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ــر  ــي األم ــمو امللك ــب الس ــن صاح ــة م ــة كريم برعاي

ــر  ــعود أم ــز آل س ــن عبدالعزي ــدر ب ــن بن ــل ب فيص

منطقــة الريــاض افتتــح ســعادة وكيــل جامعــة 

ــلمان  ــن س ــه ب ــور عبدالل ــتاذ الدكت ــعود األس ــك س املل

الســلمان الــدورة الثالثــة والثالثــن مــن املؤتمــر 

الســعودي العاملــي لطــب األســنان SIDC-2022 وذلــك 

يــوم الخميس 17 جمــادى الثانــي 1443هـــ املوافق 20 

ينايــر 2022م بفنــدق هيلتــون الريــاض، كأول مؤتمــر 

ــة  ــد جائح ــة بع ــنان باململك ــب األس ــوري يف ط حض

ــا. كورون

ــنان  ــب األس ــعودية لط ــة الس ــت الجمعي ــث نظم حي

ــة  ــة ممثل ــع وزارة الصح ــراتيجية م ــاركة اس بمش

ــة  ــة علمي ــنان وبرشاك ــب األس ــة لط ــاإلدارة العام ب

ــة  ــنان F.D.I واملنظم ــب األس ــي لط ــاد العامل ــع االتح م

العامليــة ألبحــاث طــب األســنان – القســم الســعودي- 

العلميــة  الجمعيــات  مــع  وبالتعــاون   I.A.D.R

ــة  ــل اململك ــنان داخ ــب األس ــال ط ــة يف مج املتخصص

ــور  ــر بحض ــاح املؤتم ــل افتت ــعودية، حف ــة الس العربي

ــي  ــث العلم ــؤون البح ــة لش ــل الجامع ــادة وكي الس

ــزي  ــد الحمي ــور خال ــتاذ الدكت ــا األس ــات العلي والدراس

واملــرشف العــام عــى إدارة الجمعيات العلميــة يف جامعة 

امللــك ســعود األســتاذ الدكتــور محمــد العبيــداء ورئيس 

ــب  ــعودية لط ــة الس ــابق للجمعي ــس الس ــر الرئي املؤتم

ــداء  ــى، وعم ــل العي ــور خلي ــتاذ الدكت ــنان األس األس

ــات  ــاء نقاب ــة ورؤس ــنان يف اململك ــب األس ــات ط كلي

ــة وعــدد  ــة والعربي ــات طــب األســنان الخليجي وجمعي

ــة  ــنان يف اململك ــب األس ــات ط ــاتذة كلي ــن أس ــر م كب

ــن  ــاركن م ــوف املش ــادة الضي ــي، والس ــم العرب والعال

ــب  ــاع ط ــن يف قط ــنان والعامل ــات األس ــاء وطبيب أطب

ــب. ــا الحبي ــداد وطنن ــى امت ــنان ع األس

وقــد اســتهل حفــل االفتتــاح بالســالم امللكــي ثــم آيات 

بينــات مــن القــرآن الكريــم، ثــم ألقى ســعادة األســتاذ 

الدكتــور خليــل بــن إبراهيــم العيــى الرئيــس الســابق 

ملجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان 

ــا  ــتعرض فيه ــة اس ــة ترحيبي ــر كلم ــس املؤتم ورئي

إنجــازات الجمعيــة خــالل جائحــة كورونــا وتنظيمهــا 

ألول مؤتمــر علمــي افــرايض لطــب األســنان يف العــام 

ــب  ــي لط ــعودي العامل ــر الس ــم املؤتم ــم تنظي 2020 ث

تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض

سعادة وكيل جامعة الملك سعود يفتتح 
المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان 

SIDC-2022

أ. د. خليل العيى يلقي كلمته وكيل جامعة امللك سعود يلقي كلمته
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ــن  ــال: م ــاً وق ــاً أيض ــنان SIDC-2021 افراضي األس

ــتقبل  ــة املس ــد.. عاصم ــة املج ــز.. عاصم ــاض الع ري

ــي  ــعودي العامل ــر الس ــاً يف املؤتم ــم حضوري ــب بك نرح

...2022-SIDC ــنان ــب األس لط

إن الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان منــذ تأسيســها 

قبــل أربعــن عامــاً مــن الجمعيــات الرائــدة يف جامعــة 

ــة  ــوية مهن ــع س ــعى لرف ــي تس ــعود، وه ــك س املل

طــب األســنان يف أرجــاء الوطــن، مــن خــالل تضافــر 

الجهــود لرؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارتها الســابقون 

-جزاهــم اللــه خــراً- إضافــة لدعمهــا لألبحــاث 

ــرج،  ــي التخ ــاء حديث ــاز واألطب ــة االمتي ــة لطلب العلمي

وتشــجيعهم لتحقيــق أهدافهــم الطموحــة بمــا يتوائــم 

ــة 2030. ــة اململك ــع رؤي م

وأضــاف قائــالً: لقــد كان طموحنــا خــالل فــرة 

مجلــس اإلدارة املنتهيــة واليتــه طموحــاً كبــراً.. واليوم 

ــع  ــدة نتطل ــة جدي ــا إىل مرحل ــا ورغباتن ــل أحالمن ننق

ــه  ــق في ــه - تتحق ــإذن الل ــرشق - ب ــتقبل م ــا ملس فيه

الطموحــات واألمنيــات مــع مجلــس إدارة جديــد 

ــه  ــى ل ــنان.. نتمن ــب األس ــعودية لط ــة الس للجمعي

ــاء. ــل والبن ــرة العم ــة مس ــق ملتابع التوفي

تــال ذلــك عــرض مرئــي لفيلــم وثائقــي حــول املؤتمــر 

الســعودي العاملــي لطــب األســنان وإنجــازات الجمعيــة 

الســعودية لطــب األســنان خــالل األعــوام املاضيــة.

ــن  ــه ب ــور عبدالل ــتاذ الدكت ــعادة األس ــى س ــم ألق ث

ســلمان الســلمان وكيــل جامعــة امللــك ســعود كلمــة 

ــداً  ــون متواج ــعدني أن أك ــا: يس ــال فيه ــاح ق االفتت

بينكــم هــذا اليــوم الفتتــاح املؤتمــر الســعودي العاملــي 

لطــب األســنان، ويرسنــي أن أرحــب بجميع املشــاركن 

ــر  ــذا املؤتم ــة وأن ه ــدة، خاص ــة الرائ ــذه الفعالي يف ه

ــنان  ــب األس ــال ط ــم يف مج ــر واأله ــدث األك ــد الح يع

عــى مســتوى اململكــة والــذي يهــدف لصقــل مهــارات 

ــن  ــدد م ــتقطاب ع ــالل اس ــن خ ــنان م ــاء األس أطب

املتحدثــن الدوليــن الذيــن نرحــب بهــم أجمــل ترحيــب 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض اململك يف ري

واســتطرد قائــالً: إن جامعــة امللــك ســعود تثمــن 

ــنان  ــب األس ــعودية لط ــة الس ــود الجمعي ــاً جه عالي

والتــي تعــد جمعيــة متميــزة عــى مســتوى الجامعــة، 

نظــراً لنشــاطاتها املختلفــة عــى الصعيديــن الداخــي 

ــرش  ــراتيجية يف ن ــا االس ــن خطته ــة وضم والخارجي

ــع. ــراد املجتم ــة أف ــدى كاف ــي ل ــي الصح الوع

بعــد ذلــك قــام ســعادة وكيــل الجامعــة بتكريــم وزارة 

الصحــة الرشيــك االســراتيجي يف املؤتمــر بتســليم درع 

التكريــم لســعادة الدكتــور ســعود بــن محمــد أورفــي 

ــك  ــة، وكذل ــنان يف وزارة الصح ــب األس ــر إدارة ط مدي

تكريــم الــرشكات الطبيــة الراعيــة للمؤتمــر، ثــم قــام 

ــاً  ــري معلن ــط الحري ــص الرشي ــرام بق ــه الك وصحب

ــل  ــال داخ ــر وج ــب للمؤتم ــرض املصاح ــاح املع افتت

ــة  ــة طبي ــن 47 رشك ــر م ــدت أكث ــث تواج ــه حي أروقت

ــر مــن 30  محليــة وعامليــة وتعليميــة قدمــوا مــن أكث
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ــة  ــام املؤتمــر الثالث ــة مختلفــة، عرضــوا خــالل أي دول

أبــرز معداتهــم الطبيــة الحديثــة يف مجال طب األســنان 

ــي،  ــف الصح ــم والتثقي ــة الف ــق بصح ــا يتعل وكل م

ــة  ــات العلمي ــة بالجمعي ــد أركان خاص ــب تواج إىل جان

املتخصصــة يف طــب األســنان للتعريــف بأهدافهــا 

ــاركن. ــب باملش ــراتيجية والرحي االس

هــذا وقــد اســتقطب املؤتمــر 46 متحدثــاً عامليــاً 

ــة  ــاً ناقشــوا خــالل املحــارضات العلمي ــاً ومحلي وعربي

املتميــزة مســتجدات طــب األســنان بمختلــف فروعــه 

وتخصصاتــه، إىل جانــب ورش العمــل والتــي وصلــت إىل 

19 ورشــة عمــل عــى مــدار ثالثــة أيــام املؤتمــر كانــت 

ــنان  ــاء األس ــة ألطب ــاءة العلمي ــع الكف ــا رف مهمته

وتعريفهــم بأحــدث الطــرق العالجيــة لخدمــة املــرىض، 

ــعودية  ــة الس ــن الهيئ ــر م ــاد املؤتم ــم اعتم ــد ت وق

ــم  ــن التعلي ــاعة م ــة بـــ24 س ــات الصحي للتخصص

ــة  ــة األمريكي ــن األكاديمي ــك م ــتمر وكذل ــي املس الطب

ــاعة. ــنان A.D.A بـــ23.5 س ــب األس لط

وقــد تميــز املؤتمــر الســعودي العاملــي لطــب األســنان 

بالعــودة  والثالثــن  الثالثــة  بدورتــه   2022-SIDC

انعقــاده  مــن  تقريبــاً  عامــن  بعــد  الحضوريــة 

ــعيه إىل إرشاك  ــا، وبس ــة كورون ــالل جائح ــاً خ افراضي

ــث  ــم البح ــة ودع ــة املختلف ــات العلمي ــع القطاع جمي

ــددة. ــة املتع ــادرات االجتماعي ــي واملب العلم

ــة  ــة العلمي ــت اللجن ــر أعلن ــر للمؤتم ــوم األخ ويف الي

ــة  ــز املعلن ــن الجوائ ــزة م ــن يف كل جائ ــماء الفائزي أس

عــى هامــش املؤتمــر ضمــن ســتة مســارات مختلفــة 

ــملت: ش

1- جائزة البحث العلمي لخريجي الدراسات العليا.

ــرج  ــي التخ ــنان حديث ــاء األس ــاث أطب ــزة أبح 2- جائ

ــه-(. ــه الل ــعيد -رحم ــن س ــور حس ــزة الدكت )جائ

3- جائزة أفضل ملصق علمي ألطباء األسنان.

4- جائزة أفضل ملصق علمي لفئة الطالب.

5- جائزة عروض الحاالت الرسيرية.

6- جائــزة الرشاكــة مــع القســم الســعودي للمنظمــة 

العامليــة ألبحــاث طــب األســنان.

وخــالل جلســة إعــالن النتائــج ألقــت ســعادة الدكتورة 

ســارة بنــت ســلطان العنقــري رئيســة اللجنــة العلمية 

كلمــة قالــت فيهــا: لقــد جعلــت الجمعيــة الســعودية 

لطــب األســنان البحــث العلمــي هدفــاً اســراتيجياً لهــا 

منــذ تأسيســها، وقــد وصلنــا هــذا العــام مــا يقــارب 

ــم  ــة التحكي ــى لجن ــا ع ــم عرضه ــاً ت ــاً علمي 200 بحث

ــى  ــول ع ــة للحص ــن كل فئ ــن م ــار الفائزي ــم اختي ليت

الجوائــز املعلنــة.

ــور حســن ســعيد  ــة اســم الدكت وقــد أطلقــت الجمعي
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ــه - عــى جائــزة أبحــاث أطبــاء األســنان  - رحمــه الل

ــوده  ــي وجه ــاءه العلم ــراً لعط ــرج تقدي ــي التخ حديث

ــنان  ــب األس ــة ط ــم يف كلي ــة العل ــع طلب ــزة م املتمي

ــعود. ــك س ــة املل بجامع

ــدد  ــام وتتج ــة كل ع ــبة العلمي ــذه املناس ــدد ه تتج

وأســماء  املطروحــة  العلميــة  املوضوعــات  معهــا 

الزميــالت والزمــالء الباحثــن.. أشــكرهم جميعــاً 

ــداد.  ــق والس ــم التوفي ــة له ــارة متمني ــم الجب لجهوده

ــه  ــم الل ــي.. وفقك ــم نرتق ــم ومعك ــزون بك ــا الفائ أيه

ــم. ــدد خطاك وس

ــات  ــعود للدراس ــك س ــة املل ــل جامع ــّرم وكي ــد ك وق

العليــا والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور خالــد 

الحميــزي الفائزيــن بتســليمهم الجوائــز بحضــور 

إدارة  ملجلــس  الســابق  الرئيــس  املؤتمــر  رئيــس 

الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان األســتاذ الدكتــور 

ــورة  ــة الدكت ــة العلمي ــس اللجن ــى ورئي ــل العي خلي

ســارة العنقــري والرئيــس الســابق للفــرع الســعودي 

 I.A.D.R ــنان ــب األس ــاث ط ــة ألبح ــة العاملي للمنظم

ــمري. ــة الش ــورة ديم الدكت

ويف الحفــل الختامــي للمؤتمــر والــذي أقيــم يف القاعــة 

ــة العــود  ــون وعــى نغمــات آل ــدق الهيلت الرئيســة بفن

الرشقــي املوســيقية اجتمــع املدعــوون بليلــة ســاحرة 

تميــزت بحســن االســتقبال وبالعرضة الســعودية والتي 

ــتمتعن  ــب مس ــوف األجان ــادة الضي ــا الس ــارك فيه ش

بالفولكلــور الوطنــي الســعودي املحبــب وتــم خاللهــا 

تبــادل الــدروع التذكاريــة بــن ســعادة رئيــس مجلــس 

ــادة  ــنان والس ــب األس ــعودية لط ــة الس إدارة الجمعي

رؤســاء وممثــي النقابــات والجمعيــات الخليجيــة 

ــرات  ــاد املؤتم ــالل انعق ــنوي خ ــد س ــة كتقلي والعربي

ــن يف  ــادة العامل ــيدات والس ــم الس ــاله تكري ــة، ت الطبي

الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان نظــر جهودهــم 

ــالل  ــة خ ــور الجمعي ــاهمت يف تط ــي س ــة والت الحثيث

ــة. ــنوات املاضي الس

هــذا وقــد شــهد املؤتمــر واملعــرض املصاحــب إقبــاالً 

ــة وورش  ــارضات العلمي ــى املح ــاً ع ــراً خصوص كب

ــات  ــدة قاع ــد ع ــة بتواج ــه الثالث ــالل أيام ــل خ العم

الرنامــج  لعــرض  الهلتــون  فنــدق  يف  منفصلــة 

ــادة  ــيدات والس ــدع الس ــث أب ــز حي ــي املتمي العلم

ــورة  ــة املتط ــات الطبي ــة املعلوم ــن يف إضاف املحارضي

ضمــن تخصصــات طــب األســنان املختلفــة لتحقيــق 

ــن  ــاركن م ــة املش ــوة لكاف ــة املرج ــدة العلمي الفائ

ــع  ــا للجمي ــع أمنياتن ــا. م ــة وخارجه ــل اململك داخ

بالتوفيــق وإىل اللقــاء املتجــدد يف املؤتمــر القــادم 

ــه  ــإذن الل SIDC-2023 ب
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المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنانالمؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان

جوائزجوائز

جائزة أفضل ملصق علمي »أطباء« جائزة البحث العلمي لطالب الدراسات العليا

 جائزة عروض الحاالت السريرية جائزة أبحاث أطباء األسنان حديثي التخرج »جائزة الدكتور حسن سعيد«

 جائزة الشراكة مع القسم السعودي للمنظمة العالمية ألبحاث طب األسنانجائزة أفضل ملصق علمي »طالب« 

المركز األول:

د. آالء الجبور

المركز األول:

د. عمر الزهراني

المركز األول:

حنين السهيل

المركز األول:

د. مشاعل الهدلق

المركز األول:

مهند تورس

المركز األول:

آالء بيك

المركز الثاني:

د. عبدالرحمن بالحداد

المركز الثاني:

د. شروق حامد

المركز الثاني:

سارة القناص

المركز الثاني:

د. نورة القحطاني

المركز الثاني:

غادة الدخيل

المركز الثاني:

غادة العتيبي

المركز الثالث:

د. لجين المرشد

المركز الثالث:

د. روتانا أبو لبن

المركز الثالث:

أسماء الغامدي

المركز الثالث:

د. ماهر الغامدي

المركز الرابع:

د. أمل المطيري

المركز الثالث:

هال اإلبراهيم

المركز الثالث:

تركي الشهري



د. فوزي بن علي الغامدي  

عضو مجلس إدارة الجمعية
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مجلس اإلدارة

عقــدت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان االجتماع 

الثانــي للجمعيــة العموميــة للعام 1443هـــ - 2022م 

إلعــالن نتائــج انتخــاب مجلــس إدارة جديــد للــدورة 

ــوم  ــك ي ــق 2022-2025م وذل 1443-1447هـــ املواف

الســبت 22 ينايــر 2022م يف فنــدق هلتــون الريــاض 

وقــد تــرأس الجلســة ســعادة الدكتــور إبراهيــم بــن 

عبدالواحــد عــارف ممثــالً إلدارة الجمعيــات العلميــة 

ــل ســعادة  ــف مــن قب ــك ســعود واملكل يف جامعــة املل

املــرشف العــام عــى إدارة الجمعيــات العلميــة يف 

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــور محم ــتاذ الدكت ــة األس الجامع

ــات  ــج انتخاب ــالن نتائ ــى إع ــإرشاف ع ــداء ل العبي

الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان يعاونــه الســادة 

ــف آل  ــتاذ عبداللطي ــن واألس ــد البابط ــتاذ حم األس

ــة  ــة يف جامع ــات العلمي ــن إدارة الجمعي ــيخ م الش

امللــك ســعود حيــث تمــت املوافقــة أوالً عــى التقريــر 

اإلداري واملــايل وإبــراء ذمــة مجلــس اإلدارة الســابق، 

ــادة  ــة الس ــور كاف ــن حض ــد م ــم التأك ــم ت ــن ث وم

املرشــحن لعضوية مجلــس إدارة الجمعية الســعودية 

لطــب األســنان والتأكــد مــن تجديــد العضويــة 

ــاله  ــور، ت ــادة الحض ــة الس ــة لكاف ــاباً للجمعي انتس

إعــالن نتائــج فــرز األصــوات باختيــار أســماء 

ــك تــم اجتمــاع  األوائــل يف نســبة التصويــت، بعــد ذل

ــاء  ــن األعض ــراع ب ــب لالق ــس املنتخ ــاء املجل أعض

لتوزيــع املناصــب )حســب الئحــة القواعــد املنظمــة 

للجمعيــات العلميــة يف الجامعــات الســعودية( حيــث 

تــم اختيــار ســعادة الدكتــور زيــاد بــن حمــود الالحم 

رئيســاً ملجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب 

األســنان وســعادة الدكتــورة ســمرة عســيالن نائبــاً 

ــاً  ــي أمين ــادة املزين ــورة مي ــعادة الدكت ــس وس للرئي

للمــال وســعادة الدكتــور زهــر نتــو أمينــاً للمجلــس.

هــذا وقــد عقــد مجلــس اإلدارة الجديد أوىل جلســاته 

ــق 3  ــب 1443 هـــ املواف ــس 30 رج ــوم الخمي ي

ــاد  ــور زي ــعادة الدكت ــة س ــارس 2022م برئاس م

بــن حمــود الالحــم وتــم توزيــع املهــام الوظيفيــة 

بــن الســادة األعضــاء لبــدء مرحلــة جديــدة مــن 

ــر  ــي القدي ــه الع ــى الل ــن ع ــاء متكل ــل والبن العم

ليوفــق الجميــع ملــا فيــه ازدهــار وتقــدم الجمعيــة 

ــنان  ــب األس ــعودية لط الس

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية لطب 
األسنان للدورة 1443-1447هـ )2022-2025م(

د. زياد بن حمود الالحم  

رئيس مجلس اإلدارة

د.سميرة بنت مصطفى عسيالن   

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. زهير بن صالح نتو  

أمين مجلس إدارة الجمعية

د. مياده بنت حمزه المزيني 

أمين مال الجمعية

د. مشاري بن فرج العتيبي  

عضو مجلس إدارة الجمعية

أ.د. خليل بن إبراهيم العيسى  

عضو مجلس إدارة الجمعية

د. محمد بن حسن الحارثي  

عضو مجلس إدارة الجمعية

أ.د. ليلى بنت احمد باهمام   

عضو مجلس إدارة الجمعية

أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية السعودية لطب األسنان 
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ــن  ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــح س افتت

راشــد آل مكتــوم ويل عهــد دبــي رئيــس املجلــس 

التنفيــذي فعاليــات الــدورة السادســة والعرشيــن 

ملؤتمــر اإلمــارات الــدويل لطــب األســنان ومعــرض 

العربــي »إيــدك دبــي 2022«  طــب األســنان 

ــز  ــر 2022 يف مرك ــاء 1 فراي ــوم الثالث ــك ي وذل

ــة يف  ــموه بجول ــام س ــي، وق ــاري العامل ــي التج دب

املعــرض حيــث زار عــدداً مــن املنصــات للــرشكات 

ــي  ــاركة والت ــة املش ــات الصحي ــة والجه العاملي

ــواد وأدوات  ــات وم ــدث منتج ــم وأح ــرض أه تع

طــب الفــم واألســنان وقــد رافقــه خــالل جولتــه 

معــايل األســتاذ عبدالرحمــن بــن محمــد العويــس 

وزيــر الصحــة ووقايــة املجتمــع يف دولــة اإلمارات 

ــقيقة. ــدة الش ــة املتح العربي

وقــد شــاركت الجمعيــة الســعودية لطب األســنان 

يف املؤتمــر بوفــد رســمي برئاســة ســعادة الدكتور 

ــس اإلدارة  ــس مجل ــم رئي ــود الالح ــن حم ــاد ب زي

ــب  ــن، إىل جان ــس املوقري ــاء املجل ــادة أعض والس

نخبــة مــن عمــداء وأســاتذة وطــالب كليــات طــب 

األســنان يف الجامعــات الســعودية.

ــرض  ــن املع ــاص ضم ــن خ ــة رك وكان للجمعي

مــن  العديــد  اســتضاف  للمؤتمــر  املصاحــب 

الشــخصيات االعتباريــة واملحوريــة يف مجــال 

طــب األســنان كســعادة القائــم بأعمــال امللحقيــة 

الثقافيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ــعادة  ــي، وس ــي القحطان ــدر العاصم ــتاذ ب األس

ــمري  ــب الش ــن ركي ــه ب ــور عبدالل ــتاذ الدكت األس

الرئيــس العلمــي لالتحــاد العاملــي لطــب األســنان 

واملــرشف العــام لجامعــة ريــاض العلــم، وســعادة 

ــداء  ــم العبي ــن إبراهي ــد ب ــور محم ــتاذ الدكت األس

املــرشف العــام عــى إدارة الجمعيــة العلميــة 

الدكتــور  وســعادة  ســعود  امللــك  جامعــة  يف 

ــاد  ــذي لالتح ــس التنفي ــي الرئي ــالم املدن عبدالس

العاملــي لطــب األســنان ورئيــس رشكــة »إندكــس 

ــاق  ــة »آف ــث ملجل ــذي رصح يف حدي ــة« وال القابض

طــب األســنان« قائــالً: نحــرص يف رصحنــا 

مشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان 
في مؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان 
ومعرض طب األسنان العربي »إيدك دبي«
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ــد  ــو جدي ــا ه ــم كل م ــى تقدي ــذا ع ــي ه العلم

ومتقــدم يف مجــال طــب األســنان وصحــة الفــم، 

ــس  ــدورات الخم ــدار ال ــى م ــهدنا ع ــث ش حي

والعرشيــن املاضيــة تطــوراً ملحوظــاً وسنســتمر 

بــإذن اللــه كل عــام يف تقديــم كل مــا هــو جديــد 

يف مجــال طــب األســنان مانحــن فرصــة مثاليــة 

للمختصــن واملمارســن للتعــرف عــى آخــر 

ــة. ــكارات العلمي االبت

وأردف قائــالً: إن حكومــات العالم أدركــت اليوم أن 

القطــاع الصحــي والطبــي مــن أهــم القطاعــات، 

ــيما  ــب الس ــر واج ــاته أم ــام بمؤسس وأن االهتم

مــن ناحيــة تحديــث أنظمتهــا وأجهزتهــا الطبيــة، 

وتوفــر التعليــم املســتمر لكوادرهــا الطبيــة 

واإلداريــة والفنيــة ملواجهــة التحديــات واملخاطــر 

ــا  ــة كورون ــت، فجائح ــدث يف أي وق ــد تح ــي ق الت

ــة  ــد جاهزي ــع لتأكي ــا للجمي ــاً مهم ــت درس كان

القطاعــات الصحيــة والتصــدي ألي تحــد صحــي 

ــتجد. مس

ــارق  ــور ط ــعادة الدكت ــد س ــرى أك ــة أخ ــن جه م

خــوري الرئيــس الفخــري ملؤتمــر ومعــرض »إيــدك 
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ــدك  ــب: أن »إي ــي مقتض ــح صحف ــي« يف ترصي دب

دبــي« يمثــل فرصــة مهمــة لتبــادل الخــرات 

ــزوار  ــاركن وال ــن واملش ــن املتحدث ــات ب واملعلوم

ممــا يســهم يف صقــل مهاراتهــم املهنيــة وخراتهــم 

اإلكلينيكيــة ويســاعدهم يف الحصــول عــى ســاعات 

ــوم  ــث تق ــدة، حي ــتمر املعتم ــي املس ــم الطب التعلي

املتخصصــة  العمــل  وورش  املكثفــة  الــدورات 

بتقديــم أحــدث املناهــج النظريــة واملواضيــع 

التخصصيــة بمختلــف مجــاالت طــب األســنان ممــا 

يعــزز الخــرة العمليــة والتخصصيــة عنــد األطبــاء.

وكان الرنامــج العلمــي للمؤتمــر هــذا العــام 

حافــالً بموضوعــات علميــة جديــدة حــول تجميل 

األســنان والتكنولوجيــا الرقمية يف طب األســنان إىل 

جانــب جراحــة الفــم والوجــه والفكــن والتقويــم 

والزراعــة واســتخدام الروبوتــات يف طب األســنان، 

ولقــد كانــت مشــاركة الســادة املحارضيــن مــن 

الســنوات الخمــس األوىل ومــن ثــم القضــاء عــى 

تســوس األســنان يف املنطقــة والعالــم خــالل 

ــة. ــرش التالي ــنوات الع الس

شــخص  مليــار   »3.5« بــأن  بالذكــر  جديــر 

ــا  ــم، كم ــراض الف ــن أم ــون م ــم يعان ــول العال ح

ــار مراجــع مصــاب بتســوس  ُشــخص »3.2« ملي

ــه  ــل يواج ــون طف ــن 530 ملي ــر م ــنان وأكث األس

مشــكلة تســوس األســنان، وتتزايــد هــذه األرقــام 

ــة. ــدول النامي ــتمرار يف ال باس

هــذا وقــد اختــارت اللجنــة املنظمــة ملؤتمــر 

ــب  ــرض ط ــنان ومع ــب األس ــدويل لط ــارات ال اإلم

ــا  ــة إيطالي ــي 2022« – دول ــدك دب ــنان »إي األس

ــذا  ــدورة ه ــمي ل ــرشف الرس ــف ال ــون ضي – لتك

العــام، يف بــادرة بــدأت منــذ العــام املــايض خــالل 

مؤتمــر »إيــدك دبــي 2021« حيــث كانــت اململكــة 

العربيــة الســعودية ضيــف الــرشف الرســمي 

ــة  ــعودية فاعل ــة الس ــة العربي ــات اململك جامع

وهامــة يف الرنامــج العلمــي للمؤتمــر مــن خــالل 

ــي  ــزة والت ــة واملتمي ــة القيم ــم العلمي محارضاته

نالــت تقديــر واستحســان املشــاركن جميعــاً.

ــيخ  ــمو الش ــق س ــر زار الفري ــام املؤتم ــالل أي وخ

ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء وزيــر الداخليــة يف دولــة اإلمــارات العربية 

املتحــدة الشــقيقة معــرض طــب األســنان »إيــدك 

ــادرة  ــمي ملب ــالن الرس ــهد اإلع ــي 2022« وش دب

ــادرة  ــة« كب ــانية العاملي ــة اإلنس ــن الخري »أوش

ــي  ــا والت ــن نوعه ــي األوىل م ــانية ه ــة إنس نوعي

أطلقتهــا مؤسســة »إندكــس القابضــة« وتهــدف 

إىل تحســن صحــة الفــم واألســنان والقضــاء عــى 

ــعيها  ــالل س ــن خ ــم م ــنان يف العال ــوس األس تس

ــخصة  ــنان املش ــوس األس ــاالت تس ــل ح إىل تقلي

ــالل  ــة خ ــبة 50 باملائ ــم بنس ــة والعال يف املنطق

لطــب  الســعودية  الجمعيــة  بجنــاح  ممثلــة 

ــنان. األس

ــود  ــن حم ــاد ب ــور زي ــعادة الدكت ــد رصح س وق

الالحــم رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية 

لطــب األســنان يف ختــام املؤتمــر عر مجلــة »آفاق 

ــع  ــكر لجمي ــه بالش ــه يتوج ــنان« بأن ــب األس ط

ــب  ــدويل لط ــارات ال ــر اإلم ــى مؤتم ــن ع القائم

األســنان ومعــرض طــب األســنان العربــي »إيــدك 

دبــي« وعــى رأســهم ســعادة الدكتــور عبدالســالم 

املهنــدس  وســعادة  املؤتمــر  رئيــس  املدنــي 

ــس  ــة »إندك ــس لرشك ــب الرئي ــي نائ ــس املدن أن

وتنظيمهــم  الحافــل  الســتقبالهم  القابضــة« 

املتميــز وعملهــم الــدؤوب، متمنيــاً لهــم اســتمرار 

النجــاح والتوفيــق وملزيــد مــن العطــاءات العلميــة 

ــنان  ــب األس ــة ط ــأن مهن ــع ش ــة لرف والتنظيمي

ــي  ــي والعامل ــتوى العرب ــى املس ع
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ــة  ــة مك ــر منطق ــب أم ــن نائ ــة م ــة كريم برعاي

ــدر  ــر ب ــي األم ــمو امللك ــب الس ــة صاح املكرم

ــة أم  ــت جامع ــه أقام ــه الل ــلطان حفظ ــن س ب

ــراً  ــنان مؤتم ــب األس ــة ط ــة بكلي ــرى ممثل الق

دوليــاً بعنــوان »الطــرق الحديثــة لرفــع الكفــاءة 

ــخ  ــنان« بتاري ــب األس ــات ط ــودة يف خدم والج

ــز  ــك عبدالعزي ــة املل ــو 2022م يف قاع 18 و19 ماي

ــة. ــة بالعابدي التاريخي

الجمعية السعودية لطب األسنان في مؤتمر »الطرق 

الحديثة لرفع الكفاءة والجودة في خدمات طب األسنان«

وقــام معــايل وكيــل إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة 

ــر  ــي املؤتم ــالً لراع ــي ممث ــبب القحطان د. مش

ــب  ــرض املصاح ــر واملع ــات املؤتم ــاح فعالي بافتت

بحضــور معــايل رئيــس جامعــة أم القرى األســتاذ 

الدكتــور معــدي آل مذهــب وســعادة عميــدة كليــة 

ــورة  ــرى الدكت ــة أم الق ــنان يف جامع ــب األس ط

ــي. ــاعل القحطان مش

وقــد شــاركت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان 

يف فعاليــات املؤتمــر ممثلــة برئيــس مجلــس اإلدارة 

ســعادة الدكتــور زيــاد الالحــم وســعادة الدكتــورة 

ــس اإلدارة  ــس مجل ــب رئي ــيالن نائ ــمرة عس س

وســعادة الدكتــور زهــر نتــو أمــن مجلــس 

ــى  ــل العي ــور خلي ــتاذ الدكت ــعادة األس اإلدارة وس

وســعادة الدكتــور محمــد الحارثــي عضــوا مجلس 

ــرض  ــاص يف املع ــن خ ــة رك اإلدارة، وكان للجمعي

املصاحــب للمؤتمــر تميــز باســتقبال العديــد مــن 

ــر. ــاركة يف املؤتم ــة املش ــخصيات الفاعل الش

هــذا وقــد أكــد رئيــس جامعــة أم القــرى يف 

كلمتــه االفتتاحيــة ارتبــاط املؤتمــر بالخطــة 

االســراتيجية للجامعــة لعــام 2027 فيمــا يتعلــق 

بتعزيــز كفــاءة البحــث العلمــي والبحــوث البينية، 

ــة  ــاهمة الطلب ــتوى مس ــع مس ــالل رف ــن خ م

وأعضــاء هيئــة التدريــس يف خدمــة املجتمــع 

ــة. ــم العلمي بأبحاثه

مــن جهتهــا أوضحــت عميــدة كليــة طب األســنان 

يف حفــل االفتتــاح أن املؤتمــر يهــدف لتمكــن 

العاملــن يف القطــاع الصحــي مــن محــاكاة 

ــة يف معالجــة األســنان، مؤكــدة  ــات الحديث التقني

ــب  ــتجدات ط ــة مس ــة ملواكب ــعي الكلي ــى س ع

ــات  ــم التوجه ــا يوائ ــاً بم ــاً وعاملي ــنان محلي األس

ــة  ــات الرعاي ــج وخدم ــر برام ــة يف تطوي الوطني

ــة. ــة باململك الصحي

ــش 12  ــة تناق ــات علمي ــر 4 جلس ــن املؤتم وتضم

محــوراً يف تقنيــات طــب األســنان بمشــاركة نخبة 

ــا،  ــة وخارجه ــل اململك ــن داخ ــن م ــن املتحدث م

ــارات  ــة يف امله ــل متخصص ــة إىل ورش عم إضاف

ــنان. ــة األس ــة وزراع العملي

ــا  ــن م ــاً يتضم ــاً علمي ــر معرض ــب املؤتم ويصاح

القضايــا  تناقــش  بحثيــاً  ملصقــاً   70 يقــارب 

ــى  ــالوة ع ــه، ع ــنان وخدمات ــب األس ــة يف ط املختلف

مثــل:  املتخصصــة  بالجمعيــات  تعريفيــة  أركان 

جمعيــة »ابتســم« لخدمــات طــب األســنان التطوعيــة 

األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  الخريــة  والجمعيــة 

»درهــم وقايــة« وجمعيــة »بــادر« لألجهــزة الطبيــة.

  كمــا حظــي املؤتمــر عــى دعــم اســراتيجي مــن 

ــات  ــعودية للتخصص ــة الس ــة والهيئ وزارة الصح

ــن  ــاعة م ــدد 38 س ــه بع ــي اعتمدت ــة والت الصحي

التعليــم الطبــي املســتمر 
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األســنان يف  الســعودية لطــب  الجمعيــة  شــاركت 

املؤتمــر الســنوي الســادس عــرش للجمعيــة الســعودية 

لتقويــم األســنان والــذي عقــد يف فنــدق كــراون بــالزا 

ــد  ــر 2022م، وق ــن 24-26 فراي ــرة م ــاض يف الف الري

ــور  ــعادة الدكت ــاح س ــل االفتت ــة يف حف ــل الجمعي مث

زيــاد بــن حمــود الالحــم رئيــس مجلــس إدارة الجمعية 

ــنان. ــب األس ــعودية لط الس

ــارشة  ــة املب ــة الفوري ــاح بالرجم ــل االفتت ــز حف وتمي

لفقراتــه بــن اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة وذلــك 

ــل  ــتهل الحف ــث اس ــل، حي ــوف األفاض ــادة الضي للس

بآيــات بينــات مــن الذكــر الحكيــم ومــن ثــم عرضــت 

إحــدى مقــوالت صاحــب الســمو امللكــي األمــر محمــد 

بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ويل العهــد وصاحــب 

ــة. ــا الغالي ــتقبلية ململكتن ــة املس الرؤي

الســعودية  بالجمعيــة  تعريفــي  مقطــع  ثــم 

ــة  ــت مظل ــها تح ــذ تأسيس ــنان من ــم األس لتقوي

ــام  ــة يف الع ــات الصحي ــعودية للتخصص ــة الس الهيئ

ــعى  ــة تس ــن أن الجمعي ــرض تب ــالل الع 2006م وخ

لتقويــم  العاملــي  االتحــاد  مؤتمــر  الســتضافة 

األســنان يف العــام 2030م يف ربــوع اململكــة العربيــة 

الســعودية.

ــعودية  ــة الس ــس الجمعي ــعادة رئي ــة س ــاءت كلم وج

لتقويــم األســنان الدكتــور محمــد بــن مرشــد الحربــي 

ــات  ــعودية للتخصص ــة الس ــكر للهيئ ــن الش ــرة ع مع

الصحيــة لرعايتهــا للمؤتمــر وكذلــك لكافــة الجمعيــات 

ــر  ــا أن املؤتم ــن خالله ــن م ــاركة، وب ــة املش العلمي

ــات  ــن التخصص ــاون ب ــز بالتع ــام يتمي ــذا الع يف ه

ــم. ــص التقوي ــع تخص ــنان م ــب األس ــة يف ط املختلف

ــم كانــت الكلمــة لســعادة رئيــس االتحــاد العاملــي  ث

مشاركة الجمعية السعودية لطب األسنان في المؤتمر 

السادس عشر للجمعية السعودية لتقويم األسنان

ــي  ــد والت ــش في ــور نيكل ــنان الروفيس ــم األس لتقوي

ــعودية  ــة الس ــدم الجمعي ــى تق ــا ع ــن خالله ــى م أثن

ــاً  ــه درع ــدم ل ــها وق ــود رئيس ــنان بجه ــم األس لتقوي

خاصــاً تكريميــاً مــن االتحــاد العاملــي لتقويــم 

ــنان. األس

ــز  ــذي تمي ــب وال ــرض املصاح ــاح املع ــك افتت ــال ذل ت

بتواجــد رشكات محليــة وعاملية لعــرض أدوات ومنتجات 

ــعودية  ــة الس ــنان. وكان للجمعي ــم األس ــة لتقوي خاص

ــه  ــت في ــزاً عرض ــاً ممي ــاً خاص ــنان ركن ــب األس لط

مجلــة »آفــاق طــب األســنان« ونــرشات توعويــة حــول 

الفــم واألســنان، وقــد اســتضاف العديــد مــن ضيــوف 

ــل. ــر األفاض املؤتم

هــذا وقــد رصح ســعادة الدكتــور محمــد بــن مرشــد 

الحربــي رئيــس الجمعيــة الســعودية لتقويم األســنان 

ــة  ــر كان نتيج ــاح املؤتم ــأن نج ــر: ب ــام املؤتم يف خت

إدارة  مجلــس  أعضــاء  الزمــالء  الســادة  جهــود 

ــت  ــذ وق ــنان من ــم األس ــعودية لتقوي ــة الس الجمعي

ــر  ــز للمؤتم ــي املتمي ــوى العلم ــار املحت ــر الختي مبك

والــذي يصــب يف التطــور العالجــي لتقويــم األســنان، 

كمــا حــرص مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية 

لتقويــم األســنان عــى دراســة ومناقشــة اإلجــراءات 

ــبيل  ــة يف س ــات الترشيعي ــا للجه ــات ورفعه والتوصي

تطويــر مهنــة تقويــم األســنان داخــل اململكــة 

ــعودية. ــة الس العربي

مــن جهــة ثانيــة رصح ســعادة الدكتــور فيصــل 

ــة  ــس إدارة الجمعي ــو مجل ــال عض ــه الخي ــن عبداإلل ب

الســعودية لتقويــم األســنان ورئيــس وحــدة العالقــات 

العامــة بالجمعيــة عــر مجلــة »آفــاق طــب األســنان« 

ــه  ــت إلي ــا توصل ــم م ــش أه ــر ناق ــالً: إن املؤتم قائ

ــن  ــنان م ــم األس ــال تقوي ــة يف مج ــات الحديث الدراس

خــالل نخبــة مــن املتحدثــن الدوليــن واملحليــن 

ــر  ــام املؤتم ــالل أي ــن خ ــتقطابهم كمحارضي ــم اس ت

الثالثــة، ممــا يســاهم يف رفــع حركــة التقــدم العلمــي 

ــدت  ــا اعتم ــنان، كم ــم األس ــص تقوي ــي لتخص واملهن

ــة الســعودية لتقويــم األســنان وضــع أهــداف  الجمعي

ــز  ــزام بالتمي ــل يف االلت ــة تتمث ــراتيجية ومنهجي اس

ــة  ــة اململك ــيدة ورؤي ــا الرش ــات قيادتن ــق تطلع لتحقي

2030م.

ــة  ــكر الجمعي ــنان« تش ــب األس ــاق ط ــا »آف بدوره

ــتقبال  ــن االس ــى حس ــنان ع ــم األس ــعودية لتقوي الس

ــة  ــة للجمعي ــز، متمني ــر املتمي ــذا املؤتم ــم له والتنظي

)رئيســاً وأعضــاء( دوام التقــدم واالزدهــار 



أنشطة وفعاليات

2627

w
w
w
.s
ds

.o
rg
.s
a

w
w
w
.s
ds

.o
rg
.s
a

2627

أنشطة وفعاليات

مايو  2022 - العدد 49مايو  2022 - العدد 49

ــعود  ــك س ــة املل ــس جامع ــايل رئي ــة مع ــت رعاي تح

األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن العمــر 

احتفلــت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان باليــوم 

العاملــي لصحــة الفــم واألســنان املصــادف 20 مــارس 

ــو  ــر يف به ــرض كب ــة مع ــك بإقام ــام، وذل ــن كل ع م

جامعــة امللــك ســعود بمشــاركة وزارة الصحــة وكليــة 

ــة  ــات العلمي ــة وإدارة الجمعي ــنان بالجامع ــب األس ط

ومستشــفى طــب األســنان الجامعــي وقســم األســنان 

الجمعية السعودية لطب األسنان تحتفل باليوم 

العالمي لصحة الفم واألسنان

بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة خــالل الفــرة مــن 

20-23 مــارس 2022م.

ــات  ــة للدراس ــل الجامع ــعادة وكي ــرض س ــح املع ــد افتت وق

العليــا والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور خالــد الحميــزي 

ــس  ــس مجل ــم رئي ــاد الالح ــور زي ــعادة الدكت ــه س يرافق

إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان وســعادة األســتاذ 

إدارة  العــام عــى  العبيــداء املــرشف  الدكتــور محمــد 

ــد  ــور أحم ــعادة الدكت ــة وس ــة بالجامع ــات العلمي الجمعي

ــعادة  ــنان بالجامعةوس ــب األس ــة ط ــل كلي ــدي وكي امله

األســتاذ الدكتــور فهــد إبراهيــم الخضــري مدير مستشــفى 

طــب األســنان الجامعــي، وقــد اطلــع ســعادة وكيــل 

الجامعــة وصحبــه الكــرام عــى كافــة أرجــاء املعــرض ومــا 

ــراءات  ــة واإلج ــورات توعوي ــات ومنش ــن مطوي ــه م يحتوي

ــنان. ــم واألس ــة الف ــى صح ــاظ ع ــة للحف والتدابرالوقائي

ــة  ــة بالفعالي ــدن اململك ــع م ــاركت جمي ــد ش ــذا وق ه

مــن خــالل عــدد مــن املحــارضات التثقيفيــة والتوعويــة 

ــنان  ــة األس ــى صح ــاظ ع ــة للحف ــارات الطبي واالستش

والعنايــة بهــا والتشــجيع عــى التغذيــة الصحيــة والزيارة 

الدوريــة لعيــادات طــب األســنان ممــا يســاهم يف تقليــل 

ــع  ــل املجتم ــني داخ ــر الس ــار النخ ــبة انتش نس



الشمسان أميًنا عاًما للهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية
أعلنــت الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة، 

عــن صــدور قــرار مجلــس أمنائهــا برئاســة وزير 

الصحــة فهــد بــن عبدالرحمــن الجالجــل، بتعيــن 

ــان  ــم الشمس ــن إبراهي ــور أوس ب ــتاذ الدكت األس

أمينًــا عاًمــا للهيئــة الســعودية للتخصصــات 

ــة. الصحي

ــره  ــكره وتقدي ــن ش ــة ع ــر الصح ــرب وزي وأع

للدكتــور أيمــن عبــده، عــى مــا قدمــه مــن جهود 

ــة  ــة العام ــه األمان ــرة تولي ــالل ف ــازات خ وإنج

للهيئــة منــذ عــام 2016م وحتــى 2022م، متمنيـًـا 

ــور أوس  ــام الدكت ــن الع ــاح لألم ــق والنج التوفي

ــان. الشمس

الصيدالنيــات وطــب  الشمســان أســتاذ  وكان 

ــل  ــدة قب ــة ع ــب قيادي ــغل مناص ــد ش ــو ق النان

توليــه لألمانــة العامــة للهيئــة، إذ كان عميــد 

كليــة الصيدلــة يف جامعــة امللــك ســعود، وعضــو 

ــات  ــعودية للتخصص ــة الس ــاء الهيئ ــس أمن مجل

ــة يف  ــتقبل الصح ــق مس ــس فري ــة، ورئي الصحي

مجموعــة تواصــل املجتمــع العرشيــن يف مجموعة 

ــه  ــك عبدالل ــد املل ــد معه ــن 2020، وعمي العرشي

ــب  ــز يف ط ــز التمي ــر مرك ــو، ومدي ــة النان لتقني

النانــو بمدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنية، 

وعضــو املجلــس االستشــاري يف الهيئــة الســعودية 

ــودة. ــس والج ــات واملقايي للمواصف

»آفــاق طــب األســنان« تقــدم أحــر التهانــي لســعادة 

األســتاذ الدكتــور أوس بــن إبراهيــم الشمســان متمنية 

ــف  ــر خل ــون خ ــدة ليك ــه الجدي ــق يف مهام ــه التوفي ل

لخــر ســلف بــإذن اللــه 

أنشطة وفعاليات
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املؤتمـــر  هامـــش  عـــى 

لطـــب  العاملـــي  الســـعودي 

عقـــد   2022  SIDC األســـنان 

ــة  ــعودي باملنظمـ ــم السـ القسـ

طـــب  ألبحـــاث  العامليـــة 

األســـنان اجتماعـــه العمومـــي 

ـــس  ـــاب مجل ـــه انتخ ـــم خالل وت

ـــادة: ـــيدات والس ـــن الس ـــد م جدي

ســـعادة الدكتـــور محمـــد بـــن 

حســـن الحارثـــي رئيســـاً

نـــدى  الدكتـــورة  ســـعادة 

طاشـــكندي نائـــب للرئيـــس

ماريـــا  الدكتـــورة  ســـعادة 

مستشـــار إبراهيـــم 

فـــرج  الدكتـــور  ســـعادة 

العتيبـــي ســـكرتر املجلـــس

أروى  الدكتـــورة  ســـعادة 

املـــال. أمـــن  دغريـــري 

هـــذا وقـــد وجـــه ســـعادة 

الدكتـــور محمـــد الحارثـــي 

ـــس اإلدارة  ـــل ملجل ـــكر الجزي الش

ســـعادة  بقيـــادة  الســـابق 

ـــت  ـــة بن ـــزة ديم ـــورة املتمي الدكت

عـــي الشـــمري مـــع أعضـــاء 

دورتـــه  املنتهيـــة  املجلـــس 

نظـــر جهودهـــم وإنجازاتهـــم 

القســـم  رفعـــت  والتـــي 

باقـــي  ملقدمـــة  الســـعودي 

العامليـــة  املنظمـــة  أقســـام 

األســـنان  طـــب  ألبحـــاث 

ــز  ــه عـ ــائالً اللـ I.A.D.R.. سـ

للمجلـــس  التوفيـــق  وجـــل 

ـــرة  ـــون املس ـــب وأن يتابع املنتخ

ـــاون  ـــالل التع ـــن خ ـــرة م املظف

ــر. املثمـ

ــر  ــإن أرسة تحريـ ــا فـ وبدورنـ

ـــنان«  ـــب األس ـــاق ط ـــة »آف مجل

انتخاب مجلس إدارة جديد للقسم السعودي 
للمنظمة العالمية ألبحاث طب األسنان 

I.A.D.R للدورة )2024-2022(
تتوجـــه باملباركـــة لســـعادة 

الجديـــد  املجلـــس  رئيـــس 

الدكتـــور محمـــد بـــن حســـن 

الحارثـــي )رئيـــس تحريـــر املجلـــة 

ـــس إدارة  ـــو مجل ـــابقاً( وعض س

الجمعيـــة الســـعودية لطـــب 

األســـنان متمنيـــة لـــه دوام 

ـــن  ـــد م ـــاح وملزي ـــق والنج التوفي

العطـــاءات العلميـــة والفكريـــة 

املتميـــزة 



تغريدات في طب األسنان
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# إذا واجهتك صعوبة يف نطق بعض األحرف عند تركيب تقويم اإلنفزالن أوالتقويم 

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

أ.د. إيمان القفيدي

   Surgical sutures   الخيوط_الجراحية#

 هدفها تقريب األنســجة وإغالق الجروح. لكي يحدث االلتئام وتســاعد يف 

إيقاف النزيف، منها ما يتم إزالته ومنها ما يذوب خالل أســبوعن..  ويتم 

اختيارها تبعاً للعمليــة وموقعها وقرار الجراح .وأصبح هناك طرق حديثة 

إلغالق الجروح..

د. ناصر العسيري   

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

الطبيب، تظل هناك عوامل أخرى تشكل مصر العالج وجودته ..

 لذلك ليس من العدل أن تحكم عى طبيب من حالة عابرة ..

د. عبدالمجيد آل شجاع

# ألطباء األسنان: حتى يف مريض القلب يجب أن تعطيه مسّكنات لأللم بعد 

عمليات األسنان والتهاباتها ألن رضر األلم مع ارتفاع الضغط الشديد أخطر 

عى قلب املريض من األعراض الجانبية املحتملة للمســّكنات املتوســطة/

القوية..
أ.د.خالد النمر  

- فنية أسنان -
إعداد / هند عبد الله الدوسري  

# املســواك يخفف مفعول البكتريا بشكل جيد خالل ساعات الصوم، تذكر 

قص شعرات املسواك كل 24 ساعة لتجديد املادة الفعالة.

د. هيفاء الراشد 

# سلسلة تغريدات مما تعّلمت:

- الطبيب كلما ارتفع بالعلم، تعمق يف الجسم.

- اختالف األطباء، اتفاق عى املصلحة.

- أن يصر املريض عى مرضه، خر له من الدخول عى طبيب غر مؤهل.

لو كان عندي عرشة أقالم، لطلبت العلم بتسعة، وقّدمت النصائح بواحد.

د. فواز المغامس

# البنج املوضعي يف   #األسنان      

 لم يثبت أنه يتعارض مع لقاح كورونا حتى اآلن. 

 لم يثبت أنه يتعارض مع لقاح كورونا حتى اآلن .

 لم يثبت انه يتعارض مع لقاح كورونا حتى اآلن . 

 أي يش غر هذا الــكالم هو كالم عاري من الصحة وغر مســتند ألبحاث 

وإشاعات واهية.

أ.د. عماد الشويمي  

# العــادات الجيّدة تبدأ يف وقت مبكر، قد يكــون ذلك صعبًا يف بعض األحيان، ولكن 

حافظ عى تذكر طفلك بأهميّة تنظيف أسنانه.

د. عمار رشدي عبدالفتاح   



من صحافتنا المحلية
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طــب  )آفــاق  مجلــة  فــي  يســرنا 
األســنان( أن نقتبس من الصحف 
المحلية الرائدة بعًضا من المقاالت 
أو الصــور الهادفــة والتــي تصــب 
في بوتقة رؤيتنا وتحقيق أهدافنا 
لرفــع الســوية الثقافيــة والعلمية 

والتوعوية لقرائنا الكرام.
مــن   نقتبــس  العــدد  هــذا  فــي 
مقــال  الغــراء  الجزيــرة  صحيفــة 
جليــد  بــن  فهــد  األســتاذ  للكاتــب 
ومن صحيفة الرياض الغراء  رسم 
كاريكاتيــري معبــر للفنان/ ســليمان 

المسيهيج فكل الشكر لهما.
صحيفة الرياض العدد 19589 تاريخ 10 فبراير 2022م

خطر الجوال في غرفة النوم

ص والتصنُّت  األمر ال عالقة له باخراق التكنولوجيــا للتلصُّ

والتصويــر اآليل حتى والهاتف مغلق، وغــر ذلك من أوهام 

وقصص التجســس، يف ســبتمر عــام 2012م عرفنا أول 

حالة طالق يف الســعودية نتيجة انشــغال الزوجة امُلستمر 

)بالواتس أب( عى حســاب تلبية حاجات زوجها وأرستها، 

كل طرف يف ذلك النزاع كان يُحاول لوم الطرف اآلخر وتحميله 

املســؤولية، الزوجات يرين أنَّ أصل امُلشــكلة بدأ من األزواج 

أوالً، بانشــغالهم طوال الوقت بتقليــب هواتفهم يف املنزل - 

برسية أحياناً- وبإجراء حوارات ومناقشــات وتبادل النكات 

ون ويُعبِّســون  واملزاح مع األصدقاء والقروبات، بينما يُكرشِّ

عندما ينظــرون إىل أطفالهم وزوجاتهم يف تناقض رسيع بن 

الحالتــن، عى طريقة من يرصخ يف وجــه أطفاله وزوجته 

ليُطالبهم بالصمت والهدوء )أوف أزعجتوني وشتتوا أفكاري( 

لُركِّــز يف كتابة مقال أو بحث عن أهميــة اإلصغاء يف املنزل 

وكيفية احتواء األطفال ومنحهم ما يحتاجون من الحنان.

لت حوادث طالق  مختلف الثقافات املجتمعية العاملية ســجَّ

ُمشابهة، وكأنَّ األزواج هم األزواج يف كل ثقافة وكل مجتمع، 

لم أطلع حتى اآلن عى أي دراسة سعودية تتحدث عن معدالت 

انشغال األزواج عن بعضهم البعض بسبب التقنية، خصوصاً 

قبل النوم، هذا الوقت الحرج الذي يســّجل انكساراً نفسياً 

وعاطفياً بسبب عرشات الرامج واملنصات اإللكرونية التي 

تتســلَّل غرف نومنا لترسقنا عن بعضنا البعض، أو ينشغل 

بها أحد األزواج عن اآلخر حتى يغفو وينام عى الجوال، ليُعاود 

االســتيقاظ برسعة ولهفة ليتصفح هاتفــه بحثاً 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 بمجرَّد 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 مُلعدالت الطالق واالنفصال ونسبة االنشغال عى فراش 

النوم بسبب تصفح الهاتف واملواقع دون أهمية أو حاجة تُذكر، 

حتماً الوضع ســيكون )كارثياً( لو قمنا بدراســات محلية أو 

عربية ُمشابهة، السبب هو ارتفاع معدالت )التشتت الزوجي يف 

غرف النوم( بسبب إدمان تصّفح الهواتف الذكية لحاجة ودون 

حاجة.

س 4 من بن  يف بريطانيا -بحســب جامعة جنوب ويلز- يتجسَّ

كل 10 أزواج عى هواتف رشكائهم مرة يف األســبوع عى األقل، 

هذا التطّفل قاد 45 يف املائة من األزواج إلنهاء عالقتهم الزوجية 

واالنفصال بســبب محتوى هاتف الرشيك، السؤال: هل توافق 

عى الســماح لزوجتك أو زوجِك بتصفح هاتفك الذي تنشــغل 

به عنه طوال الوقــت؟ بعض محتوى هواتفنا ليس بالرضورة 

أن يمثِّلنا حقاً، لذا تأكد أنَّ ما ننشــغل به عن أرسنا وأزواجنا ال 

يستحق أيضاً، انظر لهاتفك قبل أن تعلِّق وتحكم 

صحيفة الجزيرة العدد 16994 تاريخ 9 أبريل  2019

فهد بن جليد

حبر الشاشة

العدد األول - مارس  1997 م

مجلة )آفاق طب األسنان( 

بقلم الدكتور / صالح الشمراني
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نلتقي
حتى 

شكر للمجلس السابق وتهنئة للمجلس الحالي

الدكتور/ صالح الشمراني

 جامعة رياض العلم 

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 

الفـم  بطـب  املتعلقـة  الرشعيـة  األحـكام  بعـض  توضيـح 

واألسـنان، ويف هـذه املقالـة أبن حكم بعـض املسـائل املتعلقة 

واملتحركـة. الثابتـة  السـنية  باالسـتعاضة 

يهـدف تعويـض األسـنان إىل الحصـول عـى أسـنان صناعيـة 

تقـوم بوظيفـة األسـنان الحقيقـة وتشـبهها يف الشـكل؛ وذلك 

عـن طريـق تعويـض األجـزاء املفقـود أو التالفة من األسـنان 

أخـرى صناعية. ببدائـل 

حكم برد األسنان ألجل وضع التركيبات الثابتة أو المتحركة:
 تعويضـات األسـنان يحتاج تثبيتها غالباً 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

َوالنَّاِمَصـاِت  َواْلُمْستَوِشـَماِت،  اْلَواِشـَماِت  اللَّـُه  َلَعـَن  قـال: 

َاِت َخْلـَق اللَّه]رواه  َصـاِت، َواْلُمتََفلَِّجـاِت ِلْلُحْسـِن اْلُمَغرِّ َواْلُمتَنَمِّ

البخـاري)4886( ومسـلم )2125([. وعنـه أيضاً قال: َسـِمْعُت 

َواْلَواِصَلـِة  ِة  َواْلـَوارِشَ النَّاِمَصـِة  َعـْن  نََهـى  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّـِه  َرُسـوَل 

َواْلَواِشـَمِة إاِلَّ ِمـْن َداٍء]رواه أحمد وأبوداود والنسـائي وصححه 

األلبانـي[. وملـا يف بـرد األسـنان مـن تغيـر لخلـق اللـه، وغش 

باألسـنان. وخـداع، ورضر 

أجـل  مـن  األسـنان  بـرد  األصـل  هـذا  مـن  يسـتثنى  ثانيـاً: 

العـالج، ويدل لهـذا االسـتثناء قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: )إاِلَّ ِمـْن َداٍء(، وقوله: 

)اْلُمتََفلَِّجـاِت ِلْلُحْسـِن( ممـا يـدل عـى أن املحـرم هـو املفعول 

لطلـب الحسـن، أما لـو احتـاج إليه اإلنسـان لعـالج أو عيب يف 

السـن ونحـوه فالبـأس؛ وقد نـص عى جـواز ذلـك جماعة من 

. ء لعلما ا

وبنـاء عـى مـا سـبق، فـإن بـرد األسـنان مـن أجـل 

معالجـة األسـنان التعويضيـة جائـز، ويكون 

ذلـك حسـب الحاجـة الطبيـة بـال زيـادة قـد تلحـق الـرضر 

بأسـنانه. أو  باملريـض 

حكم استخدام الذهب في االستعاضة السنية:
األصـل أنه يحـرم عـى الرجـال التحـي بالذهـب واسـتعماله؛ 

ملـا جـاء عن عـي بـن أبـي طالـب  قـال: إِنَّ النَِّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أََخذَ 

َحِريـراً َفَجَعَلـُه يِف يَِميِنـِه، َوأََخـذَ ذََهبـاً َفَجَعَلـُه يِف ِشـَماِلِه، ثُـمَّ 

ِتـٍي(، وعـن أبـي موىس  َقـاَل: )إِنَّ َهذَيْـِن َحـَراٌم َعـَى ذُُكـوِر أُمَّ

األشـعري: أَنَّ َرُسـوُل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: )ُحـرَِّم ِلبَـاُس اْلَحِريِر 

ِتـي َوأُِحـلَّ إِلنَاِثِهـْم(، وعـن الـراء بـن  َوالذََّهـِب َعـَى ذُُكـوِر أُمَّ

ٍم  عـازب : أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص نََهاُهـم َعـْن َخَواِتيـم أَْو َعـْن تََختُـّ

ِبالذََّهـب، وأجمـع العلمـاء عـى 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. 

تعويضـات  يف  املسـتخدمة  الذهـب  خالئـط  يف  النظـر  وعنـد 

األسـنان اليـوم، وإىل غرها 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 عـى االنسـياب لألماكـن الدقيقـة أثناء الصـب أضعف 

مـن خالئـط الذهـب، وذلك قـد يؤثر عى دقـة انطبـاق التلبيس 

أو الجـرس عى السـن.

ولهـذا فـإن الخالئط مـن غر 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 بالسـراميك وال يظهر الذهـب للعيان، فاسـتخدامه 

ليـس مـن أجـل التزيـن بـه، وإنمـا من أجـل العـالج، كمـا أن 

كميـة الذهـب يف بنية الجـرس أو التلبيس 

كلياً تبلـغ 50% أو أقـل، والحكم لألكثر 

دون األقـل -واللـه أعلم- 

منذ أكثر من أربعن 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 خمسن عضواً.

املتابع لهذه الجمعية خالل هذه الفرة والتي اســتمرت أكثر  من أربعن 

عاماً يف تقديم خدماتها ملهنة طب األســنان ، يالحظ التطور يف أنشــطة 

الجمعية والذي امتد ليخدم جميع املنتســبن لطب األســنان عى إمتداد 

وطننا الغايل، فال يكاد يمر أســبوع إال ونجد نشاطاً علمياً هنا أو هناك، أو 

مؤتمراً علمياً يقام يف منطقة مــن مناطق بالدنا الغالية، وقد امتدت هذه 

االنشطه العلمية اىل خارج اململكة أيضاً. وصاحب ذلك زيادة يف عدد أعضاء 

الجمعية حيث أصبح عدد املنتسبن للجمعية االن والحمد لله حوايل 9000 

منتسب للجمعية.

إن التميز الذي حققته الجمعية الســعودية لطب األســنان يف خدماتها 

العلمية ملنســوبيها كان ســبباً لحصولها عى املركز األول عى مستوى 

الجمعيات العلمية التي تحتضنها جامعة امللك ســعود خالل الســنوات 

األخرة ، وهذا لم يكن يتحقق لوال الجهــود التي بذلتها وتبذلها مجالس 

إدارات  الجمعيــة الذين  تعاقبوا عى إدارتها  منذ إنشــائها وحتى اليوم ، 

كان  آخر هذه املجالس برئاســة األخ األستاذ الدكتور خليل العيى حيث 

بذل املجلس جهوداً  جبارة يف اســتمرار األنشــطة العلمية عى 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 

والعاملن فيها باململكة العربية السعودية . 

وفقكم الله وسدد خطاكم 
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كلمة التحرير

سألني أحد األصدقاء وقد التقيته بعد طول فراق - حال بيننا السفر- وكان 

سؤاله مفاجأة يل: هل أنَت سعيٌد يف حياتك؟

استوقفني الســؤال كثراً ونحن نعيش يف دوامة الحياة: نسعى.. نعمل، 

نسافر.. ننتظر يومنا لنغادر.. حامدين شاكرين رب العاملن.

أجبته بأن السؤال األفضل أن يكون: هل أنَت راض ٍعن حياتَك؟

ألن مفهوم السعادة متشّعب وشائك، فهي قوة داخلية أو مدد إلهي يشيع يف 

النفس البرشية السكينة والطمأنينة وتضفي عى اإلنسان الراحة واألمان إىل 

جانب القناعة والرضا.

ولقد عرَّف أرســطو )الفيلســوف اإلغريقي( الســعادة بأنها هبة من 

ــمها إىل خمســة أبعاد: الصحة البدنية – الحصول عى الثروة  الله وقسَّ

واســتثمارها – تحقيق األهداف – ســالمة العقل  والعقيدة – السمعة 

الحسنة بن الناس.

ويقول اإلمام ابن القيم: عنوان سعادة العبد )إذا أنعم عليه شكر.. وإذا ابتي 

صر.. 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 أشخاصاً يملكون كل ما سبق وهم 

غر سعداء!!!

السعادة والرضا

الدكتـور/ قيصـــر كبـاش
مدير التحرير

 المدير الطبي لعيادات البوتيه لطب األسنان والجلدية والتجميل 

فالسعادة ليســت سلعة تباع وترشى، يشــريها األغنياء ويحرم منها الفقراء فقد 

نجدها يف بيت فقر لكنه راض ٍ!!

أما مفهوم الرضا فمبسط حسب هرمية ماسلو واملقصود به إشباع الحاجات البرشية 

بادئاً بالحاجات والرغبات الفيزيولوجية األساســية الدنيا وصوالً إىل الحاجات العليا 

املتمثلــة يف تحقيق الذات، ويصف علماء النفس التفاؤل والتشــاؤم بأنهما الخلفية 

األساسية التي تحيط برضا اإلنســان عن حياته، فعندما تلبى حاجات الفرد يشعر 

بالتفاؤل وبقدرته عى تحقيق أهدافه وهذا ما يجعله راضياً عن حياته، أما إذا فشل 

يف إشباع رغباته وحاجاته األساسية فسيشــعر حتمياً بالتشاؤم وبأنه ال يستطيع 

تحقيق أهدافه، مما يجعله شقياً يائساً من حياته.

وللعوامل املحيطة باإلنســان دور كبر يف تفاؤله أو تشاؤمه فعى سبيل املثال: وجود 

زوج أو زوجة متســلطة حادة الطبع يف البيت، أو وجود مدير شــديد قاسٍ يف العمل 

سيؤدي لضغوط نفسية يف حياة املحيطن بهم مما يشعرهم بالتشاؤم.

فنجد شخصاً يبتسم يف وجوه من حوله لكن قلبه ينفطر حزناً فال يعلم ما يف القلوب 

إال عالّم الغيوب..  وينطبق عليه قول الشاعر:

فالطريُ يَرُقُص َمذْبوحاً ِمَن األَلِمال تَحَسبوا أّن َرقيص بَينكْم َطَرٌب

والحياة التي نعيشــها ليست عى 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 حظاً مفروضاً 

عى اإلنسان، فيستطيع املرء أن يتخلص من شقاء نفسه والعيش برضا وسعادة إذا 

قــام ببعض التغيرات يف حياته كالبعد التام عمــا يعكر صفوه إىل جانب قدرته عى 

التغايض والتجاهل لكل املثرات السلبية ومسببات التعاسة والتقرب إىل الله سبحانه 

وتعاىل وشكره عى النعم التي وهبها له..

ولنتذكر دائماً وبالشكر تدوم النعم 
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مبتعثة سعودية 

تترشح لمنصب 

رئيسة األطباء 

المقيمين بجامعة 

هارفارد

طــرق تدريــس طــب الفــم يف الواليــات املتحدة 

األمريكيــة عــام 2020، وتــم قبولــه للنــرش يف 

ــن  ــادرة ع ــنان الص ــب األس ــم ط ــة تعلي مجل

املنظمــة األمريكيــة لتعليــم طــب األســنان.

وعــن فــرة تدريبهــا الحاليــة؛ أوضحــت 

باجنيــد أن الطبيــب املتــدرب يف هــذا الرنامــج 

يقــي 6 أشــهر يف عيــادة أورام الفــم بمركــز 

»دانــا فاربــر« لعــالج األورام؛ وهــو مــا 

ســيضيف لخرتهــا العلميــة الكثــر يف مجــال 

ــوراه  ــرشوع الدكت ــة أن م ــم، مبين أورام الف

ــون  ــر الده ــاول تأث ــه يتن ــل علي ــذي تعم ال

الثالثيــة غــر املشــبعة عــى االلتهــاب يف 

ــة. ــراض األيضي األم

ــورة  ــازان الدكت ــة ج ــة جامع ــحت مبتعث ُرش

أمــل منصــور باجنيــد ملنصــب رئيســة األطباء 

ــة يف  ــارد األمريكي ــة هارف ــن يف جامع املقيم

منجــز يضــاف ملنجــزات مبتعثــي الجامعــة.

األســنان  طــب  كليــة  خريجــة  وتقــي 

بجامعــة جــازان الدكتــورة أمــل باجنيــد 

ــد أن  ــارد بع ــة هارف ــب بجامع ــرة التدري ف

أنهــت برنامــج الزمالــة املتزامــن مــع درجــة 

الدكتــوراه يف جامعــة هارفــارد يف مجــال أورام 

ــم. الف

وأشــارت الدكتــورة باجنيــد إىل أنهــا حصلــت 

عــى منحــة ماليــة مــن األكاديميــة األمريكية 

ــث يف  ــاز بح ــى إنج ــل ع ــم للعم ــب الف لط

من جامعة جازان:

د. أمل باجنيد

الدكتورة ريم 

األنصاري تسجل

براءة اختراع جهاز 

لعالج انقطاع التنفس

ــاء  ــس أثن ــاع التنف ــالج انقط ــتخدم لع يس

ــخر. ــوم و الش الن

وأفــادت الدكتــورة األنصــاري أن الجهــاز 

ــن  ــدم ع ــكان متق ــفي يف م ــك الس ــت الف يثب

ــق  ــالت الحل ــحب عض ــي لس ــه الطبيع مكان

ــايل  واللســان امللتصقــة بالفــك الســفي وبالت

ــواء. ــرى اله ــع مج يتوس

ــرة  ــاري أن الفك ــورة األنص ــت الدكت وأوضح

الجديــدة يف هــذه الــراءة هــي الطريقــة 

التــي يســحب بهــا الفــك الســفي باســتخدام 

ــق  ــا فري ــن خالله ــاول م ــد ح ــم جدي تصمي

ــة  ــات القديم ــاكل التصميم ــل مش ــل ح العم

املســتخدمة يف أجهــزة التنفــس الفمويــة 

ــة. الليلي

ســجلت األســتاذ املشــارك و االستشــارية 

بقســم تقويــم األســنان بكليــة طــب األســنان 

يف جامعــة امللــك عبــد العزيــز الدكتــورة 

ــراع  ــراءة اخ ــاري ب ــد األنص ــت أحم ــم بن ري

ــاز  ــي لجه ــات األمريك ــب االخراع ــدى مكت ل

من جامعة الملك عبد العزيز:

د.ريم األنصاري
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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 
فاعلة في المجتمع ســعادة البروفيســور/ ســليمان بن عمران العمران عميد 
كليــة طب األســنان فــي جامعة الملك ســعود ســابقًا ونائب األميــن العام 
للهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة ســابقًا ومؤســس نــادي تقويــم 
األســنان فــي المملكــة العربية الســعودية، وعميد الدراســات العليا الطبية 
في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية -دبي- اإلمارات العربية 

المتحدة حاليًا كضيف شرف في المجلة حيث كان لنا الحوار التالي:

ــف  ــود التعري ــب ون ــل ترحي ــم أجم ــب بك   نرح

ــب  ــاق ط ــة “آف ــراء مجل ــم لق ــخصكم الكري بش

ــنان”. األس

العمــران  عمــران  بــن  ســليمان  الدكتــور   -

التحقــت بجامعــة امللــك ســعود كليــة طــب 

ــم  ــام 1984م، ث ــا يف الع ــت منه ــنان وتخرج األس

التحقــت بالدراســات العليــا يف النرويــج وحصلــت 

عــى شــهادتي االختصــاص واملاجســتر يف تقويــم 

األســنان يف العــام 1988م، ثــم انتقلــت إىل بريطانيا 

وحصلــت مــن جامعــة شــيفلد عــى الدكتــوراه يف 

ــا  ــدت بعده ــام 1993م، ع ــنان يف الع ــم األس تقوي

إىل وطنــي اململكــة العربيــة الســعودية كعضــو يف 

هيئــة التدريــس يف كليــة طــب األســنان بجامعــة 

ــاعد  ــتاذ مس ــا كأس ــت فيه ــعود وتدرج ــك س املل

ثــم أســتاذ ورئيــس قســم تقويــم األســنان ومــن 

ــد  ــاً عمي ــة طــب األســنان وحالي ــداً لكلي ثــم عمي

الدراســات العليــا الطبيــة يف جامعــة محمــد بــن 

ــي. ــة يف دب ــوم الصحي ــب والعل ــد للط راش

  كعميــد ســابق لكليــة طــب األســنان يف جامعــة 

ــتقبلية  ــم املس ــي تطلعاتك ــا ه ــعود، م ــك س املل

حــول مهنــة طــب األســنان عــى الصعيــد املحي؟

- جميعنــا نعــرف أن أعــداد كليــات طــب األســنان 

قــد ازدادت بشــكل كبــر يف العرش ســنوات األخرة 

وأصبــح هنــاك 27 كليــة لطــب األســنان متوزعــة 

ــا  ــعودية م ــة الس ــة العربي ــاء اململك ــة أنح يف كاف

ــك  بــن القطاعــن العــام والخــاص، وقــد أدى ذل

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 

ــا  ــاص، وه ــاع الخ ــعودي إىل القط ــنان الس األس

نحــن نــرى اآلن عــدد مــن أطبــاء األســنان حديثي 

التخــرج والبعــض أنهــى الدراســات العليــا بــدأوا 

يلتحقــون بالقطــاع الخــاص ويثبتــون فعاليتهــم 

الحمــد،  وللــه  متميــز  وبشــكل  ووجودهــم 

خصوصــاً أن القطــاع الخــاص هــو قطــاع مهــم 

ــى  ــي ع ــردود إيجاب ــه م ــادي ول ــوي واقتص وحي

اقتصاديــات البلــد بشــكل عــام، وقــد بدأنــا نــرى 

مالمحــه وأتوقــع خــالل العــرش ســنوات القادمــة 

ــاء  ــل لالكتف ــد يص ــاء وق ــبه اكتف ــنالحظ ش س

التــام مــن أطبــاء األســنان الســعودين يف القطــاع 

ــاص. الخ

  يعانــي خريجــو كليات طــب األســنان يف اململكة 

ــة أو  ــرص وظيفي ــن ف ــث ع ــكلة البح ــن مش م

ــف  ــم؟ وكي ــاذا تنصحونه ــة، بم ــة العلمي املتابع

ــكالت؟ ــك املش ــى تل ــب ع ــن التغل يمك

ــات  ــداد الكلي ــادة أع ــبب زي ــه بس ــك أن ــال ش - ب

والخريجــن ســيصعب عــى الدولــة إيجــاد الفرص 

الوظيفيــة للجميــع، يف حــن هنــاك فــرص متاحة 

ــا  ــا ذكرن ــو كم ــاص وه ــاع الخ ــرة يف القط وكث

ــايل  ــردود م ــه م ــادي ول ــدي واقتص ــاع مج قط

جيــد ألطبــاء األســنان، ولكــن ثقافــة االســتقرار 

ــيطرة  ــت مس ــا زال ــي م ــن الوظيف ــق األم وتحقي

ــة.  ــنان يف اململك ــاء األس ــن أطب ــر م ــى الكث ع

ــنان  ــاء األس ــى أطب ــأن ع ــد ب ــي أعتق ــك فإنن لذل

ــاص  ــاع الخ ــول القط ــرأة لدخ ــون بالج أن يتحل

وبالطبــع ســرافق ذلــك بعــض التحديــات ولكــن 

الدولــة تدعــم وجــود أطبــاء األســنان يف القطــاع 

ــد  ــة لتح ــن الالزم ــت القوان ــد وضع ــاص وق الخ

ــاص  ــاع الخ ــض يف القط ــاوب البع ــدم تج ــن ع م

مــع الرحيــب بعمــل الطبيــب الســعودي يف 

هــذا القطــاع، ومــا أراه اليــوم هــو أن عــى 

أطبــاء األســنان الجــدد تحمــل بعــض التحديــات 

والصعوبــات املالزمــة لبدايــة الدخــول يف القطــاع 

ــيكون  ــم وس ــات وجوده ــم إثب ــاص وعليه الخ

سعادة الروفيسور/ سليمان العمران يتسلم مجلة آفاق طب األسنان

من رئيس الجمعية د. زياد الالحم ومدير التحرير د. قيرص كباش
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لذلــك مــردود إيجابــي عليهــم ســواء مــن الناحية 

ــة. ــة أو املعنوي املادي

أمــا بالنســبة للمتابعــة العلميــة ألطبــاء األســنان 

ــا  ــات العلي ــم بالدراس ــرج والتحاقه ــي التخ حديث

ــرة  ــادة الكب ــببه الزي ــر وس ــٍد آخ ــك تح ــإن ذل ف

ــن  ــي، ولك ــر طبيع ــذا أم ــن وه ــداد الخريج يف أع

الســعودي حــن  األســنان  أن طبيــب  امليــزة 

ــنان  ــب أس ــل كطبي ــزاً للعم ــون جاه ــه يك تخرج

عــام وهنــاك العديــد مــن ورش العمــل والــدورات 

التعليميــة القصــرة التــي تمكــن حديثــي التخرج 

ليصبــح  وقدراتهــم  مهاراتهــم  تطويــر  مــن 

ــراءات  ــى اإلج ــادر ع ــام ق ــنان ع ــب أس كطبي

ــددة. ــة املتع العالجي

ــنان  ــاء األس ــي أطب ــي وأبنائ ــي لزمالئ فنصيحت

ــول  ــتطيع الحص ــن ال يس ــرج أن م ــي التخ حديث

ــرك  ــا أال ي ــات العلي ــة للدراس ــة علمي ــى فرص ع

نفســه بــل يســعى لتطويــر ذاتــه وقدراتــه 

ومهاراتــه مــن خــالل حضــور ورش العمــل 

والــدورات العلميــة التــي تطــور مهــارات معينــة 

ليصبــح كطبيــب أســنان عــام قــادر عــى العمــل 

ــاص. ــاع الخ يف القط

  عملتــم يف الهيئــة الســعودية للتخصصــات 

ــر  ــة يف تطوي ــون دور الهيئ ــف تقيم ــة، كي الصحي

ــة؟ ــل اململك ــي داخ ــل الصح العم

للتخصصــات  الســعودية  الهيئــة  يف  - عملــت 

ــنة،  ــدة 12 س ــام مل ــن الع ــب لألم ــة كنائ الصحي

ــين: ــن أساس ــة يف محوري ــص دور الهيئ ويتلخ

ــا  ــا فيم ــات العلي ــم الدراس ــور األول: تنظي املح

برامــج  وهــي  الســعودي  البــورد  يخــص 

ــب  ــات الط ــتوى كلي ــى مس ــواء ع ــة س تخصصي

ــة  ــوم الطبي ــة أو العل ــنان والصيدل ــب األس وط

التطبيقيــة والتمريــض، وهنــاك عــدد كبــر 

ــن  ــا م ــة طرحه ــتطاعت الهيئ ــج اس ــن الرام م

خــالل اعتمــاد املناهــج التدريبيــة أو اعتمــاد 

ــر  ــم لتطوي ــزء مه ــذا ج ــة وه ــز التدريبي املراك

القــوى العاملــة الســعودية يف برامــج تخصصيــة 

ــن  ــن صحي ــاء أو ممارس ــن أطب ــم م وتحويله

إحــدى  يف  إىل ممارســن متخصصــن  عامــن 

ــة، والحمــد  تخصصــات الطــب العامــة أو الفرعي

للــه فقــد وصــل عــدد امللتحقــن بالرامــج إىل مــا 

ــة  ــتوى اململك ــى مس ــدرب ع ــوق 15.000 مت يف

ــن العمــل  ــه ع ــت في ــذي توقف ــوم ال ــك إىل الي وذل

ــة. يف الهيئ

ــذي  ــي ال ــف املهن ــو التصني ــي: ه ــور الثان املح

ــارس  ــاءة املم ــن كف ــد م ــول التأك ــور ح يتمح

الصحــي للعمــل يف القطــاع الصحي داخــل اململكة، 

حيــث تقــوم الهيئــة بدراســة املؤهــالت التعليميــة 

ــا  ــن صحته ــد م ــي والتأك ــارس صح ــكل مم ل

وســالمتها ودقتهــا، ومــن ثــم تقييــم املمارســن 

ــا  ــون به ــوف يقوم ــي س ــال الت ــن لألعم الصحي

والتأكــد مــن قدرتهــم عــى القيــام بتلــك األعمــال 

ــارات  ــارية أو االختب ــان االستش ــالل اللج ــن خ م

النظريــة والعمليــة، وهــي بذلــك تحمــي املجتمــع 

ــي  ــاع الصح ــل يف القط ــى العم ــالء ع ــن الدخ م

ســواء كانــت شــهاداتهم غــر صحيحــة أو كانــت 

ــؤالء  ــارصة، فه ــم ق ــة ومهاراته ــم املهني قدراته

يمنعــون مــن العمــل يف القطــاع الصحــي حفاظــاً 

ــن  ــن املمارس ــاءه م ــع وأبن ــة املجتم ــى صح ع

ــكل  ــم بالش ــام بمهامه ــى القي ــن ع ــر قادري الغ

الصحيــح، وبذلــك تكــون الهيئــة الســعودية 

ــة  ــاهمت يف حماي ــد س ــة ق ــات الصحي للتخصص

املجتمــع وتأهيــل الكــوادر الصحيــة بشــكل جيــد 

ــة  ــة املطلوب ــات الصحي ــة التخصص ــة كاف لتغطي

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــتوى اململك ــى مس ع

ــد  ــيس العدي ــرة تأس ــة األخ ــظ يف اآلون    لوح

ــة  ــة الهيئ ــت مظل ــة تح ــات العلمي ــن الجمعي م

الســعودية للتخصصــات الصحيــة، مــا هــي 

ــرة؟ ــذه الظاه ــول ه ــم ح معطياتك

ــن  ــي م ــة ه ــة املهني ــات التخصصي - إن الجمعي

إحــدى العوامــل التــي تســاعد عــى تطويــر املهنة 

ألنهــا تجمــع جميــع املتخصصــن يف هــذه املهنــة 

تحــت مظلــة واحــدة يتناقشــون ويتبادلــون 

واألنشــطة  املؤتمــرات  ويعقــدون  الخــرات 

العلميــة وهــذا أمــر جيــد ويجــب أن يدعــم دائمــاً. 

ــد  ــرى فنج ــدول األخ ــاهد يف ال ــر مش ــذا األم وه

ــر  ــر يف تطوي ــا دور كب ــة له ــات املهني أن الجمعي

ــوالت  ــة بروتوك ــالل إضاف ــن خ ــواء م ــة س املهن

ــة  ــة أو إقام ــط العالجي ــداول يف الخط ــة والت معين

املتحدثــن  واســتضافة  العلميــة  املؤتمــرات 

ــرات. ــادل اآلراء والخ ــن لتب العاملي

ولذلــك فــإن الهيئــة الســعودية للتخصصــات 

الصحيــة قــد وضعــت مــن ضمــن رشوط إعــادة 

ــى  ــول ع ــن الحص ــن الصحي ــجيل املمارس تس

ــك  ــادة تل ــتمر، وع ــم املس ــن  التعلي ــاعات م س

ــل  ــي تتكف ــي الت ــة ه ــة املهني ــات العلمي الجمعي

ــارضات  ــل واملح ــرات وورش العم ــام باملؤتم بالقي

ــاهم  ــذه تس ــة، وه ــاعات التعليمي ــك الس ــح تل ملن

ــي  ــارس الصح ــر املم ــر يف تطوي ــكل أو بآخ بش

املنتمــي لتلــك الجمعيــة التخصصيــة، وبــال شــك 

فــإن كثــرة هــذه الجمعيــات هــي ظاهــرة جيــدة 

خصوصــاً أن عــدد منهــا يصــدر مجــالت علميــة 

الجديــدة  العلميــة  األبحــاث  محكمــة تنــرش 

ليطلــع عليهــا كافــة املتخصصــن يف العالــم 

ــك  ــاص بذل ــس الخ ــجيلها يف اإلندك ــن تس ويمك

التخصــص، وتقــوم معظــم هــذه الجمعيــات عــى 

العمــل التطوعــي وبالتــايل فــإن ذلــك فيــه عطــاء 

ــن. ــن الصحي ــة وللممارس ــد واملهن ــر للبل كب

  مســرتكم العلميــة والعمليــة حافلــة بالعطــاء، 

موقــف طريــف مررتــم بــه؟

- املوقــف الطريــف الــذي مــا زلــت أذكــره قديــم 

ــل  ــج طف ــت أعال ــث كن ــاز حي ــنة االمتي ــذ س من

ــوم  ــف ال يق ــنة، وكان لألس ــوايل 11 س ــره ح عم

ــة  ــي لجلس ــد ويأت ــكل جي ــنانه بش ــف أس بتنظي

املعالجــة وبقايــا الطعــام داخــل فمــه، فقلــت لــه 

ــنانك  ــف أس ــب أن تنظ ــات: يج ــدى الجلس يف إح

بشــكل منتظــم وإال فســتصاب بالتســوس وبالتايل 

ســتتألم.. فاســتغربت مــن رده املبــارش والرسيــع 

حيــث أجــاب: إذا أنــا نظفــت أســناني أنــت مــاذا 

ــتعيش؟ ــف س ــتعمل وكي س

فضحكت كثراً عى أسلوبه ورسعة بديهته.

ــب  ــاق ط ــة “آف ــر مجل ــم ع ــرة لك ــة أخ    كلم

ــنان”؟ األس

لألطبــاء  أوالً  أوجههــا  األخــرة  كلمتــي   -

ــب  ــات ط ــن كلي ــرج م ــة التخ ــعودين حديثي الس

األســنان.. جميعنــا يــدرك أن هنــاك تحديــات 

للدخــول يف القطــاع الخــاص ولكــن أتمنــى عليهم 

قبــول تلــك التحديــات بالصــر واملثابــرة..  وهــي 

ــد  ــه، وبالتأكي ــإذن الل ــتنتهي ب ــة وس ــرة زمني ف

ــردود  ــم م ــيكون لديه ــم وس ــيثبتون وجوده س

مــادي واقتصــادي جيــد، وســيكونوا جــزءاً مهمــاً 

مــن اقتصــاد هــذا البلــد األمــن.. كمــا عليهــم أن 

يحرصــوا عــى تطويــر أنفســهم بالتعليــم الطبــي 

ــا  ــات وأن ــة التحدي ــل كاف ــول وتحم ــتمر وقب املس

ــه. ــإذن الل ــم ب ــن توفيقه ــق م واث

الكلمــة الثانيــة أوجههــا مُلــالَّك العيــادات الخاصــة 

ــب  ــة والرحي ــة الفرص ــاً إتاح ــة متمني يف اململك

ــول  ــم للدخ ــعودين ودعمه ــنان الس ــاء األس بأطب

يف القطــاع الخــاص، وهــذا يعتــر واجــب وطنــي 

دعــم  يحاولــوا  أن  وأتمنــى  معــاً،  وإنســاني 

ومســاندة أطبــاء األســنان إليجــاد أنفســهم 

واالســتفادة مــن قدراتهــم فهــم أبنــاء هــذا 

ــاً. ــا جميع ــى قلوبن ــايل ع ــن الغ الوط

والله ويل التوفيق 
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مقال علميمقال علمي

ــنان  ــأن األس ــات ب ــاء واألمه ــن األب ــر م ــد الكث يعتق

اللبنيــة ليســت بتلــك األهميــة مقارنــة باألســنان 

الدائمــة، وهــذا هــو أحــد األســباب يف عــزوف الوالديــن 

ــنان  ــة أس ــام بصح ــة لالهتم ــات الدوري ــن املراجع ع

ــم.  أطفاله

حتــى وأن البعــض يجهــل اإلجــراءات العالجيــة ذاتهــا 

ــد  ــم بأح ــن أل ــل م ــتكى الطف ــا اش ــأن كل م ــن ب ويظ

أســنانه ذهــب للعيــادة عــى الفــور مقــرراً مــن تلقــاء 

نفســه الخلــع لذلــك الســن املشــتكى منــه!!

لــذا يف هــذا املقــال ســأُصحح بعــض املفاهيــم الخاطئة 

ــراءات  ــض اإلج ــن بع ــط ع ــكل مبس ــأوضح بش وس

ــة. ــة والعالجي الوقائي

ــّود  ــا يع ــالج« فعندم ــن الع ــر م ــة خ ــًة »الوقاي بداي

الوالديــن ابنائهــم عــى اســتخدام الفرشــاة واملعجــون 

بالشــكل الصحيــح، فهــم بهــذه العــادة الجيــدة 

ســيتفادون حــدوث التسوســات واألآلم املســتقبلية 

ــا. ــة منه الناتج

هــذا وباإلضافــة إىل منعهــم وتجنبهــم لـــ: الشــوكوالتة 

ــة،  ــات الغازي ــا واملرشوب ــتى أنواعه ــكريات بش والس

حيــث أن رضرهــا ليــس مقتــرصاً عــى األســنان فقــط 

بــل عــى كامــل الجســم.

أمــا فيمــا يخــص الــدور العالجــي يف عيــادات األســنان 

ومــا ينتــج عنهــا مــن مفاهيــم ليســت واضحــة لــدى 

ــق  ــي »فتطبي ــراء وقائ ــة وكإج ــم، فبداي ــض منه البع

خلع األسنان اللبنية مفهوم خاطئ

الدكتور/ نايف بن طامي الشمري

طبيب أسنان عام

الفلورايــد، والحشــوات الوقائيــة« بجانــب دور العنايــة 

ــتخدام  ــي واس ــذاء الصح ــة الغ ــن ناحي ــة م األرسي

حــدوث  مــن  يقلــل  منتظــم  بشــكل  الفرشــاة 

ــد.  ــدى البعي ــى امل ــات ع التسوس

ــض  ــى بع ــيّ وع ــرر ع ــؤال املك ــص الس ــا يخ وبم

ــد  ــم يف أح ــن أل ــي م ــتكي ابن ــا يش ــل عندم ــالء ه الزم

ــب؟ ــل املناس ــو الح ــع ه ــنانه فالخل أس

بالطبع اإلجابة هي ال. 

ــل  ــا أفض ــة يف مكانه ــنان اللبني ــاء األس ــة بق فأهمي

الحفــاظ  باإلمــكان  كان  إن  خلعهــا  مــن  بكثــر 

ــألكل  ــر ل ــذا العم ــا يف ه ــن وجوده ــم يك ــا، فل عليه

ــدث  ــى التح ــل ع ــاعد الطف ــل تس ــط، ب ــرشب فق وال

ــى  ــاظ ع ــليمة والحف ــارج س ــروف بمخ ــق الح ونط

املــكان املناســب لظهــور األســنان الدائمــة يف أماكنهــا 

ــي  ــر الطبيع ــى املظه ــاً ع ــة أيض ــة واملحافظ الصحيح

ــه. ــايل للوج والجم

ــك  ــب علي ــم وتوج ــن األل ــل م ــتكى الطف ــا وإن اش أم

الذهــاب بــه للعيــادة، فهنالــك عــدة إجــراءات محتملــة 

فهنــا هــو دور الطبيــب بالتشــخيص الصحيــح وعمــل 

اإلجــراء األنســب املتوافــق مــع الحالــة.

ــض  ــوس وتعوي ــة التس ــو إزال ــراء ه ــون اإلج ــد يك فق

ــوة،  ــوس بحش ــذا التس ــة ه ــن نتيج ــن الس ــزء م الج

أو قــد يكــون اإلجــراء هــو عــالج العصــب الجزئــي أو 

ــض  ــع يف بع ــو الخل ــب ه ــون األنس ــد يك ــل، وق الكام

ــر.  ــراء آخ ــا أي إج ــع به ــي ال ينف ــاالت الت الح

ــبقاً  ــرت مس ــا ذك ــن، فكم ــع الس ــم خل ــى وإن ت حت

فــإن لألســنان اللبنيــة أهميــة يف الحفــاظ عــى املــكان 

لبــزوغ األســنان الدائمــة، فالبــد يف مثــل هــذه الحــاالت 

بــأن يتــم عمــل حافــظ مســافة ملنــع امليــالن لألســنان 

ــروز  ــاحة ل ــة املس ــود وإلتاح ــن املفق ــاورة للس املج

الســن الدائــم وأيضــاً تفاديــاً لحــدوث خلــل يف اإلطبــاق.

لــذا فــدور الوالديــن مهــم جــداً يف الحفــاظ عــى صحــة 

ــارة  ــى الزي ــة ع ــم، واملحافظ ــنان ألبنائه ــم واألس الف

ــادة األســنان  الدوريــة لعي
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مقال علميمقال علمي

يعــد الفقــدان املبكــر لألســنان املؤقتة ســبباً مهماً 

ــة  ــاكل التقويمي ــاق واملش ــوء اإلطب ــدوث س يف ح

ــك  ــار، لذل ــنان، واالنطم ــب األس ــام و تراك كازدح

مــن املهــم املحافظــة عــى األســنان املؤقتــة حتــى 

وقــت ســقوطها الطبيعــي.

قــد يتعــرض طفلــك لفقــد ســٍن أو عــدة أســناٍن 

مؤقتــة يف عمــٍر مبكــر قبــل أوانهــا، إمــا بســبب 

حــوادث الــرض، أو بســبب النخــور غــر املعالجة. 

ممــا يــؤدي إىل انســالل األســنان املجــاورة ملنطقــة 

ــزوغ الســن  ــة لب ــاع املســافة الكافي الفقــد، وضي

الدائــم، فينطمــر أو يبــزغ بشــكٍل منحــرف.

ــة إذا  ــة والجمالي ــة الوظيفي ــن الناحي 1 - أن تؤم

ــة. ــة األمامي ــت يف املنطق كان

2 - أن تمنــع انســالل األســنان املجــاورة، وتطــاول 

ــنان املقابلة. األس

3 - أن ال تــؤذي النســج املخاطيــة واألســنان 

املجــاورة.

4 - أن تكون مناسبة ملكان و حجم الفقد.

ــنان،  ــزوغ األس ــك و ب ــو الف ــق نم 5 - أن ال تعي

ــق. ــغ والنط واملض

6 - أن تكون سهلة التنظيف.

الدكتورة/ شذا محمد بشير المنقل

اختصاصية في طب أسنان األطفال
وذوي االحتياجات الخاصة - جامعة دمشق

هنــاك عــدة عوامــل يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار 

ــن  ــا: الزم ــافة، منه ــظ املس ــط لحف ــد التخطي عن

املنقــي عــى الفقــد حيــث يحــدث ضيــاع معظم 

املســافة خــالل ال 6 أشــهر األوىل، والعمــر الســني 

ــث  ــف )حي ــم الخل ــن الدائ ــود الس ــل، ووج للطف

ــاً(،  ــة خلقي ــنان الدائم ــض األس ــب بع ــد تغي ق

ــه. وســماكة العظــم املغطــي ل

مضادات استطباب حافظات 

المسافة:

1 - غيــاب العظــم الســنخي املغطــي لرعم الســن 

الدائــم الخليــف، أو وجــود طبقــة عظميــة رقيقــة 

. فقط

2 - تشكل ثالثة أرباع جذر الرعم الدائم.

3 - حجــوم براعــم األســنان الدائمــة أصغــر مــن 

الطبيعــي.

ــادة  ــة، أو زي ــنان الدائم ــم األس ــاب براع 4 - غي

ــنية. ــة الس ــوس القاعدي ــول الق ط

5 - مي وقت طويل عى الفقد.

6 - الحــاالت التــي تتطلــب عــالج تقويمــي بالقلع 

الدوري.

أنواع حافظات المسافة:

حافظة المسافة ذات الطوق والعروة

 تطبق مكان الفقد املفرد لرحى مؤقتة.

ما هي حافظات المسافة

حافظة المسافة ذات التاج والعروة

ــرد،  ــد املف ــكان الفق ــوع األول م ــل الن ــق مث  تطب

يف حــال كان الســن الــذي ســركب عليــه الطــوق 

ــي. ــاج معدن ــوق بت ــتبدل الط ــاً، يس متهدم

ــة  ــق حافظ ــب تطبي ــة يج ــذه الحال ــل ه يف مث

مســافة يف أرسع وقــت بعــد حــدوث الفقــد.

لحافظــات املســافة عــدة أنــواع وأشــكال مختلفة، 

ويجــب أن تتمتــع باملواصفــات التالية:
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القوس اللساني

ــي  ــة ثنائ ــاء املؤقت ــد األرح ــاالت فق ــق يف ح  يطب

ــك بعــد  الجانــب أو املتعــدد يف الفــك الســفي، وذل

ــن  ــارة ع ــو عب ــفلية. وه ــات الس ــزوغ الرباعي ب

طوقــن عــى األرحــاء الســفلية يف الجانبــن يصــل 

ــطح  ــى الس ــتند ع ــي يس ــوس معدن ــا ق بينهم

ــفلية. ــة الس ــنان األمامي ــاني لألس اللس

ــي. ــي أو مطاط اكري

يطبــق حتــى بــزوغ القواطــع الســفلية ثــم 

اللســاني. بالقــوس  يســتبدل 

القوس عبر قبة الحنك

يســتطب يف الفــك العلــوي يف حــاالت الفقــد املتعدد 

ــادي الجانب. أح

حافظات المسافة التعويضية

ــة  ــة املاضغ ــافة، والوظيف ــظ املس ــد يف حف تفي

والناحيــة التجميليــة، ألنهــا تعــوض عن األســنان. 

ــة. ــع تطــاول األســنان املقابل كمــا أنهــا تمن

لهــا نوعــان ثابتــة وتطبــق لألطفــال دون الثــالث 

ســنوات، وغــر املتعاونــن.

 متحركة لألطفال أكر من 3 سنوات.

يف الختــام نؤكــد عــى أهميــة الحفــاظ عى الســن 

املؤقــت فهــو يبقــى أفضــل حافظة مســافة 

 كابح الشفة

 يســتطب يف حــاالت الفقــد املتعــدد أو ثنائــي 

الجانــب يف الفــك الســفي قبــل بــزوغ الرباعيــات 

ــن ــارة ع ــو عب ــفلية. وه الس

طوقــن عــى األرحــاء يصــل بينهمــا قــوس 

ــم  ــد 3مل ــى بع ــم، ع ــز الف ــر يف دهلي ــي يم معدن

مــن الســطح الشــفوي للقواطــع، ويغلــف بغمــد 

جهاز نانس

ــك  ــتطب للف ــه يس ــاني، لكن ــوس اللس ــبه الق يش

ــي  ــة ثنائ ــاء املؤقت ــد األرح ــاالت فق ــوي يف ح العل

الجانــب، يســتند القــوس عــى قبــة الحنــك 

ــل. ــن االكري ــة م بقطع

الضابط الوحشي

ــة  ــى الثاني ــر للرح ــد املبك ــد الفق ــتطب عن يس

ــع  ــة، ملن ــى األوىل الدائم ــزوغ الرح ــل ب ــة قب املؤقت

بزوغهــا املنحــرف باتجــاه الفقــد. ويجــب أن تتــم 

ــتبداله  ــة، واس ــى الدائم ــزوغ الرح ــد ب ــه عن إزالت

بطــوق وعــروة. وهــو عبــارة عــن طــوق يطبــق

ــلك  ــه س ــم مع ــة يلح ــى األوىل املؤقت ــى الرح ع

ــت  ــا تح ــد يف نهايته ــروة تمت ــكل ع ــي بش تقويم

اللثــة لتمــس الســطح األنــي للرحــى األوىل 

ــاج ــه يحت ــاوئه أن ــة. مس ــر البازغ ــة غ الدائم

ــدوث  ــبب يف ح ــد يتس ــرة، وق ــة كب ــة فموي لعناي

ــة  ــاالت اإلصاب ــتطب يف ح ــوي. وال يس ــاب لث الته

ــة. ــص املناع ــكري ونق ــة والس ــراض القلبي باألم
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مقال علميمقال علمي

هــي هيــاكل غــر نمطيــة تــم تطويرهــا بركيــزات متكلســة 

ــق  ــة األعم ــو الطبق ــب ه ــنان، الل ــب يف األس ــرة الل يف حج

ــاب  ــل األعص ــو يحم ــن وه ــوف للس ــز املج ــودة يف املرك املوج

للســن  الداعمــة  األربطــة  لتزويــد  الدمويــة  واألوعيــة 

ــف  ــل تجوي ــات داخ ــاف التكلس ــب اكتش ــات، يصع باملغذي

ــنان. ــس األس ــمى دبابي ــر وتس ــح أك ــث تصب ــب بحي الل

 يف معظــم الحــاالت، يــراوح حجــم الحصــوات اللبيــة بــن 

0.05 مــم و4 مــم. لديهــم مجموعــة متنوعــة مــن االحتماالت 

ــن.  ــنان البالغ ــة أو أس ــنان اللبني ــا يف األس ــل تطويره مث

ــذر.  ــزء الج ــاج أو ج ــة الت ــا يف منطق ــد إم ــل، توج وباملث

بعــض النــاس لديهــم حصــاة لبيــة واحــدة يف الســن بينمــا 

ــن. ــة يف الس ــوات لبّي ــن 10 حص ــر م ــض أكث ــدى البع ل

كيف تتطور الحصوات اللبية؟
 الســبب الدقيــق لهــذه الحالــة غــر معــروف ولكــن العديــد 

ــب  ــوات الل ــن حص ــدون أن تكوي ــنان يعتق ــاء األس ــن أطب م

ــا  ــيخوخة. فيم ــبب الش ــب بس ــم الل ــل حج ــع تقلي ــدأ م يب

يــي األشــياء التاليــة التــي تزيــد مــن تكثيــف تشــكيل اللــب: 

عندمــا تتدهــور خاليــا حجــرة اللــب وتتعــاون مــع املعــادن، 

فإنهــا تــؤدي أيًضــا إىل تكويــن حصــوات اللــب. تفقــد 

ــبب  ــا بس ــا كثافته ــب أيًض ــف الل ــودة يف تجوي ــا املوج الخالي

الشــيخوخة بحيــث يتــم تبطــن الخاليــا فــوق حجــرة اللــب 

ويتبعهــا تكلــس يــؤدي إىل حصــوات اللــب. يف بعــض الحاالت، 

تميــل رواســب الدهــون املوجــودة يف املناطق املحيطــة بحجرة 

ــب  ــى الل ــفنا ح ــنان. اكتش ــس األس ــاً إىل دبابي ــب أيض الل

ــا  ــم عالجه ــي ت ــنان الت ــوس األس ــة تس ــت نتيج ــي تكون الت

ــوات  ــورون حص ــرىض. يط ــض امل ــبًقا يف بع ــا مس أو ترميمه

ــن.  ــم الس ــا ترمي ــم به ــي ت ــوات الت ــبب الحش ــب بس الل

يعانــي األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حصــوات اللــب مــن 

ألــم شــديد يف الســن املصابــة ويصعــب اكتشــاف الحصــوات. 

ــوات يف  ــد الحص ــر، توج ــم األصغ ــن الحج ــر ع ــرصف النظ ب

هيــاكل مختلفــة، واملواقــع التــي يتــم تصنيفهــا بهــا. لذلــك 

يقــوم أطبــاء األســنان بتجهيــز الصــور الشــعاعية واألشــعة 

الســينية وأنظمــة التصويــر املتقدمــة األخــرى لتحديــد 

ــب.  ــف الل ــة يف تجوي ــوات املتكون الحص

ما هي أنواع حصوات اللب المختلفة؟ 
كمــا ذكرنــا ســابًقا، يتــم تصنيــف حصــوات اللــب بعوامــل 

مثــل املوقــع والحجــم والبنيــة

الحصوات اللبية

الدكتورة/ عائشة آدم الثويني 

طبيبة مقيمة - تخصص عالج عصب األسنان 
مركز حمد لطب األسنان 

1- املوقــع: قــد يكــون داخــل الحجــرة اللبيــة أو يف األقنيــة 

الجذريــة.

2 -الحجم: صغر جداًَ أو متوسط أو كبر.

3 - البنية: حصاة حقيقية أو كاذبة.

ــة  ــاة اللبي ــة الحص ــع أو بني ــم أو موق ــن حج ــا يك ومهم

ــن  ــي م ــي تعان ــنان الت ــديد يف األس ــم الش ــز األل ــه يحف فإن

ــة. ــات اللبي ــد العالج ــاكل ويعق مش

  المسببات: 
يمكن أن تنشأ تكلسات اللب بسبب: 

1- تنكس اللب. 

2- زيادة العمر.

3- اضطرابات الدورة الدموية داخل اللب. 

4- املهيجــات املوضعيــة طويلــة األمــد مثــل تســوس 

األســنان وإجــراءات تغطيــة اللــب وكســور األســنان 

امللتئمــة وترميــم إصابــات األســنان. 

5- حركات تقويم األسنان.

6- الصدمات. 

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 

ــوس  ــق التس ــن طري ــي ع ــع اللب ــي يف املجم ــل دفاع فع

ــؤدي إىل  ــا ي ــات مم ــول الرميم ــق ح ــرسب الدقي والت

ــة  ــب آلي ــب. قــد يكــون لتشــكيل حصــاة الل ــس الل تكل

ــا  ــن الخالي ــرب م ــث بالق ــاج الثال ــن الع ــة لتكوي مماثل

ــدم  ــع تق ــك، م ــن ذل ــر ع ــرصف النظ ــاج. ب ــدة للع املول

ــاج  ــب الع ــبب ترس ــب بس ــم الل ــص حج ــر، يتناق العم

ــروف  ــايل ظ ــذا بالت ــن ه ــج ع ــايل. ينت ــوي أو الع الثان

ــب. ــات الل ــكيل تكلس لتش

 تشمل العوامل المسببة األخرى
المبلغ عنها أيًضا: 

1- عوامل مجهولة السبب. 

2- استهالك مكمالت الفلوريد.

3- فرط الفيتامن د. 

كيف تتدخل حصوات اللب يف عالج قناة الجذر؟ 

تتضمــن املعالجــة اللبيــة تنظيــف قنــوات الجــذر 

ــمى  ــرة يس ــبه اإلب ــاز يش ــتخدام جه ــكيلها باس وتش

ــد  ــوف تس ــودة، فس ــة موج ــاة اللبي file. إذا كان الحص

مســار الوصــول إىل القنــاة ويجعــل إجــراء RCT أكثــر 

ــنان  ــاء األس ــوم أطب ــاالت، يق ــم الح ــة. يف معظ صعوب

بإزالــة الحصــاة اللبيــة مــن خــالل أجهــزة دقيقــة مــع 

files قنــاة الجــذر. يف بعــض الحــاالت، يتــم اســتخدام 

ــوم  ــت الصودي ــو كلوري ــمى هيب ــة تس ــادة كيميائي م

ــا  إلذابــة الحصــاة. يعــد هــذا النهــج املخصــص إلزاميً

ــر  ــة يف تغي ــب فعال ــى الل ــة ألن ح ــات اللبي للعالج

ترشيــح حجــرة اللــب تماًمــا. عــالوة عــى ذلــك، فــإن 

ــث  ــن بحي ــر منتظم ــا غ ــاة وهيكله ــم الحص حج

يصعــب التعــرف عليهــا يف كثــر مــن الحــاالت. كثــر 

مــن النــاس ال يدركــون املــواد املتكلســة التــي نشــأت 

يف تجويــف الفــم لدينــا. كحصــوات اللعــاب، وتكلســات 

الهيــاكل  بعــض  هــي  اللــب  وحصــاة  اللوزتــن، 

املتكلســة التــي تــم تطويرهــا يف تجويــف الفــم. 

حصــاة اللــب هــي حالــة غــر نمطيــة ويــؤدي إىل ألــم 

ــذي ال يطــاق. عــى الرغــم مــن وجــوده يف  األســنان ال

مكونــات األنســجة الرخــوة للســن ويؤثــر عــى عــالج 

قنــاة الجــذر، يعتنــي أطبــاء األســنان بنهــج مخصــص 

ــن  ــى الس ــاظ ع ــاة والحف ــة الحص إلزال
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مقال علميمقال علمي

العالج المتجانس بين الحقيقة والخيال
يعــد العــالج املثــي أو العــالج املتجانــس أحــد فــروع 

الطــب التكامــي، وتعتمــد فكرتــه عــى مبــدأ »الــدواء 

مــن جنــس الــداء«، وهــو مبــدأ »أبقــراط« يف الطــب، 

وقــد اســتخدمه األطبــاء يف أوروبــا وكنــدا وغرهــا يف 

العــالج.

يعمــل العــالج املثــي عــى تقويــة املناعــة الطبيعيــة 

ــراض  ــة األم ــى مقاوم ــه ع ــزداد قدرت ــان، فت لإنس

ــة  ــد إصاب ــة، فعن ــفاء الداخلي ــوى الش ــز ق بتحفي

اإلنســان بمــرض مــا، يتــم عالجــه بتنــاول مســببات 

أو  النباتيــة  أو  الحيوانيــة  املــواد  مــن  املــرض 

الجرثوميــة أو املعدنيــة، هــذه املــواد تخفــف باملــاء يف 

ــة، فتعــزز الجهــاز املناعــي  شــكل جرعــات صيدالني

ــفاء. ــق الش ويتحق

وتتشــابه آليــة العــالج املثــي باألمصــال واللقاحــات 

يف الطــب الحديــث، وفيــه يتــم تنــاول كميــات ضئيلــة 

ــه  ــد منتجات ــن أو أح ــت أو املوه ــروب املي ــن امليك م

ملنــع اإلصابــة باألمــراض الوبائيــة.

ومنــذ أن اجتــاح العالــم فــروس كورونــا، بــدأ 

البحثيــة يف  العلمــاء يف رشكات األدويــة واملراكــز 

البحــث عــن العــالج الفعــال للقضــاء عــى جائحــة 

ــا. كورون

وقــد بــدأ عــالج كورونــا باســتخدام بعــض األدويــة 

مثــل مضــادات الفروســات وغرهــا، كما اســتخدمت 

ــرة  ــالج، ويف الف ــن يف الع ــن دم املتعاف ــال م األمص

األخــرة تــم إنتــاج اللقاحــات للوقايــة مــن كورونــا، 

ــا  ــالج كورون ــتخدمت لع ــي اس ــة الت ــن األدوي ولك

غــر متخصصــة ومــرصح بهــا مــن هيئــات الــدواء 

ــت  ــا أثبت ــرى، ولكنه ــراض أخ ــالج أم ــة لع العاملي

ــا،  ــروس كورون ــد ف ــة ض ــة العالجي ــض الفعالي بع

ــتخلصة  ــال املس ــه إىل األمص ــم التوج ــك ت ــد ذل وبع

ــالج،  ــا يف الع ــن كورون ــن م ــرىض املتعاف ــن دم امل م

وتحتــوي عــى األجســام املضــادة للمــرض، ولكنهــا 

ــتباقية. ــة اس ــة دفاعي ــكل منظوم ــد ال تش ق

تعمــل األمصــال عــى تشــكيل مناعــة قصــرة املــدى، 

وقــد ال تمنــع انتشــار الوبــاء، لــذا تســتخدم لتحقيــق 

الوقايــة الرسيعــة مــن الوبــاء، وقــد تســتخدم بديــال 

عــن األدويــة.

ــتخدامها يف  ــا واس ــة إنتاجه ــال برسع ــاز األمص وتمت

العــالج، بينمــا إنتــاج األدويــة واللقاحــات يســتغرق 

مراحــل عــدة ووقتــا أطــول. أمــا اللقاحــات فتعمــل 

ــد  ــتباقية ض ــة اس ــة مناعي ــكيل منظوم ــى تش ع

ــراض  ــة باألم ــدوث اإلصاب ــع ح ــات، فتمن امليكروب

ــادة  ــام مض ــاج أجس ــي إلنت ــاز املناع ــز الجه بتحفي

ــات. ــد امليكروب ــتباقية لص اس

ــاء  ــد للقض ــل الواع ــات الح ــاج اللقاح ــد إنت ــذا يع ل

عــى األوبئــة مثــل كورونــا وغــره مــن الفروســات، 

ــى  ــاء ع ــا يف القض ــات فاعليته ــت اللقاح ــد أثبت وق

العديــد مــن األمــراض الفتاكــة مثــل الحصبــة وشــلل 

ــحائي  ــاب الس ــا وااللته ــزاز والدفتري ــال والك األطف

الرحــم  عنــق  ورسطــان  والتيفــود  واألنفلونــزا 

ــا. وغره

ويســتغرق اللقــاح مــن 10 إىل 15 يومــاً ليحفــز 

الجســم عــى إنتــاج األجســام املضــادة، وقــد تســتمر 

أ. د. جمال الدين إبراهيم هريسه

أستاذ الكيمياء الحيوية والتوجيه الدوائي
كلية الصــيدلة - جامـــعة الملك سعود

ــل  ــم تص ــة يف الجس ــرة طويل ــادة لف ــام املض األجس

ــر. ــوال العم ــوام أو ط ــة أع ــام أو ثالث لع

وقديمــا كان يتــم تحضــر اللقاحــات مــن الجراثيــم 

أجــزاء  أو  امليتــة  أو  املوهونــة  للمــرض  املســببة 

ــم  ــا، يت ــتخلصة منه ــة املس ــواد الكيميائي ــا أو امل منه

معالجتهــا بحيــث تكــون غــر قــادرة عــى تحقيــق 

اإلصابــة باملــرض، وكانــت تحتــاج اللقاحــات إىل 

ــن  ــر م ــا الكث ــتغرق إنتاجه ــدة، ويس ــل عدي مراح

ــد. ــت والجه الوق

ــة  ــات الحيوي ــا أدى اســتخدام التقني ويف أزمــة كورون

الحديثــة إىل حــدوث طفــرة يف إنتــاج اللقاحــات، فتــم 

اســتخدام تقنيــة mRNA وغرهــا يف إنتــاج اللقاحات، 

وهــذه التقنيــة توجــه خاليــا الجســم لتصنيــع 

الروتينــات الالزمــة مثــل مســتضدات الجراثيــم 

ــز  ــدف تحفي ــره، به ــا وغ ــل كورون ــات مث والفروس

الجهــاز املناعــي ملنــع دخــول الفــروس لخاليــا 

ــم. الجس

ومســتقبال قــد تــؤدي التقنيــات الطبيــة املســتحدثة 

ــدث  ــا إىل ح ــروس كورون ــد ف ــات ض ــاج اللقاح إلنت

ثــورة يف عالــم الطــب، ليــس يف عــالج األوبئــة فقــط، 

ــراض  ــل األم ــرى مث ــالج األخ ــاالت الع ــن يف مج ولك

الوراثيــة والســمنة والســكري ومكافحــة األورام 

مســتحيلة  األمــراض  مــن  وغرهــا  الرسطانيــة 

ــتقبل  ــة يف املس ــا حقيق ــح عالجه ــد يصب ــالج، وق الع

القريــب، بعــد أن كان قديمــا يعــد دربــا مــن الخيــال.

ــور  ــة التح ــإن عملي ــع ف ــوف والهل ــي للخ وال داع

عمليــة اعتياديــة يف عالــم الفروســات، وال تؤثــر عــى 

ــط،  ــاره فق ــن انتش ــد م ــد يزي ــل ق ــا ب رضاوة كورون

ــؤدي إىل  ــروس ي ــالً يف الف ــور خل ــدث التح ــد يح وق

اضمحــالل كورونــا بمــرور الوقــت، وال يكــون قــادرا 

ــات  ــذه التقني ــاح ه ــات، وبنج ــة اللقاح ــى مقاوم ع

الواعــدة لــن يكــون هنــاك وبائيــات مســتقبلية، وإذا 

ــاج  ــيتم إنت ــة س ــهور قليل ــون ش ــي غض ــدث فف ح

ــه  ــإذن الل ــات ب اللقاح

جريدة رسالة الجامعة العدد 1390 

7 فرباير 2021م
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مقال علميمقال علمي

مــن املعــروف أن بعــض العــادات قــد تــؤدي إىل أمــراض 

ــط  ــاة أو بخي ــف بالفرش ــدم التنظي ــل ع ــة )مث اللث

ــم(. ــول الف ــف أو غس التنظي

األسباب األكثر شيوعاً اللتهابات اللثة:

ــر  ــة األكث ــراض اللث ــباب أم ــن أس ــو م ــالك: وه 1- الب

شــيوعاً – وهــو طبقــة ســميكة مــن البكتريــا 

ــن  ــا م ــن إزالته ــنان يمك ــة واألس ــى اللث ــكل ع تتش

خــالل التنظيــف اليومــي بالفرشــاة وبخيــط التنظيــف 

ــة  ــذه الفئ ــن ه ــن ضم ــت م ــم. وإذا كن ــول الف وغس

ــن  ــن م ــاك املالي ــد، هن ــت الوحي ــت لس ــنئ، فأن فاطم

ــيط  ــة البس ــاب اللث ــن الته ــون م ــن يعان ــن مم البالغ

ومــا يبعــث عــى االطمئنــان هــو أن أمــراض اللثــة يف 

مراحلهــا املبكــرة تكــون قابلــة للعــالج، ولعــل الوقــت 

قــد حــان لتعــّود نفســك عــى بعــض العــادات الصحية 

الســليمة.  كمــا أن زيــارة طبيــب األســنان للفحــص كل 

ــة. ــور الهام ــن األم ــر م ــهر تعت ــتة أش س

2- التدخــن: يؤثــر التدخــن عــى الوظيفــة الطبيعيــة 

ــة  ــر عرض ــم أكث ــح الف ــايل يصب ــة، وبالت ــجة اللث ألنس

ــة . اللتهــاب اللث

3-  التحــوالت الهرمونيــة يف حالــة املــرأة الحامــل، 

وأحيانــا يف أوقــات الــدورة الشــهرية االعتياديــة، يمكــن 

ملســتوى الهرمونــات أن يرتفــع أو يقــل، وبالتــايل تــزداد 

احتماليــة حــدوث أمــراض اللثــة.

4- تنــاول األدويــة: قــد يكــون لألدويــة تأثــرات جانبية 

تتمثــل يف خفــض إنتــاج الّلعــاب وتدفّقــه، يكــون الفــم 

جــاف ممــا يُســّهل مــن انتشــار البكتريــا. إذا شــعرت 

بالقلــق حــول وضــع لثّتــك، أخــر طبيبــك عــن األدويــة 

التــي تتناولها.

5- نقــص العنــارص الغذائيــة: مــن الصعــب الحصــول 

ــن  ــة، ولك ــة الرضوري ــن اليومي ــة الفيتام ــى كمي ع

ــن  ــن فيتام ــة م ــة كافي ــى كمي ــل ع ــا ال تحص عندم

)ج(، يمكــن أن يكــون هــذا النقــص ضــاراً باللثــة عــى 

وجــه الخصــوص. أمــا النظــام الغذائــي الــذي يحتــوي 

عــى نســبة مرتفعــة مــن الســكر والنشــويات، 

أسباب التهاب اللثة

هند الدوسري

أخصائية صحة الفم واألسنان 

ومســتويات منخفضــة مــن املــاء وفيتامــن )ج(، فهــو 

ــة. ــاكل اللث ــية ملش ــببات الرئيس ــن املس م

ــض:  ــوق بع ــة ف ــة ومراكم ــر منتظم ــنان غ 6- األس

إذا كنــت تعانــي مــن الحالــة الشــائعة حيــث تراكــب 

أســنانك فــوق بعضهــا، أو تكــون معّوجــة أو مــدّورة، 

فقــد يوّفــر ذلــك بيئــة خصبــة ألمــراض اللثــة. وينجــم 

عــن عــدم اطبــاق األســنان املزيــد مــن الفراغــات يمكن 

ــة.  ــنان أو اللث ــرض باألس ــا، ويُ ــم فيه ــالك أن يراك للب

ــتخدام  ــر اس ــة ع ــن العناي ــد م ــذل املزي ــة: اب )نصيح

الفرشــاة وخيــط التنظيــف يف هــذه املناطــق(.

ــخ  ــاك تاري ــو كان هن ــا ل ــي: فيم ــخ العائ 7-  التاري

ألمــراض اللثــة يف عائلتــك، يجــب إخبــار طبيــب 

األســنان بذلــك، فقــد تكــون عرضــة أكثــر مــن غــرك 

ــري. ــاب البكت ــرض لاللته ــر التع لخط

ــة  ــن طبق ــارة ع ــو عب ــم ه ــم : البيوفيل 8-  البيوفيل

رقيقــة لزجــة مــن البكتريــا تلتصــق باألســطح داخــل 

الفــم مثــل اللســان، واللثــة واألســنان. يوجــد البيوفيلم 

ــخاص  ــر األش ــى أكث ــك ع ــق ذل ــاً، وينطب ــا جميع لدين

ــط  ــاة، وبخي ــنان بالفرش ــف األس ــى تنظي ــة ع مواظب

ــة  ــة اللزج ــث أن الطبق ــم، حي ــول الف ــف وغس التنظي

تلتصــق تقريبــاً بــأي ســطح رطــب إذا كنــت تســتخدم 

ــم  ــول الف ــف وغس ــط التنظي ــنان وخي ــاة األس فرش

ــم.  ــة البيوفيل ــن طبق ــد م ــك أن تح ــام، بإمكان بانتظ

ولكــن عنــد االفتقــار إىل عــادة تنظيــف األســنان 

ــن  ــم، يمك ــول الف ــف وغس ــط التنظي ــاة وخي بالفرش

أن يراكــم البيوفيلــم ويتحــّول إىل طبقــة بــالك يمكــن 

ــون  ــون بالل ــا تك ــادة م ــّردة )ع ــن املج ــا بالع رؤيته

ــاحب(.  ــر الش األصف

ــة  ــج اللث ــة يف تهيّ ــم الكثيف ــة البيوفيل ــبب طبق تتس

ــدو  ــات، ولهــذا تب ــز اســتجابة الجســم لاللتهاب وتحفي

ــادي  ــدالً عــن لونهــا االعتي ــة محمــّرة ومتوّرمــة ب اللث

الصحــي الــوردي وشــكلها املتماســك. وإذا تــم إهمــال 

العــالج يصيــب بالتهــاب اللثــة وهــو املرحلــة املبّكــرة 

ــالج  ــاً للع ــتجيب تمام ــذي يس ــة، وال ــراض اللث ــن أم م

ــع  ــة ملن ــراءات الرضوري ــاذ اإلج ــة اتخ ــال رسع يف ح

تطــور التهــاب اللثــة  الــذي يســبب التهــاب األنســجة 

الداعمــة، والــذي قــد يؤثــر عــى العظــم ومنهــا فقــدان 

ــرة. ــل األخ ــنان يف املراح األس

ــة كل  ــة الدوري ــى املتابع ــة: يرج ــة الدوري 9-  املتابع

ســتة أشــهر لــدى طبيــب األســنان أو أخصائــي صحــة 

الفــم واألســنان ملنــع التهابــات اللثــة وبالــذات إذا كان 

الشــخص يعانــي مــن مــرض مزمــن  
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أظهــرت دراســة أجريــت يف كوريــا الجنوبيــة أن 

التطعيــم املــزدوج بجرعــة مــن لقــاح أســرا زينيــكا 

وجرعــة مــن لقــاح فايــزر يرفــع مســتوى األجســام 

ــن  ــة بجرعت ــرات مقارن ــت م ــم س ــادة يف الجس املض

ــط. ــكا فق مــن أســرا زيني

شــارك يف الدراســة 499 مــن العاملــن يف الحقــل 

الطبــي منهــم 100 تلقــوا الجرعــات املزدوجــة و200 

ــن  ــك يف ح ــاح فايزر/بيونتي ــن لق ــن م ــوا جرعت تلق

تلقــى الباقــون جرعتــن مــن لقــاح أســرا زينيــكا.

ــي  ــادة الت ــام املض ــع األجس ــدى الجمي ــت ل وتكون

تمنــع الفــروس مــن النفــاذ إىل الخاليــا واستنســاخ 

نفســه وأظهــرت الدراســة أن كميــات األجســام 

املضــادة التــي تكونــت لــدى املجموعــة التــي تلقــت 

ــي  ــات الت ــع الكمي ــابهت م ــا تش ــا مزدوج تطعيم

ــن  ــن م ــت جرعت ــي تلق ــة الت ــدى املجموع ــت ل تكون

ــزر. ــاح فاي لق

ــايض  ــهر امل ــرت الش ــة أظه ــة بريطاني ــت دراس وكان

ــة. ــج مماثل نتائ

وتؤيــد هــذه البيانــات قــرار عــدة دول تقديــم بدائــل 

للقــاح أســرا زينيــكا يف الجرعــة الثانيــة وذلــك بعــد 

ربــط هــذا اللقــاح بحــدوث جلطــات دمويــة   

دمج جرعتي أسترا زينيكا وفايزر أفضل

ــرون   ــور أوميك ــون إىل أن  متح ــون بريطاني ــص باحث خل

ــة  ــن مقارن ــة الرئت ــة يف مهاجم ــل فعالي ــون أق ــا يك ربم

ــا. ــروس كورون ــرى لف ــورات األخ باملتح

ــة  ــم املناع ــدج لعل ــد كامري ــة معه ــت دراس ــا توصل كم

ــن  ــورات يف بروت ــة إىل أن املتح ــراض املعدي ــي واألم العالج

ــام  ــب األجس ــى تجن ــادرة ع ــا ق ــي تجعله ــبايك، الت س

املضــادة، ربمــا تحــد أيضــاً مــن كيفيــة تكاثــره يف الرئتــن 

ــادة. ــراض ح ــدوث أع ــببه يف ح وتس

وقالــت الدراســة: »هــذه املالحظــات تظهــر أن أوميكــرون 

ــاب  ــى حس ــي ع ــرب املناع ــص للته ــي بخصائ ــد حظ ق

ــة«. ــدرة اإلمراضي ــر والق ــة بالتكاث ــص مرتبط خصائ

ــتاذ يف  ــة، األس ــي الدراس ــر واضع ــار كب ــال رايف جوبت وق

ــاك  ــت هن ــه مازال ــة، إن ــة الرسيري ــاء املجهري ــم األحي عل

ــة. ــج اإليجابي ــن النتائ ــم م ــى الرغ ــات ع تحدي

وكتــب تغريــدة قــال فيهــا: »مــاذا يعنــي كل ذلــك؟ العدوى 

ــذي  ــرض ال ــدة امل ــط بح ــن أن ترتب ــة يمك ــا الرئ يف خالي

يصيــب الرئــة. ويف األغلــب يمكــن رصــد خاليــا مندمجــة يف 

األنســجة التنفســية التــي يتــم اختبارهــا عقــب اإلصابــة 

بمــرض حــاد 

دراسة: »أوميكرون« أقل فاعلية في الرئتين

ــن  ــاون م ــس التع ــدول مجل ــة ل ــس الصح ــذر مجل ح

اســتخدام الزيــت لقــي الطعــام خــالل شــهر رمضــان 

املبــارك، كمــا أوضــح املضــار الناتجــة عــن اســتخدام 

الزيــت لقــي الطعــام ومنهــا : خســارة الوجبــة ملعظــم 

ــم  ــن حج ــد م ــي يزي ــا، وأن الق ــا وفيتاميناته فوائده

الطعــام بنســبة 20-40% وبالتــايل تتــم الزيــادة يف 

الســعرات الحراريــة يف الوجبــة، إضافــة إىل تشــبع 

وتــرشب الوجبــات املقليــة بالزيــوت والدهــون. ولفــت 

ــن  ــل م ــاعد يف التقلي ــوات تس ــة إىل خط ــس الصح مجل

ــرص  ــب الح ــر: يج ــت وذك ــام بالزي ــي الطع ــار ق مض

ــة  ــح بدرج ــل أن يصب ــام قب ــي الطع ــب ق ــى تجن ع

ــة  ــوت املخصص ــي بالزي ــب الق ــة، وتجن ــرارة الغرف ح

ــه أو  ــر لون ــد تغ ــت عن ــر الزي ــراً تغي ــخ، واخ للطب

ــس  ــح املجل ــتخدم. وأمل ــت املس ــة يف الزي ــور رائح ظه

إىل أنــه مــن األفضــل اســتبدال طــرق القــي التقليديــة 

ــوت يف  ــة الزي ــل كمي ــذا لتقلي ــة وه ــة الهوائي بالقالي

ــهر  ــالل ش ــات خ ــه يف الوجب ــم تناول ــذي يت ــام ال الطع

ــان   رمض

مجلس الصحة الخليجي يحذر من استخدام
الزيوت لقلي الطعام في رمضان

ــاس  ــاز البنكري ــدج جه ــة كامري ــاء يف جامع ــر علم ابتك

ــر  ــه يف تغي ــت قدرت ــه أثب ــوا إن ــذي قال ــي، ال االصطناع

حيــاة األطفــال املصابــن بــداء الســكري مــن النــوع األول.

وذكــر هــؤالء أن الجهــاز الجديــد هــو األكثــر فعاليــة عــى 

ــة  ــدم، مقارن ــكر يف ال ــتويات الس ــم بمس ــد التحك صعي

ــة. وكشــف علمــاء يف جامعــة كامريــدج  ــول الحالي بالحل

تفاصيــل الجهــاز الجديــد. ويحتــاج التطبيــق الــذي يرشف 

عــى هــذا الجهــاز إىل مدخــالت أقــل مــن طــرف اآلبــاء.

الجهــاز الجديــد ســيتعلم مقــدار األنســولن الــذي يحتاجه 

ــة  ــات مختلف ــر أوق ــك ع ــر ذل ــف يغ ــا وكي ــل يومي الطف

ــط  ــوم. أن الجهــاز يف وقــت الحــق يســتخدم لضب مــن الي

ــتويات  ــق مس ــاعدة يف تحقي ــولن للمس ــتويات األنس مس

ــات  ــالف أوق ــه بخ ــرا إىل أن ــدم، مش ــة يف ال ــكر املثالي الس

ــك ال  ــل، لذل ــد آيل بالكام ــاز الجدي ــإن الجه ــات، ف الوجب

يحتــاج اآلبــاء إىل مراقبــة مســتويات الســكر يف الــدم لــدى 

أطفالهــم باســتمرار. ويعــد مــرض الســكري مــن النــوع 

ــبب  ــم، بس ــار منه ــة الصغ ــال، خاص ــا لألطف األول تحدي

التبايــن يف مســتويات األنســولن املطلوبــة ويف كيفيــة 

اســتجابة كل طفــل للعــالج وآليــة عمــل الجهــاز الجديــد: 

هنــاك تطبيــق عــى األجهــزة الذكيــة يعمــل بالتعــاون مــع 

ــل  ــولن، تعم ــة لألنس ــوز ومضخ ــب الجلوك ــاز يراق جه

ــي  ــاس اصطناع ــا بنكري ــو أنه ــا ل ــة كم ــا مجتمع كله

جهاز ينهي معاناة »سكري األطفال«
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أكــدت دراســة جديــدة أجراهــا املركــز الوطنــي األمريكــي 

ملعلومــات التكنولوجيــا الحيويــة، أن فاكهــة الرمــان 

غنيــة بعــدد مــن املــواد املفيــدة واملضــادات لألكســدة ممــا 

ــات. ــة لاللتهاب ــة مقاوم ــا إمكاني يعطيه

وفقــا للعلمــاء، فــإن الرمــان الفاكهــة الوحيــدة القــادرة 

عــى منــع أنــواع مختلفــة مــن الرسطــان كرسطــان الرئــة 

والجلــد والقولــون والغــدد الثدييــة، كمــا أن الرمــان قــادر 

ــب  ــراض القل ــة بأم ــر اإلصاب ــل مخاط ــى تقلي ــا ع أيض

.»ncbi« ــة الدمويــة، بحســب مــا ذكــر موقــع واألوعي

ــي  ــاز التناس ــى الجه ــي ع ــر إيجاب ــا تأث ــان أيض للرم

والتئــام الجــروح وضبــط مســتوى الكوليســرول.

ــع  ــان يرج ــي للرم ــر اإليجاب ــاء أن التأث ــد العلم ويعتق

ــة يف  ــة املختلف ــتقلبات الحيوي ــات واملس ــر املكون إىل تأث

تركيبتــه الكيميائيــة  

الرمان: قادر على محاربة األورام الخبيثة

ــفى  ــة بمستش ــة ممثل ــعود الطبي ــك س ــة املل ــدت مدين أك

ــس  ــر الطق ــة وتغ ــار األترب ــع انتش ــه م ــال أن األطف

ــاه  يتعــرض األطفــال إىل حساســية الصــدر ويجــب االنتب

لهــا نظــًرا النتشــار األوبئــة يف الوقــت الحــايل مثــل 

فــروس كوفيــد - 19، ويتــم اكتشــاف حساســية الصــدر 

ــراض. ــض األع ــور بع ــالل ظه ــن خ ــال م ــد األطف عن

ــة د.  ــراض الصدري ــال واألم ــاري األطف ــت استش وأوضح

عبــر الحربــي أن مــن أهــم األعــراض تشــمل نوبــات مــن 

الســعال املتكــرر والتــي تزيــد عنــد اللعــب وخــالل فــرة 

ــدر  ــم يف الص ــود أل ــع ووج ــكل رسي ــس بش ــل والتنف اللي

ــق  ــة بالضي ــس واإلصاب ــد التنف ــر عن ــوت صف ــك ص كذل

ــدر  ــة والص ــالت الرقب ــد يف عض ــا الش ــس، وأيًض يف التنف

ــاالت  ــك يف الح ــاء، كذل ــام واإلعي ــف الع ــعور بالضع والش

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 

ــة  ــون قاتل ــن أن تك ــي يمك ــات، والت ــن البقولي ــوع م الن

وتؤثــر عــى الكثــر مــن الشــباب يف العالــم.

الفــول  منتجــات  تقديــم  أن  الباحثــون  ووجــد 

الســوداني لألطفــال والرضــع، وزيــادة التعــرض لهــذا 

ــببات  ــر ملس ــة أك ــؤدي إىل مقاوم ــاً، ي ــون تدريجي املك

الحساســية.

ــة »ذي النســت«  كمــا شــملت الدراســة املنشــورة يف مجل

يعانــون مــن الحساســية عــى الفــول  146 طفــالً 

الســوداني تــراوح أعمارهــم بــن صفــر وثــالث ســنوات 

واختُــروا لســنتن ونصــف الســنة، وفــق فرانــس بــرس.

ــاً  ــوداني يومي ــول الس ــن الف ــودرة بروت ــت ب ــك أُعط كذل

لـــ96 طفــالً، مــع زيــادة الجرعــة تدريجيــاً إىل مــا يعــادل 

الســت حبــات مــن الفــول الســوداني، يف حــن أن األطفــال 

مفاجأة لحساسية األطفال للفول السودانينصائح طبية للتقليل من حساسية الصدر عند األطفال

ــاض وزن  ــال، وانخف ــد األطف ــدر عن ــية الص بحساس

ــان  ــرض إىل الدخ ــا، والتع ــوالدة أيًض ــد ال ــل عن الطف

كاستنشــاق الســجائر، كذلــك وجــود الحيوانــات األليفــة 

ــات  ــة وااللتهاب ــواد الكيميائي ــرض للم ــزل والتع يف املن

ــاء  ــى إعط ــرص ع ــزكام، والح ــببة لل ــية املس الفروس

ــه مــن  ــذي يحمي ــزا املوســمية ال الطفــل لقــاح اإلنفلون

ــرد   ــزالت ال ــرض لن التع

اآلخريــن حصلــوا عــى دقيــق الشــوفان.

وبعــد ســتة أشــهر، أظهــر 20 طفــالً ممــن أخــذوا 

الفــول الســوداني شــفاء مــن الحساســية، أي أن أي 

ــى  ــن ع ــوا قادري ــل. وكان ــم يحص ــي ل ــل تحس رد فع

مقاومــة جرعــة تــوازي 16 حبــة مــن الفــول الســوداني. 

وســجل طفــل واحــد مــن املجموعــة التــي تناولــت دقيــق 

ــفاء   ــة ش ــوفان حال الش

تقــول دراســة جديــدة مثــرة للقلــق إن الســموم الخطــرة 

قــد تكــون كامنــة يف مالبســك الرياضيــة املفضلــة.

ــات  ــارة يف العالم ــة ض ــواد كيميائي ــى م ــور ع ــم العث وت

التجاريــة الشــهرة التــي نعرفهــا ونحبهــا، بحســب تقريــر 

.Eat This، Not That ملوقــع

ووفقــا لدراســة جديــدة مثــرة للقلــق، قــد ترغــب يف إلقــاء 

ــا  ــة ألنه ــك الرياضي ــوى مالبس ــى محت ــة ع ــرة فاحص نظ

قــد تحتــوي عــى مــواد كيميائيــة ســامة.

ــارات  ــج االختب ــن نتائ ــالغ ع ــم اإلب ــرة، ت ــة األخ يف اآلون

املروعــة مــن قبــل مدونــة الصحــة Mamavation، بالرشاكــة 

مــع أخبــار الصحــة البيئيــة. وكشــفت االختبــارات أنــه تــم 

اكتشــاف آثــار مــواد بــويل فلــورو ألكيــل، املعروفــة أيضــا 

باســم PFAS )املــواد الكيميائيــة التــي تــدوم طويــال، 

وتســتغرق وقتــا طويــال للتحلــل، وتســتخدم يف العديــد مــن 

دراسة: المالبس الرياضية قد تحتوي على سموم خطيرة

األشــياء اليوميــة(، يف بعــض املالبــس الرياضيــة الشــائعة. 

للتوضيــح، يتــم اكتشــاف PFAS يف األوســاخ وامليــاه والهــواء 

وحتــى األســماك يف جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة والعالــم 

ــف  ــات الهوات ــى شاش ــا ع ــور عليه ــن العث ــأرسه. يمك ب

املحمولــة، وخيــوط الجيتــار، واملقــايل غــر الالصقــة، 

ــام  ــة الطع ــى أغلف وحت
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وضع رجل الزهور عى قر زوجته، فشاهد امرأة صينية 

تضع وعاء مــن الرز عى القر 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 حّر يف 

عبادتــه، والعبادة هي عالقة بن العبــد وربه ال دخل لنا 

بها.. عكس األخالق التي تهمنا كثــراً.. فال أهتم لديانة 

الذين أتعامل معهم بقدر اهتمامي بأخالقهم.

المعتقدات واألخالق

مع بداية العام املدريس الجديد، وقَف أحُد امُلدّرسَن ليسأَل 

كلَّ طالٍب “ماذا تتمنّى أن تُصبح حينما تكر؟.”

فمنهم َمــن قال ضابطاً ومنهم َمن قاَل طبيباً ومنهم من 

قاَل مهندساً، وهكذا.

يف اليوم الثاني أعاَد امُلعّلُم توزيَع جلوِس الطالب حســَب 

ِمَهن أحالمهم، حيــث يجلُس الضبّاط جــوار بعضهم، 

واألطباء جواَر بعض، واملهندسون جوار بعض وهكذا.

وكتَب لكّل واحٍد فيهم لقبَه عى دفرِه:

الضابط محمد!!!

الطبيب مصطفى!!!

املهندسة شيماء!!!

وأخذَ يمارُس مهنتُه كمعلٍِّم لهؤالء الطالب، وبالطبع فإّن 

بعضهم كان يُخطئ يف تعاملِه َمَع امُلدّرس، ومنهم من كاَن 

يُقرّصُ بأداِء واجباتِه، ومنهم َمن كان يتأّخُر عن دور قاعة 

الّدرس و و و .

وهنا جاَء دوُر العقاِب ولكن بطعٍم مختلٍف، فلم يســحِب 

امُلعّلم عصاُه عليهم، ولم يرضبهم مثل معظم امُلدرســن، 

وال أهانهم بلسانِه أو قلَل ِمن احرامهم، ولكن كان يسحُب 

منهُم اللقَب ويجلُسهم يف غر أماكنهم املخصصة لهم!!

كان يســحُب منهم حلمهم فقط، وبهذا الشــكل ارتفع 

مستوى الطالب يف صفِّ الدراسِة وأخذوا يحلُّون واجباتهم 

املنزلية، مع تقّدٍم ملحوٍظ يف أســلوِب خطابهم وأخالقهم 

وتعاملهم مع بعضهم ومع معّلمهم.

وببساطة يا إخوتي.. فقد جعَل هذا املعلم كّل واحٍد منهم 

يُدافع عن “حلمه”!

نعــم .. أحياناً فإّن تغير وســائِل الّربية يكوُن رضورًة 

للرقّي بسلوِك أوالدنا واختباِر أنجِع وأفضِل األساليِب التي 

تُحّفزهم ليكونوا ُمبدعَن وفاعلن.

أحالم الطلبة

قالت املمحاة للقلم: كيف حالك يا صديقي..

رد القلم بغضب: أنا لست صديقك...

أنا أكرهك...

قالت: بدهشة وحزن!!! ملاذا؟

قال ألنك تمحن ما أكتب...

قالت: أنا ال أمحو إال األخطاء.

قال لها: و ما شأنك أنت.

قالت: أنا ممحاة وهذا عمي..

قال: هذا ليس عمالً..

قالت: عمي 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 يوماً بعد يوم ..

قالت: ألنني أضحي بيشٍء مني كلما محْوُت الخطأ ...

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

قالت املمحاة وهي تواسيه: ال نستطيع إفادَة اآلخرين، إال 

إذا قّدمنا 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 قلماً لكتابة السعادة يف قلوب 

اآلخرين فكن ممحاة لطيفة تمحو بها أحزانهم وبث األمل 

والتفاؤل يف نفوسهم بأن القادم أجمل بإذن الله 

التضحية

َحاســـْب َزمانَـــَك يف َحـــاِل ترَُصِفـــِه

نَفـــي التـــي تَملـــُك األشـــياَء ذاهبـــٌة

ورأُس ماِلـــَك َوهـــي الـــُروُح إْن َســـِلَمْت

تَجـــْدُه أعطـــاَك أضَعـــاَف الَّـــذي َســـَلبَا

َفكيـــَف أبكـــي َعـــى يشٍء إذا ذَهبـــا

ذَهبـــا بَعَدهـــا  لـــيشٍء  تَأســـَفنَّ  ال 

ِمن دوحة الشعر

قوة الرد
مرَّ ســفيهان برجٍل مهّذٍب فأرادا أن يسخرا منه، فوقف 

ٌل أنت  أحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره وسأاله: »أمغفَّ

أم أحمق؟« فقال لهما: »أنا بن االثنن«.



63

w
w
w
.s
ds

.o
rg
.s
a

63

تواصل

مايو  2022 - العدد 49

اخترنا لكم

62

w
w
w
.s
ds

.o
rg
.s
a

مايو  2022 - العدد 6249

بقلم: إيمان حمود الشمري

تداول النشــطاء عى مواقع التواصل االجتماعي مقطًعا للفنانة اللبنانية باميال الكيك وهي 
تجاوب بطريقة سلســة عى أســئلة اتضح الحًقا أن إجابتها تخص املهاتما غاندي. وبغض 
النظر عن أنها اطلعت عليها ســابًقا، أو أن األمر متفق عليه مــن ِقبل اإلعداد والضيف، هذا 
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 والتفكر العميق وإثراء 
املتلقي بفكر جديد، واإلضافة له، بدالً من اقتباس األجوبة ورسدها بطريقة النسخ واللصق، 
وإعطاء املتلقــي اإليحاء برسعة بديهة الضيفة؛ وهذا ما دفع بعض املتابعن للبحث، وإثبات 
أن األجوبــة ال تخص الفنانة؛ وهذا أكر دليل عى أننا شــعب يقرأ! ومن حق املتلقي علينا أن 
نضيف له، ونجعله يفكر معنا بدالً من أن نمي عليه إجابات نرُشت ســابًقا بالصحف، إضافة 

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 الخرات 
ووجهــات الفكر بمقارنة األجوبة؟ قد يكون أيًضا للقارئ وجهة نظر يف ابتكار أجوبة جديدة 
غر إجابات غاندي، وغر التي ذكرت يف املقال. 22 ســؤاالً ســتكون ما بن القوسن إجابة 
غاندي، اتفقت معه بثالث إجابات منها فقط، وســوف أخرج عــن البقية من بن األقواس 

بإجابات أخرى تعنيني، وأنت أيًضا عزيزي القارئ اخرج عن األقواس بإجابات تعنيك:
1 - أصل كل الرشور: )األنانية(، الضغينة والحسد.

2 - ما يجعلك سعيًدا يف الحياة؟ )أن تكون مفيًدا لآلخرين(.. اإلنجاز.
3 - أخطر إنسان يف الحياة: )الكذاب(.. املنافق.

4 - أجمل هدية يف الحياة: )التسامح(.. الوصول لألهداف.
5 - أفضل ملجأ يف الحياة: )هو الله(.. أتفق تماًما مع إجابة غاندي.

6 - أهم أشخاص لك يف الحياة: )هم األهل(.. اتفق عائلتي.
7 - أجمل يشء يف الحياة: )هي املحبة(.. القناعة والرضا.

8 - أهم تسلية يف الحياة: )العمل(.. اتفق العمل.
9 - أكر رس يف الحياة: )هو املوت(.. الحظ.

10 - أسمى املشاعر يف الحياة: )السالم الداخي(.. اإلحساس باآلخرين.
11 - أفضل معلمن يف الحياة: )هم األطفال(.. كبار السن.

12 - أجمل يوم يف الحياة: )هو اليوم(.. يوم أنجزت به شيئًا.
13 - أسهل يشء يف الحياة: )أن تغلط(.. الهروب من املسؤولية.

14 - أكر عقبة يف الحياة: )الخوف(.. الردد.
15 - أكر خطأ يف الحياة: )أن تتنازل عن مبادئك(.. الثقة املطلقة.

16 - أكر هزيمة يف الحياة: )اإلحباط(.. االستسالم.
17 - اليشء األسايس يف الحياة: )التواصل مع اآلخرين(.. الثقة بالنفس.

18 - إذا طبقت مبدأ العن بالعن.. )سيصبح العالم كله أعمى(.. ستخرس نفسك.
19 - إذا قابلت الرش بالرش.. )فمتى ينتهي الرش(.. سيختفي الخر تماًما.

20 - القوه األكثر فاعلية يف الحياة: )اإليمان(.. العزيمة واإلرصار.
21 - الطريق األرسع للهدف: )الخط املستقيم(.. التمسك به.

22 - الحماية األكثر فاعلية يف الحياة: )التفاؤل(.. الحكمة 

أجوبة غاندي

صحيفة الجزيرة
16 مارس 2021م العدد 17646

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة

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

جوال: 0555516637

محافظة جدة
د/ سميرة بنت مصطفى عسيالن 

sds.jeddah2016@gmail.com
جوال: 0555027107

منطقة المدينة المنورة
د/  ياسر بن عبدالعزيز الصحفي 

ysahafi@taibahu.edu.sa
جوال: 0535377888 

محافظة الطائف
د/ فؤاد بن حسن الثبيتي

althobaitifouad@gmail.com
جوال:0563000021

محافظة بيشة 
د/  عبدالله بن سلمان القرني

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

جوال: 0561640001

منطقة نجران 
د/ وليد بن سعيد عسيري 

W1111s@hotmail.com
جوال: 0561442002

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

جوال:0543335620

منطقة عسير 
د/ سعيد عبدالله عارم

dr.saeedarem@gmail.com
جوال:0555574120 

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

جوال:0504179997

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

جوال: 0504811448

منطقة الباحة 
د/ احمد بن عبدالله بالبيد

dr.balubaid46@gmail.com
جوال: 0550708971

منطقة جازان 
د/ عبدالعزيز بن محمد الزيلعي 

asnancom@hotmail.com
جوال: 0547224444

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

جوال:0504869601

منطقة حائل 
د/  معزي بن ابراهيم المنصور

mmoazzy@hotmail.com
جوال:0505274972 

محافظة ينبع
د/ وسيم بن عبدالحميد الزمعي 

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

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

جوال: 0505931791

حفر الباطن
د/ سعدون بن محمد ذياب العقيل

 dr.sadun@hotmail.com
جوال:050694092

منطقة الجوف
د/ بدر بن كريم الزارع

bkalzarea@ju.edu.sa
جوال: 0505391642
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ــع  ــنان« م ــب األس ــاق ط ــة »آف ــن مجل ــد م ــدد الجدي ــور الع ــن ظه يتزام

احتفــاالت كليــات طــب األســنان بالجامعــات الحكوميــة واألهليــة بخريجيهــا 

ــب  ــارب 1500 طبي ــرج مايق ــع تخ ــث يتوق ــات حي ــاب والطالب ــن الط م

وطبيبــة اســنان يف نهايــة العــام الــدرايس الحــايل، يمــي طلبــة كليــات طــب 

األســنان 6 ســنوات مــن الدراســة النظريــة والعمليــة، حيــث يتعلمــون جميــع 

ــوم يف طــب األســنان ثــم يلتحقــون بفــرة تدريــب  املهــارات واملعــارف والعل

مدتهــا ســنة تســمى ســنة االمتيــاز، ويطبقــون مــا تــم تعلمــه خــال فــرة 

دراســتهم الســابقة ومــن ثــم يدخلــون املجتمــع كعنــارص منتجــة فاعلــة يف 

خدمــة الوطــن.

ــدث  ــى أح ــا ع ــب طابه ــعى لتدري ــعودية تس ــات الس ــة أن الجامع والحقيق

ــة،  ــى األدل ــة ع ــوم القائم ــنان والعل ــب األس ــال ط ــة يف مج ــات العلمي التقني

ــوس  ــي يف نف ــي والتثقيف ــل التطوع ــة روح العم ــاول تنمي ــا تح ــا أنه كم

الطلبــة، خصوصــاً يف مجــال التوعيــة بأمــراض الفــم واألســنان والتقليــل مــن 

ــه  ــا تدعم ــذا م ــة، وه ــة املجتمعي ــى الصح ــاً ع ــع حفاظ ــاكلها يف املجتم مش

ــنان  ــب األس ــعودية لط ــة الس ــها الجمعي ــى رأس ــة وع ــات العلمي الجمعي

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 

ــة. ــا الغالي مملكتن

وتأتــي أهميــة العمــل التطوعــي بتطويــر واكتســاب مهــارات جديــدة تضــاف 

إىل املهــارات التــي اكتســبها الطلبــة خــال دراســتهم الجامعيــة.

ــراتيجية  ــا االس ــال خطته ــن خ ــنان وم ــب األس ــعودية لط ــة الس والجمعي

»تــاج« والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة منــذ ثــاث ســنوات حيــث جعلــت العمــل 

التطوعــي متوافــق مــع رؤيــة اململكــة 2030، لتوفــر 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  

أ.د. خليل بن إبراهيم العيسى

 رئيس التحرير




