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قمم جدة :ترسيخ للدور الريادي

ً
عالميا
للمملكة العربية السعودية
نيابــة عــن خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلمان

ثــم ألقــى صاحــب الســمو امللكــي األمــر محمــد بــن

بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه -رأس صاحــب

ســلمان بــن عبدالعزيــز كلمــة دعــا فيهــا الحــرام

الســمو امللكــي األمري محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز

اختــاف القيــم بــن الــدول واملجتمعــات وأكــد -حفظه

ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع

اللــه« -أن محاولــة فــرض قيــم معينــة بالقــوة لهــا
نتائــج عكســية كبــرة ،ومــن املهــم جــدا ً معرفــة أن

قمــة جــدة لألمــن والتنميــة بحضــور أصحــاب الجاللة
والفخامــة والدولــة والســمو قــادة ورؤســاء وفــود دول
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مقتطفــات مــن كلمــة ســموه وركــزت يف تعليقاتهــا

القــرار العاملــي ومراكــز البحــوث والعالقــات الدوليــة.

عــى مخرجــات القمــة الســعودية األمريكيــة بــن

وكانــت مخرجــات قمــم جــدة فرصــة جديــدة لتأكيــد

خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلمان بــن

اســتقاللية املوقــف الســعودي ،وحرصــه عــى االحتفاظ

عبدالعزيــز والرئيــس بايــدن ،وأكــدت مجمــل التعليقات

بعالقــات متوازنــة مــع أطــراف املجتمــع الــدويل ،هــذا

أن الدبلوماســية الســعودية التفاعليــة الرصينــة قــد

التــوازن الدقيــق أكــد بــأن مصالــح اململكــة وشــعبها

صنعــت قصــة نجــاح وروايــة إيجابيــة عامليــة مــن

تأتــي فــوق أي اعتبــارات أخــرى ،وأن اململكــة ماضية يف

خــال الحضــور الســعودي املؤثــر يف قمــم جــدة لألمــن
والتنميــة والتــي صنعــت حدث ـا ً عاملي ـاً ،عكــس نجــاح

اســراتيجيتها القائمــة عــى توســيع تحالفاتهــا ،وهــو

حراكهــا الســيايس بامتيــاز ورســخت الــدور الريــادي
للمملكــة العربيــة الســعودية والــذي أكســبها احــرام

أمــر لــم يكــن ليتســنى لدولــة ناميــة لــوال مــا تحظــى
بــه مــن قيــادة حكيمــة ،ســخرت إمكاناتهــا ومصــادر
قوتهــا لتكــون رقم ـا ً صعب ـا ً يف املعادلــة الدوليــة

لــكل دولــة قيمــا ً مختلفــة ويجــب احرتامهــا ،ولــو

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،والواليــات

افرتضنــا أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة لــن تتعامــل

املتحــدة األمريكيــة واململكــة األردنيــة الهاشــمية

إال مــع الــدول التــي تشــاركها القيــم واملبــادئ مائــة يف

وجمهوريــة مــر العربيــة وجمهوريــة العــراق وذلــك

املائــة ،فلــن يبقــى للواليــات املتحــدة مــن دول تتعامــل

يــوم الســبت املوافــق 2022/7/16م.

معهــا ســوى الناتــو ولــذا يجــب علينــا التعايــش فيمــا

ويف بدايــة الجلســة تليــت آيــات مــن القــرآن الكريــم،

بيننــا رغــم االختالفــات التــي نعيشــها».
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هــذا وقــد تناولــت الصحــف العربيــة والعامليــة

العالــم يف ردهــات الدبلوماســية ومراكــز صناعــة
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اإلنفــاق الســنوي عــى القطــاع إىل  %2.5مــن إجمــايل
الناتــج املحــي يف عــام  ،2040ليُســهم القطــاع يف
تنميــة وتنويــع االقتصــاد الوطنــي مــن خــال إضافــة
 60مليــار ريــال ســعودي إىل الناتــج املحــي اإلجمــايل
يف عــام  ،2040واســتحداث آالف الوظائــف النوعيــة
عاليــة القيمــة يف العلــوم والتقنيــة واالبتــكار ،بمشــيئة
اللــه».

ً
وتحقيقــا لهــذه الطمُوحــات ال ُكــرى التــي أعلــن
عنهــا ســمو ويل العهــد ،فإنــه ســيتم العمــل عــى
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اســتقطاب أفضــل املواهــب الوطنيــة والعامليــة؛
إضافــة إىل تعزيــز التعــاون مــع ُكــرى مراكــز البحــث
والــركات العامليــة والقطــاع غــر الربحــي والقطــاع
الخــاص اللــذان يُعــدان رشيــ ًكا أساســيًا لقيــادة
البحــث والتطويــر وزيــادة االســتثمار يف القطــاع.
واعتمــدت اململكــة أولوياتهــا الوطنيــة األربــع لقطــاع
البحــث والتطويــر واالبتــكار ،وهــي :صحــة اإلنســان،

صاحب السمو الملكي ولي العهد يحدد األولويات:

صحة اإلنسان..استدامة البيئة

اقتصاديات المستقبل
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واســتدامة البيئــة واالحتياجــات األساســية ،والريادة يف
ً
انطالقــا
الطاقــة والصناعــة ،واقتصاديــات املســتقبل؛
مــن املزايــا التنافســية التــي تتمتــع بهــا ،ومــن مبــدأ
حرصهــا عــى مواجهــة أهــم التحديــات التــي تُواجــه
اإلنســان ،وتأمــن مســتقبل األجيــال القادمــة؛ لتكــون
هــذه األولويــات بوصلــة لتوجيــه جميــع املشــاريع
والجهــود املســتقبلية للقطــاع.
وانطالقـا ً مــن أهميــة املحافظــة عــى صحة اإلنســان،
واســتنادا ً إىل مــا تمتلكــه اململكــة مــن بنيــة تحتيــة

أعلــن صاحــب الســمو امللكــي األمــر محمــد بــن

والريــادة يف الطاقــة والصناعــة ،واقتصاديــات

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،ويل العهــد نائــب

ا ُملســتقبل ،بمــا يُعــزز مــن تنافســية اململكــة عامليًــا

منظومــة للرعايــة الصحيــة يف املنطقــة ،ووجــود

رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة العليــا للبحــث

وريادتهــا؛ ويتمــاىش مــع توجُّ هــات رؤيــة اململكــة

والتطويــر واالبتــكار  -حفظــه اللــه – عــن التط ُّلعــات

قاعــدة بيانــات جينيــة موســعة ،وغريهــا مــن امليــزات

 2030وتعزيــز مكانتهــا كأكــر اقتصــاد يف املنطقــة.

التنافســية ،جــاءت «صحــة اإلنســان» عــى رأس

واألولويــات الوطنيــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار يف

وقــال ســمو ويل العهــد يف مســتهل اإلعــان عــن

اململكــة العربيــة الســعودية للعقديــن ا ُملقبلــن ،والتــي

التط ُّلعــات واألولويــات الوطنيــة« :اعتمدنــا تط ُّلعــات

األولويــات الوطنيــة ،وتســتهدف اململكــة مــن خــال
هــذه األولويــة الوصــول إىل حيــاة صحيــة أفضــل

تســتند إىل أربــع أولويــات رئيســة؛ تتمثــل يف :صحــة

طموحــة لقطــاع البحــث والتطويــر واالبتــكار،

وأطــول ،مــن خــال مواجهــة أهــم التحديــات الصحية

اإلنســان ،واســتدامة البيئــة واالحتياجــات األساســية،

لتصبــح اململكــة مــن رواد االبتــكار يف العالم ،وســيصل

يف اململكــة والعالــم ،وإيجــاد حلــول جذريــة لألمــراض
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مُتقدمــة للبحــث الطبــي العلمــي ،وامتالكهــا ألفضــل

املزمنــة وغــر املعديــة ،وتوفــر أعــى معايــر الرعايــة
الصحيــة ألفــراد املجتمــع عــر تقديــم رعايــة صحيــة
رقميــة متميــزة ،وإمــداد العالــم بأحــدث التقنيــات
الدوائيــة القائمــة عــى التقنيــة الحيويــة.
ويُعــ ّد اعتمــاد التط ُّلعــات واألولويــات الوطنيــة يف
هــذه املرحلــة حجــر األســاس لتطويــر االســراتيجية
الوطنيــة لقطــاع البحــث والتطويــر واالبتــكار ،والتــي
ســيجري اإلعــان عنهــا يف مرحلــة الحقــة ،وســيتبع
ذلــك إطــاق برامــج وطنيــة طموحــة قائمــة عــى
البحــث والتطويــر واالبتــكار لحــل ُكــرى التحديــات
التــي تواجــه اململكــة والعالــم ،كمــا يُشــ ّكل إعــان
اململكــة لتط ُّلعاتهــا وأولوياتهــا يف القطــاع عامــل
جــذب للمهتمــن مــن الباحثــن ورواد األعمــال مــن
داخــل اململكــة وحــول العالــم ،حيــث ترحــب اململكــة
بمشــاركة الباحثــن واملبتكريــن وانضمامهــم إليهــا يف
رحلــة االبتــكار مــن أجــل اإلنســان

أكتوبر  - 2022العدد 50
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أمير الرياض يرعى:

حفل تخرج الدفعة  61من

طلبة جامعة الملك سعود
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ســعود األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن
العمــر والســادة وكالء الجامعــة ،حيــث ألقــى
رئيــس جامعــة امللــك ســعود كلمــة ثمــن فيهــا
رعايــة ســمو أمــر منطقــة الريــاض للحفــل،
منوهــا ً بدعــم القيــادة الرشــيدة -أيدهــا اللــه-
للعلــم ورواده ،مشــرا ً إىل أن اليــوم نجنــي ثمــاره
بتخريــج أكثــر مــن ســتة آالف خريــج تدفــع
رعــى صاحــب الســمو امللكــي األمــر
فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العزيــز آل
ســعود أمــر منطقــة الريــاض حفــل
تخــرج طــاب جامعــة امللــك ســعود
الدفعــة  61يف ملعــب (مرســول بــارك)
باملدينــة الجامعيــة بالدرعيــة.
ولــدى وصــول ســمو أمــر منطقــة
الريــاض ملــكان الحفــل اســتقبله
صاحــب الســمو األمــر أحمــد بــن
عبــد اللــه بــن عبدالرحمــن محافــظ
الدرعيــة ومعــايل رئيــس جامعــة امللــك
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بهــم جامعــة امللــك ســعود إىل مياديــن العمــل.
وقــال :نتــرف بانضمــام كوكبــة علميــة

صعوبــات وبقــي العلــم الــذي اكتســب منــاراً.

جديــدة إىل وطننــا الغــايل ليكونــوا رشكاء فاعلــن

بعدهــا شــاهد ســموه والحضــور الكريــم عرض ـا ً

الســترشاف التحــول الوطنــي الــذي ســينقل

ضوئيــا ً عــن جامعــة امللــك ســعود ثــم كــ ّرم

اململكــة ومســرتها التنمويــة إىل مصــاف الــدول

املتفوقــن وقــال لهــم :الوطــن ســيجني ثمــار

املتقدمــة ..مقدمــا ً التهنئــة للخريجــن عــى مــا

تفوقكــم ونجاحكــم..

حققــوه مــن نجــاح وتفــوق.

«آفــاق طــب األســنان» تتوجــه بالتهنئــة

بعــد ذلــك ألقــى الطالــب أســامة الفقيهــي كلمــة

للخريجــن يف الدفعــة  61مــن جامعــة امللــك

الخريجــن عــر فيهــا عــن فرحتهــم بهــذا اليــوم

ســعود وتبــارك للمتفوقــن ولذويهم هــذا التفوق

الغــايل عــى قلــوب الجميــع ،والــذي كان نتــاج

العلمــي متمنيــة للجميــع مســتقبال ً باهــرا ً بــإذن

ســنني مضــت وأيــام خلــت ،تجــاوز الجميــع فيها

اللــه تعــاىل

أكتوبر  - 2022العدد 50
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الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان كلمــة أوضــح
فيهــا بــأن هــذه امللتقيــات لهــا دور فعّ ــال يف تبــادل
الخــرات واآلراء التــي تهــدف إىل تطويــر مجــال طــب
األســنان.
ويف الختــام تقــدم بالشــكر لســعادة الدكتــور محمــد
شــهدا وممثــل املنطقــة الرشقيــة وفريــق العمــل عــى
هــذا اإلنجــاز املتميــز.
ويف ختــام الحفــل تــم تكريم رئيــس مركــز  BDAوكذلك
عــدد مــن الضيــوف واملتحدثــن ورؤســاء الجلســات.
كمــا قــام ممثــل املنطقــة الرشقيــة بتكريــم راعــي
الحفــل د .زيــاد الالحــم عــى دعمــه لهــذا امللتقــى.
ومــن جانــب آخــر عــر عــدد مــن الحضــور عــن
إعجابهــم بامللتقــى مــن حيــث التنظيــم واختيــار
املتحدثــن وتنــوع املواضيــع يف مجــال طــب األســنان.
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أقامــت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان امللتقــى
الســعودي البحرينــي الرابــع لطــب األســنان يف ربــوع
املنطقــة الرشقيــة وتحديــدا ً يف فنــدق الخليــج مريديــان
الخــر يومــي الجمعــة والســبت املوافــق 11-10
يونيــو  2022بحضــور رئيــس الجمعيــة الســعودية
لطــب األســنان (راعــي الحفــل) ســعادة الدكتــور
زيــاد الالحــم ورئيــس مركــز  BDAللتدريــب الطبــي
بمملكــة البحريــن ســعادة الدكتــور محمــد شــهدا
وعــدد مــن ضيــوف امللتقــى ورؤســاء الجلســات مــن
كال اململكتــن حيــث افتتــح امللتقــى بالســام امللكــي
ثــم آيــات مــن الذكــر الحكيــم بعــد ذلــك ألقــى ســعادة
ممثــل الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان باملنطقــة
الرشقيــة األســتاذ ســامي محمــد الفــزع كلمــة
بهــذه املناســبة أشــاد فيهــا بالتعــاون بــن الجمعيــة
الســعودية لطــب األســنان ومركــز  BDAوبــأن هــذه
امللتقيــات أثبتــت نجاحهــا عــى مــدى ثالثــة لقــاءات
ســابقة.
وقــد بــن بــأن هــذه اللقــاءات تهــدف إىل إثــراء كل مــا
هــو جديــد بــن اململكتــن يف مجــال طــب األســنان
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هــذا وقــد تــم اعتمــاد امللتقــى الســعودي البحرينــي
الرابــع لطــب األســنان مــن الهيئــة الســعودية
للتخصصــات الصحيــة بـــ 13ســاعة مــن التعليــم
الطبــي املســتمر

مــن أبحــاث علميــة وطــرق عالجيــة وتقنيــات حديثــة
تســاعد جميــع العاملــن يف هــذا املجــال لتطويــر
أدائهــم أكاديميــاً ،بحثيــا ً وعالجيــاً .كمــا تهــدف إىل
تبــادل الخــرات عــن طريــق اســتقطاب املتحدثــن
املميزيــن بــن اململكتــن .وقــد أشــار إىل أن هــذا امللتقى
يضــم عــدد  14متحدث ـا ً ومتحدثــة عــى مــدى يومــن.
بعــد ذلــك ألقــى ســعادة الدكتــور زيــاد الالحــم رئيــس
أكتوبر  - 2022العدد 50
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تحــت رعايــة معــايل رئيــس جامعــة امللــك عبدالعزيــز
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن اليوبــي وبحضــوره تــم
توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن الجمعيــة الســعودية
لطــب األســنان ممثلة بســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة
الدكتــور زيــاد بــن حمــود الالحــم وكلية طب األســنان
بجامعــة امللــك عبدالعزيــز ممثلة بســعادة عميــد كلية
طــب األســنان األســتاذ الدكتــور عبدالغنــي مــره
وذلــك يــوم األحــد املوافــق 2022/5/22م .وحــر
مراســم حفــل توقيــع االتفاقيــة ســعادة الدكتــورة
ســمرية عســيالن نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعية
الســعودية لطــب األســنان وســعادة الدكتــور زهــر
نتــو أمــن مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب
األســنان وســعادة األســتاذة الدكتــورة ليــى باهمــام
عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة إىل جانــب الســادة
وكالء كليــة طــب األســنان يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز
بجــدة.
وتهــدف االتفاقيــة إىل تبــادل الخــرات وتطويــر
األبحــاث العلميــة والخدمــات العالجيــة املقدمــة
ملختلــف فئــات املجتمــع ،إىل جانــب تفعيــل التعــاون
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ُمواصلة تميزها على مستوى الجامعات..
جامعة الملك سعود تحصل على

المركز األول

يف مجــال الفعاليــات العلميــة والبحثيــة يف طــب
األســنان.
هــذا وقــد ســبق توقيــع االتفاقيــة زيــارة تعريفيــة
ملبنــى ومرافــق كليــة طــب األســنان ومستشــفى
طــب األســنان الجامعــي ،حيــث اطلــع ســعادة
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب
األســنان ومرافقيــه الكــرام عــى التطــور املنهجــي
والتقنــي والبحثــي يف كليــة طــب األســنان بجامعــة
امللــك عبدالعزيــز

على مستوى المملكة العربية السعودية
والوطن العربي،
وذلك وفق تصنيف شانغهاي  2022للجامعات

أكتوبر  - 2022العدد 50
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يوم علمي للجمعية السعودية لطب األسنان بالرياض

أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية السعودية لطب األسنان

www.sds.org.sa

مجلس اإلدارة

د .زياد بن حمود الالحم

أقامــت الجمعيــة الســعودية لطــب
األســنان يومــا ً علميــا ً تخصصيــا ً

املعالجة الجذرية.

الجذرية ثالثي األبعاد.

 -ســعادة الدكتــورة (جلنــار)

ويف ختــام اليــوم العلمــي أجــاب

حــول املعالجــات اللبيــة لألقنيــة

بمحــارضة حــول :فــن إعــادة

الســادة املحارضيــن عــى أســئلة

معالجــة جــذور األســنان.

الحضــور الكريــم بمناقشــة علميــة

 -ســعادة الدكتــورة ريــم صــريف

دقيقــة لتحقيــق الفائــدة العلميــة

بمحــارضة حــول :حــي االقنيــة

والصحيــة للجميــع

الجذريــة وذلــك يــوم الجمعــة
2022/6/17م يف فنــدق هيلتــون
الريــاض حيــث تتابــع عــى إلقــاء
املحــارضات كالً مــن:
 ســعادة الــروف (جيــان لــوكا)بمحــارضة حــول :عــاج جــذور

رئيس مجلس اإلدارة

د.سميرة بنت مصطفى عسيالن

د .زهير بن صالح نتو

د .مياده بنت حمزه المزيني

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

أمين مجلس إدارة الجمعية

أمين مال الجمعية

األســنان ثالثــي األبعــاد اعتبــارا ً
مــن التشــخيص إىل نهايــة املعالجــة
الرسيريــة.
 -ســعادة الدكتــور (أندريــاس)

بمحــارضة

حــول:

التحضــر

امليكانيكــي الكيميائــي للتغلــب عــى
الصعوبــات يف الحــاالت املعقــدة مــن
املعالجــات اللبيــة لجــذور األســنان.

أ.د .خليل بن إبراهيم العيسى

د .مشاري بن فرج العتيبي

عضو مجلس إدارة الجمعية

عضو مجلس إدارة الجمعية

 ســعادة الدكتــور حســام الفــوازبمحــارضة حــول :طــرق الغســيل
القنيــوي املختلفــة يف املعالجــة
الجذريــة.
 ســعادة الدكتــور يوســف القرنــيبمحــارضة حــول :الخالئــط املعدنيــة
وخاصــة النيــكل املســتخدمة يف أدوات
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د .محمد بن حسن الحارثي

أ.د .ليلى بنت احمد باهمام

د .فوزي بن علي الغامدي

عضو مجلس إدارة الجمعية

عضو مجلس إدارة الجمعية

عضو مجلس إدارة الجمعية
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الجمعية السعودية لطب األسنان تقيم
حمالت توعوية لصحة الفم واألسنان

النشاطات العلمية للجمعية السعودية
لطب األسنان في جدة
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ضمــن الخطــة االســراتيجية للجمعيــة الســعودية لطب
األســنان (تــاج) توعيــة أفــراد املجتمــع حــول أهميــة
العنايــة بصحــة الفــم واألســنان وبالتــايل تخفيــض
نســبة اإلصابــة بالنخــر الســني ،وتنفيــذا ً لذلــك أقامــت
الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان حملــة توعويــة يف
مجمــع امللــك ســعود التعليمــي بجامعــة امللــك ســعود

أقامــت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان عــدة

وذلــك يــوم األربعــاء 2022/6/8م.
كمــا أقيمــت حملــة توعويــة يف االبتدائيــة الخامســة
والثالثــون للبنــات يف مدينــة الريــاض يــوم الثالثــاء
2022/6/14م.
حيــث تــم رشح الطــرق الوقائيــة الصحيــة للفــم
واألســنان إىل جانــب التعريــف بالبنيــة األساســية
لألســنان مــن خــال املجســمات الترشيحيــة ألجــزاء
الســن وطبقاتــه ،إضافــة إىل تعليــم الطــاب والطالبــات

نشــاطات علميــة يف فنــدق شــراتون جــدة بحضــور
الطريقــة الصحيحــة يف التنظيــف اليومــي للفــم
واألســنان ومــن ثــم تــم توزيــع العينــات املجانيــة
والتــي تضمنــت فــرش ومعاجــن األســنان.
ومــن املعــروف أن الطلبــة هــم براعــم املجتمــع
وبتوعيتهــم الصحيــة نســتطيع بنــاء جيــل جديــد مثقــف
صحيــا ً وخــال مــن األمــراض بــإذن اللــه

ســعادة الدكتــورة ســمرية عســيالن نائــب رئيــس
مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان،
حيــث كان اللقــاء العلمــي الشــهري يــوم الســبت
املوافــق 2022/5/28م تحــت عنــوان “تصميــم
االبتســامة الرقميــة”.
ويف يــوم الجمعــة 2022/6/24م أقيمــت ورشــة عمــل
حــول الوجــوه التجميليــة قدمتهــا ســعادة الدكتــورة
والء مجــدي األســتاذ املســاعد يف كليــة طــب األســنان
بجامعــة امللــك عبدالعزيــز بجــدة.
وأقيــم يــوم الســبت 2022/7/2م اللقــاء العلمــي
الشــهري تحــت عنــوان “رحلــة طــب األســنان
الرقمــي” قدمــه مشــاركة كالً مــن الدكتــورة ســمرية
عســيالن والدكتــور زهــر نتــو والدكتــور تركــي
الكالجــي ويف نهايــة اللقــاءات تــم توزيــع الشــهادات
التقديريــة للســادة املحارضيــن الذيــن أجابــوا عــى
أســئلة الحضــور بدقــة وإخــاص
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معالي وزير الصحة:
يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
ويكرم األمين العام السابق للتخصصات الصحية

قــام معــايل وزيــر الصحــة األســتاذ فهــد الجالجــل
بجولــة تفقديــة عــى مستشــفيات مكــة املكرمــة
واملشــاعر املقدســة ،حيــث شــملت الجولــة مستشــفى
رشق عرفــات ومستشــفى جبــل الرحمــة ومستشــفى
نمــرة ومستشــفى منــى ومدينــة امللــك عبدالعزيــز

الرحمــن خــال موســم حــج هــذا العــام ،وتقــدم

املــؤرشات الحيويــة التــي يحتاجهــا الطبيــب وبشــكل

الخدمــات الطبيــة يف الهولــو دكتور عــر تقنيــة االتصال

مبــارش لكــي يقــدم التشــخيص واملعالجــة يف نفــس

املرئــي بالتعــاون مــع رشكــة االتصــاالت الســعودية،

اللحظــة للمريــض ،يذكــر أن وزارة الصحــة تقــدم

وتشــمل تلــك الخدمــات الكشــف والتشــخيص ورصف

خدمــات االستشــارات الطبيــة الفوريــة عــر االتصــال

العــاج مــن خــال التواصــل املبــارش مــع أطبــاء

عــى الرقــم  937وعــن طريــق تطبيــق صحتــي.

مستشــفى صحــة االفــرايض التابــع لــوزارة الصحــة

هــذا وقــد كــرم معــايل وزيــر الصحــة رئيــس املجلــس

يف الريــاض ،ويتيــح اســتخدام هــذه التقنيــة تجســيد

الصحــي الســعودي األمــن العــام الســابق للهيئــة

الطبيــب الــذي يعمــل يف مستشــفى صحــة االفــرايض

الســعودية للتخصصــات الصحيــة األســتاذ الدكتــور

أمــام املريــض مبــارشة حيــث يقــف لطلــب االستشــارة

أيمــن عبــده نظــر مــا قدمــه مــن جهــود متميــزة

الطبيــة التــي يحتاجهــا والتــي توفــر فحــص كافــة

خــال فــرة عملــه
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الطبيــة ،واطلــع معاليــه عــى كافــة االســتعدادات
والتجهيــزات الطبيــة لخدمــة حجــاج بيــت اللــه
الحــرام ،ونــوه معاليــه خــال الزيــارة بحــرص واهتمام
حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن وســمو ويل عهــده
يحفظهمــا اللــه -عــى توفــر أفضــل رعايــة صحيــةلضيــوف الرحمــن والحفــاظ عــى صحتهــم وســامتهم.
وقــال الوزيــر الجالجــل ،إن الصحــة ســتواصل بــإذن
اللــه تقديــم الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة واإلســعافية
لضيــوف الرحمــن مــن خــال منظومــة مستشــفياتها
ومراكزهــا الصحيــة باملشــاعر املقدســة ومكــة املكرمــة
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واملدينــة املنــورة ،مشــرا ً إىل أن الخطــة الوقائيــة التــي
أعــدت هــذا العــام ملوســم الحــج تتضمــن اإلجــراءات
الوقائيــة ،وإجــراءات التقــي الوبائــي.
مــن جهــة أخــرى دشــن معــايل وزيــر الصحــة خدمــة
(الهولــو دكتــور) لالستشــارات الطبيــة والتــي يقــدم
عربهــا خدمــات الصحيــة بتقنيــات حديثــة لضيــوف
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معالي رئيس جامعة الملك سعود:

يدشن بوابة الخريجين ويرعى حفل تكريم الفائزين

مستشفيات جامعة الملك سعود ضمن

أفضل المستشفيات العالمية لعام 2022
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أنشطة وفعاليات

دشــن معــايل رئيــس جامعــة امللــك ســعود األســتاذ
الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن العمــر بوابــة خريجــي
الجامعــة وذلــك يف قاعــة الشــيخ حمــد الجــارس بالبهــو
الرئيــس يف الجامعــة.
وأكــد معاليــه بــأن انطــاق الفكــر واإلبــداع نحــو
التطــور يكــون مــن بوابــة التخــرج الرئيســية ،ولذلــك
ســعت الجامعــة إىل توثيــق عالقتهــا بأبنائهــا الطــاب

أدرجــت مجلــة “نيوزويــك” األمريكيــة ،املدينــة الطبيــة

والخدمــات الصحيــة املقدمــة وفــق املعايــر الدوليــة يف

والطالبــات ســواء يف ميــدان الدراســة والتعليــم أو مــن

بجامعــة امللــك ســعود بمستشــفييها امللــك عبدالعزيــز

خــال انطالقهــم كخريجــن عــر “بوابــة الخريجــن”

وامللــك خالــد ضمــن قائمــة أفضــل املستشــفيات عــى
مســتوى العالــم لعــام 2022م ،اســتنادا ً إىل تحســن

ـن لها.
مستشــفيي امللــك خالــد ،وامللــك عبدالعزيــز التابعـ ِ

الصحيــة .CBAHI

التجمــع الــذي يجمــع الطالــب والخريــج والرشكــة

مــؤرشات األداء يف الرعايــة الصحيــة ،وإجــراءات مكافحة

وعــى صعيــد األبحــاث الصحيــة نــرت مجلــة ســاينس

العــدوى ،وســامة املــرىض ،وغريهــا مــن املــؤرشات

العلميــة نتائــج تحالــف بحثــي عاملي ضــم  80دولــة و50
مرك ـ ًزا لدراســة التسلســل الوراثــي للمصابــن بالحــاالت

لتكــون همــزة الوصــل بــن الخريــج واملجتمــع ،ومركــز
واملؤسســة.
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كمــا حصلــت عــى اعتمــاد املركــز الســعودي للمنشــآت

مــن جانبــه بــن وكيــل الجامعــة للشــؤون العلميــة

عــدد مــن رواد الرتبيــة وعلــم النفــس والفائزيــن هــم:
عــن فئــة رواد الرتبيــة وعلــم النفــس كالً مــن :الدكتــور

املتعلقــة بجــودة الخدمــات الطبيــة ،حيــث تميــزت املدينة

واألكاديميــة األســتاذ الدكتــور محمــد بــن صالــح النمــي

عبدالعزيــز الثنيــان وكيــل وزارة التعليــم األســبق

الطبيــة يف تحســن البيئــة اآلمنــة للمــرىض مــن خــال

الشــديدة والخطــرة مــن كورونــا املســتجد شــارك فيــه

أن “بوابــة الخريجــن” تســهم يف تزويــد املجتمــع وســوق

واألســتاذ الدكتــور عبداللــه املخلفــي عميــد كليــة الرتبيــة

قيــاس مــؤرشات األداء بشــكل دوري وتحليــل ودراســة

فريــق مــن املدينــة الطبيــة الجامعيــة حــول الطفــرات

العمــل بمــا يلبــي احتياجاتــه مــن الكــوادر البرشيــة ،وملا

ووكيــل جامعــة امللــك ســعود األســبق.

لذلــك مــن أهميــة تــم إنشــاء مركــز الخريجــن وإطــاق

وعــن فئــة الرســالة العلميــة (رســالة الدكتــوراه) كالً

املخاطــر واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ،مــع وضــع خطــط

الجينيــة املســببة لألعــراض الشــديدة والخطــرة لفــروس

العمــل لتحســن تلــك اإلجــراءات وتطويرهــا.

كورونــا املســتجد ،وكان لهــذه املشــاركة دور بــارز مــن

بوابــة الخريجــن التقنيــة بجامعــة امللــك ســعود.

مــن :الدكتــورة نــدى أبــو حيمــد مــن جامعــة امللــك

وحصلــت املدينــة الطبيــة الجامعيــة عــى عــدة اعتمادات

مــن جهــة ثانيــة رعــى معــايل مديــر الجامعــة حفــل

ســعود والدكتــور فيصــل الحربــي مــن جامعــة القصيــم.

تكريــم الفائزيــن بجائــزة (جســتن للتميــز) وهــي

وعــن فئــة الرســالة العلميــة (رســالة املاجســتري) كالً

دوليــة مثــل شــهادة “الدرجــة املاســية” وهــو أعــى

خــال تمثيلهــا للجنــة اإلرشافيــة عــى التحالــف البحثــي
الــدويل واعتُ ِمــدت اململكــة كمركــز لدراســة التسلســل

تصنيــف مــن هيئــة االعتمــاد الكنــدي بعــد نجاحهــا يف

الوراثــي وإجــراء التجــارب املناعيــة بتحالــف مشــرك

اختصــار للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبوية والنفســية

مــن :حســن الســيف مــن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن

التقييــم الشــامل مــن قبــل فريــق الهيئــة حــول مــدى

بــن جامعــة امللــك ســعود ومدينــة امللــك عبدالعزيــز

وذلــك بقاعــة الدرعيــة ببهــو الجامعــة الرئيــس بحضــور

بــن فيصــل ونــوره الســيف مــن جامعــة امللــك ســعود

التــزام املدينــة الطبيــة بمعايــر الجــودة حــول اإلجــراءات

للعلــوم والتقنيــة
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من فرسان الوطن

في جامعة الملك سعود:

تسجيل براءة
اختراع لجهاز

حفظ واستعادة
المسافة

المفقودة بين
األسنان

د .محمد الحربي

ســجل مؤخــرا ً الدكتــور محمــد بــن مرشــد

التقنيــات الرقميــة يف حــل الســتعادة املســافة

الحربــي استشــاري تقويــم األســنان والدكتــورة

املفقــودة بتصميــم منفــرد لــكل حالــة عالجيــة

نــوال مرشــد الحربــي األســتاذ املســاعد – قســم

وبشــكل اليســبب تجمــع لفضــات الطعــام

االســتعاضة الســنية يف جامعــة امللــك ســعود براءة

والبــاك وبشــكل جمــايل وســعر تكلفــة أقــل عــى

اخــراع لــدى مكتــب االخرتاعــات األمريكــي لجهاز

عكــس األجهــزة التقليديــة املتوفــرة الســتعادة

خــاص لحفــظ واســتعادة املســافة املفقــودة بــن

املســافة املفقــودة

األســنان يصمــم وينفــذ حســب حالــة املريــض
باســتخدام تقنيــة الطباعــة الثالثيــة األبعــاد.
وقــد رصح ســعادة الدكتــور محمــد الحربــي بــأن
هــذا االخــراع تــم بفضــل اللــه وتوفيقــه وبدعــم
مــن مركــز ريــادة األعمــال يف جامعــة امللــك
ســعود ،ونتيجــة التعــاون العلمــي بــن تخصــص
طــب تقويــم األســنان واالســتعاضة الســنية.
حيــث ان فكــرة الجهــاز تتمثــل يف اســتخدام احدث
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من فرسان الوطن

الجذعية لتحفيز

االندماج العظمي
حول زرعات

األسنان

أ .د.نبيه القحطاني

أقــام فريــق بحثــي مــن كليــة طــب األســنان

لزرعــات األســنان ،وقيــاس مــدى قابليــة

بجامعــة امللــك خالــد يف أبهــا ،دراســة بحثيــة

تلــك الزرعــات لــدى مــرىض الســكري ،وذكــر

تعــد األوىل عامليــا ً وتتمثــل يف اســتخدام

رئيــس الفريــق ســعادة األســتاذ الدكتــور

الخاليــا الجذعيــة وبالزمــا الصفائــح

نبيــه بــن عبداللــه القحطانــي وكيــل كليــة

الدمويــة لتحســن االندمــاج العظمــي

طــب األســنان للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي يف جامعــة امللــك خالــد بــأن الدراســة
تمــت عــى األرانــب النيوزيلنديــة وتهــدف
لبيــان تأثــر الخاليــا الجذعيــة عــى االندماج
العظمــي مــع الزرعات ومــدى التئــام الجروح
ومســتوى االندمــاج ملــرىض الســكري ،وقــد
تبــن بــأن املصابــن بــداء الســكري لديهــم
اندمــاج عظمــي والتئــام للجــروح بشــكل
ممتــاز عنــد اســتخدام الخاليــا الجذعيــة
والبالزمــا الدمويــة
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عراب تخصص المعالجة اللبية
مجلة آفاق طب األسنان تستضيف ّ
لجذور األسنان في المملكة العربية السعودية

أ.د /سعد بن عبدالعزيز النزهان
تتشرف مجلة “آفاق طب األسنان” أن تستضيف شخصية علمية واعتبارية
عراب
فاعلة في المجتمع ســعادة البروفيســور ســعد بن عبدالعزيز النزهان ّ
تخصــص المعالجــة اللبية لجذور األســنان في المملكة العربية الســعودية

النشاط العلمي:
تــم نــر العديــد مــن االبحــاث العلميــة يف الدوريــات
املحليــة والعامليــة وكذلــك االرشاف عــى عــدد كبــر
مــن رســائل املاجسرتواملشــاركة يف القــاء محــارضات
وابحــاث يف العديــد مــن املؤتمــرات املحليــة والخارجية
وايضــا ً شــاركت كممتحــن خارجــي بكليــة طــب
األســنان بجامعــة الكويــت وجامعــة العلــوم
والتكنلوجيــا بالســودان.
والحــدث األهــم يف مســرتي العلميــة هــو املشــاركة
يف إنشــاء برنامــج املاجســتري بكليــة طــب األســنان
جامعــة امللــك ســعود والبــورد الســعودي لتخصــص
اصــاح األســنان وتخصــص عــاج جــذور وعصــب

ً
سابقا ورئيس تحرير
األســتاذ في كلية طب األســنان بجامعة الملك سعود

األســنان وكذلــك إنشــاء وتأســيس الجمعيــة

المجلة السعودية لطب وعالج جذور وأعصاب األسنان وعضو مجلس إدارة

الســعودية لعــاج جــذور وعصــب األســنان وتقلــد

ً
سابقا كضيف شــرف في المجلة حيث
الجمعية الســعودية لطب األســنان
كان لنا الحوار التالي:

منصــب رئيــس تحريــر املجلــة الســعودية لعــاج
جــذور وعصــب األســنان.
كمؤســس للجمعيــة الســعودية لطــب وعــاج جــذور
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سعادة أ.د /سعد النزهان يتسلم مجلة آفاق طب
األسنان من مدير التحرير د .قيرص كباش

أعصــاب األســنان ،مــا هــي ذكرياتكــم عــن تلــك

نرحــب بكــم أســتاذنا الفاضــل أجمــل ترحيــب

بالنسبة للمناصب االدارية فهي كالتايل:

ونــود بالبدايــة نبــذة عــن مســرة حياتكــم الحافلــة

مســاعد مديــر العيــادات ،مديــر العيــادات ،رئيــس

بالعطــاء.

شــعبة عــاج جــذور وعصــب األســنان بقســم

يف البدايــة اشــكر ســعادتكم باســتضافتي

أصــاح األســنان ،مديربرنامــج تخصــص عــاج

وبالنســبة يل فأنــا أحــد خريجــي الدفعــة االوىل

جــذور وعصــب األســنان للدراســات العليــا،

مــن كليــة طــب األســنان بجامعــة امللــك ســعود
عــام 1982م وتعينــت معيــدا ً بعــد انقضــاء فــرة

رئيــس قســم أصــاح األســنان ،مديربرنامــج
زمالــة جامعــة امللــك ســعود تخصــص عــاج

االمتيــاز بقســم اصــاح األســنان – شــعبة عــاج

جــذور وعصــب األســنان للدراســات العليــا ،مديــر

جــذور وعصــب األســنان بالكليــة ومــن ثــم

الدراســات العليــا ،وكيــل كليــة طــب األســنان

1431هـــ ( 9مــارس 2010م) والــذي ضــم جميــع

ابتعثــت اىل الواليــات املتحــدة االمريكيــة يف صيــف

للدراســات العليــا ،ممثــل كليــة طــب األســنان

1984م حيــث حصلــت عــى شــهادة االختصــاص

يف املجلــس العلمــي بالجامعــة رئيــس برنامــج

الزمــاء وتــم خاللــه انتخــاب أ.د /خالــد الفــوزان
رئيســا ً للجمعيــة وذلــك يف اجتمــاع مجلــس االدارة

الرسيــري يف تخصــص عــاج جــذور وعصــب

البــورد الســعودي لتخصــص عــاج جــذور وعصب

األســنان وكذلــك شــهادة املاجســتري مــن جامعــة

كنتيكــت عــام 1987م .ومــن ثــم تعينــت محــارضا ً

األســنان التابــع للهيئــة الســعودية للتخصصــات
الصحيــة .وحاليــا ً مديــر برنامــج البــورد

بقســم اصــاح األســنان اىل ان تمــت املوافقــة عــى

الســعودي لتخصــص عــاج جــذور وعصــب

تعيينــي بدرجــة أســتاذ يف عــام 2007م.

األســنان بجامعــة ريــاض العلــم.
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املرحلــة وتطلعاتكــم املســتقبلية؟

إجراؤهــا باململكــة العربيــة الســعودية وباقــي دول

إنهــا ذكــرى ســعيدة ففــي يــوم  26ربيــع االول

العالــم وكذلــك مســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس

1431هـــ تمت الدعــوة من قبــل االخ الدكتور /ســعود

بنــر بحوثهــم لغــرض الرتقيــة حيــث ترشفــت

أورفــي رئيــس اللجنــة التأسيســية للجمعيــة لجميــع

برئاســة تحريرهــا.

اختصــايص واستشــاريي تخصــص عــاج جــذور

بالنســبة للتطلعــات املســتقبلية فانــا كيل ثقــة

وعصــب األســنان للرتشــح ملجلــس الجمعيــة حيــث

بــإدارة الجمعيــة الحاليــة للمــي عــى خطــى

تــم االجتمــاع التأســييس االول يــوم  9ربيــع الثانــي

الزمــاء الســابقني واكمــال املســرة واملحافظــة عــى
املكانــة التــي وصلــت لهــا الجمعيــة وكذلــك التطويــر
ومســايرة مســتجدات العــر.

بتاريــخ  19ربيــع الثانــي 1431هـــ ( 4ابريــل 2010م)

كنتــم ومــا زلتــم أســتاذا ً للعديــد ممــن تخــرج مــن

للــدورة االوىل للجمعيــة .يعتــر تأســيس الجمعيــة

كليــات طــب األســنان ،واليــوم يعانــي الخريجــون

بمثابــة الحلــم الــذي تحقــق وذلــك ملــا ســيعود عليــه

مــن مشــكلة البحــث عــن فــرص وظيفيــة أواملتابعــة

بالنفــع للنهــوض بهــذا التخصــص لجميــع منتســبيه
وزاده جمــاال ً املبــادرة باملوافقــة عــى إنشــاء مجلــة

العلميــة ،مــا هــي نصائحكــم لهــم؟
بالنســبة للخريجــن ومايعانونــه يف البحــث عــن فرص

علميــة تعنــى بنرشالبحــوث العلميــة التــي تــم

وظيفــة فهــذه حقيقــة وموجــودة وهــذا يعــود للعــدد
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ضيف العدد
الكبــر مــن خريجــي الجامعــات مقارنــة بالســابق
والتــى أتمنــى ان يجــد لهــا حــل ونصيحتــي لهــم
بتطويــر انفســهم وذلك مــن خــال حضــور املؤتمرات
العلميــة واملشــاركة يف الــدورات والــورش العمليــة
واالطــاع عــي كل املســتجدات .االنتقــال للعمــل
باملــدن الصغــرة لــو حــدث وان تــم التعيــن بهــا او
االتجــاه اىل القطــاع الخــاص إذا امكــن او االتجــاه اىل
الدراســات العليــا.
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عملتــم يف املراحــل التأسيســية للجمعيــة الســعودية
لطــب األســنان كعضــو ملجلــس إدارة الجمعيــة ،كيــف
تقيمــون تطــور الجمعيــة األم؟
أنشــئت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان عــام

1401هـــ (1981م) ولــم يكــن لهــا نشــاط يذكــر نظرا ً

ملحدوديــة اعــداد أطبــاء األســنان يف ذلــك الوقــت اىل
ان اتــى ســعادة االســتاذ الدكتــور /عبداللــه الشــمري
يف بدايــة ال  90امليالديــة ودعــى اىل اجتمــاع جميــع
أطبــاء األســنان يف ذلــك الوقــت وطرحــت فكــرة اعــادة
تنشــيط الجمعيــة حيــث بــارك مــن كان متواجــد هــذه
الفكــرة ومنهــا بــدأت االنطالقــة الحقيقيــة لهــا.
بالنســبة يل كان يل الــرف ان أكــون أحــد أعضــاء
مجلــس إدارة الجمعيــة حيــث كنــت أمــن الــر يف
البدايــة وبعــد ذلــك رئيــس لجنــة التســجيل يف اغلــب
مؤتمــرات الجمعيــة واخــر نشــاط كان ىل هورئيــس
اللجنــة العلميــة يف عــام 2016م.
ولألمانــة أقــول بــأن الجمعيــة الســعودية لطــب
األســنان أحدثــت نقلــة تطويريــة فاقــت ماكنــت
اتصــوره والشــكر موصــول لجميــع مــن عمــل بهــا
منــذ تأسيســها واىل هــذا الوقــت.
العمــل يف مهنــة طــب األســنان وخاصــة يف معالجــة
الجــذور دقيــق جــداً ،مــا هــي معطياتكــم لطلبــة
كليــات طــب األســنان؟
مهنــة طــب األســنان وبالــذات تخصــص عــاج
جــذور وعصــب األســنان تحتــاج اىل صــر ومهــارة
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حفلــت حياتكــم العمليــة بالعديــد مــن املناصــب
ومثابــرة وفــوق ذلــك خلفيــة علميــة جيــدة .يف

العلميــة ،مــا هــي خالصــة تجربتكــم العلميــة

البدايــة وأثنــاء دراســتنا ملرحلــة البكالوريــس لــم

والعمليــة؟

يكــن لدينــا عضــو هيئــة تدريــس متخصــص
يف عــاج جــذور وعصــب األســنان حيــث كنــا

تدرجــت يف عــدة مناصــب بــدأ ً مــن إدارة العيــادات

اىل ان عينــت وكيــاً للدراســات العليــا بكليــة طــب

نســتخدم أقمــاع الفضــة ( )silver pointsوأحيانــا

األســنان وأعتربهــا تجربــة جميلــة عرفتنــي عــى

بــا حاجــز مطاطــي وكل العمــل يتــم باســتخدام

أشــياء كثــرة ســواء يف مايختــص باتخــاذ القــررات

املبــارد اليدويــة .وبعــد التخــرج وصــل أول عضــو

االداريــة أو التعامــل مــع الزمــاء مــن أعضــاء هيئــة

هيئــة تدريــس متخصــص عــام 1983م ونظــرا ً

التدريــس والطــاب وكذلــك املــرىض ،أتمنــى مــن

لحبــي لهــذا التخصــص بــدأت بالحضــور معــه يف

العــي القديــر ان أكــون قــد وفقــت يف ذلــك.

عيادتــه الخاصــة لالطــاع والتــزود باملعلومــات
مســرتكم حافلــة بالعطــاء العلمــي ،موقــف طريــف

الخاصــة بهــذا التخصــص .كانــت تواجهنــا بعــض
الصعوبــات والتــي تــم تجاوزهــا حاليـا ً باســتخدام

مررتــم بــه؟

االدوات والحشــوات واالجهــزة الحاليــة والتــي لــم

املوقــف الطريــف واملحــزن يف نفــس الوقــت هــو اثنــاء

تكــن متوفــرة يف ذلــك الوقــت حيــث قللــت مــن

فــرة االمتيــاز حيــث كنــت بصــدد عمــل تركيبــة

االخطــاء وســهلت العمليــة العالجيــة.

ملريضــة واثنــاء أخــذ الطبعــة النهائيــة لالســنان لــم

بالنســبة للطــاب وكذلــك ممــارس مهنة طب األســنان

أســتطع اخــراج القالــب مــن فــم املريضــة وبــدأت

يجــب عليــه ان يعــي انــه مــن أكثــر األمــور املجزيــة

املريضــة بالتشــكي وتقــول «تكفــى ياولــدي شــلها»

أنــك تســاعد النــاس عــى تخفيــف األلــم واملســاعدة

ولــك ان تتخيــل وهــي تتكلــم والقالــب يتحــرك مــع

يف اكتســاب الثقــة يف ابتســاماتهم فالتبخــل بذلــك

حركــة فمهــا .قمــت باســتدعاء احــد اعضــاء هيئــة

والتنــى بــأن االطــاع وحضــور املؤتمــرات ومناقشــة
الحــاالت مــع املختصــن مهــم جــدا ً لتكتســب املهــارة

التدريــس فلــم يســتطع إخراجهــا وكان عندنــا اســتاذ
زائــر يف ذلــك الوقــت لــم يســتطع هــو االخــر إخراجهــا

يف التشــخيص والعــاج.

فقــام بقصهــا اىل أجــزاء.

كلمة أخرية عرب مجلة آفاق طب األسنان .
شــكرا ً لكــم ولجميــع أعضــاء هيئــة التحريرجميعــا ً
(املــرف العــام ،ورئيــس ومديــر التحريــر)
لالســتضافة وكلمتــى أوجههــا لــكل مــن يعمــل يف
قطــاع طــب األســنان باالســتمرار يف تطويــر الــذات

مــن خــال حضــور املؤتمــرات وورش العمــل نظــرا ً
للتطــور املهنــي والتشــخييص يف كافــة مجــاالت طــب
األســنان.
مــع تمنياتــي باملزيــد مــن اإلزدهــار والتقــدم للجمعية
الســعودية لطــب األســنان ومجلتهــا الراقيــة (آفــاق
طــب األســنان) وفقكــم اللــه وســدد خطاكــم.
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تغريدات في طب األسنان

 -فنية أسنان -

 #يف دراســة ألكثر من  2000شــخص ،طرح عليهم ســؤال ما هو أكثر يشء يثري
مخاوفك من طبيب األسنان؟

 #رســالتي لحديثي التخرج من طب األســنان حاولوا قــدر اإلمكان تجنب
«فقاعة» الثقة الزائدة يف الحكم عىل عمل أقرانكم أو ممن ســبقكم يف العمل

 % 31 -الحقن واإلبر.

واملمارسة.

 % 25 -األلم هو أكرب مخاوفهم.

القليل من العلم قد يعطي شعور مبالغ فيه أو يؤدي لتقدير خاطئ.
وتذكروا قوله تعاىل( :وَمَ ا أُوتِيتُ ْم ِم ْن ا ْلعِ ْل ِم إِال َّ َقلِيالً).

 -وأنت ما هو أكثر يشء يخيفك من طبيب األسنان؟

د .محمد السرحان

أ.د .إيمان القفيدي

 #البعض يعاني من ظهور أعراض فقر الدم يف الفم بعد عمليات تكميم املعدة مثل:

 #التنفس الفموي عند األطفال مشكلة يغفل عنها الكثري
ليس طبيعيا أبــدا ً يتنفس طفلك من فمه  ٪٩٠من الوقت .هذه العادة قد تســبب

تقرحات يف الفم  -شحوب يف طبقة الفم  -ألم وحرقان يف اللسان.
أغلبها نقص فيتامني ب 12بســبب عدم انتظام املريض عىل اســتخدام املكمالت

ارضار شبه دائمة لشكل الوجه ،باالضافة للقصور يف التحصيل الدرايس و صعوبات

الغذائية واالستمرار عىل النظام الغذائي بعد العملية.

يف النوم وغريها من املشاكل.

د .أحمد شاهر القحطاني

 #ال تتخيل مدى الفخر الذي يشــعر به املراجع عندما تســأله عن عالجات أسنان
عملها قبل  10أو  20سنة وهي بحالة جيدة إىل اآلن.

فلذلــك اثنوا عليهم وعىل الطبيب الذي عمل تلك العالجات ،فلها قبول كبري يف أنفس

ويتسبب ألم األسنان يف تشتيت االنتباه ،مما يؤدي إىل معاناة يف واجباتهم والغياب،
يتمتع األطفال ذوو األســنان الصحية بحضور أفضل ،وهم أكثر انتباها ً يف الفصل
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عالج اللثة  -عالج مشــاكل األسنان للحامل يقلل من املشاكل مثل الوالدة املبكرة
وااللتهابات.

د .مها النمر

د .محمد محروس

 #يف العالم يفقد الطالب أكثر من  51مليون ساعة دراسية يف السنة بسبب األسنان
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 #عالج األســنان يف الحمل أخواني وأخواتي أطباء األسنان الرجاء عدم االمتناع عن
تنظيف األســنان  -عمل الحشــوات  -التخدير  -الرتكيبــات  -عالج العصب -

الفخر الثاني :أنه ما زال محافظ عليها.

ويميلون إىل املشاركة يف األنشطة املدرسية.

د .محمد الدوسري

عالج الحامل ،يمكن للحامل التايل:

الفخر األول :هو بحسن اختياره للعيادة.

املراجعني.

www.sds.org.sa

إعداد  /هند عبد الله الدوسري

تغريدات في طب األسنان

د .علي العسيري

 #بعض اآلفات املحتملة التي قد تصيب األســنان الدائمة يمكن ان يتنبأ بها
طبيب األســنان من خالل الكشف املبكر عىل األســنان اللبنية ،وبالتايل قد
يساعد عىل منع حدوثها أو التخفيف من حدتها والسيطرة عليها.
فدرهم وقاية خري من قنطار عالج.

د .فيصل المطيري
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من صحافتنا المحلية
يســرنا فــي مجلــة (آفــاق طــب

مجلة (آفاق طب األسنان)

بعضا من المقاالت
ً
المحلية الرائدة

العدد الخامس  -مارس  1999م

األســنان) أن نقتبــس من الصحف
أو الصــور الهادفــة والتــي تصــب

بقلم الدكتور  /محمد الرفاعي

فــي بوتقة رؤيتنا وتحقيق أهدافنا
لرفــع الســوية الثقافيــة والعلمية
والتوعوية لقرائنا الكرام.
فــي هــذا العــدد نقتبــس مــن
صحيفــة الريــاض الغــراء مقــال

www.sds.org.sa

من ذاكرة المجلة

للكاتــب األســتاذ فاضــل العماني
ومــن صحيفــة الشــروق اوناليــن
رسم كاريكاتيري فكل الشكر لهما.

فاضل العماني

صحيفة الشروق أونالين العدد 5057

أسوأ  5عقليات على اإلطالق

كثرية هــي العقليات “طــرق التفكري” التــي يحملها
البرش ،عقليات قوية ورصينة ومنفتحة وشغوفة ومرنة
وطموحة ،وكذلك عقليات كســولة ومتخشبة ومتزمتة
وجامدة ومتعجرفة ومترسعة ،فتلك هي طبيعة الصفات
وامللــكات التي يملكهــا البرش ،تتأرجح بني الســمات
اإليجابية والسلبية ،ويتجه مؤرش الغلبة ألي من العقليتني
نتيجة الكثري من العوامل واملسببات.
وعقلية اإلنسان ،ليست يف أغلبيتها الكربى وليدة الصدفة أو
موروث جيني ،ولكنها نتيجة مرتاكمة من الخربات والتجارب
ومحصلة ثقافية صنعتها الظروف والتحديات .عقليات كثرية
ومثرية ،ولكنني انتخبت خمسا ً هي األسوأ عىل اإلطالق:
األولى“ :عقلية اإلســفنجة” التي تمتص وتســتقي
األفــكار والقناعات دون أن تؤثر أو تتأثــر بها ،ولكنها
تحتفــظ بها كما هــي ،وبمجرد أن تُعرص أو تُســتفز
تُخرجها كما كانت ،دون فــرز أو تمحيص ،وهنا تكمن
خطورة القرارات واألحكام التي يحملها الكثري من البرش
أصحاب عقلية اإلسفنجة.
الثانيــة“ :عقليــة الضبع” الذي يُع ّد واحــدا ً من أخطر
وأغرب الحيوانات عىل اإلطــاق ،فهو حيوان ال يفكر إال
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بنفســه ،يجوب الغابات واألدغال ال لكي يصطاد فرائسه
ولكن لينقض عىل صيد غريه ،وهــو من الحيوانات النادرة
التي تأكل بني جنســها .وعقلية الضبع التي يحملها بعض
البرش ،قد تفوق أحيانا ً الضبع نفسه.
الثالثة“ :عقلية الحجر” والتي تُقارن دائما ً بعقلية الشجر.
وكما هو معروف ،فإن الشجر ينمو ويزهر ويتجدد ويتغري،
بينما الحجر عكس ذلك ،فهو صلب ويابس وال يمتاز باملرونة
والليونة ،وهكذا هي عقلية الكثري من البرش أصحاب عقلية
الحجر ،ال يؤمنون بالتغيري وال يملكون الشغف.
الرابعة“ :عقلية النعامة” والتي تدفن رأســها يف الرتاب أو
القش حينما تتعرض لهجــوم ظنا ً منها أن هذه هي أفضل
طريقة ملواجهــة الخطر وهي عدم النظر إليه .بعض البرش
هكذا تماماً ،يخافون مــن مواجهة الحقيقة ويهربون من
الواقع.
الخامســة :العقلية األكثر خطورة وإثارة من بني كل تلك
العقليات /أنمــاط التفكري التي يحملهــا البرش ،ولكنني
ّ
فضلت أن تكتبها أنت عزيزي القارئ.
صحيفة الرياض العدد  19707تاريخ  8يونيو 2022م
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فقه طب األسنان

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

حكم إزالة التكلسات والرواسب
الجيرية التي تتكون على األسنان:

الو ُ
ُضـوء).
َ
ووس ٌ
والق َلـحُ :
َ
ـخ
ص ْفـرة تَعْ لـو األسـنان،

تحـدث الرتسـبات الجرييـة نتيجـة إلهمـال

ير َ
كبُهـا .وجـه االسـتدالل مـن الحديـث :أن

تنظيف األسـنان بشـكل يومي ،حيـث تتكون

يف إنـكار النبـي

على بعـض أصحابـه ترك

بدايـة كطبقـة رقيقـة تلتصـق باألسـنان

االسـتياك -ممـا أدى إىل تراكـم القلـح على

تدعـى اللويحـة الجرثوميـة (البلاك) تتألف

أسـنانهم -وتوجيهـه لهـم باملداومـة على
وسـخ يرتاكـم عىل األسـنان ومنه التكلسـات

فـوق األخـرى ،ويف البدايـة يسـهل إزالتهـا

والرواسـب الجرييـة.

بالسـواك أو بفرشـاة األسـنان ،لكـن عنـد

 -2أن االهتمـام بنظافـة الفـم وتطهريه ورد

إهمالهـا تتكلـس وتتصلـب هـذه الطبقـات

الحـث والتأكيـد عليـه يف عـدد مـن النصوص

ويكون مـن الصعـب إزالتها من عىل أسـطح

الرشعيـة وإزالـة الرواسـب الجرييـة مـن

األسـنان (تسـمى :الجير أو القلـح).
ونظـرا ً لصالبـة هذه الرتسـبات ،فـإن إزالتها

تطهير الفـم وتنظيفـه.

حكـم إزالتهـا :يسـتحب للمسـلم أن يزيـل
التكلسـات والروسـب الجرييـة التـي تتكون
على أسـنانه؛ ويـدل لذلـك مـا يلي-1 :قـول
النبـي ( :مـا يل أراكـم تأتُونـي ُق ْلحـاً؟!

كوا ،لوال أن ُ
ـق على أُمتـيَ ،
أش َّ
اسـتَا ُ
ُ
ْ
رضت
لف
ُ
عليهـم ِّ
رضـت عليهـم
السـواك كمـا َف
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السـواك؛ دليلا ً على اسـتحباب إزالـة كل

مـن اختلاط اللعـاب بالجراثيـم وبقايـا
الطعـام ،ثم ترتاكـم تدريجيـا ً مكونـة طبقة

ال يتـم إال يف عيـادة طب األسـنان.
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إعالن

ويتأكـد اسـتحباب إزالـة الرواسـب الجرييـة
على األسـنان؛ حين يكـون بقائهـا يسـبب
أرضارا ً مؤكـدة لصحـة الفـم واألسـنان ،أو

حني تكـون سـببا ً يف حصـول الب َ
َخـر (رائحة
الفـم الكريهـة) ،نظـرا ً ملـا تسـببه من رضر
وأذى ،والضرر يـزال.
والله أعلم
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كلمة التحرير
أو األذى أو الخوف ..وهو حق مرشوع لكل كائن حي حسب جميع األديان السماوية،

الدكتـور /قيصـــر كبـاش
مدير التحرير

المدير الطبي لعيادات البوتيه لطب األسنان والجلدية والتجميل

المضحك المبكي في منظمة الرفق بالحيوان

– يعيــش عىل قارعة الطريق مع كلب صغــر – حيث قام موظفو املنظمة
باختطــاف كلبه الصغري وهو يرصخ ويبكي :أين كلبي؟؟ والســبب يف هذا
اإلجراء املجحف حسب وكالة األنباء الفرنسية أن الرجل بال مأوى وأن الكلب
يمكن أن يعيش مع أرسة تتبناه يف منزل بشــكل أفضل من حياة البؤس مع
ذلك الرجل املرشّد يف الشارع !!
املضحك املبكي يف األمر ليس اختطاف الكلب ..بل ترك اإلنسان املرشّد البائس
يف الشارع !!

ولكن ماذا عن اإلنسان هل هناك هذا الكم من الجمعيات املنادية بحقوقه وإنسانيته؟؟
يف خضم حروب رشسة تتمحور حول غذاءه ومسكنه وتعليمه وحريته ..إنها املبادئ
األساسية للحياة.

فكما يتضح من خرب وكالة األنباء الفرنســية أن أرسا ً متعددة تتمنى تبني ذلك الكلب
الصغري ،ظاهرة شائعة هذه األيام (تربية الكالب والقطط املنزلية) والتي انتقلت مع
األسف الشــديد إىل مرشقنا العظيم مهد الحضارات ومنبت الديانات تشبها ً وتقليدا ً

أعمى لغرب يعيش حياة التفاهات والرتهات..

حيث بيّنت الدراســات اإلحصائية أن  62%من العائالت األمريكية تمتلك حيوانا ً أليفا ً
واحدا ً عىل األقل ،رغم أن كثريا ً من الدراســات الطبية تؤكد بأن تربية الكالب تشــكل
خطرا ً عىل كبار السن تتمثل بســقوطهم من جراء قفز الكلب حولهم ،كما أن بعض

أنواع الكالب تحمل مجموعة من الطفيليات يمكن انتقالها للبرش والتسبب باألمراض!!
ولقد قيل إن سكان الغرب “املادي” وقد انقطعت األوارص بينهم لجؤوا إىل الكالب مللئ
الفراغ وأن الكلب هو مؤنس لوحدة كبار السن ..لكننا اليوم نجد سائر األجيال تلتقي
عىل تربية الــكالب ،فلم يعد الكلب رفيق الرعاة والصيادين وحارس للبيت الريفي بل
أصبح كائنا ً مدلالً يتمتع يف البيوت والفنادق وبات حضوره يف املدن املكتظة بالسكان

واملضحــك املبكي أكثر وأكثر أنــه نتيجة تعاطف املارة مــع الرجل املرشّد

كثيفاً ،فنجد الــكالب تزاحم البرش يف كل مكان حتى داخــل الطائرات دون مراعاة
ملشاعر اآلخرين خصوصا ً الذين لديهم فوبيا الحيوانات...

حياة الترشد عىل قارعة الطريق..

ويف حــوار متلفز مع مجموعة من مقتني الكالب ،كان تربيرهم لذلك :التســلية من

لرصاخه واستغاثته فقد قامت املنظمة بإعادة الكلب للمرشد وتركوه معه يف
إنها الحقيقة املؤســفة ..فهناك العديد من املنظمــات والجمعيات لحقوق
الحيوان تدافع عنه بشــكل أفضل بكثري من منظمات حقوق اإلنسان التي
لــم ترأف لهذا املرشد أو تتعاطف معه ،فنجد منظمة بيتا لحقوق الحيوانات
األمريكية وهــي منظمة غري ربحية تطالب بأن تكــون للحيوانات حقوق
مســاوية للبرش ،وهناك الصندوق الدويل للرفق بالحيــوان وغريها الكثري
وجميعها مجتمعة عىل مبدأ أسايس عدم تعريض الحيوانات لأللم أو املعاناة
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كلمة التحرير

منذ مدة قرأت خربا ً طريفا ً استوقفني كثريا ً مفاده أن منظمة الرفق بالحيوان
يف العاصمة الفرنسية باريس وخالل شهر ابريل املايض باغتت رجالً مرشدا ً
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كلمة التحرير

الوحدة القاتلة والوفاء الشديد ..حيث قيل (كالكلب وفاء).

فها هو الشاعر عيل بن الجهم يمدح الخليفة العبايس املتوكل قائالً:
َ
الكلـــب ِيِف حِ ِ
فاظـــ َك للـــو ِّد
أنـــت َك
ِ

ـــراع ُ
و َكالتِّ
يـــس يف قِ
طـــوب
الخ
ِ
ِ
ِ

فهل وصلت بنا الحال اليوم أن تكون تربية الكالب بســبب انعدام مفهوم الوفاء بني
اإلنسان وأخيه يف اإلنسانية.
سؤال برسم إجابتكم ..دمتم وسلمتم
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مقال

الذكاء اإلصطناعي والطب االتصالي
في تقديم خدمات طب األسنان
أســهمت التقنيــات الحديثــة وخصوصـا ً تلــك املتعلقــة

38

خــال الصــوت والصــورة مــن خــال هــذه املنظومــة

لــدى األطفــال بحيــث يمكــن أن تكــون بمثابــة

املســتوى العاملــي.

قــد ال تتوفــر بهــا خدمــات الرعايــة الطبيــة الالزمــة

االتصــايل ،حيــث يمكنــه التواصــل مــع الطبيــب مــن

الخــوف والرهبــة مــن عيــادات األســنان خصوصــا ً

وتحســن ومراقبــة األداء يف املنشــآت الصحيــة عــى

وخصوصـا ً ســكان املناطــق الريفيــة والطرفيــة ،التــي

مــن قبــل الطبيــب املعالــج مــن خــال منصــة الطــب

االفرتاضيــة وســيلة مناســبة جــدا لكــر حاجــز

وتطبيقاتهــا املختلفــة يف تطــور الخدمــات الطبيــة

النــاس عــى الخدمــات الصحيــة التــي يحتاجونهــا

أســنان افرتاضيــة يف التخصــص الــذي يحتــاج إليــه

اإللكرتونيــة .كمــا يمكــن أن تكــون هــذه العيــادات

بأنظمــة الحاســب اآليل والحوســبة الســحابية

كمــا أســهمت هــذه التقنيــات يف تســهيل حصــول

األســنان .باإلضافــة اىل امكانيــة حجــز موعــد عيــادة

الزيــارة االفتتاحيــة ( )Introductory visitالتــي يتــم
الدكتور /محمد بن سعيد الدوسري
أخصائي أسنان أطفال
مدير عام اإلدارة العامة للبحوث والدراسات
بوزارة الصحة السعودية

مــن خاللهــا رشح وتوضيــح محتويــات العيــادة
والخدمــات املقدمــة.
ويف املجــال األكاديمــي فقــد بــدأت كليــات طــب
األســنان يف بعــض الــدول يف إدخــال الــذكاء

ومنهــا خدمــات صحــة الفــم واألســنان .فعــى ســبيل

والعــاج والتواصــل مــع املــرىض باإلضافــة اىل وضــع

االصطناعــي والطــب االتصــايل يف مناهجهــا الدراســية

املثــال ،أشــار تقريــر اســتقصائي نُــر عــام 2020م

االســراتيجيات املســتقبلية بنــاء عــى البيانــات

وذلــك إلكســاب طلبــة طــب األســنان مبــادئ

تحــت عنــوان «صحــة الفــم يف املجتمعــات الريفيــة»

الســابقة .كمــا يقصــد بالطــب االتصــايل أو التطبيــب

وأساســيات هــذه التقنيــات والقــدرة عــى مواكبــة

العامــة لديهــم ،ويمكنهــم مشــاركتها بعــد ذلــك مــع

إىل أن مــا يقــارب مــن  ٪60مــن مناطــق النقــص يف

عــن بعــد التواصــل بــن املمارســن الصحيــن يف

املســتجدات يف هــذه املجــال وليكونــوا قادريــن عــى

طبيــب األســنان للتأكــد مــن صحــة النتائــج األوليــة.

أطبــاء األســنان يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة تقــع

مجــاالت التشــخيص والعــاج وكذلــك التواصــل

فهمهــا والتعامــل معهــا وتطويرهــا.

 .4تقديــم الخدمــات والرســائل الوقائيــة املالئمــة

يف املناطــق الريفيــة ،ممــا يشــر بوضــوح إىل أن

بينهــم وبــن املــرىض دون الحاجــة لحضورهــم

ومــن األمثلــة االخــرى عــى اســتخدام تقنيــات

وفــق احتياجــات املريــض بحيــث يمكــن للتطبيقــات

الوصــول إىل رعايــة األســنان والحصــول عــى خدمــات

للمنشــآت الصحيــة ،األمرالــذي يخفــف مــن معانــاة

الــذكاء االصطناعــي والطــب االتصــايل يف مجــال طــب

الذكيــة تحديــد احتيــاج املــرىض مــن هــذه الخدمــات

طــب األســنان ال يــزال يمثــل تحدي ـا ً هنــاك.

التنقــل أو الســفر كمــا يخفــف مــن األعبــاء املاليــة

األســنان:

والرســائل بعــد معرفــة حالتــه الصحيــة.

الــذكاء االصطناعــي والطــب االتصــايل ،فتحــا آفاقــا ً

والوقــت والجهــد.

رحبــة لتطويــر تقديــم خدمــات طــب األســنان

وعــى ســبيل املثــال فقــد قامــت وزارة الصحــة

وتســهيل طــرق الحصــول عــى الخدمــات .ولتقريــب

باململكــة العربيــة الســعودية بعمــل متميــز ومشــكور

الصــورة لــدى القــارئ الكريــم فــإن مصطلــح الــذكاء

نحــو تطويــر خدمــات الطــب االتصــايل والعيــادات

االصطناعــي يقصــد بــه تلــك األنظمــة والربمجيــات

االفرتاضيــة يف الخدمــات الطبيــة ومنهــا خدمــات

والتطبيقــات التــي تحاكــي الــذكاء البــري ألداء

طــب األســنان .االن أصبــح بإمــكان املريــض حجــز

املهــام اســتنادا ً إىل املعلومــات التــي تجمعهــا.

موعــد عيــادة أســنان افرتاضيــة مــن خــال تطبيــق

ويمكــن االســتفادة منهــا يف مجــاالت التشــخيص

(صحتــي) دون الحاجــة للحضــور ملراكــز طــب
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مقال

 .1الخدمــات التشــخيصية واالستشــارات مــن خــال

إن علينــا أن نعــي كأطبــاء أســنان أن الــذكاء

الصــور والفيديــو.

االصطناعــي والطــب االتصــايل أصبــح واقعــا ً يجــب

 .2املســوح الصحيــة عــى عينــات مــن املجتمــع

التعامــل معــه وتطويــره بمــا يخــدم جــودة الخدمــات

كطلبــة املــدارس مــن خــال جمــع وتحليــل الصــور

املقدمــة وهــو مــا يتطلــب االســتزادة املعرفيــة

الفوتوغرافيــة مــن خــال كامــرا الهاتــف املحمــول.

والتدريــب املســتمر واملمارســة الواعيــة لهــذا النــوع

 .3الفحــص واملراقبــة الذاتيــة عــى صحــة الفــم

مــن التطــور التقنــي مــع التأكيــد عــى النواحــي

واألســنان مــن خــال تطبيقــات األجهــزة الذكيــة مما

األمنيــة والقانونيــة والنظاميــة املتعلقــة بهــذا النــوع

يتيــح للمــرىض إلقــاء نظــرة أوليــة عــى صحــة الفــم

مــن الخدمــات
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العالقة ما بين طب األسنان وطب التجميل
يخطــئ البعــض عندمــا يعتقــد أن هنــاك فـــــــرقا ً مــا
بــن طــب األســنان وطــب التجميــل ،فطــب األســنان هــو
إختصـ ٌ
ـاص لــه قواعــد وأســس واضحــة يجــب أن نحرتمهــا
ونطبقهــا بــأدق تفاصيلهــا ،حيــث أن أي تهــاون يف إحــدى
هذه القواعـــــد ســوف يؤدي إىل خلل يف الناحية الوظيفيــــة

والجماليــة لإلنســان  ،بــل إن طــب األســنان يعتــر أساســأ ً

لطــب التجميــل يف كثــر مــن جوانبــه وتحديــدا ً يف جــزء
األســنان والفــم والوجــه والفكــن  ،وهــو أهــم جــزء يف
جســــم اإلنســــان .إن هنــاك أوجــه تشــابه كثــرة لطــب
األســنان مــع طــب التجميــل ومنهــا:
 -1املريــض الــذي ســوف تجــرى لــه عمليــة التجميــل يف

الدكتور /ماجد بن سلمان المهيدلي
طبيب األسنان باإلدارة العامة
للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

مريــض مــن حلــول جماليــة لجســمه وألسنانــــه إلعطائــه

يــؤدي بالــرورة إىل عــدة مشــاكل نذكــر منهــا ـ عىل ســبيل

إبتسامـــة رائعــة ليــس بالــرورة أن ينطبــق عــى مريــض

الذكـــــر ال الحــر ـ تغــر لــون اللثــة إىل اللــون الداكــن أو

آخــر فلــكل حالــة خصوصيتهــا التــي تحتــم عــى الطبيــب

تغــر لــون األســنان أو ظهــور رائحــة غــر مســتحبة مــن

إختيــار الحــــل األمثــل لتلــك الحالــة وأكثــر األخطــاء التــي

الفــم أو حــدوث التهابــات يف الفــم واألســنان ،لــذا اســتعمال

يقــع بها أطبــــاء التجميل وأطبـــــاء األســنان هــي إختيار

املــواد الجيــدة واملناســبة هــو مــن أهــم عوامــل نجــاح

الوجــه وطبيعــة الفــم واألســنان حيــث أن بعضهــا قــد

والوجــه مــن خــال العنايــــة الفمويــة الجيــدة والزيــارة

طريقــة العــاج بنــاء عــى رغبــة املريــض كأن يعطــى

عمليــات التجميــل وتجميــل الوجــه واألســنان.

 -3الطبيــب ذو الكفــاءة الــذي يســتطيع الجمــع والتنســيق

الدوريــــة لطبيبــه بمــا يضمــن إســتمرار هــذا الجمــال،
ولذلــك كثــرا ً مــا يتــم رفــض إجــراء عمليــات التجميــل

املريــض إبتســامة التليــق بالشــكل العــام لوجـــه املريــض،
أو أن يختــار طريقــــة عــاج بنــاءا ً عــى وضــع املـــــريض

والجديــر بالذكـــــر أن املــواد املســتخدمة يف طــب التجميــل

للوجــه واألنــف للمــرىض الذيــن ال يتمتعــون بالعنايــة

املــادي بحيــث يكــون هــذا الحــل الجمــايل مناســبا ً لقــدرة

ورسيــع جــدا لــذا يجــب عــى طبيــب األســنان متابعــة

املريــض املاديــة ولكنــه غــر مناســب للعــاج التجميــي

هــذا التطــور ومجاراتــه بشــكل دائــم من خــال الدراســــة

عندهــم الدافــع للحفــاظ عــى فمهــم وأســنانهم ،فاملريــض

لوجــه املريــض وإبتســامته.
هنــاك أمـ ُر آخـــر أيضـا ً يغفــل عنــه بعــض أطبــاء التجميــل

والتدريب املستمـــــر.كما أن طبيب األســنان يجــب أن يكون

الجــزء الخــاص بالوجــه  ،يجــب أن يؤخــذ يف الحســبان
مــدى عالقــة وترابــط تلــك العملية مــع الفــــم واألسنــــان
وإن كان هنــاك تأثــر عــى ذلــك أم ال  ،شكــــاً ووظيفـــ ً
ـة
 ،باإلضافــة إىل تأثــره عــى التحــدث والنطــق أثنــاء الــكالم.
 -2املــواد املســتخدمة يف التجميــل يجــب أن تتوافــق مــع
يكــون لــه أثــر عكــي وســلبي عــى اإلنســان.
بــن جميــع عوامــل النجــاح يف خطــــة عــاج املريــض.
 -4اإلختيــار الصحيــح للمريــض الــذي يرغــب يف عــاج
التجميــل وعــاج األســنان وتجميلهـــا بمــا يتوافــق مــع

الشــكل التجميــي لوجــه املريــض.
الــكل يرغــب يف أن تكــون أســنانه أجمــل وإبتســامته أكثــر
إرشاقـا ً  ،وأن يكــون مظهــره ومظهــر وجهــه جميـاً ولكــن
هــذا املوضــوع ال يتوقــف لحظــة مغـــــــادرة املريــض
للعيــادة بــل محافظتــه عــى هــذا الجمــال للفــم واألســنان

الفمويــة الجيــدة أو الثقافــة الصحيــة الكافيــة أو ليــس
املقــر يف صحــة أســنانه أو ذو الصحــة الفمويــة الســيئة
ســوف يكــون حتمــــا ً ســببا ً لفشــل عمليــة التجميل.كمــا
أن املريــض يجــب أن يكــون حريص ـا ً عــى عــاج وتجميــل
أسنانـــه أوال ً ثــم التجميــل لســائر جســمه يف حــال إذا إحتاج
ذلــك  ،وليــس التجميــل ملجــرد التجميــل أو للتشبــــــه بأحد
املشــاهري أو النجــوم أو كمــا يقــول البعــض ملجــرد التغيــر.
ومــن املعــروف أن طــرق وتقنيــات التجميــل متعــددة وكثرية
ودائمـــــة التطـــــور تمامـا ً كما هــو الحــال يف مجال طب
األســنان وتجميلهــا واإلختيــار الصحيــح لطريقــة العــاج
مــن قبــل املختــص التــي ســوف يتبعهــا يف أي حالــة يجب أن
يرتبــط بوضــع الحالــة ومــا يحتاجــه هــذا املريــض بالــذات
وليــس طبق ـا ً ألي معاييـــر أخــرى .فمــا يناســب حالــة أي
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وأطبــاء األســنان وذلــك كــون جميــع اختصاصــات طــب
التجميــل وطــب األســنان تعتمــد عــى قــدرة الطبيــب

وطــب األســنان بشــكل عــام هــي يف تطـــــور مســتمر

عــى درايــــة كاملــــة بكافـــــة تخصصــات طب األســنان
وعــى إســتعداد للتعــاون مــع األطبــاء يف التخصصــات
األخــرى وتحديــدا ً طبيــب الجلديــة والتجميــل .حتــى يحصــل

نفســه واألدويــة واألجهــزة التــي يســتعملها ولكــن يف مجال

املريــض عــى أفضــل النتائــج الطبيــة والتجميليــة  ،ومــن

األســنان هنــاك رشيــك أســايس وهــو فنــي األســنان والــذي

هنــا نجــد أن عمليــات التجميــل وعمليــات تجميــل األســنان

يجــب أن تتوفــر عنــده الخــرة والعلــم مــع الفــن والــذوق،

هــي عمليــة تعتمــد عــل تضافــــر الجهــود بــن عــدة

إضافــة إىل التجهيــزات التقنيــة الحديثــة والتــي تتطــور

أطــراف تعمــل عــى قواعــد وأســس علميــة وعمليــة وليــس

بشــكل مســتمر .وبالتــايل يكــون دور طبيــب األســنان

عــى الحــظ والتجربــة.

مجــرد مــرف وموجــه لهــذا الفنــي وليــس بديــا عنــه.

إن العالقــة مــا بــن طــب التجميــل وطــب األســنان عالقــة

إن مهــارة الطبيــب وعلمــــه وخربتــــه يف التجميــل ويف طب

وثيقــة  ،تحتــم علينــا كأطبــاء األســنان اإلســتفادة منهــا

األســنان التكــون ذات قيمـــــة يف حــال تــم إســتخدام مــواد

فيمــا يخــدم مجــال طــب األســنان  ،مــن أجــل أفضــل
النتائــج للمـــــريض كــي يكون مظهــــره حســنا ً وأســنانه

األســنان جميلــة فإســتخدام هــذه املــواد الســيئة ســوف

بصحــة جيــدة

ســيئة أو غــر مناســبة لحالــة املريــض فمهمــا كانــت
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مواقيت بزوغ األسنان عند االطفال (التسنين)

وحتــى ثمانــي ســنوات بالنســبة لألســنان األماميــة،

تبــدأ مــن الشــهر الســادس تقريبــا عنــد معظــم

بينمــا تســتمر باقــي األســنان بالتبديــل حتــى عمــر

األطفــال ويحصــل الطفــل عــادة عــى مجموعــة

 12عــام.

كاملــة مــن األســنان اللبنيــة مكونــة مــن  20ســن

ولكــن هنــاك اختــاف عنــد بعــض األطفــال الذيــن

بالثالثــة مــن العمــر.

أشــهر.
املرحلــة الثانيــة ،هــي مرحلــة ظهــور القواطــع
األماميــة العلويــة وعــادة تظهــر مابــن  13 – 8شــهراً.
املرحلــة الثالثــة ،تكــون ظهــور القواطــع الجانبيــة
للقواطــع األماميــة املركزيــة وغالبــا ً مــا تظهــر يف

الفــك الســفيل والعلــوي مــا بــن  16 – 8شــهراً.

املرحلــة الرابعــة ،هــي مرحلــة ظهــور األنيــاب
العلويــة والســفلية وذلــك مابــن ســن  19 – 13شــهراً.
املرحلــة الخامســة ،هــي مرحلــة ظهــور األرضاس
األوىل ،وذلــك مــا بــن  23 – 16شــهراً.
املرحلــة األخــرة ،مــن مراحــل نمــو األســنان
اللبنيــة عنــد االطفــال هــى مرحلــة األرضاس
الثانيــة وتظهــر مــا بــن  33 – 25شــهراً.
وعندمــا تبــدأ األســنان بالظهــور قــد يعاني بعض
األطفــال مــن ارتفــاع بالحــرارة وفقــدان الشــهية
أوســيالن اللعــاب أكثــر مــن املعتــاد واإلســهال
والطفــح الجلــدي وعندمــا تبــدأ األســنان بالظهور
قــد تكــون اللثــة حساســة ومؤملــة لــذا فــرك اللثة
بإصبــع نظيــف أوشــاش ممكــن ان يكــون مهدئا ً
وعندمــا تبــدأ أســنان طفلــك بالظهــور قــم
بتفريشــهم بلطــف باســتخدام فرشــاة أســنان
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تأخــر تبديــل األســنان اللبنيــة عنــد األطفــال
فــإن تبديــل األســنان يبــدأ يف عمــر الســتة ســنوات

لديهــم أســنان واضحــة بالفــم فــإن عمليــة ظهورهــا

الســفلية ،وعــادة ماتكــون مــا بــن ســن 10 – 6

األســنان كامــا خــارج فمــه.
عــادة وحســب جــدول تبديــل األســنان عنــد األطفــال

عــى الرغــم مــن أن األطفــال حديثــي الــوالدة التوجــد

املرحلــة األوىل ،هــي مرحلــة ظهــور القواطــع األماميــة

بالفلورايــد وتأكــد مــن أن الطفــل بصــق معجــون

يعانــون مــن مشــكالت بالنمــو بمايــؤدي إىل تأخــر
الدكتور /سمير بن عبداهلل الثميري
أخصائي صحة أسنان المجتمع  -وزارة الصحة
خاصــة لألطفــال واملــاء تبــدأ عــادة األســنان
األربعــة األماميــة بالظهــور أوال وتبــدأ بالدفــع
مــن خــال اللثــة يف نحــو ســتة أشــهر مــن العمــر
عــى الرغــم مــن أن بعــض األطفــال التظهــر
أســنانهم حتــى  12أو  14شــهرا مــن العمــر.
لألطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن  2و6
ســنوات ،عــى االبــاء أن يقومــوا بتفريــش
أســنانهم بفرشــاة أســنان األطفــال مــع كميــة
بحجــم حبــة البــازالء مــن معجــون األســنان

تبديــل األســنان ومــن املمكــن أن يكــون نتيجــة للعامل
الوراثــي لــدى الطفــل.
أمــا بحالــة كان الطفــل اليعانــي مــن أي مشــكالت
خاصــة بمعــدالت النمــو فــا داعــي للقلــق مــن
التأخــر بجــدول تبديــل األســنان عنــد األطفــال فلــكل
طفــل معــدل نمــو خــاص بــه وحــده.
و لكــن إذا الحظتــي أن طفلــك يعانــي مــن تأخــر بالنمو
بشــكل عــام يف كل نواحــي الحيــاة البــد وأن تذهــب
للطبيــب الستشــارته يف أفضــل الطــرق لتحســن نمــو
طفلــك وتحســن صحتــه العامــة.
ويجــب أن تبــدأ بمراجعــة طبيــب األســنان وإجــراء
كشــف منتظــم لطفلــك كل ســتة اشــهر.
طــرق الحفــاظ علــى األســنان بســن الطفولــة
مــن املهــم جــدًا أن يبــدأ الطفــل منــذ البدايــة
بالحفــاظ عــى صحــة أســنانه لــذا فيقــع عــى األب
واألم مســئولية كبــرة بتعليــم الطفــل طــرق العنايــة
باألســنان الدائمــة.
وتتمثــل طــرق العنايــة باألســنان بســن الطفولــة
فيمــا يــي :
 -١تنظيــف األســنان باســتخدام الفرشــاة واملعجــون
الخاصــن بالطفــل.
 -٢تدريــب الطفــل عــى تنظيــف أســنانه مرتــن
باليــوم الواحــد عــى األقــل.
 -٣تنــاول األطعمــة الصحيــة املتوازنــة وتجنــب تنــاول
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الســكريات.
 -٤زيارة طبيب األسنان بشكل دوري.
ً
شــيوعا حــول األســنان اللبنيــة
أســئلة أكثــر
فوائد األسنان اللبنية؟

هــي تســاعد الطفــل عىل الطعــام واملضــغ والــكالم وأن
تكون لــه ابتســامة جميلــة إذا ً فوائدها عملية ونفســية
وكذلــك تحفــظ أماكــن بالفــك لألســنان الدائمــة حيــث
فــك الطفــل صغــر ويتكــون مــن  ٢٠ســن فقــط
فــإذا فقــد الطفــل أيــا ً مــن أســنانه اللبنيــة مبكــرا ً
فهــذا ســيؤدي إىل تحريــك األســنان األخــرى ،وعندمــا
تبــدأ األســنان الدائمــة يف الظهــور لــن تجــد أماكــن
ويحــدث تزاحــم األســنان واألســنان الدائمــة  ٣٢ســن
هل يجب خلع السن اللبني عند تسوُسه؟
إذا أصيــب بالتســوس حتــى لــو لــم يكــن موعــد
ســقوطه قــد حــان .يقــوم طبيــب األســنان بعالجــه
وبوضــع تركيبــة معدنيــة (تلبيس)للمحافظــة عــى
مكانــه حتــى يبــدأ الســن الدائــم بالظهــور.
ما أكثر أسباب تسوس أسنان األطفال؟
تــرك الرضاعــة بفــم الطفــل ملــدة طويلــة ونومــه
وهــي بفمــه وكذلــك تنــاول الحلويــات واإلكثــار
منهــا خاصــة التــي تلتصــق بجــدار الســن،
باإلضافــة إىل اإلهمــال بنظافــة األســنان وعــدم
االنتظــام بزيــارة طبيــب األســنان كل  ٦اشــهر.
مع تمنياتي بالصحة والسالمة لكافة األطفال
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دليلك لتعزيز الذاكرة والوقاية من الزهايمر
يعــد مــخ اإلنســان املســؤول عــن التحكــم يف وظائــف
الجســم املختلفــة مثــل التعلــم والتفكــر والذاكــرة
وغريهــا ،وبالتقــدم يف العمــر قــد يفقــد املــخ وظائفــه
تدريجيــا ويكــون اإلنســان عرضــة لفقــد الرتكيــز
والتذكــر والقــدرة عــى التعلــم واإلصابــة بالنســيان
والخــرف وألزهايمــر خصوصــا مــع وجــود االســتعداد
الجينــي لهــذا املــرض  ،وهــذا مــن ســنن اللــه يف خلــق
االنســان ،قــال اللــه تعــايل (يَــا أَيُّهَ ــا النَّـ ُ
ـاس إ ِ ْن ُكنْتُ ـ ْم ِيِف
ـث َف ِإنَّــا َ
ـب ِمــ َن ا ْلبَعْ ـ ِ
اب ثُــ َّم ِمــ ْن
خ َل ْقنَا ُكــ ْم ِمــ ْن تُــ َر ٍ
َريْـ ٍ
ـة م َ
ـة ثُــ َّم ِمــ ْن م ْ
نُ ْ
ُخ َّل َقـ ٍ
ُض َغـ ٍ
ـة ثُــ َّم ِمــ ْن عَ َل َقـ ٍ
ط َفـ ٍ
ـر
ـة و ََغـ ْ ِ
م َ
ــة ِلنُب ِّ َ
ُخ َّل َق ٍ
َــن َل ُكــ ْم َونُقِ ــ ُّر ِيِف ْاأْل َ ْرحَ ــا ِم مَــا ن َ َشــا ُء إ ِ َىَل
ُس ـمًّى ث ُـ َّم ن ُ ْخ ِرجُ ُك ـ ْم ِط ْفـ ً
ـل م َ
ـا ث ُـ َّم ِلتَبْلُ ُغــوا أ َ ُش ـ َّد ُك ْم
أَجَ ـ ٍ
ـر ِل َكيْـ َ
ـا
و َِمن ْ ُكـ ْم َمـ ْن يُتَـو ََّىَّف و َِمن ْ ُكـ ْم َمـ ْن يُـ َر ُّد إ ِ َىَل أ َ ْرذَ ِل ا ْلعُ ُمـ ِ
يَعْ َلــ َم ِمــ ْن بَعْ ــ ِد عِ ْلــ ٍم َشــيْئًا َوتَــ َرى ْاأْل َ ْر َ
ض َه ِامــ َد ًة َفــ ِإذَا
ـت وَأَنْبَتَـ ْ
ت َو َربَـ ْ
اهتَـ َّز ْ
أَن ْ َز ْلنَــا عَ َليْهَ ــا ا ْل َمــا َء ْ
ْج
ـت ِم ـ ْن ُك ِّل َزو ٍ
ـج) .وقــد يحــدث تلــف خاليــا الدمــاغ يف ســن مبكــرة
ب َِهيـ ٍ
بســبب اســتمرار التوتــر والقلــق وتنــاول األطعمــة
املدمــرة لخاليــا املــخ التــي تحتــوي عــي غلوتامــات
أحاديــة الصوديــوم “ ،”MSGوكذلــك تعاطــي املخــدرات
والكحــول وغريهــا .ينتــج عــن كل ذلــك التحفيــز الزائــد
للخاليــا العصبيــة “ ،”Excitotoxicityوالزيــادة الشــديدة
للناقــل العصبــي “الغلوتومــات» وغــره مــن النواقــل
العصبيــة املنبهــة لخاليــا املــخ  ،هــذه املــواد تســبب تلــف
الخاليــا العصبيــة فتؤثــر ســلبيا ً عــى الذاكــرة و التفكــر
واملهــارات الســلوكية واالدراكيــة واالجتماعيــة و التعلــم
املتجــدد وغــره .وقــد يــؤدي ذلــك االصابــة بألزهايمــر
والخــرف ،نتيجــة لتحــول الربوتــن Amyloid Precursor
 Proteinالــذي يلعــب دورا محوريــا يف وظائــف الخاليــا
العصبيــة ،ايل الربوتــن «أميلويــد بيتــا» Amyloid Beta
 ،”Proteinاملدمــر للخاليــا العصبيــة .كمــا ينتــج عــن
ذلــك قلــة الناقــل العصبــي «األســتيل كولــن» الــروري
لصحــة الخاليــا العصبيــة وتنشــيط الذاكــرة والتعلــم.
أضــف اىل ذلــك يعــد قصــور املايتوكندريــا وانخفــاض
انتــاج الطاقــة يف الدمــاغ مــن العوامــل الرئيســية
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أ .د .جمال الدين إبراهيم هريسه
أستاذ الكيمياء الحيوية والتوجيه الدوائي
كلية الصــيدلة  -جامـــعة الملك سعود
لتدمــر الخاليــا العصبيــة واإلصابــة بألزهايمــر و الخــرف
وفقــدان الذاكــرة .ويحــدث كل ذلــك بســبب اإلجهــاد
التأكســدي والطفــرات الجينيــة وااللتهابــات املرتبطــة
بالســكري وارتفــاع ضغــط الــدم والكوليســرول وغريهــا
مــن األمــراض املزمنــة والتلــوث البيئــي.
وبالرغــم مــن التقــدم يف املجــال الطبــي اال أنــه يصعــب
التنبــؤ بألزهايمــر وال يوجــد عــاج فعــال لــه ،فالعالجــات
املتوفــرة تحفــظ ســامة مــا تبقــي مــن الخاليــا العصبية
وتقلــل مــن تكويــن الربوتينــات الســامة وتزيــد مســتوى
األســتيل كولــن .وحيــث أنــه ال يمكــن الســيطرة عــى
الشــيخوخة واالســتعداد الجينــي ملــرض ألزهايمــر،
فيمكــن تقليــل اإلصابــة بــه بالطــرق الطبيعيــة التــي قد
تــؤدي ايل تحفيــز تحــول الخاليــا الجذعيــة العصبيــة إىل
خاليــا عصبيــة ناضجــة تحفــظ وتجــدد خاليــا املــخ مدى
الحيــاة .ويمكــن ذلــك مــن خــال الحفــاظ عــى النشــاط
البدنــي والعقــي والحفــاظ عــى الــوزن الصحــي ،والبعــد
عــن األطعمــة املحفوظــة واالرساف يف تنــاول املنبهــات
والتدخــن واملخــدرات والكحــول والحفــاظ عــى ضغــط
الــدم والســكر والكوليســرول عنــد املعــدالت الطبيعيــة.
كذلــك يســاعد الحصــول عــى قســط جيــد مــن النــوم
مــن  7اىل  9ســاعات ليــا عــى زيــادة هرمــون امليالتونــن
الــذي يدعــم الخاليــا العصبيــة .ويلعــب الغــذاء الصحــي
املتــوازن دورا هامــا يف امــداد الجســم باملــواد الالزمــة

إلنتــاج الطاقــة ودعــم امليكروبيــوم الصحــي وتقليــل
االلتهابــات وتحفيــز االلتهــام الذاتــي ودعــم عمــل خاليــا
الدمــاغ  ،وبذلــك يقلــل مــن اإلصابــة بمــرض الزهايمــر.
كذلــك للغــذاء دورا حيويــا يف تخليــق النواقــل العصبيــة
مثــل امليالتونــن والســروتونني والدوبامــن واألســتيل
كولــن وأكســيد النيرتيــك الرضوريــة لوظائــف الدمــاغ
وجميــع أعضــاء الجســم .فاألطعمــة الغنيــة باألحمــاض
األمينيــة الرضوريــة وفيتامــن «ب املركــب» وفيتامــن “ب
 ”12رضوريــة لتكويــن املوصــات العصبية وغــاف الخاليا
العصبيــة «املايلــن» ،والكريــات الحمــر ونقــل األكســجني
وتحســن إنتــاج الطاقــة وتحســن األداء العقــي ،كذلــك
تنــاول األمــاح املعدنيــة مثــل الحديــد والكالســيوم و
املاغنســيوم والزنــك والســيلينيوم وغريهــا .كمــا يســاعد
حمــض الفوليــك عــى خفــض مســتويات األحمــاض
الكربيتيــة التــي تس ـبّب تصلــب الرشايــن وتراجــع عمــل
املــخ .أيضــا يعــد صفــار البيــض والشــمندر مــن األطعمة
الرضوريــة لتعزيــز انتــاج األســتيل كولــن وغــره مــن
املــواد الرضوريــة للحفــاظ عــى وظائــف املــخ وتعزيــز
الذاكــرة ،كذلــك تنــاول الخــراوات لغناهــا بمضــادات
األكســدة و»فيتامــن  « Kا الــروري لصحــة العظــام و
يمنــع تكلــس األنســجة ويحفــظ تــوازن التخثــر الدموي،
كمــا أن للعنــب والتــوت والكركــم والقرفــة والقرنفــل
والزنجبيــل وغريهــا مــن البهــارات دورا حيويــا يف تقليــل
االلتهابــات وخلــق بيئــة مثاليــة لتجديــد خاليــا الدماغيــة
بتعزيــز تحــول الخاليــا الجذعيــة الدماغيــة .أضــف ايل
ذلــك الشــاي األخــر الغنــي بمضــادات األكســدة «
 « EGCGالتــي تمنــع التلــف الخلــوي وضآلــة األيــض
الناشــئة عــن كثــرة الجــذور الحــرة ،وبذلــك يعمــل
الشــاي األخــر كمنشــط لألعصــاب ويمنــع الــرر
املعــريف .كمــا تحتــوي الشــوكوال عــى مركــب الفالفانــول
الــذي يزيــد التدفــق الدمــوي إىل أجــزاء املــخ املســؤولة عن
التعلــم والذاكــرة .كمــا ينصــح بتنــاول الدهــون الصحيــة
املوجــودة يف األســماك واملكــرات والزيــوت النباتيــة مثــل
الزيتــون وجــوز الهنــد واألفــوكادو والكانــوال وغريهــا
لغناهــا « بفيتامــن  « Eوقدرتهــا عــى تنظيــم اســتقالب
الكوليســرول وتعزيــز التمثيــل الغذائــي للخاليــا العصبيــة
وتعزيــز الذاكــرة والقــدرات املعرفيــة ،كمــا تعمــل الزيــوت
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النباتيــة العطريــة مثــل النعنــاع والريحــان والــورد
والخزامــى وغريهــا لنفــس الغــرض .ويحتــوي البطيــخ
والرمــان والشــمندر والتــوت عــى مــواد تحفــز إنتــاج
«أكســيد النيرتيــك» الــروري لتحســن التدفــق الدمــوي
اىل الجهــاز العصبــي .كمــا أن الصيــام يعــزز تجــدد الخاليــا
العصبيــة حيــث ينخفــض هرمــون اللبتــن فريســل املــخ
إشــارات كيميائيــة للخاليــا العصبيــة إلنتــاج املزيــد مــن
الطاقــة .كمــا تســهم ممارســة الرياضــة يف زيــادة عوامــل
التغذيــة العصبيــة املســتمدة مــن الدمــاغ التــي تســاعد
عــى تجديــد الخاليــا العصبيــة .أيضــا تعلــم أشــياء جديــدة
والقــراءة والتأمــل واإليجابيــة واجــراء العمليــات الحســابية
وحفــظ القــرآن الكريــم وتدبــره وأداء العبــادات بخشــوع
مــن العوامــل املســاعدة عــى تنشــيط خاليــا املــخ وتعزيــز
الذاكــرة وتحصيــل العلــم والوقايــة مــن االكتئــاب والخــرف
والزهايمــر بــإذن اللــه
جريدة رسالة الجامعة العدد 1422
 6فرباير 2022م
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الشاي مفيد لألسنان واللثة
يقــول العلمــاء إن رشب الشــاي ربمــا كان

أنا أستحق كل يش ٍء جميل .

أحــد الوســائل الجيــدة للمحافظــة عــى صحــة

أنــا أســتحق اإلهتمــام  ،اإلحــرام  ،التجــاوز،

األســنان ،فقــد وجــدوا أن بعــض املكونــات

املــال والكثــر .

املوجــودة يف الشــاي التقليــدي األســود تهاجــم

يجــب أن تُقــدِّم يل عائلتــي كل مــا أُريــد
ِ

البكرتيــا الضــارة املوجــودة يف الفــم والتــي تســبب
أمــراض اللثــة والتســوس.

وأصدقائــي يؤثروننــي يف كل يش .

وكان الباحثــون يركــزون يف الســابق عــى الفوائــد
املحتملــة ألنــواع الشــاي األخــر وليــس األســود،
إال أن فريقـا ً مــن كليــة طــب األســنان يف جامعــة
إلينــوي األمريكيــة ركــز عــى دراســة مميــزات
الشــاي األســود وهــو النــوع األكثــر شــيوعا ً لــدى
الكثــر مــن الشــعوب والثقافــات.
وتبــن مــن الدراســة أن هنــاك مكونــات تدخــل
يف تركيــب الشــاي األســود قــادرة عــى قتــل
أو عرقلــة وتحجيــم فعاليــة البكرتيــا املســببة
لألحمــاض والتســوس والنخــر يف الفــم واللثــة.
ويؤثــر الشــاي األســود عــى نــوع مــن األنزيــم
البكتــري املســؤول عــن تحويــل املــواد الســكرية
إىل مــادة صمغيــة تســاعد عــى التصــاق مــواد
التســوس عــى األســنان.
كمــا يعرقــل الشــاي األســود قــدرة بعــض أنــواع
البكرتيــا التــي تعيــش يف الفــم عــى تكويــن
تجمعــات ســوس مــع نظائــر بكترييــة أخــرى،
وبالتــايل تقليــص تجمعاتهــا املســببة ألمــراض
اللثــة واألســنان.
وقــد أظهــرت إحــدى التجــارب أنــه عنــد قيــام
املتطوعــن بغســل أســنانهم بالشــاي األســود ملــدة
ثالثــن ثانيــة ولخمــس مــرات كل ثــاث دقائــق،
تتوقــف البكرتيــا املســببة لبقــع التســوس عــن
النمــو وإنتــاج األحمــاض الضــارة الفعالــة يف الفم.
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يجــب عــى املجتمــع أن ين ُ
ْ
بعــن
ظــر يل
ِ
الذهــول ويُحيطنــي بصيحــات التشــجيع عــى
الدكتورة /قمر الحجة

طبيبة أسنان

وتشــر الدراســات أن للشــاي األســود دورا ً كبــرا ً

ومهمـا ً يف صحــة األســنان واللثــة ،عــى أن ترتافق
مــع االســتمرار الدائــم يف العنايــة باألســنان
واللثــة باألســاليب املعروفــة مثــل التنظيــف
اليومــي والزيــارة الدوريــة لطبيــب األســنان.
أمــا الجمعيــة الربيطانيــة لطــب األســنان فتقــول
إن الشــاي األســود واألخــر أيضــا ً يمكــن أن

إنجــاز أقــوم بــه مهمــا صغــر .
كل
ٍ
يُعتــاد عليهــا .
ســوء خلقــي وجــراءة لســاني ليســت إال

بادر وأحسن لتجد املقابل يف إنتظارك .

أننــي عــى طبيعتــي ولســت متصنعـا ً ففـ ٌ
ـرض

أبدع وتعلم لرتى التقدير يف أنظار الغري .

عليكــم تقبــي .

رزقــك الــذي قســمه اللــه لــك يف الدنيــا

أن أُقـدّم مــا ُ
ط ِلــب منــي ناقصـا ً لعجــزي عــن

ســتحصل عليــه ال محالــة .

القيــام بــه بســبب تكاســي أمــ ٌر بســي ٌ
ط ال

لكــن اللــه أوجــدك لتعيــش كمــا أمــر

مُ شــكلة فيــه .
أنــا أُريــد أن أعيــش كمــا أُريــد ويقــدم يل مــا

للمرشوبــات الخفيفــة األخــرى املحتويــة عــى

أريــد وال ْ
فضــل يُذكــر .

عــى تــآكل األســنان مثــل املرشوبــات الغازيــة
التــي تســاعد عــى تــآكل األســنان.
وتنــوه مصــادر طبيــة إىل زيــادة الفائــدة عنــد مــن
يضيــف الحليــب عــى الشــاي ،حيــث أن الحليــب يعتــر
مصــدرا ً ممتــازا ً للكالســيوم املفيــد لألســنان.
* عن جريدة الرياض العدد 19573
بتاريخ  25يناير 2022م

طبيب أسنان مقيم

أخطائــي تُغفــر وخصــايل تُحمــد ِ
وطباعــي

يســاعد عــى مكافحــة بقع التســوس يف األســنان.
إن الشــاي يمكــن أن يكــون بديــاً جيــدا ً
الســكر كاملرشوبــات الغازيــة ألن الشــاي ال يعمــل

الدكتور عبد اهلل ال أبوصابر

كال  ..فأنت ال تستحق شيئا ً أبدا ً .
َ
رشبة ماء .
وال حتى

وتســتحق مــا أعطــى .
لقد بدأنا جيال ً إستحقاقيا ً هشا ً
يــرى أن كل يش ٍء قــد وُجــد لــه وجهــز ليأخــذه
ويعمــل بــه مــا يريــد .
يومــا ً مــا ِعندمــا تُقــدّم لــك الحيــاة العديــد

ال تستحِ ق إال ما قدّمت له

مــن الــدروس وترمــي بــك يف كل إتجــاه

فال أحد مسؤو ٌل عن ُ
نع البهجة لك .
ص ِ

ســتتأكد أن الواقــع الفعــي مُ غايـ ٌر ملــا ظننــت

ملــاذا كل هــذا التوقــع الــذي تظــن أن الحيــاة
وُجــدت إلســعادك فقــط ال غــر .
ّ
تستحقه فعالً .
إعمل من أجل الحصول عىل ما

أنــه هــو الواقــع .
أخــرا ً أنــت ال تســتحق شــيئا ً إال مــا كدحــت
لــه …
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الذكاء االصطناعي يشخص «تصلب الجلد»

وقت حرق ا لدهون للرجال يختلف عن النساء

ابتكــر فريــق مــن الباحثــن يف الواليــات املتحــدة منظومــة
للــذكاء الصناعــي يمكنهــا تشــخيص اإلصابــة بمــرض
تصلــب الجلــد ،وهــو نــوع نــادر مــن أمــراض املناعــة الذاتية
يــؤدي إىل تصلــب الســطح الخارجــي للجلــد وبعــض األعضــاء
الداخليــة يف الجســم .ونجــح فريــق الدراســة يف قســم
الهندســة الحيويــة بجامعــة هيوســتن األمريكيــة يف تفعيــل
الربنامــج عــى جهــاز كومبيوتــر محمــول ،واســتطاع الجهاز
التمييــز عــى الفــور بــن صــور الجلــد الســليم والجلــد الــذي
تظهــر عليــه أعــراض املــرض .ويعتقــد أن املنظومــة املقرتحة
يمكــن توظيفهــا يف املراكــز الصحيــة ،مــن أجــل توفــر

أثبتــت دراســة حديثــة أن ممارســة التماريــن الرياضيــة يف
الصبــاح أفضــل للنســاء يف حــرق الدهــون .بينمــا يســتفيد
الرجــال أكثــر مــن ممارســة التماريــن يف الليــل.
كمــا أكــدت الدراســة أن أفضــل توقيــت لحــرق الدهــون
بالنســبة للنســاء هــو يف الصبــاح ،خاصــة دهــون منطقــة
البطــن .لــذا يفضــل ممارســة الرياضــة يف بدايــة اليــوم
للتحكــم يف ضغــط الــدم .أمــا الرجــال فقــد أظهــروا
مســتويات عاليــة مــن الكوليســرول «الضــار» وقدرتهــم
عــى حــرق الدهــون مــن خــال التماريــن الرياضيــة
املســائية .كمــا الحظــت الدراســة أن شــعور الرجــال بالتعب

حتــى بالنســبة للمتخصصــن واألطبــاء الذيــن يعملــون يف
املراكــز املتخصصــة يف عــاج أمــراض الجلــد.
وقــد تمــت تغذيــة منظومــة الــذكاء الصناعــي بصــور
لحــاالت إصابــة بمــرض تصلــب الجلــد ،وتمكــن املنظومــة
بواســطة معادلــة خوارزميــة مــن فحــص الصــور واكتشــاف
حــاالت اإلصابــة باملــرض يف مراحلــه املبكــرة

يقــل عنــد ممارســة الرياضــة قبــل العشــاء ،وليــس قبــل
اإلفطــار .ووجــدت الدراســة التــي ضمــت أشــخاصا ً الئقــن
نســبيا ً تــراوح أعمارهــم بــن  25و 55عامــاً ،أن النســاء
الالئــي يمارســن الرياضــة يف الصبــاح فقــدن مــا معدلــه

 %10مــن ا لدهــون حــول خرصهــن ،مقارنــة بـــ %3فقــط
مــن دهــون البطــن املفقــودة لــدى النســاء الالئــي يمارســن
الرياضــة يف املســاء .مــن املعــروف أن التماريــن الرياضيــة
تؤثــر عــى الجنســن بشــكل مختلــف ،خاصــة فيمــا يتعلــق
بالدهــون .وقــد تلعــب هرمونــات النســاء وتبايــن إيقاعــات
الســاعة البيولوجيــة دورا ً أيضــا ً

بمساعدة بكتيريا األمعاء ..أغذية فعالة ضد «القاتل الصامت»

علماء يتوصلون الكتشاف بروتين يحمي من «تصلب الشرايين»

يعــد ارتفــاع ضغــط الــدم مــن بــن أكثــر األمــراض
شــيوعا ً وإثــارة للقلــق يف عرصنــا الحــايل ،فيمــا يقــول
خــراء الصحــة إنــه ال محيــد عــن اتبــاع نظــام صحــي،
قــدر اإلمــكان ،مــن أجــل الوقايــة مــن هــذا االضطــراب
الخطــر الــذي يوصــف بالقاتــل الصامــت.
ويــويص األطبــاء بتنــاول أغذيــة ومرشوبــات غنيــة
بمركبــات الفالفونويــد العضويــة ،مــن أجــل خفــض
ضغــط الــدم ،وتفــادي ارتفاعــه إىل مســتوى يلحــق
رضرا بالجســم.
وتوجــد مركبــات الفالفونويــد بكثــرة يف أطعمــة مثــل
الشــوكوالتة الســوداء والتــوت والفراولــة؛ ومــن مزياهــا
أنهــا تقــي مــن أمــراض القلــب التــي تنجــم عــن ارتفاع
ضغــط الــدم.
وكشــفت دراســة حديثــة أن البكترييــا التــي تعيــش
يف أمعــاء اإلنســان ،وتعــرف بـ»مجهريــات األمعــاء»،
ربمــا تكــون مســؤولة عــن التأثــر اإليجابــي ملــادة

يعــد تصلــب الرشايــن أحــد األمــراض املزمنة ،املســؤولة
عــن تطــور النوبــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة،
وبالتــايل فهــو الســبب األكثــر شــيوعً ا للوفــاة يف جميــع
أنحــاء العالــم .يحــدث تصلــب الرشايــن يف املقــام األول،
بســبب ترســب الكوليســرول الضــار ،وتراكــم الخاليــا
االلتهابيــة يف الجــدار الداخــي لألوعيــة ،ممــا يــؤدي
ً
الحقــا إىل تراكــم لويحــات تصلــب الرشايــن.
وبحســب دراســة جديــدة أن الربوتــن الــذي يســمى
« - A Prolacing Inducing Ligand «APRILأبريــل»
يوفــر حمايــة أساســية ضــد تشــكيل لويحــات تصلــب
الرشايــن .واكتشــف املؤلفــون أن «أبريــل» يتــم إنتاجــه
بكميــات كبــرة بواســطة الرشايــن نفســها ،وهنــاك
يرتبــط بربوتــن «بريليــكان» ،وهــو جــزيء كبــر،
ويعتــر جــزء ال يتجــزأ مــن الطبقــة الداخليــة للرشايني.
ســبق وثبــت أن بروتــن «بريليــكان» يعــزز ترســب
الكوليســرول الضــار يف جــدار األوعيــة الدمويــة ،لكــن
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الفالفونويــد الغذائيــة عــى ضغــط الــدم.
ووجــدت الدراســة أن اإلكثــار مــن تنــاول التــوت
والتفــاح والكمثــرى ،وكلهــا غنيــة بالفالفونويــد،
يرتبــط بانخفــاض ضغــط الــدم االنقبــايض.
واملقصــود بضغــط الــدم االنقبــايض هــو ضغط الجســم
عندمــا يكــون القلــب منقبضــا ،يف حــن أن ضغــط الــدم
االنبســاطي هــو ضغــط اإلنســان عندمــا تكــون عضلــة
القلــب يف حالــة راحــة
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أخبار طبية من العالم

وســيلة غــر باهظــة ودقيقــة لتشــخيص مــرض تصلــب
الجلــد .وينطــوي التشــخيص املبكــر عــى أهميــة كبــرة يف
عــاج تصلــب الجلــد وتحســن فــرص الشــفاء منــه ،ولكــن
اكتشــاف املــرض يف مراحلــه األوىل يعتــر مهمــة صعبــة
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الدراســة الجديــدة أثبتــت أن بروتــن «أبريــل» تمكــن
مــن تقليــل بروتــن «بريليــكان» ،وبالتــايل منــع تطــور
تصلــب الرشايــن .ومــن خــال تحليــل أكثــر مــن
 3000عينــة مريــض ،تمكــن العلمــاء مــن إظهــار أن
مســتويات الــدم يف  nc-APRILتتنبــأ بخطــر الوفــاة من
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة .ويعــد هــذا التنبــؤ
مــؤرش قــوي عــى أن ارتبــاط بروتــن «أبريــل» بربوتــن
«بريليــكان» يلعــب ً
أيضــا دو ًرا مهمً ــا يف أمــراض القلــب
واألوعيــة الدمويــة الناتجــة عــن تصلــب الرشايــن لــدى
البــر
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الوزن الزائد مفيد مع هذا المرض الخطير
كشــفت دراســة حديثــة ،نــرت مؤخــراً ،أن زيــادة الــوزن
يمكــن أن يزيــد مــن فــرص النجــاة مــن بعــض األمــراض
القاتلــة .ووفــق دراســة أجراهــا علمــاء مــن جامعــة
«غوتنــرغ» الســويدية ،عــى  2196شــخصاً ،فــإن أولئــك
الذيــن لديهــم محيــط خــر كبــر ،كانــوا أقــل عرضــة
للوفــاة مــن االلتهابــات البكترييــة الشــديدة.
ووجــدت الدراســة ،أن  26يف املئــة مــن املــرىض الذيــن
يعانــون التهابــات بكترييــة شــديدة وكانــوا بــوزن
طبيعــي ،ماتــوا يف غضــون عــام ،مقارنــة بتســعة و17
يف املئــة بالنســبة ملجموعــات كان فيهــا مــؤرش كتلــة
مختلــف مــع االلتهابــات البكترييــة الشــديدة».
ومــن جانبــه أوضــح املؤلــف املشــارك يف الدراســة الدكتــور
غونــار جاكوبســون ،أن «هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن
التجــارب لتســليط الضــوء عــى كيفيــة تأثــر وزن
الجســم عــى دفاعــات الجســم ضــد العــدوى حتــى يمكــن
تخصيــص العــاج»

الكشف عن مدة استمرار المناعة ضد (كوفيد) بعد اإلصابة
يف الدراســة الجديــدة ،أكــدت التجــارب أن عــدوى
 .SARSCoV2ورد الفعــل املناعــي لهــا ،يقلــان مــن قــدرة
سالســل الحمــض النــووي يف الكروموســومات التــي تؤثــر
عــى تكويــن بنــاء املســتقبالت الشــمية لتكــون مفتوحــة
ونشــطة ،وتلتــف حولهــا لتنشــيط التعبــر الجينــي.
ويف كل مــن أنســجة الهامســر واألنســجة العصبيــة
الشــمية البرشيــة ،اكتشــف فريــق البحــث انخفاضــا ً
مســتمرا ً وواســع النطــاق يف تنظيــم بنــاء املســتقبالت
الشــمية .وتشــر أعمــال أخــرى نرشهــا هــؤالء الباحثــون
إىل أن الخاليــا العصبيــة الشــمية موصولــة إىل مناطــق
دماغيــة حساســة ،أن تفاعــات الخاليــا املناعيــة
املســتمرة يف التجويــف األنفــي يمكــن أن تؤثــر عــى
العواطــف ،والقــدرة عــى التفكــر بوضــوح (اإلدراك) ،بمــا
يتوافــق مــع «كوفيــد طويــل األمــد».
وأظهــرت التجــارب التــي أجريــت عــى الهامســر ،أن
تقليــل تنظيــم مســتقبالت العصبونــات الشــمية اســتمر

بعــد أنــت تعافــت التغيــرات قصــرة املــدى ،التــي قــد تؤثر
عــى حاســة الشــم بشــكل طبيعــي ،ويقــول الباحثــون إن
هــذا يشــر إىل أن «كوفيــد ،»19-يســبب اضطراب ـا ً طويــل
األمــد يف تنظيــم الكروموســومات للتعبــر الجينــي ،وهــو
مــا يمثــل شــكالً مــن أشــكال «الذاكــرة النوويــة» التــي
يمكــن أن تمنــع اســتعادة نســخ املســتقبالت الشــمية
حتــى بعــد إزالــة SARS CoV2

القهوة لها تأثير إيجابي على الكلى

مفاجأة صادمة ..الشامبو قد يسبب السمنة!

كشــفت نتائــج دراســة حديثــة نُــرت يف مجلــة
«تقاريــر الــكىل الدوليــة» أن فنجان ـا ً واحــدا ً عــى األقــل
يوميـا ً كفيــل بخفــض خطــر اإلصابــة بالفشــل الكلــوي
الحــاد.
وأشــارت الدراســة أن أولئــك الذيــن يرشبــون أي كميــة
مــن القهــوة كل يــوم لديهــم خطــر أقــل بنســبة %15
لإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،مــع أكــر
انخفــاض لوحــظ يف املجموعــة التــي رشبــت كوبــن إىل
ثالثــة أكــواب يف اليــوم (مخاطــر أقــل بنســبة - %22
.)%23
ويقــول مديــر قســم أمــراض الــكىل وأســتاذ الطــب يف
كليــة الطــب بجامعــة جونــز هوبكنــز« :نعلــم بالفعــل
أن رشب القهــوة عــى أســاس منتظــم قــد ارتبــط
بالوقايــة مــن األمــراض املزمنــة والتنكســية بمــا يف ذلــك
مــرض الســكري مــن النــوع الثانــي وأمــراض القلــب

كشــفت دراســة جديــدة عــن وجــود مــواد كيميائيــة يف
العديــد مــن عبــوات املنتجــات املســتخدمة بشــكل يومــي
يمكــن أن تتســبب يف اإلصابــة بالســمنة.
حــدد باحثــون مــن الجامعــة النرويجيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا  11مــادة كيميائيــة ،مســتخدمة يف تصنيــع
عبــوات منتجــات شــائعة مثــل زجاجــات الشــامبو،
يمكــن أن تســاهم يف زيــادة الــوزن عــن طريــق إضعــاف
عمليــة التمثيــل الغذائــي .يحتــوي أي نــوع مــن الحاويات
البالســتيكية تقريبًــا عــى مثــل هــذه املــواد ،والتــي يشــار
إليهــا يف الدراســة باملــواد الكيميائيــة املعطلــة لعمليــة
التمثيــل الغذائــي  . MDCاكتشــف الباحثــون وجــود مــواد
 MDCيف حــوايل ثلــث املنتجــات التــي قامــوا بتحليلهــا ،بما
يشــمل زجاجــات ســائل االســتحمام والشــامبو والبلســم
وأكيــاس تجميــد األغذيــة يف الــراد والقمامــة وإســفنج
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واألوعيــة الدمويــة وأمــراض الكبــد .ويمكننــا اآلن
إضافــة انخفــاض محتمــل يف مخاطــر القصــور الكلــوي
الحــاد إىل القائمــة املتزايــدة مــن الفوائــد الصحيــة
للكافيــن
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الجســم أعــى .ونقلــت صحيفــة «ذا صــن» الربيطانيــة
عــن مؤلــف الدراســة الدكتــور آيســا أليســو قولــه« :
يف معظــم األمــراض ،تكــون الســمنة وزيــادة الــوزن
أمــرا خطــرا وهــو مــا ينطبــق عــى عــدة أنــواع مــن
الرسطــان وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،وعــى
وجــه الخصــوص كوفيــد ،19-حيــث يرتبــط ارتفــاع
مــؤرش كتلــة الجســم بمعــدالت وفيــات أعــى ،إال أن األمــر
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املطبــخ وزجاجــات امليــاه .بحســب النتائــج ،التــي نُــرت
يف دوريــة العلــوم البيئيــة والتكنولوجيــا ،فإنــه يمكــن أن
يكــون هنــاك املئــات مــن املركبــات الكيميائيــة الفريــدة
املســتخدمة يف صنــع هــذه الســلع ،والكثــر منهــا لــم
تتــم دراســته عــى نطــاق واســع
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الذكاء الصناعي يساعد في عالج ضعف السمع

تقنية حديثة آلالم أسفل الظهر

تشــر اإلحصائيــات إىل أن واحــدا ً مــن كل خمســة
أشــخاص ،مصابــون بضعــف الســمع أو الصمــم،
يشــكون مــن عيــوب خلقيــة يف األذن الداخليــة ،ويمكــن
أن يســتعيدوا حاســة الســمع مجــددا ً يف حالــة الخضــوع
لجراحــة معروفــة باســم زراعــة قوقعــة األذن.
ومــن أجــل تحديــد مــا إذا كان املريــض بحاجــة ملثــل هــذه
الجراحــة ،ال بــد أن يخضــع للفحــص باألشــعة املقطعيــة
لــأذن الداخليــة مــن ثــم تحليــل نتائــج هــذه األشــعة،
غــر أن التوصــل لهــذه النتائــج ليــس باملهمــة الســهلة،
ويمكــن أن يــؤدي إىل تأجيــل الجراحــة أو اســتبعادها
بالكامــل .ويــدرس فريــق مــن الباحثــن مــن الجامعــة
التقنيــة يف الدنمــارك إمكانيــة اســتخدام الــذكاء الصناعــي
لتحليــل صــور األشــعة املقطعيــة مــن أجــل مســاعدة
األطبــاء عــى اتخــاذ القــرار الصائــب بشــأن مــا إذا كانــت
حــاالت املــرىض تتطلــب إجــراء زراعــة لقوقعــة األذن
الســتعادة الســمع.

تعــ ُّد آالم أســفل الظهــر مــن الحــاالت الشــائعة بكثــرة،
خاصـ ً
ّ
ـة مــع تقــدم األشــخاص يف العمــر ،حيــث تصيــب
أكثــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــى
 60عامــاً ،فضــاً عــن كونهــا مــن األســباب الرئيســية
املســببة إلعاقــة الحركــة يف جميــع أنحــاء العالــم.
ولألســف ،ال تنجــح العالجــات الدوائيــة وغــر الدوائيــة
دائمــا ً يف تخفيــف آالم املــرىض بشــكل فعــال .ومــع
دخولنــا إىل العــر الرقمــي ،تتطــور عالجــات الواقــع
االفــرايض لتطــول مجــاالت طبيــة عديــدة ،وأخــراً ،تــم
ترخيــص أحــد هــذه العالجــات مــن قبــل إدارة الغــذاء
والــدواء ( )FDAيف الواليــات املتحــدة األمريكيــة لعــاج آالم
أســفل الظهــر املزمنــة.
يســتخدم عــاج الواقــع االفــرايض أجهــزة كمبيوتــر
مربمجــة وأجهــزة برصيّــة وبيئــات مصطنعــة .يتنقــل
املــرىض الذيــن يتلقــون عــاج الواقــع االفــرايض عــر
البيئــات التــي أُنشــئت رقمي ـا ً ويكملــون مهــام مصممــة

ونقــل املوقــع اإللكرتونــي «ميديــكال إكســريس»
املتخصــص يف األبحــاث الطبيــة عــن الباحثــة بــوال لوبيــز
دييــز ،قولهــا ،إن «النتائــج التــي تحققهــا زراعــات
قوقعــة األذن للمــرىض تبحــث عــن التشــجيع الكبــر،
وأصبــح مــن املمكــن اآلن االســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء
الصناعــي يف هــذا املجــال مــن أجــل ترسيــع عمليــة
التشــخيص وبــدء رحلــة العــاج»

خصوصـا ً لعــاج مــرض معــن .تتكــون التكنولوجيــا مــن
جهــاز كومبيوتــر بســيط ولوحــة مفاتيــح إىل ســماعة
واقــع افــرايض حديثــة (جهــاز عــرض يُلبــس عــى
الــرأس أو جــزء مــن خــوذة) وتســتخدم لعــاج األمــراض
املزمنــة ،واالضطرابــات الجســدية واألمــراض النفســية،
كمكمــل للعالجــات املتاحــة

العامل الوراثي يساهم باإلصابة بالصداع النصفي

زيادة عدد النوبات القلبية لدى الشباب

يعانــي أكثــر مــن مليــار شــخص عــى مســتوى العالــم
مــن الصــداع النصفــي .ويُعتقــد أن الصــداع النصفــي
هــو اضطــراب وعائــي عصبــي داخــل الدمــاغ واألوعيــة
الدمويــة يف الــرأس .وأظهرت األبحــاث الســابقة أن العوامل
الوراثيــة تســاهم بشــكل كبــر يف خطــر اإلصابــة بالصداع
النصفــي .وتشــر دراســة حديثــة نــرت يف مجلــة
 Nature Geneticsإىل وجــود  123منطقــة جينيــة مرتبطــة
بخطــر اإلصابــة بالصــداع النصفــي ،ويمكــن اســتهداف
بعضهــا بالعقاقــر .ووجــد الباحثــون اختالفــات وراثيــة
بــن النوعــن الرئيســيني مــن الصــداع النصفــي :الصــداع
النصفــي املصاحــب بهالــة والصــداع النصفــي دون هالــة.
وتوصــف الهالــة بأنهــا فئــة مــن األعــراض التــي تحــدث
أثنــاء الصــداع النصفــي ويمكــن أن تســتمر ملــدة تصــل
إىل ســاعة .وتشــمل األعــراض البرصيــة الشــائعة رؤيــة

تحــدث النوبــة القلبيــة عندمــا يتــم منــع تدفــق الــدم إىل
القلــب ،وهــو مــا يمكــن تعريفــه ببســاطة بأنــه مــوت
عضــات القلــب ،بســبب نقــص إمــداد الــدم الــذي يحــدث
عــادة عندمــا تســد جلطــة دمويــة الرشيــان الــذي يغــذي
عضلــة القلــب.
يتطــور االنســداد نتيجــة لرتاكــم الدهــون والكوليســرول
واملــواد األخــرى ،ممــا يــؤدي إىل تكويــن طبقــة يف الرشايني
وبالتــايل منــع تدفــق الــدم عــن طريــق االنقســام لتشــكيل
جلطــات ،تُعــرف النوبــات القلبيــة أيض ـا ً باســم احتشــاء
عضلــة القلــب ،وهــي حــاالت طبيــة طارئــة خطــرة
تتطلــب عنايــة طبيــة فوريــة.
وتحــدث النوبــة القلبيــة يف معظــم الحــاالت نتيجــة
الشــيخوخة ،لكــن ،يف الســنوات األخــرة ،لوحــظ أن
هنــاك ارتفاعــا ً يف عــدد الشــباب الذيــن يعانــون مــن
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الومضــات أو البقــع الداكنــة أو حتــى العمــى املؤقــت.
ويمكــن أن تشــمل األعــراض األخــرى التنميــل الجســدي أو
صعوبــات يف التحــدث .وأظهــرت نتائــج التحليــل أن هنــاك
عوامــل مشــركة تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بالصــداع
النصفــي بغــض النظــر عــن نوعــه
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النوبــات القلبيــة .ففــي حــن كان املتعــارف عليــه
هــو أن الرجــال ،الذيــن يبلغــون مــن العمــر  45عامً ــا
أو أكثــر ،والنســاء الذيــن تبلــغ أعمارهــم  55عامً ــا أو
أكثــر ،هــم أكثــر عرضــة لإلصابــة بنوبــة قلبيــة مــن
الرجــال والنســاء األصغــر سـنًا ،إال أن األرقــام األخــرة
تشــر إىل خــاف ذلــك
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النجاح واآلخرين

اختارها لكم :الدكتور قيصر كباش

دوحة الشعر
من
ِ
ـظ ُ
ـوب ِمـ َ
ص عــى حِ ْفـ ِ
وَاحْ ـ َر ْ
ـن األَذَى
القلُـ ِ
ُ
القلُـــوبَ إ َذا تَن َ َ
َّ
افـــ َر ود َ
ُّهـــا
إن

يُقال إنّه يف عام  1974كان «مهاتري محمد» ضيف رشف
يف حفل األنشــطة الختامية ملدارس «كوبانج باســو» يف
ماليزيا ،وذلك قبل أن يصبح وزيرا ً للتعليم يف السنة التالية،

نصيحة أبي

ثم رئيسا ً للوزراء عام .1981

قام مهاتري يف ذلــك الحفل بطرح فكرة عمل مســابقة
للمدرسني ،وليست للطالب ،وهي توزيع بالونات عىل كل
مدرس ،ثم طلب أن يأخذ كل مدرس بالونة وينفخها ،ومن
ثم يربطها يف رجله ،فعالً قــام كل مدرس بنفخ البالونة
وربطها يف رجله.
جمــع مهاتري جميع املدرســن يف ســاحة مســتديرة
ومحدودة ،وقال :لدي مجموعة من الجوائز وســأبدأ من
اآلن بحساب دقيقة واحدة فقط ،وبعد دقيقة سيأخذ كل
مدرس ما زال محتفظا ً ببالونته جائزة.
بدأ الوقت وهجم الجميــع بعضهم عىل بعض ،كل منهم
يريد تفجري بالونة اآلخر ،حتى انتهى الوقت!
وقف مهاتري بينهم مســتغرباً ،وقــال :لم أطلب من أحد
تفجري بالونة اآلخر؟

ولو أن كل شــخص وقف من دون اتخاذ قرار سلبي ضد
اآلخر ،لنال الجميع الجوائز ،ولكن التفكري السلبي يطغى
عىل الجميع ،كل منا يفكر يف النجاح عىل حساب اآلخرين.
مع أن النجاح متاح للجميع ،ولكن لألسف البعض يتجه
نحو تدمري اآلخــر وهدمه لكي يحقــق النجاح .هذه -
ولألسف -حقيقة -موجودة يف حياتنا الواقعية.
العربة :إن نجاحك ال يستوجب عليك أن تسعى لفشل غريك..
كلما أحسنت نيتك ،أحســن الله حالك! وكلما أزلت الحسد
من قلبك وتمنيت الخري لغريك يوفقك الله للخري والنجاح

كأس الماء مع القهوة
من عادات العرب القدماء:
كانــوا يقدمون املاء مــع القهوة عند
اســتقبال ضيوفهم ،ففــي حال كان
الضيــف (غــر جائع) يمــد يديه إىل
القهــوة ،أما يف حــال تفضيل الضيف
املاء ،فيفهــم صاحب البيت أنه جائع،
فيشمر عن سواعده إلعداد املائدة ،بهذه
العادة صاحب البيت يطعم ضيفه دون
أي حرج
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َف ُرجُ وعِهَ ـــا بَعْ ـــ َد التَن َ ُ
َصعُ ـــبُ
ـــر ي ْ
اف
ِ
ـــة َ
رْس َ
ِشـــب ُه ال ُّزجَ اجَ ِ
هـــا ال ي ُْشـــعَ بُ
ك ْ ُ

لم أجلس يوما ً عىل مقع ٍد مع أبي ،وكنت قد غادرت البيت
بعد زواجي …
ٍ
سنوات عديدة ،وبعد زواجي ،كنت جالسا ً مع أبي ذات
قبل
حار ،وأنا أرشب عصريا ً مثلجاً.
يو ٍم ٍ
انخرطت يف الحديث عن حياة البالغني والزواج واملسؤوليات
وااللتزامات ،فأخذ والدي يق ّلــب مكعّ بات الثلج يف كوبه
ٍ
واضحة ورصينة.
ونظر ايل بنظر ٍة
ونصحني قائالً:
ً
“ال َ
أهمية لك ك ّلما
تنىَس أصدقاءك أبداً ،ســيكونون أكثر
تقدّم بك العمر”.
وتابع حديثه“ :بــرف النظر عن مــدى حبك لعائلتك
وأبناءك الذين ُرزقت بهم ،فال ب ّد أن تحتاج األصدقاء عىل
الدوام .تذ ّكر أن تخرج معهــم وتقابلهم وتتواصل معهم
حني وآخر”.
بني ٍ
ٍ
نصيحة غريبة” ،كنت قد دخلت
قلت يف نفيس“ :يا لها من
ً
ُ
رصت راشدا وبالتأكيد سوف تكون
لتوي عالم املتزوجني،
زوجتي واألرسة التي ســنبنيها كل ما أحتاجه ملنح معنى
لحياتي.
غري أننــي أطعته ،وبقيــت عىل تواصل مــع أصدقائي
وحرصــت عىل أن يــزداد عددهم كل ســنة .وعىل مدى

حكمة اليوم
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حديقة آفاق

حديقة آفاق

السنوات ،أصبحت أدرك ّ
أن والدي كان يعرف ما يقوله.
بعد حيا ٍة امتدت خمسني عاماً ،إليكم ما تعلمته:
الزمن يميض.
الحياة تسري.
املسافات تزداد.
األطفال يكربون ويستقلون بحياتهم وكثريا ً ما ينفصلون
عن أهلهم ،عىل الرغم من ّ
أن هــذا االنفصال يكرس قلب
األهل.
الوظائف تأتي وتذهب.
األوهام والرغبات وعوامل الجذب. .الخ كلها تضعف.
الناس يفعلون ما يجب ّأاّل يفعلوه.
األبوان يموتان.
الزمالء ينسون ما قد َ
ّمت إليهم.
السباقات انتهت.
ً
ّ
لكن األصدقــاء الحقيقيني موجودون عىل الدوام ،أيّا كان
الزمن أو املسافة بينكم.
أحبوا أهلكم واعتنوا بأبنائكم ،لكن ليكن لديكم أصدقاء.

بعد تقدمي يف العمر اكتشفت أنني ال أرغب يف الخالفات أو املشاحنات ..أو
الخيبات أو الضغوط من أي نوع!!
اكتشفت أني ال أبحث إال عن صحة جيدة وراحة بال.
أحب أي مجلس راقي أستقي منه فائدة ومتعة.
أحب أن أكون بصحبة ناس قلوبهم بيضاء صافية!!!
يعرفون معنى الحب يف الله...
أريد أن أكون مع من يرون أن الحياة جميلة وبصحبتي هي أجمل وأصفى!!
أكتوبر  - 2022العدد 50
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اخترنا لكم
بقلم :د .م .عصام أمان الله

وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة

صحيفة الرياض
 16سبتمرب 2022م العدد 19807

التحرش باستخدام قوة المنصب
يستدعي املدير املوظف يف تلك القاعة الكبرية حيث تصطف املكاتب الكثرية وحيث ال حاجز زجاجيا ً

أكتوبر  - 2022العدد 50

عال ونربة قاســية يبدأ يف شن هجوم
وال من أي نوع بني مكتب املدير وبقية املوظفني ،وبصوت ٍ
ال ينقطع من التوبيخ واللوم بســبب فشــل يف تنفيذ مهمة أو تسليم تقرير فيه أخطاء أو بسبب
إفساد عالقة مع أحد العمالء املهمني .ويظل املوظف يستمع يف صمت وهو ينظر إىل األرض ولسان
حاله يقول”:ليت األرض تنشــق وتبلعني!” .ويعود بعدها إىل مكتبه والهم والغم يجتاحان مالمح
وجهه والضغوط النفســية تطبق بثقلها الشديد عىل صدره .هذا املنظر ليس بغريب يف الرشكات
اليابانية وال عىل ثقافة العمل هناك .ويف أسوأ األحوال قد يقود ذلك املوظف إىل االنتحار أو اإلصابة
بأمراض نفسية.
بالنســبة لرشيحة من املديرين اليابانيني فاألمر عندهم أقرب إىل املعلــم أو املربي الذي يحرص
عىل تربية طالبه وتقويم مشــكالتهم ليكونوا أفضل وأكثر قــدرة وكفاءة وإنتاجية ،خاصة مع
ثقافــة العمل التقليدية يف اليابان والتي كانت الرشكات الكبرية معها ال تفصل املوظفني وتبقيهم
من التعيــن إىل التقاعد .ولكن النظرة تغريت مؤخرا ً لدى عدد من الرشكات واملؤسســات والتي
راحت تنظر إىل هذه السـ�لوكيات كنوع من التحرش باسـ�تخدم قوة املنصب أو السلطة( (�Pow
 ،)er Harassmentويف دراســة حكومية أجريت عام 2016م يف اليابان ،أظهرت النتائج أن % 30
من العينة واجهت مشــكلة التحرش باستخدام قوة السلطة خالل آخر ثالث سنوات عمل .ورغم
إصدار قوانني رسمية للتعامل مع هذه املشكلة بشكل رسمي فما زالت التحديات قائمة يف املجتمع
األعمــال الياباني .ويف الواقع نفس األمر ينطبق يف الرشكات الكورية التي تســمي هذه الظاهرة
باســم جابجيل ( )Gapjilوبدأت تســن القوانني ملكافحتها وخصصت إحدى املنظمات الكورية
مركز مكاملات الستقبال الشكاوى عىل مدار  24ساعة حول التحرش باستخدام قوة املنصب.
يف الواقع لم أســتطع العثور عىل دراســات تتناول مشكلة التحرش باســتخدام قوة السلطة أو
املنصب يف العالم العربي ،ولكن ما أســتطيع قوله هــو أن هذه الظاهرة قد تحصل يف أي مجتمع
وظيفي وليســت حرصا ً عىل اليابان وكوريا الجنوبية .وتزداد هذه املشــكلة مع انعدام اآلليات
الخاصة بمعاقبة املديرين املتســلطني واإلبالغ عن تجاوزاتهم بحق مرؤوســيهم .وما يزيد األمر
تعقيدا ً عندما يغيب التأهيل النفيس وتطوير املهارات القيادية والسلوكية لدى من يتولون املناصب
اإلدارية .وكما أن لدينا قوانني تحارب التنمــر يف املدراس وخطابات الكراهية يف مواقع التواصل،
فهنالك حاجة لدراسة مشكلة التحرش باستخدام قوة املنصب أو السلطة وسن القوانني الالزمة
ملكافحتها وتجريمها.
وباختصار ،التحرش باستخدام قوة السلطة جريمة وتتضمن الرصاخ وتوجيه اإلهانات اللفظية
والتعدي الجســدي والتقييم الظالم والتهديدات التي تخرج عن نطاق العمل املهني وغريها .ولكن
هذا ال يجب أن يعني بأي حال أال يمارس املدير أو املســؤول دوره يف التوجيه واإلرشاد املحاسبة
والنقد يف إطار من االحرتام واملوضوعية واملهنية.
وأختم بكلمات فرانسيس بيكون“ :تجنب الحديث أثناء الغضب ،فقد يكون كالمك صحيحاً ،ولكن
حتما ً أسلوبك خاطئ”

العاصمة المقدسة

محافظة جدة

منطقة المدينة المنورة

د /محمد بن حسن الحارثي د /سميرة بنت مصطفى عسيالن د /ياسر عبدالعزيز الصحفي
samiraosailan1412@gmail.com m_alharithy@hotmail.com

ysahafi@taibahu.edu.sa

جوال0555516637 :

جوال0555027107 :

جوال0535377888 :

محافظة الطائف

منطقة نجران

منطقة عسير

د /علي عبدالله القرني

د /محمد بن زايد القحطاني

د /سعيد عبدالله عارم

aqarni@tu.edu.sa

mzalqhtani@gmail.com

Dr.saeedarem@gmail.com

جوال0505532299:

جوال0504756160 :

جوال0555574120:

منطقة حائل

منطقة القصيم

حفر الباطن

د /محمد عيسى الحميد

د /عبدالعزيز إبراهيم الربدي

د /سعدون محمد ذياب العقيل

dr.abdulaziz.alrebdi@qudent.org m.alhumaid4039@gmail.com
جوال0509944039:

جوال0555145536:
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تواصل

dr.sadun@hotmail.com
جوال0506940972:

محافظة الخبر

أ /سامي بن محمد الفزع
samialfazae@yahoo.com
جوال0505931791 :

أكتوبر  - 2022العدد 50

59

www.sds.org.sa

مسك الختام

أ.د .خليل بن إبراهيم العيسى
رئيس التحرير

يتزامــن ظهــور العــدد الجديــد مــن مجلــة «آفــاق طــب األســنان» مــع إطــاق
املركــز الســعودي العتمــاد املنشــآت الصحيــة (ســباهي) املعايري الوطنيــة ملراكز
طــب األســنان ،والــذي يعتــر حدثــا ً هامــا ً لــه الكثــر مــن األثــار اإليجابيــة
الهادفــة ملســتقبل مــرق ملهنــة طــب األســنان يف أرجــاء وطننــا الحبيــب..
حيــث يعتــر املركــز الســعودي العتمــاد املنشــآت الصحيــة هــو الجهــة
العاملــة يف القطاعــن العــام والخــاص داخــل اململكــة العربيــة الســعودية ،وقــد
انبثــق هــذا املركــز مــن املجلــس الصحــي الســعودي كمنظمــة غــر هادفــة
للربــح ،وتكمــن مهــام املركــز الرئيســية يف وضــع معايــر جــودة الرعايــة
الصحيــة وســامة املــرىض والتــي يتــم بموجبهــا تقييــم جميــع منشــآت
الرعايــة الصحيــة إلقامــة الدليــل عــى التقيــد بتلــك املعايــر.
ويف أواخــر العــام 2013م صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الســعودي بتكليــف
املركــز باالعتمــاد الوطنــي لجميــع منشــآت الرعايــة الصحيــة ،إضافــة إىل
تعميــم وزارة الصحــة باعتبــار االعتمــاد الصــادر مــن املركــز الســعودي
العتمــاد املنشــآت الصحيــة رشطـا ً مســبقا ً لتجديــد رخصــة التشــغيل ،كخطوة
تشــجيعية للمشــاركة يف هــذه املبــادرة الوطنيــة الجديــدة.
واليــوم ومــع رؤيــة اململكــة ( )2030الطموحــة وإطــاق املركــز الســعودي
العتمــاد املنشــآت الصحيــة املعايــر الوطنيــة ملراكــز طــب األســنان والتــي
تضمنــت  78معيــارا ً رئيســياً ،تســتهدف رفــع جــودة الرعايــة الصحيــة وتعزيز
ســامة املــرىض والحــد مــن املخاطــر داخــل عيــادات طــب األســنان وتتمحــور
تلــك املعايــر حــول:
 قيــادة وإدارة املنشــأة ،الرعايــة الطبيــة ،معامــل األســنان ،إدارة املعلومــات،مكافحــة العــدوى والوقايــة منهــا ،أمــن وســامة املنشــأة.
ويف الخطــة املســتقبلية يســتهدف املركــز الســعودي العتمــاد املنشــآت الصحيــة
(ســباهي) وخــال الربــع األول مــن عــام 2023م التقييــم امليدانــي لحــوايل ألــف
مركــز طــب أســنان داخــل اململكــة.
ومــع هــذه املعايــر الجديــدة فإننــا نســتبرش الخــر كل الخــر ملهنتنــا الغاليــة،
متمنــن التوفيــق والســداد للمركــز الســعودي العتمــاد املنشــآت الصحيــة يف
خطواتــه املســتقبلية القادمــة نحــو مســتقبل صحــي مــرق تتحقــق فيــه
كافــة املعايــر العامليــة داخــل مؤسســاتنا ومراكزنــا الصحيــة العامــة والخاصة
يف ســبيل الرقــي بمهنــة طــب األســنان وتقدمهــا.

والله من وراء القصد
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الرســمية املخولــة منــح شــهادات االعتمــاد لجميــع منشــآت الرعايــة الصحيــة

