق طــب
األســنان”؟
 كلمتــي األخــرة أوجههــا أوال ً لألطبــاءالســعوديني حديثيــة التخــرج مــن كليــات طــب
األســنان ..جميعنــا يــدرك أن هنــاك تحديــات
للدخــول يف القطــاع الخــاص ولكــن أتمنــى عليهم
قبــول تلــك التحديــات بالصــر واملثابــرة ..وهــي
فــرة زمنيــة وســتنتهي بــإذن اللــه ،وبالتأكيــد
ســيثبتون وجودهــم وســيكون لديهــم مــردود
مــادي واقتصــادي جيــد ،وســيكونوا جــزءا ً مهمـا ً
مــن اقتصــاد هــذا البلــد األمــن ..كمــا عليهــم أن
يحرصــوا عــى تطويــر أنفســهم بالتعليــم الطبــي
املســتمر وقبــول وتحمــل كافــة التحديــات وأنــا
واثــق مــن توفيقهــم بــإذن اللــه.
الكلمــة الثانيــة أوجههــا ُملـاَّك العيــادات الخاصــة
يف اململكــة متمنيــا ً إتاحــة الفرصــة والرتحيــب
بأطبــاء األســنان الســعوديني ودعمهــم للدخــول
يف القطــاع الخــاص ،وهــذا يعتــر واجــب وطنــي
وإنســاني معــاً ،وأتمنــى أن يحاولــوا دعــم
ومســاندة أطبــاء األســنان إليجــاد أنفســهم
واالســتفادة مــن قدراتهــم فهــم أبنــاء هــذا
الوطــن الغــايل عــى قلوبنــا جميعــاً.
والله ويل التوفيق

مايو  - 2022العدد 49

43

www.sds.org.sa

االسنان اللبنية مفهوم خاطئ
خلع ٔ
يعتقــد الكثــر مــن األبــاء واألمهــات بــأن األســنان
اللبنيــة ليســت بتلــك األهميــة مقارنــة باألســنان
الدائمــة ،وهــذا هــو أحــد األســباب يف عــزوف الوالديــن
عــن املراجعــات الدوريــة لالهتمــام بصحــة أســنان
أطفالهــم.
حتــى وأن البعــض يجهــل اإلجــراءات العالجيــة ذاتهــا

نفســه الخلــع لذلــك الســن املشــتكى منــه!!
لــذا يف هــذا املقــال ســأُصحح بعــض املفاهيــم الخاطئة
وســأوضح بشــكل مبســط عــن بعــض اإلجــراءات
الوقائيــة والعالجيــة.
ً
بدايــة «الوقايــة خــر مــن العــاج» فعندمــا يعــوّد
الوالديــن ابنائهــم عــى اســتخدام الفرشــاة واملعجــون
بالشــكل الصحيــح ،فهــم بهــذه العــادة الجيــدة
ســيتفادون حــدوث التسوســات واألآلم املســتقبلية
الناتجــة منهــا.
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ويظــن بــأن كل مــا اشــتكى الطفــل مــن ألــم بأحــد
أســنانه ذهــب للعيــادة عــى الفــور مقــررا ً مــن تلقــاء
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الدكتور /نايف بن طامي الشمري
طبيب أسنان عام
هــذا وباإلضافــة إىل منعهــم وتجنبهــم لـــ :الشــوكوالتة
والســكريات بشــتى أنواعهــا واملرشوبــات الغازيــة،
حيــث أن رضرهــا ليــس مقتــرا ً عــى األســنان فقــط
بــل عــى كامــل الجســم.
أمــا فيمــا يخــص الــدور العالجــي يف عيــادات األســنان
ومــا ينتــج عنهــا مــن مفاهيــم ليســت واضحــة لــدى
البعــض منهــم ،فبدايــة وكإجــراء وقائــي «فتطبيــق

الفلورايــد ،والحشــوات الوقائيــة» بجانــب دور العنايــة

الذهــاب بــه للعيــادة ،فهنالــك عــدة إجــراءات محتملــة

األرسيــة مــن ناحيــة الغــذاء الصحــي واســتخدام

فهنــا هــو دور الطبيــب بالتشــخيص الصحيــح وعمــل

الفرشــاة بشــكل منتظــم يقلــل مــن حــدوث

اإلجــراء األنســب املتوافــق مــع الحالــة.

التسوســات عــى املــدى البعيــد.

فقــد يكــون اإلجــراء هــو إزالــة التســوس وتعويــض

وبمــا يخــص الســؤال املكــرر عــي ّ وعــى بعــض

الجــزء مــن الســن نتيجــة هــذا التســوس بحشــوة،

الزمــاء هــل عندمــا يشــتكي ابنــي مــن ألــم يف أحــد

أو قــد يكــون اإلجــراء هــو عــاج العصــب الجزئــي أو

أســنانه فالخلــع هــو الحــل املناســب؟

الكامــل ،وقــد يكــون األنســب هــو الخلــع يف بعــض

بالطبع اإلجابة هي ال.

الحــاالت التــي ال ينفــع بهــا أي إجــراء آخــر.

فأهميــة بقــاء األســنان اللبنيــة يف مكانهــا أفضــل

حتــى وإن تــم خلــع الســن ،فكمــا ذكــرت مســبقا ً

بكثــر مــن خلعهــا إن كان باإلمــكان الحفــاظ

فــإن لألســنان اللبنيــة أهميــة يف الحفــاظ عــى املــكان

عليهــا ،فلــم يكــن وجودهــا يف هــذا العمــر لــأكل

لبــزوغ األســنان الدائمــة ،فالبــد يف مثــل هــذه الحــاالت

والــرب فقــط ،بــل تســاعد الطفــل عــى التحــدث

بــأن يتــم عمــل حافــظ مســافة ملنــع امليــان لألســنان

ونطــق الحــروف بمخــارج ســليمة والحفــاظ عــى
املــكان املناســب لظهــور األســنان الدائمــة يف أماكنهــا
الصحيحــة واملحافظــة أيضــا ً عــى املظهــر الطبيعــي

املجــاورة للســن املفقــود وإلتاحــة املســاحة لــروز
الســن الدائــم وأيضـا ً تفاديـا ً لحــدوث خلــل يف اإلطبــاق.

لــذا فــدور الوالديــن مهــم جــدا ً يف الحفــاظ عــى صحــة

والجمــايل للوجــه.

الفــم واألســنان ألبنائهــم ،واملحافظــة عــى الزيــارة

أمــا وإن اشــتكى الطفــل مــن األلــم وتوجــب عليــك

الدوريــة لعيــادة األســنان
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ما هي حافظات المسافة
يعــد الفقــدان املبكــر لألســنان املؤقتة ســببا ً مهما ً

املســافة خــال ال  6أشــهر األوىل ،والعمــر الســني

كازدحــام و تراكــب األســنان ،واالنطمــار ،لذلــك

للطفــل ،ووجــود الســن الدائــم الخلــف (حيــث

مــن املهــم املحافظــة عــى األســنان املؤقتــة حتــى

قــد تغيــب بعــض األســنان الدائمــة خلقيــاً)،

وقــت ســقوطها الطبيعــي.
ـر مبكــر قبــل أوانهــا ،إمــا بســبب
مؤقتــة يف عمـ ٍ
حــوادث الــرض ،أو بســبب النخــور غــر املعالجة.

عنــد التخطيــط لحفــظ املســافة ،منهــا :الزمــن
املنقــي عــى الفقــد حيــث يحــدث ضيــاع معظم

يف حــدوث ســوء اإلطبــاق واملشــاكل التقويميــة

ـنان
قــد يتعــرض طفلــك لفقــد سـ ٍ
ـن أو عــدة أسـ ٍ

هنــاك عــدة عوامــل يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار

الدكتورة /شذا محمد بشير المنقل
اختصاصية في طب أسنان األطفال
وذوي االحتياجات الخاصة  -جامعة دمشق

وســماكة العظــم املغطــي لــه.
مضادات استطباب حافظات

ممــا يــؤدي إىل انســال األســنان املجــاورة ملنطقــة
الفقــد ،وضيــاع املســافة الكافيــة لبــزوغ الســن

 - 1أن تؤمــن الناحيــة الوظيفيــة والجماليــة إذا

ـكل منحــرف.
الدائــم ،فينطمــر أو يبــزغ بشـ ٍ

كانــت يف املنطقــة األماميــة.
 - 2أن تمنــع انســال األســنان املجــاورة ،وتطــاول

المسافة:
 - 1غيــاب العظــم الســنخي املغطــي لربعم الســن
الدائــم الخليــف ،أو وجــود طبقــة عظميــة رقيقــة

األســنان املقابلة.

فقط .

 - 3أن ال تــؤذي النســج املخاطيــة واألســنان

 - 2تشكل ثالثة أرباع جذر الربعم الدائم.

املجــاورة.

 - 3حجــوم براعــم األســنان الدائمــة أصغــر مــن

 - 4أن تكون مناسبة ملكان و حجم الفقد.

الطبيعــي.

 - 5أن ال تعيــق نمــو الفــك و بــزوغ األســنان،
واملضــغ والنطــق.
 - 6أن تكون سهلة التنظيف.
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 - 4غيــاب براعــم األســنان الدائمــة ،أو زيــادة
طــول القــوس القاعديــة الســنية.
 - 5ميض وقت طويل عىل الفقد.
 - 6الحــاالت التــي تتطلــب عــاج تقويمــي بالقلع
الدوري.

يف مثــل هــذه الحالــة يجــب تطبيــق حافظــة
مســافة يف أرسع وقــت بعــد حــدوث الفقــد.
لحافظــات املســافة عــدة أنــواع وأشــكال مختلفة،
ويجــب أن تتمتــع باملواصفــات التالية:

46
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أنواع حافظات المسافة:

حافظة المسافة ذات التاج والعروة
تطبــق مثــل النــوع األول مــكان الفقــد املفــرد،

حافظة المسافة ذات الطوق والعروة

يف حــال كان الســن الــذي ســركب عليــه الطــوق

تطبق مكان الفقد املفرد لرحى مؤقتة.

متهدمــاً ،يســتبدل الطــوق بتــاج معدنــي.
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اكريــي أو مطاطــي.

القوس عبر قبة الحنك

يطبــق حتــى بــزوغ القواطــع الســفلية ثــم

يســتطب يف الفــك العلــوي يف حــاالت الفقــد املتعدد

يســتبدل بالقــوس اللســاني.

أحــادي الجانب.

القوس اللساني

حافظات المسافة التعويضية

يطبــق يف حــاالت فقــد األرحــاء املؤقتــة ثنائــي

تفيــد يف حفــظ املســافة ،والوظيفــة املاضغــة

الجانــب أو املتعــدد يف الفــك الســفيل ،وذلــك بعــد

والناحيــة التجميليــة ،ألنهــا تعــوض عن األســنان.

بــزوغ الرباعيــات الســفلية .وهــو عبــارة عــن

كمــا أنهــا تمنــع تطــاول األســنان املقابلــة.

الضابط الوحشي

طوقــن عــى األرحــاء الســفلية يف الجانبــن يصــل

يســتطب عنــد الفقــد املبكــر للرحــى الثانيــة

بينهمــا قــوس معدنــي يســتند عــى الســطح

املؤقتــة قبــل بــزوغ الرحــى األوىل الدائمــة ،ملنــع

اللســاني لألســنان األماميــة الســفلية.

بزوغهــا املنحــرف باتجــاه الفقــد .ويجــب أن تتــم
إزالتــه عنــد بــزوغ الرحــى الدائمــة ،واســتبداله
بطــوق وعــروة .وهــو عبــارة عــن طــوق يطبــق

كابح الشفة
يســتطب يف حــاالت الفقــد املتعــدد أو ثنائــي
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لهــا نوعــان ثابتــة وتطبــق لألطفــال دون الثــاث
ســنوات ،وغــر املتعاونــن.
متحركة لألطفال أكرب من  3سنوات.
يف الختــام نؤكــد عــى أهميــة الحفــاظ عىل الســن
املؤقــت فهــو يبقــى أفضــل حافظة مســافة

عــى الرحــى األوىل املؤقتــة يلحــم معــه ســلك

جهاز نانس

تقويمــي بشــكل عــروة تمتــد يف نهايتهــا تحــت

يشــبه القــوس اللســاني ،لكنــه يســتطب للفــك

اللثــة لتمــس الســطح األنــي للرحــى األوىل

العلــوي يف حــاالت فقــد األرحــاء املؤقتــة ثنائــي

الدائمــة غــر البازغــة .مســاوئه أنــه يحتــاج

الجانــب ،يســتند القــوس عــى قبــة الحنــك

لعنايــة فمويــة كبــرة ،وقــد يتســبب يف حــدوث

بقطعــة مــن االكريــل.

التهــاب لثــوي .وال يســتطب يف حــاالت اإلصابــة
باألمــراض القلبيــة والســكري ونقــص املناعــة.

الجانــب يف الفــك الســفيل قبــل بــزوغ الرباعيــات
الســفلية .وهــو عبــارة عــن
طوقــن عــى األرحــاء يصــل بينهمــا قــوس
معدنــي يمــر يف دهليــز الفــم ،عــى بعــد 3ملــم
مــن الســطح الشــفوي للقواطــع ،ويغلــف بغمــد
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الحصوات اللبية
هــي هيــاكل غــر نمطيــة تــم تطويرهــا برتكيــزات متكلســة
يف حجــرة اللــب يف األســنان ،اللــب هــو الطبقــة األعمــق
املوجــودة يف املركــز املجــوف للســن وهــو يحمــل األعصــاب
واألوعيــة الدمويــة لتزويــد األربطــة الداعمــة للســن
باملغذيــات ،يصعــب اكتشــاف التكلســات داخــل تجويــف
اللــب بحيــث تصبــح أكــر وتســمى دبابيــس األســنان.
يف معظــم الحــاالت ،يــراوح حجــم الحصــوات اللبيــة بــن
 0.05مــم و 4مــم .لديهــم مجموعــة متنوعــة مــن االحتماالت
مثــل تطويرهــا يف األســنان اللبنيــة أو أســنان البالغــن.
وباملثــل ،توجــد إمــا يف منطقــة التــاج أو جــزء الجــذر.
بعــض النــاس لديهــم حصــاة لبيــة واحــدة يف الســن بينمــا
لــدى البعــض أكثــر مــن  10حصــوات لبّيــة يف الســن.
كيف تتطور الحصوات اللبية؟
الســبب الدقيــق لهــذه الحالــة غــر معــروف ولكــن العديــد
مــن أطبــاء األســنان يعتقــدون أن تكويــن حصــوات اللــب
يبــدأ مــع تقليــل حجــم اللــب بســبب الشــيخوخة .فيمــا
يــي األشــياء التاليــة التــي تزيــد مــن تكثيــف تشــكيل اللــب:
عندمــا تتدهــور خاليــا حجــرة اللــب وتتعــاون مــع املعــادن،
فإنهــا تــؤدي ً
أيضــا إىل تكويــن حصــوات اللــب .تفقــد
الخاليــا املوجــودة يف تجويــف اللــب ً
أيضــا كثافتهــا بســبب
الشــيخوخة بحيــث يتــم تبطــن الخاليــا فــوق حجــرة اللــب
ويتبعهــا تكلــس يــؤدي إىل حصــوات اللــب .يف بعــض الحاالت،

 -1املوقــع :قــد يكــون داخــل الحجــرة اللبيــة أو يف األقنيــة
الجذريــة.
َ
- 2الحجم :صغري جدا ً أو متوسط أو كبري.
 - 3البنية :حصاة حقيقية أو كاذبة.
ومهمــا يكــن حجــم أو موقــع أو بنيــة الحصــاة اللبيــة
فإنــه يحفــز األلــم الشــديد يف األســنان التــي تعانــي مــن
مشــاكل ويعقــد العالجــات اللبيــة.
الدكتورة /عائشة آدم الثويني
طبيبة مقيمة  -تخصص عالج عصب األسنان
مركز حمد لطب األسنان
تميــل رواســب الدهــون املوجــودة يف املناطق املحيطــة بحجرة
اللــب أيضــا ً إىل دبابيــس األســنان .اكتشــفنا حــى اللــب
التــي تكونــت نتيجــة تســوس األســنان التــي تــم عالجهــا
أو ترميمهــا مسـ ً
ـبقا يف بعــض املــرىض .يطــورون حصــوات
اللــب بســبب الحشــوات التــي تــم بهــا ترميــم الســن.
يعانــي األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حصــوات اللــب مــن
ألــم شــديد يف الســن املصابــة ويصعــب اكتشــاف الحصــوات.
بــرف النظــر عــن الحجــم األصغــر ،توجــد الحصــوات يف
هيــاكل مختلفــة ،واملواقــع التــي يتــم تصنيفهــا بهــا .لذلــك
يقــوم أطبــاء األســنان بتجهيــز الصــور الشــعاعية واألشــعة
الســينية وأنظمــة التصويــر املتقدمــة األخــرى لتحديــد
الحصــوات املتكونــة يف تجويــف اللــب.
ما هي أنواع حصوات اللب المختلفة؟
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،يتــم تصنيــف حصــوات اللــب بعوامــل
مثــل املوقــع والحجــم والبنيــة

المسببات:
يمكن أن تنشأ تكلسات اللب بسبب:
 -1تنكس اللب.
 -2زيادة العمر.
 -3اضطرابات الدورة الدموية داخل اللب.
 -4املهيجــات املوضعيــة طويلــة األمــد مثــل تســوس
األســنان وإجــراءات تغطيــة اللــب وكســور األســنان
امللتئمــة وترميــم إصابــات األســنان.
 -5حركات تقويم األسنان.
 -6الصدمات.
يتضــح أن حصــوات اللــب التــي تحــدث عنــد املراهقــن
مرتبطــة بشــكل كبــر باألســنان النخــرة أو املســتعادة،
ممــا يشــر إىل وجــود عالقــة ســببية بــن تهيــج اللــب
املزمــن وتكويــن حصــوات اللــب وقــد يحــدث رد
فعــل دفاعــي يف املجمــع اللبــي عــن طريــق التســوس
والتــرب الدقيــق حــول الرتميمــات ممــا يــؤدي إىل
تكلــس اللــب .قــد يكــون لتشــكيل حصــاة اللــب آليــة
مماثلــة لتكويــن العــاج الثالــث بالقــرب مــن الخاليــا
املولــدة للعــاج .بــرف النظــر عــن ذلــك ،مــع تقــدم
العمــر ،يتناقــص حجــم اللــب بســبب ترســب العــاج
الثانــوي أو العــايل .ينتــج عــن هــذا بالتــايل ظــروف
لتشــكيل تكلســات اللــب.
تشمل العوامل المسببة األخرى
أيضا:
المبلغ عنها ً
 -1عوامل مجهولة السبب.
 -2استهالك مكمالت الفلوريد.
 -3فرط الفيتامني د.
كيف تتدخل حصوات اللب يف عالج قناة الجذر؟
تتضمــن املعالجــة اللبيــة تنظيــف قنــوات الجــذر
وتشــكيلها باســتخدام جهــاز يشــبه اإلبــرة يســمى

50

مايو  - 2022العدد 49

www.sds.org.sa

مقال علمي

 .fileإذا كان الحصــاة اللبيــة موجــودة ،فســوف تســد
مســار الوصــول إىل القنــاة ويجعــل إجــراء  RCTأكثــر
صعوبــة .يف معظــم الحــاالت ،يقــوم أطبــاء األســنان
بإزالــة الحصــاة اللبيــة مــن خــال أجهــزة دقيقــة مــع
 filesقنــاة الجــذر .يف بعــض الحــاالت ،يتــم اســتخدام
مــادة كيميائيــة تســمى هيبــو كلوريــت الصوديــوم
إلذابــة الحصــاة .يعــد هــذا النهــج املخصــص إلزاميًــا
للعالجــات اللبيــة ألن حــى اللــب فعالــة يف تغيــر
ترشيــح حجــرة اللــب تمامً ــا .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن
حجــم الحصــاة وهيكلهــا غــر منتظمــن بحيــث
يصعــب التعــرف عليهــا يف كثــر مــن الحــاالت .كثــر
مــن النــاس ال يدركــون املــواد املتكلســة التــي نشــأت
يف تجويــف الفــم لدينــا .كحصــوات اللعــاب ،وتكلســات
اللوزتــن ،وحصــاة اللــب هــي بعــض الهيــاكل
املتكلســة التــي تــم تطويرهــا يف تجويــف الفــم.
حصــاة اللــب هــي حالــة غــر نمطيــة ويــؤدي إىل ألــم
األســنان الــذي ال يطــاق .عــى الرغــم مــن وجــوده يف
مكونــات األنســجة الرخــوة للســن ويؤثــر عــى عــاج
قنــاة الجــذر ،يعتنــي أطبــاء األســنان بنهــج مخصــص
إلزالــة الحصــاة والحفــاظ عــى الســن
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العالج المتجانس بين الحقيقة والخيال
يعــد العــاج املثــي أو العــاج املتجانــس أحــد فــروع
الطــب التكامــي ،وتعتمــد فكرتــه عــى مبــدأ «الــدواء
مــن جنــس الــداء» ،وهــو مبــدأ «أبقــراط» يف الطــب،
وقــد اســتخدمه األطبــاء يف أوروبــا وكنــدا وغريهــا يف
العــاج.
يعمــل العــاج املثــي عــى تقويــة املناعــة الطبيعيــة
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لإلنســان ،فتــزداد قدرتــه عــى مقاومــة األمــراض
بتحفيــز قــوى الشــفاء الداخليــة ،فعنــد إصابــة

أ .د .جمال الدين إبراهيم هريسه

اإلنســان بمــرض مــا ،يتــم عالجــه بتنــاول مســببات

أستاذ الكيمياء الحيوية والتوجيه الدوائي
كلية الصــيدلة  -جامـــعة الملك سعود

املــرض مــن املــواد الحيوانيــة أو النباتيــة أو
الجرثوميــة أو املعدنيــة ،هــذه املــواد تخفــف باملــاء يف
شــكل جرعــات صيدالنيــة ،فتعــزز الجهــاز املناعــي
ويتحقــق الشــفاء.
وتتشــابه آليــة العــاج املثــي باألمصــال واللقاحــات
يف الطــب الحديــث ،وفيــه يتــم تنــاول كميــات ضئيلــة
مــن امليكــروب امليــت أو املوهــن أو أحــد منتجاتــه
ملنــع اإلصابــة باألمــراض الوبائيــة.
ومنــذ أن اجتــاح العالــم فــروس كورونــا ،بــدأ
العلمــاء يف رشكات األدويــة واملراكــز البحثيــة يف
البحــث عــن العــاج الفعــال للقضــاء عــى جائحــة
كورونــا.
وقــد بــدأ عــاج كورونــا باســتخدام بعــض األدويــة
مثــل مضــادات الفريوســات وغريهــا ،كما اســتخدمت
األمصــال مــن دم املتعافــن يف العــاج ،ويف الفــرة
األخــرة تــم إنتــاج اللقاحــات للوقايــة مــن كورونــا،
ولكــن األدويــة التــي اســتخدمت لعــاج كورونــا
غــر متخصصــة ومــرح بهــا مــن هيئــات الــدواء
العامليــة لعــاج أمــراض أخــرى ،ولكنهــا أثبتــت
بعــض الفعاليــة العالجيــة ضــد فــروس كورونــا،
وبعــد ذلــك تــم التوجــه إىل األمصــال املســتخلصة
مــن دم املــرىض املتعافــن مــن كورونــا يف العــاج،
وتحتــوي عــى األجســام املضــادة للمــرض ،ولكنهــا
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قــد ال تشــكل منظومــة دفاعيــة اســتباقية.
تعمــل األمصــال عــى تشــكيل مناعــة قصــرة املــدى،
وقــد ال تمنــع انتشــار الوبــاء ،لــذا تســتخدم لتحقيــق
الوقايــة الرسيعــة مــن الوبــاء ،وقــد تســتخدم بديــا

األجســام املضــادة لفــرة طويلــة يف الجســم تصــل

إلنتــاج اللقاحــات ضــد فــروس كورونــا إىل حــدث

عــن األدويــة.

لعــام أو ثالثــة أعــوام أو طــوال العمــر.

ثــورة يف عالــم الطــب ،ليــس يف عــاج األوبئــة فقــط،

وتمتــاز األمصــال برسعــة إنتاجهــا واســتخدامها يف

وقديمــا كان يتــم تحضــر اللقاحــات مــن الجراثيــم

ولكــن يف مجــاالت العــاج األخــرى مثــل األمــراض

العــاج ،بينمــا إنتــاج األدويــة واللقاحــات يســتغرق

املســببة للمــرض املوهونــة أو امليتــة أو أجــزاء

الوراثيــة والســمنة والســكري ومكافحــة األورام

مراحــل عــدة ووقتــا أطــول .أمــا اللقاحــات فتعمــل

منهــا أو املــواد الكيميائيــة املســتخلصة منهــا ،يتــم

الرسطانيــة وغريهــا مــن األمــراض مســتحيلة

عــى تشــكيل منظومــة مناعيــة اســتباقية ضــد

معالجتهــا بحيــث تكــون غــر قــادرة عــى تحقيــق

العــاج ،وقــد يصبــح عالجهــا حقيقــة يف املســتقبل

امليكروبــات ،فتمنــع حــدوث اإلصابــة باألمــراض

اإلصابــة باملــرض ،وكانــت تحتــاج اللقاحــات إىل

القريــب ،بعــد أن كان قديمــا يعــد دربــا مــن الخيــال.

بتحفيــز الجهــاز املناعــي إلنتــاج أجســام مضــادة

مراحــل عديــدة ،ويســتغرق إنتاجهــا الكثــر مــن

وال داعــي للخــوف والهلــع فــإن عمليــة التحــور

اســتباقية لصــد امليكروبــات.

الوقــت والجهــد.

عمليــة اعتياديــة يف عالــم الفريوســات ،وال تؤثــر عــى

لــذا يعــد إنتــاج اللقاحــات الحــل الواعــد للقضــاء

ويف أزمــة كورونــا أدى اســتخدام التقنيــات الحيويــة

عــى األوبئــة مثــل كورونــا وغــره مــن الفريوســات،

الحديثــة إىل حــدوث طفــرة يف إنتــاج اللقاحــات ،فتــم

رضاوة كورونــا بــل قــد يزيــد مــن انتشــاره فقــط،
وقــد يحــدث التحــور خلــاً يف الفــروس يــؤدي إىل

وقــد أثبتــت اللقاحــات فاعليتهــا يف القضــاء عــى

اســتخدام تقنيــة  mRNAوغريهــا يف إنتــاج اللقاحات،

اضمحــال كورونــا بمــرور الوقــت ،وال يكــون قــادرا

العديــد مــن األمــراض الفتاكــة مثــل الحصبــة وشــلل

وهــذه التقنيــة توجــه خاليــا الجســم لتصنيــع

عــى مقاومــة اللقاحــات ،وبنجــاح هــذه التقنيــات

األطفــال والكــزاز والدفترييــا وااللتهــاب الســحائي

الربوتينــات الالزمــة مثــل مســتضدات الجراثيــم

الواعــدة لــن يكــون هنــاك وبائيــات مســتقبلية ،وإذا

واألنفلونــزا والتيفــود ورسطــان عنــق الرحــم

والفريوســات مثــل كورونــا وغــره ،بهــدف تحفيــز

حــدث ففــي غضــون شــهور قليلــة ســيتم إنتــاج

وغريهــا.

الجهــاز املناعــي ملنــع دخــول الفــروس لخاليــا

اللقاحــات بــإذن اللــه

ويســتغرق اللقــاح مــن  10إىل  15يومــا ً ليحفــز

الجســم.

الجســم عــى إنتــاج األجســام املضــادة ،وقــد تســتمر

ومســتقبال قــد تــؤدي التقنيــات الطبيــة املســتحدثة
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أسباب التهاب اللثة
مــن املعــروف أن بعــض العــادات قــد تــؤدي إىل أمــراض
اللثــة (مثــل عــدم التنظيــف بالفرشــاة أو بخيــط
التنظيــف أو غســول الفــم).
األسباب األكثر شيوعا ً اللتهابات اللثة:
 -1البــاك :وهــو مــن أســباب أمــراض اللثــة األكثــر
شــيوعا ً – وهــو طبقــة ســميكة مــن البكترييــا
تتشــكل عــى اللثــة واألســنان يمكــن إزالتهــا مــن

هند الدوسري

خــال التنظيــف اليومــي بالفرشــاة وبخيــط التنظيــف
وغســول الفــم .وإذا كنــت مــن ضمــن هــذه الفئــة
فاطمــن ،فأنــت لســت الوحيــد ،هنــاك املاليــن مــن
البالغــن ممــن يعانــون مــن التهــاب اللثــة البســيط
ومــا يبعــث عــى االطمئنــان هــو أن أمــراض اللثــة يف
مراحلهــا املبكــرة تكــون قابلــة للعــاج ،ولعــل الوقــت
قــد حــان لتعــوّد نفســك عــى بعــض العــادات الصحية
الســليمة .كمــا أن زيــارة طبيــب األســنان للفحــص كل
ســتة أشــهر تعتــر مــن األمــور الهامــة.
 -2التدخــن :يؤثــر التدخــن عــى الوظيفــة الطبيعيــة
ألنســجة اللثــة ،وبالتــايل يصبــح الفــم أكثــر عرضــة
اللتهــاب اللثــة .
 -3التحــوالت الهرمونيــة يف حالــة املــرأة الحامــل،
وأحيانــا يف أوقــات الــدورة الشــهرية االعتياديــة ،يمكــن
ملســتوى الهرمونــات أن يرتفــع أو يقــل ،وبالتــايل تــزداد

أخصائية صحة الفم واألسنان
احتماليــة حــدوث أمــراض اللثــة.
 -4تنــاول األدويــة :قــد يكــون لألدويــة تأثــرات جانبية
ّ
وتدفقــه ،يكــون الفــم
تتمثــل يف خفــض إنتــاج ال ّلعــاب
جــاف ممــا يُســهّ ل مــن انتشــار البكترييــا .إذا شــعرت
بالقلــق حــول وضــع لثّتــك ،أخــر طبيبــك عــن األدويــة
التــي تتناولها.
 -5نقــص العنــارص الغذائيــة :مــن الصعــب الحصــول
عــى كميــة الفيتامــن اليوميــة الرضوريــة ،ولكــن
عندمــا ال تحصــل عــى كميــة كافيــة مــن فيتامــن
(ج) ،يمكــن أن يكــون هــذا النقــص ضــارا ً باللثــة عــى
وجــه الخصــوص .أمــا النظــام الغذائــي الــذي يحتــوي
عــى نســبة مرتفعــة مــن الســكر والنشــويات،

ومســتويات منخفضــة مــن املــاء وفيتامــن (ج) ،فهــو

فرشــاة األســنان وخيــط التنظيــف وغســول الفــم

مــن املســببات الرئيســية ملشــاكل اللثــة.

بانتظــام ،بإمكانــك أن تحــد مــن طبقــة البيوفيلــم.

 -6األســنان غــر منتظمــة ومرتاكمــة فــوق بعــض:

ولكــن عنــد االفتقــار إىل عــادة تنظيــف األســنان

إذا كنــت تعانــي مــن الحالــة الشــائعة حيــث ترتاكــب

بالفرشــاة وخيــط التنظيــف وغســول الفــم ،يمكــن

أســنانك فــوق بعضهــا ،أو تكــون معوّجــة أو مــدوّرة،
فقــد ّ
يوفــر ذلــك بيئــة خصبــة ألمــراض اللثــة .وينجــم

أن يرتاكــم البيوفيلــم ويتحــوّل إىل طبقــة بــاك يمكــن
رؤيتهــا بالعــن املجــ ّردة (عــادة مــا تكــون باللــون

عــن عــدم اطبــاق األســنان املزيــد مــن الفراغــات يمكن

األصفــر الشــاحب).

للبــاك أن يرتاكــم فيهــا ،ويُــر باألســنان أو اللثــة.

تتســبب طبقــة البيوفيلــم الكثيفــة يف تهيّــج اللثــة

(نصيحــة :ابــذل املزيــد مــن العنايــة عــر اســتخدام

وتحفيــز اســتجابة الجســم لاللتهابــات ،ولهــذا تبــدو
اللثــة محم ـ ّرة ومتو ّرمــة بــدال ً عــن لونهــا االعتيــادي

 -7التاريــخ العائــي :فيمــا لــو كان هنــاك تاريــخ

الصحــي الــوردي وشــكلها املتماســك .وإذا تــم إهمــال
العــاج يصيــب بالتهــاب اللثــة وهــو املرحلــة املب ّكــرة

الفرشــاة وخيــط التنظيــف يف هــذه املناطــق).
ألمــراض اللثــة يف عائلتــك ،يجــب إخبــار طبيــب
األســنان بذلــك ،فقــد تكــون عرضــة أكثــر مــن غــرك
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مــن أمــراض اللثــة ،والــذي يســتجيب تمامــا ً للعــاج

لخطــر التعــرض لاللتهــاب البكتــري.

يف حــال رسعــة اتخــاذ اإلجــراءات الرضوريــة ملنــع

 -8البيوفيلــم  :البيوفيلــم هــو عبــارة عــن طبقــة

تطــور التهــاب اللثــة الــذي يســبب التهــاب األنســجة

رقيقــة لزجــة مــن البكترييــا تلتصــق باألســطح داخــل

الداعمــة ،والــذي قــد يؤثــر عــى العظــم ومنهــا فقــدان

الفــم مثــل اللســان ،واللثــة واألســنان .يوجــد البيوفيلم
لدينــا جميعــاً ،وينطبــق ذلــك عــى أكثــر األشــخاص

األســنان يف املراحــل األخــرة.
 -9املتابعــة الدوريــة :يرجــى املتابعــة الدوريــة كل

مواظبــة عــى تنظيــف األســنان بالفرشــاة ،وبخيــط

ســتة أشــهر لــدى طبيــب األســنان أو أخصائــي صحــة

التنظيــف وغســول الفــم ،حيــث أن الطبقــة اللزجــة
تلتصــق تقريبـا ً بــأي ســطح رطــب إذا كنــت تســتخدم

الفــم واألســنان ملنــع التهابــات اللثــة وبالــذات إذا كان
الشــخص يعانــي مــن مــرض مزمــن
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دمج جرعتي أسترا زينيكا وفايزر أفضل
أظهــرت دراســة أجريــت يف كوريــا الجنوبيــة أن
التطعيــم املــزدوج بجرعــة مــن لقــاح أســرا زينيــكا
وجرعــة مــن لقــاح فايــزر يرفــع مســتوى األجســام
املضــادة يف الجســم ســت مــرات مقارنــة بجرعتــن
مــن أســرا زينيــكا فقــط.
شــارك يف الدراســة  499مــن العاملــن يف الحقــل
الطبــي منهــم  100تلقــوا الجرعــات املزدوجــة و200
تلقــوا جرعتــن مــن لقــاح فايزر/بيونتيــك يف حــن
تلقــى الباقــون جرعتــن مــن لقــاح أســرا زينيــكا.
وتكونــت لــدى الجميــع األجســام املضــادة التــي
وكانــت دراســة بريطانيــة أظهــرت الشــهر املــايض
نتائــج مماثلــة.
وتؤيــد هــذه البيانــات قــرار عــدة دول تقديــم بدائــل
للقــاح أســرا زينيــكا يف الجرعــة الثانيــة وذلــك بعــد
ربــط هــذا اللقــاح بحــدوث جلطــات دمويــة

مجلس الصحة الخليجي يحذر من استخدام

الزيوت لقلي الطعام في رمضان
حــذر مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون مــن
اســتخدام الزيــت لقــي الطعــام خــال شــهر رمضــان
املبــارك ،كمــا أوضــح املضــار الناتجــة عــن اســتخدام
الزيــت لقــي الطعــام ومنهــا  :خســارة الوجبــة ملعظــم
فوائدهــا وفيتاميناتهــا ،وأن القــي يزيــد مــن حجــم
الطعــام بنســبة  %40-20وبالتــايل تتــم الزيــادة يف
الســعرات الحراريــة يف الوجبــة ،إضافــة إىل تشــبع
وتــرب الوجبــات املقليــة بالزيــوت والدهــون .ولفــت
مجلــس الصحــة إىل خطــوات تســاعد يف التقليــل مــن
مضــار قــي الطعــام بالزيــت وذكــر :يجــب الحــرص
عــى تجنــب قــي الطعــام قبــل أن يصبــح بدرجــة
حــرارة الغرفــة ،وتجنــب القــي بالزيــوت املخصصــة
للطبــخ ،واخــرا ً تغيــر الزيــت عنــد تغــر لونــه أو
ظهــور رائحــة يف الزيــت املســتخدم .وأملــح املجلــس

إىل أنــه مــن األفضــل اســتبدال طــرق القــي التقليديــة
بالقاليــة الهوائيــة وهــذا لتقليــل كميــة الزيــوت يف
الطعــام الــذي يتــم تناولــه يف الوجبــات خــال شــهر
رمضــان

دراسة« :أوميكرون» أقل فاعلية في الرئتين

جهاز ينهي معاناة «سكري األطفال»

خلــص باحثــون بريطانيــون إىل أن متحــور أوميكــرون
ربمــا يكــون أقــل فعاليــة يف مهاجمــة الرئتــن مقارنــة
باملتحــورات األخــرى لفــروس كورونــا.
كمــا توصلــت دراســة معهــد كامربيــدج لعلــم املناعــة
العالجــي واألمــراض املعديــة إىل أن املتحــورات يف بروتــن
ســبايك ،التــي تجعلهــا قــادرة عــى تجنــب األجســام
املضــادة ،ربمــا تحــد أيضـا ً مــن كيفيــة تكاثــره يف الرئتــن
وتســببه يف حــدوث أعــراض حــادة.
وقالــت الدراســة« :هــذه املالحظــات تظهــر أن أوميكــرون
قــد حظــي بخصائــص للتهــرب املناعــي عــى حســاب
خصائــص مرتبطــة بالتكاثــر والقــدرة اإلمراضيــة».
وقــال رايف جوبتــار كبــر واضعــي الدراســة ،األســتاذ يف
علــم األحيــاء املجهريــة الرسيريــة ،إنــه مازالــت هنــاك
تحديــات عــى الرغــم مــن النتائــج اإليجابيــة.

ابتكــر علمــاء يف جامعــة كامربيــدج جهــاز البنكريــاس
االصطناعــي ،الــذي قالــوا إنــه أثبــت قدرتــه يف تغيــر
حيــاة األطفــال املصابــن بــداء الســكري مــن النــوع األول.
وذكــر هــؤالء أن الجهــاز الجديــد هــو األكثــر فعاليــة عــى
صعيــد التحكــم بمســتويات الســكر يف الــدم ،مقارنــة
بالحلــول الحاليــة .وكشــف علمــاء يف جامعــة كامربيــدج
تفاصيــل الجهــاز الجديــد .ويحتــاج التطبيــق الــذي يرشف
عــى هــذا الجهــاز إىل مدخــات أقــل مــن طــرف اآلبــاء.
الجهــاز الجديــد ســيتعلم مقــدار األنســولني الــذي يحتاجه
الطفــل يوميــا وكيــف يغــر ذلــك عــر أوقــات مختلفــة
مــن اليــوم .أن الجهــاز يف وقــت الحــق يســتخدم لضبــط
مســتويات األنســولني للمســاعدة يف تحقيــق مســتويات
الســكر املثاليــة يف الــدم ،مشــرا إىل أنــه بخــاف أوقــات
الوجبــات ،فــإن الجهــاز الجديــد آيل بالكامــل ،لذلــك ال
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وكتــب تغريــدة قــال فيهــا« :مــاذا يعنــي كل ذلــك؟ العدوى
يف خاليــا الرئــة يمكــن أن ترتبــط بحــدة املــرض الــذي
يصيــب الرئــة .ويف األغلــب يمكــن رصــد خاليــا مندمجــة يف
األنســجة التنفســية التــي يتــم اختبارهــا عقــب اإلصابــة
بمــرض حــاد
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تمنــع الفــروس مــن النفــاذ إىل الخاليــا واستنســاخ
نفســه وأظهــرت الدراســة أن كميــات األجســام
املضــادة التــي تكونــت لــدى املجموعــة التــي تلقــت
تطعيمــا مزدوجــا تشــابهت مــع الكميــات التــي
تكونــت لــدى املجموعــة التــي تلقــت جرعتــن مــن
لقــاح فايــزر.
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يحتــاج اآلبــاء إىل مراقبــة مســتويات الســكر يف الــدم لــدى
أطفالهــم باســتمرار .ويعــد مــرض الســكري مــن النــوع
األول تحديــا لألطفــال ،خاصــة الصغــار منهــم ،بســبب
التبايــن يف مســتويات األنســولني املطلوبــة ويف كيفيــة
اســتجابة كل طفــل للعــاج وآليــة عمــل الجهــاز الجديــد:
هنــاك تطبيــق عــى األجهــزة الذكيــة يعمــل بالتعــاون مــع
جهــاز يراقــب الجلوكــوز ومضخــة لألنســولني ،تعمــل
كلهــا مجتمعــة كمــا لــو أنهــا بنكريــاس اصطناعــي

مايو  - 2022العدد 49

57

www.sds.org.sa

أخبار طبية من العالم

الرمان :قادر على محاربة األورام الخبيثة

دراسة :المالبس الرياضية قد تحتوي على سموم خطيرة

أكــدت دراســة جديــدة أجراهــا املركــز الوطنــي األمريكــي
ملعلومــات التكنولوجيــا الحيويــة ،أن فاكهــة الرمــان
غنيــة بعــدد مــن املــواد املفيــدة واملضــادات لألكســدة ممــا
يعطيهــا إمكانيــة مقاومــة لاللتهابــات.
وفقــا للعلمــاء ،فــإن الرمــان الفاكهــة الوحيــدة القــادرة
عــى منــع أنــواع مختلفــة مــن الرسطــان كرسطــان الرئــة
والجلــد والقولــون والغــدد الثدييــة ،كمــا أن الرمــان قــادر
أيضــا عــى تقليــل مخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب
واألوعيــة الدمويــة ،بحســب مــا ذكــر موقــع «.»ncbi
للرمــان أيضــا تأثــر إيجابــي عــى الجهــاز التناســي

تقــول دراســة جديــدة مثــرة للقلــق إن الســموم الخطــرة
قــد تكــون كامنــة يف مالبســك الرياضيــة املفضلــة.
وتــم العثــور عــى مــواد كيميائيــة ضــارة يف العالمــات
التجاريــة الشــهرية التــي نعرفهــا ونحبهــا ،بحســب تقريــر
ملوقــع .Eat This، Not That
ووفقــا لدراســة جديــدة مثــرة للقلــق ،قــد ترغــب يف إلقــاء
نظــرة فاحصــة عــى محتــوى مالبســك الرياضيــة ألنهــا
قــد تحتــوي عــى مــواد كيميائيــة ســامة.
يف اآلونــة األخــرة ،تــم اإلبــاغ عــن نتائــج االختبــارات
املروعــة مــن قبــل مدونــة الصحــة  ،Mamavationبالرشاكــة

والتئــام الجــروح وضبــط مســتوى الكوليســرول.
ويعتقــد العلمــاء أن التأثــر اإليجابــي للرمــان يرجــع
إىل تأثــر املكونــات واملســتقلبات الحيويــة املختلفــة يف
تركيبتــه الكيميائيــة

مــع أخبــار الصحــة البيئيــة .وكشــفت االختبــارات أنــه تــم
اكتشــاف آثــار مــواد بــويل فلــورو ألكيــل ،املعروفــة أيضــا
باســم ( PFASاملــواد الكيميائيــة التــي تــدوم طويــا،
وتســتغرق وقتــا طويــا للتحلــل ،وتســتخدم يف العديــد مــن

نصائح طبية للتقليل من حساسية الصدر عند األطفال

مفاجأة لحساسية األطفال للفول السوداني

أكــدت مدينــة امللــك ســعود الطبيــة ممثلــة بمستشــفى
األطفــال أنــه مــع انتشــار األتربــة وتغــر الطقــس
يتعــرض األطفــال إىل حساســية الصــدر ويجــب االنتبــاه
لهــا نظــ ًرا النتشــار األوبئــة يف الوقــت الحــايل مثــل
فــروس كوفيــد  ،19 -ويتــم اكتشــاف حساســية الصــدر
عنــد األطفــال مــن خــال ظهــور بعــض األعــراض.
وأوضحــت استشــاري األطفــال واألمــراض الصدريــة د.
عبــر الحربــي أن مــن أهــم األعــراض تشــمل نوبــات مــن
الســعال املتكــرر والتــي تزيــد عنــد اللعــب وخــال فــرة
الليــل والتنفــس بشــكل رسيــع ووجــود ألــم يف الصــدر
كذلــك صــوت صفــر عنــد التنفــس واإلصابــة بالضيــق
ً
وأيضــا الشــد يف عضــات الرقبــة والصــدر
يف التنفــس،
والشــعور بالضعــف العــام واإلعيــاء ،كذلــك يف الحــاالت
الشــديدة يصعــب عــى الطفــل الــكالم بجمــل متواصلــة.
وعــن األســباب أشــارت د .الحربــي إىل أن القابليــة
الجينيــة مــن األســباب املهمــة التــي تــؤدي إىل اإلصابــة

يف خــر مفاجــئ ،أظهــرت دراســة جديــدة ،أن إدراج الفول
الســوداني ضمــن نظــام األطفــال الغذائــي يف وقــت مبكــر
مــن شــأنه أن يســاعد عــى تجنــب الحساســية تجــاه هذا
النــوع مــن البقوليــات ،والتــي يمكــن أن تكــون قاتلــة
وتؤثــر عــى الكثــر مــن الشــباب يف العالــم.
ووجــد الباحثــون أن تقديــم منتجــات الفــول
الســوداني لألطفــال والرضــع ،وزيــادة التعــرض لهــذا
املكــون تدريجيــاً ،يــؤدي إىل مقاومــة أكــر ملســببات
الحساســية.
كمــا شــملت الدراســة املنشــورة يف مجلــة «ذي النســت»
 146طفــاً يعانــون مــن الحساســية عــى الفــول
الســوداني تــراوح أعمارهــم بــن صفــر وثــاث ســنوات
واختُــروا لســنتني ونصــف الســنة ،وفــق فرانــس بــرس.
كذلــك أُعطــت بــودرة بروتــن الفــول الســوداني يوميــا ً
لـــ 96طفـاً ،مــع زيــادة الجرعــة تدريجيـا ً إىل مــا يعــادل
الســت حبــات مــن الفــول الســوداني ،يف حــن أن األطفــال

مايو  - 2022العدد 49

بحساســية الصــدر عنــد األطفــال ،وانخفــاض وزن
الطفــل عنــد الــوالدة ً
أيضــا ،والتعــرض إىل الدخــان
كاستنشــاق الســجائر ،كذلــك وجــود الحيوانــات األليفــة
يف املنــزل والتعــرض للمــواد الكيميائيــة وااللتهابــات
الفريوســية املســببة للــزكام ،والحــرص عــى إعطــاء
الطفــل لقــاح اإلنفلونــزا املوســمية الــذي يحميــه مــن
التعــرض لنــزالت الــرد
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األشــياء اليوميــة) ،يف بعــض املالبــس الرياضيــة الشــائعة.
للتوضيــح ،يتــم اكتشــاف  PFASيف األوســاخ وامليــاه والهــواء
وحتــى األســماك يف جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة والعالــم
بــأرسه .يمكــن العثــور عليهــا عــى شاشــات الهواتــف
املحمولــة ،وخيــوط الجيتــار ،واملقــايل غــر الالصقــة،
وحتــى أغلفــة الطعــام

اآلخريــن حصلــوا عــى دقيــق الشــوفان.
وبعــد ســتة أشــهر ،أظهــر  20طفــاً ممــن أخــذوا
الفــول الســوداني شــفاء مــن الحساســية ،أي أن أي
رد فعــل تحســي لــم يحصــل .وكانــوا قادريــن عــى
مقاومــة جرعــة تــوازي  16حبــة مــن الفــول الســوداني.
وســجل طفــل واحــد مــن املجموعــة التــي تناولــت دقيــق
الشــوفان حالــة شــفاء
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اختارها لكم :الدكتور قيصر كباش

أحالم الطلبة

دوحة الشعر
من
ِ

َ
وقف أح ُد ا ُملد ّرس َ
ني ليسأ َل
مع بداية العام املدريس الجديد،
طالب “ماذا تتمنّى أن تُصبح حينما تكرب؟”.
ك َّل
ٍ

فمنهم مَ ــن قال ضابطا ً ومنهم مَ ن قا َل طبيبا ً ومنهم من
قا َل مهندساً ،وهكذا.

جلوس الطالب حســبَ
يف اليوم الثاني أعا َد ا ُملع ّل ُم توزي َع
ِ

ٌ
ذاهبـــة
نَفـــي التـــي تَملـــ ُك األشـــيا َء

َ
كيـــف أبكـــي عَ ـــى يش ٍء إذا ذَهبـــا
َف

ـك وَهـــي الـــ ُروحُ ْ
ســـلِمَ ْ
ورأس مالِــ َ
ُ
إن َ
ت

َ
ال تَ
أســـف َّن لـــي ٍء بَعدَهـــا ذَهبـــا

ُ
يجلس الضبّاط جــوار بعضهم،
ِمهَ ن أحالمهم ،حيــث

التضحية

وكتبَ لك ّل واح ٍد فيهم لقبَه عىل دفرتهِ:

قالت املمحاة للقلم :كيف حالك يا صديقي..

واألطباء جوا َر بعض ،واملهندسون جوار بعض وهكذا.
الضابط محمد!!!
الطبيب مصطفى!!!
املهندسة شيماء!!!
يمارس مهنت ُه كمع ِّل ٍم لهؤالء الطالب ،وبالطبع ّ
ُ
فإن
وأخ َذ

تعامله مَ َع ا ُملد ّرس ،ومنهم من َ
ِ
كان
بعضهم كان يُخطئ يف
ّ
ِ
يتأخ ُر عن دور قاعة
واجباته ،ومنهم مَ ن كان
ُقص بأدا ِء
ي ّ ُ
الدّرس و و و .
ٍ
يســحب
مختلف ،فلم
العقاب ولكن بطع ٍم
وهنا جا َء دو ُر
ِ
ِ
ا ُملع ّلم عصا ُه عليهم ،ولم يرضبهم مثل معظم ا ُملدرســن،
ِ
بلسانه أو قل َل ِمن احرتامهم ،ولكن كان يسحبُ
وال أهانهم

المعتقدات واألخالق
وضع رجل الزهور عىل قرب زوجته ،فشاهد امرأة صينية
تضع وعاء مــن الرز عىل القرب املجــاور ،فقال لها :هل
تعتقدين أن املتوىف سوف يأكل الرز؟! فأجابته بهدوء :نعم
سيأكله عندما يأتي فقيدك ليشم الزهور.
يجب أن نحــرم معتقدات اآلخرين ،فكل إنســان ح ّر يف
عبادتــه ،والعبادة هي عالقة بني العبــد وربه ال دخل لنا
بها ..عكس األخالق التي تهمنا كثــراً ..فال أهتم لديانة
الذين أتعامل معهم بقدر اهتمامي بأخالقهم.
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حَ اســـبْ َزمان َ
َ
ِ
ـــال تَرصُفِ
ـــك يف حَ
ـــه
ِ

ـاك أضعَ ــ َ
تَجـــ ْد ُه أعطــ َ
ـاف ا َّلـــذي َ
ســـ َلبَا
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ُ
منه ُم اللقبَ
ويجلسهم يف غري أماكنهم املخصصة لهم!!
كان يســحبُ منهم حلمهم فقط ،وبهذا الشــكل ارتفع
ِّ
ِ
الدراسة وأخذوا يح ُّلون واجباتهم
صف
مستوى الطالب يف
ٍ
أســلوب خطابهم وأخالقهم
ملحوظ يف
املنزلية ،مع تق ّد ٍم
ِ
وتعاملهم مع بعضهم ومع مع ّلمهم.

رد القلم بغضب :أنا لست صديقك...
أنا أكرهك...
قالت :بدهشة وحزن!!! ملاذا؟
قال ألنك تمحني ما أكتب...
قالت :أنا ال أمحو إال األخطاء.

وببساطة يا إخوتي ..فقد جع َل هذا املعلم ك ّل واح ٍد منهم

قال لها :و ما شأنك أنت.

يُدافع عن “حلمه”!
وســائل ّ
نعــم  ..أحيانا ً ّ
التبية يكو ُن رضور ًة
فإن تغيري
ِ

قالت :أنا ممحاة وهذا عميل..
قال :هذا ليس عمالً..

األساليب التي
وأفضل
أنجع
واختبار
للرقي بسلوكِ أوالدنا
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
تُ ّ
حفزهم ليكونوا مُبدع َ
ني وفاعلني.
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حديقة آفاق

حديقة آفاق

قالت :عميل نافع مثل عملك.
قال القلم :أنت مخطئة ومغــرورة ،ألن من يكتب أفضل
ممن يمحو...
قالت :إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب...
صمت القلم برهة ثم قال :بيشء من الحزن:
ولكنني أراك تصغرين يوما ً بعد يوم ..

قالت :ألنني أضحي بيش ٍء مني كلما محو ُ
ْت الخطأ ...

قال القلم بصوت أجش :وأنا أحس أنني أقرص مما كنت...

قالت املمحاة وهي تواسيه :ال نستطيع إفاد َة اآلخرين ،إال
إذا قدّمنا تضحية من أجلهم...
ثم نظــرت املمحاة إىل القلم بعطف بالــغ قائلة :أما زلت
تكرهني؟...
ابتسم القلم وقال :كيف أكرهك وقد جمعتنا «التضحية»...
 ...يف كل يوم تصحو فيه...
ينقص من عمرك يوم...

فإذا لم تســتطع أن تكون قلما ً لكتابة السعادة يف قلوب
اآلخرين فكن ممحاة لطيفة تمحو بها أحزانهم وبث األمل
والتفاؤل يف نفوسهم بأن القادم أجمل بإذن الله

قوة الرد
برجل مه ّذ ٍب فأرادا أن يسخرا منه ،فوقف
م َّر ســفيهان
ٍ
َّ
«أمغف ٌل أنت
أحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره وسأاله:
أم أحمق؟» فقال لهما« :أنا بني االثنني».
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اخترنا لكم
بقلم :إيمان حمود الشمري

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة

صحيفة الجزيرة
 16مارس 2021م العدد 17646

أجوبة غاندي
تداول النشــطاء عىل مواقع التواصل االجتماعي مقطعً ا للفنانة اللبنانية باميال الكيك وهي
ً
الحقا أن إجابتها تخص املهاتما غاندي .وبغض
تجاوب بطريقة سلســة عىل أســئلة اتضح
ً
ســابقا ،أو أن األمر متفق عليه مــن قِ بل اإلعداد والضيف ،هذا
النظر عن أنها اطلعت عليها
ليس ما يعنيني ،وإنما الذي استوقفني واســتفزني لكتابة هذا املقال أنه كان من األجدر أن
تكون اإلجابات مختلفة لعمل نوع من املقارنة التي تســتدعي التأمل والتفكري العميق وإثراء
املتلقي بفكر جديد ،واإلضافة له ،بدال ً من اقتباس األجوبة ورسدها بطريقة النسخ واللصق،
وإعطاء املتلقــي اإليحاء برسعة بديهة الضيفة؛ وهذا ما دفع بعض املتابعني للبحث ،وإثبات
أن األجوبــة ال تخص الفنانة؛ وهذا أكرب دليل عىل أننا شــعب يقرأ! ومن حق املتلقي علينا أن
ً
ســابقا بالصحف ،إضافة
نضيف له ،ونجعله يفكر معنا بدال ً من أن نميل عليه إجابات نُرشت
إىل أن األسئلة تحتمل أكثر من إجابة ،يمكنها أن تضيف لعمق املتلقي.
ماذا لو استبدلنا أجوبة غاندي يف هذا املقال وأجبنا بطريقة مختلفة إلثراء القارئ ،وإعطائه
فرصة للتأمل ،وإلبداء رأيه الشــخيص كنوع من العصف الذهني الجماعي ،وتبادل الخربات
ووجهــات الفكر بمقارنة األجوبة؟ قد يكون ً
أيضا للقارئ وجهة نظر يف ابتكار أجوبة جديدة
غري إجابات غاندي ،وغري التي ذكرت يف املقال 22 .ســؤاال ً ســتكون ما بني القوسني إجابة
غاندي ،اتفقت معه بثالث إجابات منها فقط ،وســوف أخرج عــن البقية من بني األقواس
بإجابات أخرى تعنيني ،وأنت ً
أيضا عزيزي القارئ اخرج عن األقواس بإجابات تعنيك:
 - 1أصل كل الرشور( :األنانية) ،الضغينة والحسد.
 - 2ما يجعلك سعيدًا يف الحياة؟ (أن تكون مفيدًا لآلخرين) ..اإلنجاز.
 - 3أخطر إنسان يف الحياة( :الكذاب) ..املنافق.
 - 4أجمل هدية يف الحياة( :التسامح) ..الوصول لألهداف.
 - 5أفضل ملجأ يف الحياة( :هو الله) ..أتفق تمامًا مع إجابة غاندي.
 - 6أهم أشخاص لك يف الحياة( :هم األهل) ..اتفق عائلتي.
 - 7أجمل يشء يف الحياة( :هي املحبة) ..القناعة والرضا.
 - 8أهم تسلية يف الحياة( :العمل) ..اتفق العمل.
 - 9أكرب رس يف الحياة( :هو املوت) ..الحظ.
 - 10أسمى املشاعر يف الحياة( :السالم الداخيل) ..اإلحساس باآلخرين.
 - 11أفضل معلمني يف الحياة( :هم األطفال) ..كبار السن.
 - 12أجمل يوم يف الحياة( :هو اليوم) ..يوم أنجزت به شيئًا.
 - 13أسهل يشء يف الحياة( :أن تغلط) ..الهروب من املسؤولية.
 - 14أكرب عقبة يف الحياة( :الخوف) ..الرتدد.
 - 15أكرب خطأ يف الحياة( :أن تتنازل عن مبادئك) ..الثقة املطلقة.
 - 16أكرب هزيمة يف الحياة( :اإلحباط) ..االستسالم.
 - 17اليشء األسايس يف الحياة( :التواصل مع اآلخرين) ..الثقة بالنفس.
 - 18إذا طبقت مبدأ العني بالعني( ..سيصبح العالم كله أعمى) ..ستخرس نفسك.
 - 19إذا قابلت الرش بالرش( ..فمتى ينتهي الرش) ..سيختفي الخري تمامًا.
 - 20القوه األكثر فاعلية يف الحياة( :اإليمان) ..العزيمة واإلرصار.
 - 21الطريق األرسع للهدف( :الخط املستقيم) ..التمسك به.
 - 22الحماية األكثر فاعلية يف الحياة( :التفاؤل) ..الحكمة
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العاصمة المقدسة

محافظة جدة

منطقة المدينة المنورة

د /محمد بن حسن الحارثي

د /سميرة بنت مصطفى عسيالن

د /ياسر بن عبدالعزيز الصحفي

m_alharithy@hotmail.com

sds.jeddah2016@gmail.com

ysahafi@taibahu.edu.sa

جوال0555516637 :

جوال0555027107 :

جوال0535377888 :

محافظة الطائف

د /فؤاد بن حسن الثبيتي
althobaitifouad@gmail.com
جوال0563000021:

منطقة تبوك

محافظة بيشة

د /عبدالله بن سلمان القرني
،aalqarni46@moh.gov.sa
Abu_salman101@hotmail.com
جوال0561640001 :
منطقة عسير

منطقة نجران

د /وليد بن سعيد عسيري
W1111s@hotmail.com
جوال0561442002 :

منطقة القصيم

د /إبراهيم عبدالله الحويطي

د /سعيد عبدالله عارم

د /خالد بن علي الطريفي

dr.alhawiti@hotmail.com

dr.saeedarem@gmail.com

dr-traifi@hotmail.com

جوال0543335620:

جوال0555574120:

جوال0504179997:

محافظة األحساء

منطقة الباحة

منطقة جازان

د .احمد عبداللطيف الدوغان

د /احمد بن عبدالله بالبيد

د /عبدالعزيز بن محمد الزيلعي

dr_doughan@yahoo.com

dr.balubaid46@gmail.com

asnancom@hotmail.com

جوال0504811448 :

جوال0550708971 :

جوال0547224444 :

محافظة القريات

منطقة حائل

محافظة ينبع

د /طالل بن عويد العنزي

د /معزي بن ابراهيم المنصور

د /وسيم بن عبدالحميد الزمعي

talalenazi@yahoo.com

mmoazzy@hotmail.com

wh-alzemei@moh.gov.sa

جوال0504869601:

جوال0505274972:

جوال0504592862 :

محافظة الخبر

حفر الباطن

أ /سامي بن محمد الفزع

د /سعدون بن محمد ذياب العقيل

samialfazae@yahoo.com

dr.sadun@hotmail.com

جوال0505931791 :

جوال050694092:

www.sds.org.sa
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تواصل

منطقة الجوف

د /بدر بن كريم الزارع
bkalzarea@ju.edu.sa
جوال0505391642 :
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مسك الختام

أ.د .خليل بن إبراهيم العيسى
رئيس التحرير

يتزامــن ظهــور العــدد الجديــد مــن مجلــة «آفــاق طــب األســنان» مــع
احتفــاالت كليــات طــب األســنان بالجامعــات الحكوميــة واألهليــة بخريجيهــا
مــن الطــاب والطالبــات حيــث يتوقــع تخــرج مايقــارب  1500طبيــب
وطبيبــة اســنان يف نهايــة العــام الــدرايس الحــايل ،يمــي طلبــة كليــات طــب
املهــارات واملعــارف والعلــوم يف طــب األســنان ثــم يلتحقــون بفــرة تدريــب
مدتهــا ســنة تســمى ســنة االمتيــاز ،ويطبقــون مــا تــم تعلمــه خــال فــرة
دراســتهم الســابقة ومــن ثــم يدخلــون املجتمــع كعنــارص منتجــة فاعلــة يف
خدمــة الوطــن.
والحقيقــة أن الجامعــات الســعودية تســعى لتدريــب طالبهــا عــى أحــدث
التقنيــات العلميــة يف مجــال طــب األســنان والعلــوم القائمــة عــى األدلــة،
كمــا أنهــا تحــاول تنميــة روح العمــل التطوعــي والتثقيفــي يف نفــوس
الطلبــة ،خصوصـا ً يف مجــال التوعيــة بأمــراض الفــم واألســنان والتقليــل مــن
مشــاكلها يف املجتمــع حفاظــا ً عــى الصحــة املجتمعيــة ،وهــذا مــا تدعمــه
الجمعيــات العلميــة وعــى رأســها الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان
والتــي تفتــح أبوابهــا لدعــوة الطــاب والطالبــات واألطبــاء حديثــي التخــرج
للعمــل التطوعــي وزيــادة الوعــي املجتمعــي مــن خــال الحمــات التثقيفيــة
التوعويــة يف املــدارس أو املشــاركة يف األيــام العامليــة والعلميــة يف كافــة أرجــاء
مملكتنــا الغاليــة.
وتأتــي أهميــة العمــل التطوعــي بتطويــر واكتســاب مهــارات جديــدة تضــاف
إىل املهــارات التــي اكتســبها الطلبــة خــال دراســتهم الجامعيــة.
والجمعيــة الســعودية لطــب األســنان ومــن خــال خطتهــا االســراتيجية
«تــاج» والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة منــذ ثــاث ســنوات حيــث جعلــت العمــل
التطوعــي متوافــق مــع رؤيــة اململكــة  ،2030لتوفــر البيئــة املناســبة لتنميــة
العمــل التطوعــي وتحفيــز أكــر عــدد مــن املتطوعــن واالشــراك بهــا وبالتايل
املســاهمة يف بنــاء جيــل قــادر عــى حمــل األمانــة ومتابعــة املســرة.
والله من وراء القصد
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