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�أ/عبد املاجد حممد �أحمد �صديق
م�سجل كلية طب الفم والأ�سنان
من خالل م�سرية اجلامعة وتطورها من املركز الإ�سالمي الإفريقي الكائن جنوب مدينة اخلرطوم �إىل
ترفيعها لت�صبح جامعة �إفريقيا العاملية التي بد�أت عمالقة ،هذه امل�سرية قد تكللت ب�إن�شاء كليات �أدبية
وعلمية وتطبيقية خالل تعاقب مدراء اجلامعة الذين كانت لهم �إ�سهامات وا�ضحة يف تطور وتو�سع اجلامعة
 .وكان لزام ًا �أن يواكب النمو �إن�شاء كليات طبية تخدم املجتمعات الإفريقية .
و�أ�صدقكم القول �أن فكرتي عن طب الأ�سنان قبل حتويلي للعمل بها م�سج ًال كانت ب�سيطة وي�صاحبها عدم
�إملام بطبيعة هذا التخ�ص�ص من الطب� ،إال �أنني وجدته علم ًا وتخ�ص�ص ًا له فروعه و�أق�سامه املختلفة و�أهميته
ال�صحية بالن�سبة للإن�سان وعرفت جمتمعه من �أ�ساتذة وتقنيو الأ�سنان وفنيو �أجهزة طبية وطالب ،و�أمتنى
لطالبنا بكلية طب الفم والأ�سنان التقدم واالزدهار يف هذا التخ�ص�ص احليوي و�أ�شيد مبجهودات الطالب
الذين لهم �إ�سهامات وا�ضحة يف الن�شاط امل�صاحب للعملية التعليمية ،ومنه هذه الإ�صدارة التي جتيء
مبنا�سبة احتفاالت اجلامعة بيوبيلها الذهبي.
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د.عبد الوهاب دفع اهلل علي اليا�س
مدير املركز الإ�سالمي الإفريقي

جمعية طالب طب الفم الأ�سنان بجامعة افريقيا العاملية تقوم ب�أعمال ومنا�شط
طيبة ،وقد �سررت جدا �أن براجمها تنقلت خارج اجلامعة م�ستهدفة املجتمع يف �شرائح
�شتى� ،أيام عالجية و�صحية ،زيارات لدور امل�سنني والأطفال ،ويزيد منا�شطها اقتدارا
وهي ت�صدر ا�صدارتها الأوىل جملة حافلة باملوا�ضيع ،والن�شر يدل على القدرة على
االهتمام بالنمو باجلمعية وتطويرها وتنوع براجمها وات�ساع دائرة ا�ستهدافها ،ونحن
اذا نبارك هذا اجلهد الكبري ،ن�س�أل اهلل لهم التوفيق وال�سداد و�صالح الأعمال وقبولها،
وكما نتمنى لهم كذلك الريادة وهم �شباب يتطلعون مل�ستقبل زاهر نفع اهلل بهم البالد
والعباد.
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�إح�صائـــية خــريـــجي الكــــلــــيـة

�إعداد� :أ .ال�سيد يون�س ب�شري

خريجي الكلية

الدفعة
األوىل 2011م
الثانية 2012م
الثالثة 2013م
الرابعة 2014م
اخلامسة 2015م
اجملموع

سودانيني

طالب

6
6
8
2
10
32

وافدين
2
1
9
11
23

طالبات
وافدات
سودانيات
37
47
38
30
31
183

3
1
3
5
11
23

العدد الكلي
46
56
50
46
63

261

اخلريجون ح�سب الدول
الدولة
الرقم
السودان
1
الصومال
2
نيجرييا
3
كينيا
4
أرتريا
5
يوغندا
6
مالوي
7
فلسطني
8
األردن
9
موريتانيا
10
سوريا
11
غانا
12
جزر القمر
13
تشاد
14
رواندا
15
أثيوبيا
16
اجملـــــــــــــــــــــــــموع

امل�سرية الأكادميية لطالب ال ُكلية بعد التخرج

طالب
32
5
8
2
1
2
1
2
1
1
55

طالبات
183
3
1
5
4
3
1
1
2
1
1
1
206

العدد الكلي
215
8
9
7
4
4
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
261

ماج�ستري الإ�ستعا�ضة ال�صناعية ( الرتكيبات املتحركة ) – جامعة
اخلرطوم .

لل ُكلية عدد ًا من الطالب الذين يوا�صلون م�سريتهم العلمية
والدرا�سات فوق اجلامعية ( ماج�ستري – دكتوراة �سريرية (
الإكلينيكية ) ومنهم -:

د /منال جنم الدين النور – الدفعة الأوىل ( تاريخ التخرج 2011
م)

�أ /طالل حممد �أحمد الطيب – الدفعة الأوىل ( تاريخ التخرج
 2011م )

�إجتيازها لإمتحان الإختيار لدرا�سة املاج�ستري والت�سجيل يف ماج�ستري
الإ�ستعا�ضة ال�صناعية (الرتكيبات املتحركة) – جامعة اخلرطوم .

�إجتيازه لإمتحان الإختيار لدرا�سة املاج�ستري والت�سجيل يف
ماج�ستري جراحة الفم والوجه والفكني – جامعة اخلرطوم .

د /هدى حممد الهادي ال�شيخ – الدفعة الثانية ( تاريخ التخرج 2012
م)

د /عكا�شة �إبراهيم عكا�شة – الدفعة الثانية ( تاريخ التخرج
 2012م )

�إجتيازها لإمتحان اجلزء الأول والت�سجيل للدكتوراة ال�سريرية (
الإكلينيكية ) – مبجل�س تخ�ص�ص �أمرا�ض اللثة ( الأن�سجة الداعمة
للأ�سنان )-باملجل�س ال�سوداين للتخ�ص�صات الطبية.

�إجتيازه لإمتحان الإختيار لدرا�سة املاج�ستري والت�سجيل يف

املجلة العلمية  -كلية طب الفم والأ�سنان  -العدد الأول 1437 -هــ 2016 -م

5

طــــب الأ�ســنان فـي الرتاث العــربـــي
�أ.د /عبد العال حممد �سعيد

نبذة خمت�صرة جد ًا عن الأطباء العرب حتى نهاية القرن
الرابع وم�ؤلفاتهم التي تطرقوا فيها لطب الأ�سنان.
مقدمة :
تعترب الأ�سنان ع�ضو ًا يف اجل�سم فهى ذات �أثر على ال�شكل اجلمايل
للوجه وعلى الإبت�سامة ومظهرها املتميز  ،كما ت�شكل العن�صر الأول
من العنا�صر امل�شاركة يف اله�ضم فهى ع�ضو ذات بعدين .
جتميلي وي�ؤثر على الناحية النف�سية والإجتماعية للمرء.
وظيفي يتعلق بدوره يف امل�ضغ والكالم  ،وعالقتها بال�صحة العامة
للج�سم.
وقد تطرقت الكتابات الطبية منذ �أقدم الع�صور �إىل طب الأ�سنان
من حيث الوقاية والعالج وحتى التعوي�ض بالبدائل الإ�صطناعية
عند فقدان الأ�سنان.
وتثبت الأ�سنان الإ�صطناعية التي �أكت�شفت يف مدافن ( اجليزة )
�أن امل�صريني كانوا �أول �أمة عنيت بطب الأ�سنان و�أنهم هم الذين
علموها للرومان واليونان كما ت�ضمنت الربديات الطبية امل�صرية
ف�صو ًال عن طب الأ�سنان ومعاجلتها وعرث يف �أفواه املومياء امل�صرية
على �أ�سنان و�أ�ضرا�س م�صلحة بالذهب .
ويف ( �صيد ) بلبنان ك�شفت احلفريات عن �أ�سنان �إ�صطناعية من
القرن الرابع قبل امليالد ت�ؤكد بو�ضوح معرفة الفينقيني لهذا الفن
الطبي.

6

وقد قام العرب بعد الإ�سالم بدرا�سة الرتاث العلمي للح�ضارات
ال�سابقة و�أ�ضافوا �إليه معارفهم اجلديدة التي تو�صلوا �إليها بالبحث

والتجربة حيث طوروا هذه العلوم و و�صلت على يدهم �إىل م�ستوى
مل تبلغه من قبل وال تزال الأبحاث يف الرتاث الطبي العربي
تك�شف ب�إ�ستمرار عن اجلديد حول دور العرب يف تطوير العلوم
وم�سرية احل�ضارة.
�إن البحث يف طب الأ�سنان عند العرب وما و�صلوا �إليه يف هذا
الفن ي�شكل حلقة يف �إطار البحوث العلمية الهامة التي تبني لنا ما
الذي �أ�ضافه العرب �إىل احل�ضارة ودورهم يف هذا املجال حيث
يركز البع�ض على �أن طب الأ�سنان علم حديث العهد بينما تظهر
لنا الف�صول املطولة التي تركها العرب يف هذا املجال �إهتمامهم
الوا�ضح بطب الأ�سنان كما تثبت �إ�ضافتهم اخلا�صة �إىل هذا العلم
ممار�ستهم له ب�شكل علمي يهدف ب�إ�ستمرار �إىل تطوير املعرفة
من خالل اخلربة وتطوير الو�سائل والأدوات امل�ستخدمة يف هذا
املجال لتجنب املحاذير وتقدمي الأف�ضل يف �إطار ما كان متوافر
لهم يف ذلك الع�صر .
ويعترب القرن الرابع الهجري ع�صر الن�ضوج والإذدهار يف الفكر
الطبي وت�أليف الكتب فيه و�سيتم هنا �إلقاء نظرة خاطفة حول
�أ�شهر �أعالم الطب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري مع
الرتكيز على القرن الرابع وما دون فيه من الكتب الطبية لأنها
متثل لنا الطب العربي يف حالة الن�ضوج والعطاء.
�أ�شهر �أعالم الطب العربي وم�ؤلفاتهم:
عي�سى بن حكم الدم�شقي :
كان حي ًا يف عام (  225هـ ) ويعرف يف امل�صادر العربية ب�إ�سم
( م�سيح ) ،وله كتاب الكنا�ش الكبري يف الطب الذي يعرف به
وين�سب �إليه وقد نقل عنه الرزاي وعزا �إىل كنا�شه يف كثري من
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ق�سطا بن لوقا البعلبكي :
مار�س الطب يف بغداد وعمل يف بيت احلكمة وقد ترجم الكثري
من الكتب اليونانية  ،كما �ألف عدد كبري ًا من الر�سائل ال�صغرية
وكتبه الطبية حم�صورة يف الإخت�صا�صات الطبية الدقيقة  ،وقد
كتب ر�سالة خا�صة يف ال�ضر�س وكانت وفاته عام (  300هـ ).
يعقوب الك�شكري :

املوا�ضع  ،وله �أي�ض ًا الر�سالة الكافية الهارونية يف الطب .
�إبن ربن الطربي :
وقد توفى فيما بعد عام (  236هـ ) وله كتاب( فردو�س احلكمة
) وهو �أول كتاب م�ؤلف ال مرتجم و�ضع بالعربية يف الطب فلم
تكن �صدرت �إىل ذلك اليوم ب�إ�ستثناء الر�سالة مل�سيح الدم�شقي
�إال ر�سائل تخت�ص مبو�ضوع طبي واحد �أما الكتب النموزجية �أو
التقليدية التي تلتزم ببحث كل فروع الطب فقد كانت حتى ذلك
التاريخ مرتجمة من اللغات الأخرى.
ويت�ألف الكتاب من �سبع مباحث رئي�سية ي�سمى ك ًال منها نوع ًا من
العلم  ،وينق�سم كل منها �إىل �أبواب وكل باب �إىل مقاالت  ،وقد
حتدث عن وظيفة و�شكل الأ�سنان يف الباب الثاين ع�شر من املقالة
الأوىل من املبحث الثاين من كتابه وهو املبحث املخ�ص�ص للأجنة
 ،كما خ�ص�ص الباب الثاين ع�شر من املقالة الثالثة من املبحث
الرابع لطب الفم والأ�سنان والبخر .
يوحنا بن ما�سوية :
املتويف يف �سنة (  243هـ) وقد كتب كتاب ًا خا�ص ًا يف ( ال�سواك
وال�سنونات ) ،وكان طبيب ًا ذكي ًا خبري ًا بالطب ومبج ًال عند
اخللفاء وقد خدم امل�أمون واملعت�صم والواثق واملتوكل  ،وله ( كتاب
احلميات وكتاب يف الأغذية وكتاب يف الأ�شربة وكتاب يف ال�سموم
وعالجها وكتاب يف حمنة الطبيب ) وغريها.
حنني بن �إ�سحــاق :
حنني بن �إ�سحاق العبادي املتويف (  260هـ  873-م ) من كبار
من نقل الطب من الل�سان اليوناين �إىل العربية  ،كان عامل ًا باللغات
الأربع ( العربية وال�سريانية واليونانية والفار�سية ) ونقله يف غاية
اجلودة وتتلمذ على اخلليل بن �أحمد  ،من م�ؤلفاته ( امل�سائل يف
الطب للمتعلمني وهى مرتبة على طريقة �س�ؤال وجواب  ،كتاب
امل�سائل،كتاب الع�شر مقاالت يف العني  ،كتاب الأغذية  ،مقالة
حفظ الأ�سنان واللثة و�إ�ست�صالحها ).

وقد عا�ش يف �أوائل القرن الرابع الهجري وله كتاب ( كنا�ش يف
الطب )،وترد مو�ضوعات طب الفم والأ�سنان فيه يف ثالثة �أبواب
الأول لأمرا�ض الفم  ،والثاين لأمرا�ض الأ�سنان واحللق ،والثالث
لأمرا�ض اللثة وهي تزيد يف جمموعها عن � 25صفحة .
الرازي �أبو حممد بن زكريا(  313 – 251هـ – 816 /
 925م ) :
لعل �أبرز العبقريات الطبية يف هذا الع�صر هـ ـ ـ ــو الرازي
(  313هـ ) حيث ميثل لنا القمة التي و�صل �إليها الطب يف مطلع
القرن وقد �شغل معظم �سنني عمره الأخرية يف التدوين وترك لنا
مو�سوعة احلاوي الطبية ال�ضخمة.
ولد ون�ش�أ بالري وقد �سافر �إىل بغداد و�أقام بها مدة وقد قر
القدماء بتفوقه فقالوا عنه �أنه طبيب امل�سلمني غري مدافع و�سموه
( جالينو�س العرب ) ،بينما �أعرتف امل�ست�شرقون ب�أنه �أعظم
�أطباء القرون الو�سطى و�أحد �أعظم الأطباء يف تاريخ الب�شــرية
وقد خلف وراءه عدد ًا �ضخم ًا من كتب الفل�سـفة والطب والكــيمياء
 ،و�سنذكـر هنا فقط الكتب الطبية التي تت�ضمن علوم طب الأ�سنان
عند الرازي حيث تت�ضــمن هذه الكتب املادة العلم�أية التي يدور
حولها البحث.
( كتاب احلاوي ) :يعترب ( احلاوي ) �أهم كتب الرازي و�أ�شهرها
على الإطالق  ،وهو ي�شكل مو�سوعة طبية �شاملة للمعارف الطبية
ويقع يف ثالثني جزء ًا �ضخم ًا �أراده الرازي �شام ًال لكل ما يتعلق
باملعارف الطبية يف ع�صره والع�صـور ال�سابقة عليه  ،وخربته
اخلا�صــة و�آرائه وجتاربه،حيث جمعـ ــه الرازي و�أعد مادته
و�أعتمد عليها يف ممار�سته ومطالعاته ومن املعروف �أن املادة
العلمية لكثري من كتبه كاجلدري واحل�صبة والقولنج والأدوية
املفردة واملن�صوري مت�ضمنة يف كتاب احلاوي.
ونظر ًا لوف�أة الرازي قبل �أن يرتب كتابه بنف�سه فقد خلفه وراءه
على �شكل ق�صا�صات وم�سودات جمموعة يف �صندوق �ضخم ،
حيث قام �إبن العميد وزير ركن الدولة بطلب هذا الكتاب من �أخت
الرازي بعد وفاته وبذل لها دنانري كثرية حتى �أظهرت له م�سودات
الكتاب  ،ولأن الرازي مل يرتب كتابه بنف�سه فقد و�صلنا الكتاب
ب�شكل م�ضطرب وغري مرتب و�أن كان قد ظل بالرغم من ذلك من
�أهم املراجع الطبية املدونة يف ذلك الع�صر على الإطالق.
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و�إن املادة العلمية املتعلقة بطب الأ�سنان يف كتاب احلاوي ترد يف �سياق
اجلزء الثالث من الكتاب حيث يخ�ص�ص لذلك ف�ص ًال ي�ستغرق �أكرث
من �ستني �صفحة  ،ويو�ضح لن عنوان الف�صل مدى �إهتمام الرازي
بهذا اجلانب من الطب حيث يعنون لهذا الف�صل ( يف الأ�سنان واللثة
والتحليل وقلع الأ�سنان وكيها و�شدها بال�سال�سل والت�آكل والتفتت
والدود فيها وفيما ينبت حلم اللثة ويف الآكلة ويف حفظ �صحة الأ�سنان
واللثة ويف �أ�سنان الأطفال وت�سهيل نباتها ويف جالء الأ�سنان بال�سنونات
وما يجفف اللعاب ال�سائل من �أفواه ال�صبيان والرجال ).
كما يذكر الرازي بع�ض املعلومات املتعلقة مبو�ضوع البحث يف �سياق
الف�صول اخلم�سة التالية لهذا الف�صل  ،وذلك يف موا�ضع متفرقة من
هذه الف�صول التي يتحث فيها عن ال�صوت وما يعرتيه وعن الق�صبات
 ،ثم عن �أمرا�ض الفم حيث ي�شري بالعودة فيما يتعلق باللثة والأ�سنان
�إىل الف�صل املخ�ص�ص لذلك ثم عن �أمرا�ض احللق ثم عن ح�س
الذوق ثم عن احللق وال�سن واللهاة والبلعوم.

( كتاب التق�سيم والت�شجري ) :وهو كتاب خمت�صر يلخ�ص �أعرا�ض
الأمرا�ض ويذكر معاجلاتها ويت�ألف الكتاب من مائة وخم�سني
باب ًا،حيث يخ�ص�ص الباب اخلام�س والأربعني وحتى ال�سابع
والأربعني للأ�سنان والبخر والقالع يف الفم  ،كما يخ�ص�ص الباب
التا�سع والأربعني لعلل الل�سان ويورد معلومات �أخرى تتعلق ببع�ض
�أمرا�ض الفم يف موا�ضع متفرقة من الكتاب كما يف الباب املخ�ص�ص
لنفث الدم وقيئه وتنخعه حيث يتحدث فيه عن القرحات يف الفم

�إن �إلقاء نظرة على �أ�سماء العلماء الذين ينقل عنهم الرازي يف
ف�صله املخ�ص�ص لطب الأ�سنان يو�ضح لنا �أهمية هذا الكتاب الذي
ير�سم لنا �صورة وا�ضحة عن طب الأ�سنان يف ذلك الع�صر،حيث
ينقل لنا عن حوايل ثالثني عامل ًا من ال�سابقني له �أو الذين عا�شو يف
ع�صره �إ�ضافة �إىل مايذكر �أنه من عنده هو نتيجة خلربته اخلا�صة
وممار�سته ال�شخ�صية يف هذا املجال.

�إ�سحاق بن �سليمان :

( كتاب املن�صوري ) :يعترب كتاب ( املن�صوري ) يف الدرجة الثانية من
حيث ال�شهرة والأهمية بعد احلاوي ويقع يف ع�شر مقاالت  ،وميكننا
�أن نقول ب�شكل عام �أن املقاالت ال�ست الأوىل �إهتمت بالطب النظري
ومن �ضمنه الت�شريح و�أن املقاالت الأربعة الأخرية خ�ص�صت للطب
العملي  ،ولعل �أهم هذه املقاالت هي املقالة التا�سعة التي ت�ستعر�ض
الأمرا�ض من الر�أ�س �إىل القدم على �أ�سلوب ذلك الع�صر.

�أبو يعقوب �إ�سحاق بن �سليمان الإ�سرائيلي املتويف �سنة (  320هـ )
طبيب عامل م�شهور جيد الت�صنيف كان يكحل يف �أوليته ثم �سكن
القريوان والزم �إ�سحاق بن عمران وتتلمذ له  ،وخدم �أبا حممد
عبيد اهلل املهدي �صاحب �أفريقية  ،وع ّمر نيفا على املائة �سنة ومل
يتخذ �أمر�أة وال ولد له  ،له ( كتاب احلميات ) يف خم�س مقاالت
وكتاب الأدوية املفردة والأغذية وكتاب املدخل �إيل �صناعة الطب.

وقد حتدث الرازي يف �سياق املقالة الأوىل عن هيئة الفم والل�سان
والأ�سنان ب�شكل خمت�صر كما يورد لنا معلومات تتعلق ب�سبل الوقاية من
�أمرا�ض الفم والأ�سنان يف �سياق املقالتني الثانية والثالثة من الكتاب
� ،أما الأمرا�ض املتعلقة بالأ�سنان فهو يذكرها يف املقالة التا�سعة التي
خ�ص�صها لإ�ستعرا�ض الأمرا�ض من الر�أ�س �إىل القدم .

�إ�سحاق بن عمران :
�إ�سحاق بن عمران يعرف ( ب�سم �ساعة ) كان حي ًا قبل (  320هـ)
كان بغدادي الأ�صل ودخل �إفريقية يف دولة زيادة اهلل بن الأغلب
التميمي كان طبيب ًا حاذق ًا �إ�ستوطن القريوان حين ًا  ،وله ( كتاب
نزهة النف�س وكتاب يف داء املانخوليا وكتاب الف�صد وكتاب النب�ض
وكتاب يف الأدوية املفردة ) .
�أبو احل�سن الطربي :
عا�ش يف القرن الرابع الهجري وترك لنا ( كتاب املعاجلات
البقراطية ) ،وهو يعترب من الكتب املهمة جد ًا يف تاريخ الطب
العربي ومل يدر�س ب�شكل ج ّيد حتى الآن  ،وقد خ�ص�ص املقالة
ال�ساد�سة من الكتاب لإعالل الفم وال�سن واللهاة والعمور واحللق
والرقبة ،وتت�ألف هذه املقالة من (  ) 58باب ًا حتدث فيها عن
ت�شريح الأ�سنان واحلكمة يف �شكل كل منها وعن �أمرا�ض الأ�سنان
ثم الفم ثم الل�سان .
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يوحنا بن �سرابيون :
�ســرياين من �أطباء الدولة العبا�سية و�أبوه طبيب فا�ضل من �أهل
باجرمي وقد توفى بحدود �سنة(  380هـ) وله ( الكنا�ش الكبري )
ب�أثن ـ ــتي ع�شرة مقالة وقد �أخـذ عنه بن �س ـ ــينا يف املكـ ــاييل والأوزان
 ،وله �أي�ض ـ ـ ًا ( كتاب الكنا�ش ال�صغري ) وهو خمت�صر للكتاب ال�سابق
يف �سبع مقاالت.
وقد عرف عدد جذور الأ�سنان وبني ملاذا حتتاج الأ�سنان العلوية �إىل
ثالثة جذور بينما ال يوجد يف كل �ضر�س من الأ�سنان ال�سفلية �إال
جذرين فقط  ،وكان يثبت الأ�سنان املتحركة بربط ال�سنان ببع�ضها .
علي بن العبا�س :
ومن �أعالم هذا القرن علي بن العبا�س املجو�سي م�ؤلف ( كتاب امللكي
يف الطب ) ( ت  384هـ) وهو من �أهل الأهواز وكان طبيب ًا جميد ًا ،
من ت�صانيفه ( الكامل يف ال�صناعة الطبية ) امل�شهور بامللكي �صنفه
للملك ع�ضد الدولة فناخ�سرو بن ركن الدولة ح�سن بن بويه الديلمي
 ،وهو كتاب جليل م�شتمل على ع�شرين مقالة ذكر فيها حفظ ال�صحة
والتدبري واملعاجلة يف املر�ض .
عي�سى بن يحى امل�سيحي:

وال�سبعني يف �أمرا�ض الأ�سنان والثاين وال�سبعني يف �أمرا�ض احللق
.
الزهـراوي :
عا�ش يف الأندل�س وقد توفى عام (  404هـ) وكتابه ( الت�صريف
ملن عجز عن الت�أليف ) من �أ�شهر الكتب يف تاريخ الطب العربي ،
وهو من ثالثني مقالة �أو جزء ًا خ�ص�ص الثانية والثالثة للأمرا�ض

عي�سى بن يحى امل�سيحي اجلرجاين �أبو �سهل حكم توفى عام )401
هـ)،غلب عليه الطب علم ًا وعم ًال ف�صيح العبارة جيد الت�صنيف ح�سن
اخلط متقن للعربية  ،ولد يف جرجان ون�ش�أ وتعلم ببغداد � ،سكن
خرا�سان فتقدم عند �سلطانها ومات عن �أربعني عام ًا  ،وعنه �أخذ �إبن
�سينا يف �صناعة الطب وتفوق بن �سينا بعد ذلك ف�صنف له كتب ًا وجعلها
ب�إ�سمه�،أطلع �إبن �أبي �أ�صيبعة على ن�سخة من كتاب للم�سيحي بخطة يف
( �إظهار حكمة اهلل تعاىل يف خلق الإن�سان ) ومن كتبه ( الطب الكلي
 ،كتاب املائة يف ال�صناعة الطبية ) وهو �أجود كتبه و�أ�شهرها وقد رتبه
يف مائة باب يهمنا منها الباب ال�سبعني وهو يف �أمرا�ض الفم واحلادي
و�أ�سبابها وعالجها من الر�أ�س �إىل القدم  ،حيث جند يف املقالة
الثانية من الكتاب �أمرا�ض الفم والأ�سنان يف مو�ضعها من
�أمرا�ض الر�أ�س برتتيبها املعروف يف الكتب الطبية العربية .
�أما املقاالت من الرابعة �إىل ال�سابعة والع�شرين فهى يف الأدوية
املركبة وقد خ�ص�ص املقالة احلادية ع�شرة منه لل�سنونات و�أدوية
الفم واحللق والغراغر .
�أما املقالة الثالثني من الكتاب فهي يف اجلراحة والعالج باليد
وقد خ�ص�ص ف�صو ًال منها للأ�سنان وعالجها وقلعها كما حتدث
عن �أدوات تلقيح الأ�سنان ور�سم �صور لها  ،كما يعترب الزهراوي
�أول من كتب عن ت�شوهات الفم و�سقف احللق  ،و�أول من حتدث
عن الت�شخي�ص الفريقي بني الورم املُ�سمى ( بال�ضفدع ) وبني
ال�سرطان احلادث يف الفم .
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مـجـمع عيادات طب الفم والأ�سنان �إ�ضافة حقيقية للخدمات العالجيـــة
�إعداد :د.مهى فتحي ال�سيد

تقرير  :ح�سان علي و البدري م�صطفي

متيزت جامعة �إفريقيا العاملية بتوا�صلها امل�ستمر مع
املجتمع من خارج اجلامعة ،والقوافل الدعوية التي
ت�سريها اجلامعة �إىل خمتلف مناطق ال�سودان ،واخلدمات
ال�صحية التي يقدمها مركز اجلامعة ال�صحي ،ماهي �إال
مناذج لتفاعل اجلامعة مع جمتمعها اخلارجي.
و انطالق ًا من ر�ؤية اجلامعة وحتقيق ًا لأهم �أهدافها يف
خدمة املجتمع وترقية الكادر الطبي فقد قامت اجلامعة
ممثلة يف كلية طب الفم والأ�سنان ب�إن�شاء جممع عيادات
الفم والأ�سنان والذي يقع يف اجلزء ال�شرقي من اجلامعة
حيث نلقي ال�ضوء عليه يف املحاور التالية:
الن�ش�أة:
يعترب املجمع �أحد الأق�سام التي ال غنى عنها يف الكلية حيث يتم
تلقني املنهج العملي ال�سريري لطالب وطالبات الكلية.

�أهمية العيادات ودوره ا يف خدمة املجتمع:
لقد بدت وا�ضحة �أهمية عيادات الأ�سنان نتيجة للزيادة ال�سكانية
التي ت�شهدها البالد خ�صو�ص ًا العا�صمة �إ�ضافة �إىل الإنت�شار
الوا�سع يف �أمرا�ض الفم والأ�سنان ،وماعادت امل�ست�شفيات احلكومية
والعيادات اخلا�صة كافية ملقابلة احتياجات املر�ضى من العالج ،و
لذلك ت�أتي �أهمية هذا املجمع يف خدمة جمتمع اجلامعة من العاملني
والطالب وذويهم ب�صفة خا�صة� ،إ�ضافة �إىل تقدمي خدماته ملجتمع
املنطقة من حوله ب�صفة عامة.
وميكن �أن نلخ�ص م�ستويات اخلدمات العالجية و اال�ست�شارية التي
يقدمها هذا املجمع وفق امل�ؤ�شرت التالية:
 يقدم خدماته للطالب والطالبات والعاملني باجلامعة و �أقاربهممن خالل توفري خدمة �صحية متكاملة ل�صحة الفم والأ�سنان.
 يقدم خدماته للمجتمع من حوله وفئات املجتمع ال�ضعيفة وذلكمن خالل تقدمي خدمة �صحية متكاملة ل�صحة الفم والأ�سنان.

وقد �سعت �إدارة كلية طب الفم والأ�سنان متمثلة يف عميدها
الدكتور عبد العال حممد �سعيد ،واللجنة الهند�سية �إىل �إن�شاء
معمل م�ؤقت و متميز من خالل �شراء �أحدث الأجهزة الطبية
عالية اجلودة وتوفري جميع العيادات داخل املركز وت�أمني معظم
تخ�ص�صات الفم والأ�سنان والتي ت�شمل:

 للمجمع دور يف ن�شر وزيادة الوعي الطبي داخل وخارج اجلامعةمن خالل امل�شاركة يف القوافل ال�صحية والأيام العالجية التي تخدم
م�ستحقي امل�ساعدة وذوي الدخل املحدود.

 -عيادة جراحة الفم والأ�سنان.

خالل العام املن�صرم تردد على املجمع حوايل ()6000حالة:

 -عيادة العالج التحفظي.

عولج منها ( )5694حالة وحولت بقية احلاالت ،كما مت �إجراء
( )50عملية �صغرية.

 -عيادة العالج التعوي�ضي.

 يتم تقدمي اخلدمات من الطالب و الطالبات بالكلية يف معامل�صحة الفم والأ�سنان حتت �إ�شراف �أع�ضاء هيئة التدري�س.

 عيادة الأطفال. -عيادة تقومي الأ�سنان.

 يتم تعقيم الأدوات امل�ستخدمة يف العيادات بوحدة التعقيم املجهزةب�أحدث الأجهزة ذات التقنية العالية.

ويحتوي املجمع على عدد ( )26وحدة �أ�سنان ،عبارة عن كرا�سي
جمهزة ب�أحدث الأجهزة واملعدات.

 يوجد معمالن للمحاكاة ال�سنية و الرتكيبات للتدريب -ماقبلالإكلنكي -للطلبة ،كما يوجد معمل �إنتاج خلدمة املر�ضى.

 -ق�سم الأ�شعة.
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نظرة م�ستقبلية:
 تطمح الكلية �إىل تطوير العيادات لتحتوي على غرفة للعملياتال�صغرية ،وغرفة �إقامة �سريعة.
 �إن�شاء مركز للتطوير امل�ستمر ،وذلك لتطوير مهارات (اال�صطاف)العامل من �أطباء وممر�ضني و تقنيني.
 �إن�شاء مركز �أبحاث الغدد اللمفاوية و التي انت�شرت ب�صورة عامةيف ال�سودان و �إفريقيا.
غرفة الأ�شعة جمهزة ب�أحدث التجهيزات و �أكرثها�أمن ًا و�سالمة على املري�ض لإجراء جميع �أنواع الت�صوير
الإ�شعاعي.
متطلبات املرحلة:
بعد �أن �أثبت املجمع جدارته يف حتقيق الأهداف التي �أن�شيء
من �أجلها �أ�صبح هناك عدد من الإحتياجات امللحة بهدف
جتويد الأداء وتطوير العمل ،وهي لي�ست جزء ًا مكم ًال بل
تعترب من الأ�شياء ال�ضرورية ،ومنها:
 .1حتتاج العيادات للت�أمني من اخلارج «درابزين»
للمحافظة على الأجهزة واملعدات داخل املجمع.
 .2يحتاج املجمع �إىل م�ساحة �إ�ضافية و�أجهزة �إ�ضافية،
وذلك لأن عدد الكرا�سي املوجودة ( )26كر�سي ًا يف حني �أن
عدد الطالب امل�ستهدفني الآن ( )145طالب ًا ،كما يحتاج
املجمع �إىل �صالة ال�ستقبال املر�ضى.
 .3ال�صيانة الدورية امل�ستمرة متثل مطلب ًا ملح ًا لأنها
حتافظ على الأجهزة املوجودة وت�ضمن �سالمة �أدائها لأنها
تعمل يف جمال يفرت�ض فيه ال�سالمة ،وميكن �أن يكون ذلك
بالتعاقد مع �شركة متخ�ص�صة يف هذا املجال.

التحرير:
من خاالل هذا التحقيق تظهر �أهمية الدور الذي يقوم به هذا
املجمع على امل�ستويني الأكادميي واخلدمي وهو يعترب �أحد
�أ�سهم اجلامعة التي تروم بها خدمة املجتمع و حتقيق ًا لأهداف
اجلامعة ،وهو بذلك يحتاج �إىل عناية خا�صة ورعاية مبا�شرة
من �إدارة اجلامعة.
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املعار�ض العلمية لكلية طب الفم والأ�سنان
تعد املعار�ض العلمية حدث ًا بالغ الأهمية حيث �أنها الو�سيلة الأكرث فاعلية والأكرث جذبا لإي�صال الر�سالة التي يحملها
�أطباء الأ�سنان ،بتوعية املجتمع وتو�سيع املدارك حول هذا املجال ب�شكل مب�سط و �شيق بعيدا عن هيبة العيادات ف�إن
طبيب الأ�سنان هنا يكون حا�ضرا مبعلوماته جاعال �أدواته بني يدي الزوار ليلقوا نظرة �أكرث عمق ًا و �أقل مهابة مما
تبدوا عليه يف �إطار العمل و املمار�سة..
�إن �إدراك الزائر لطبيعة عمل طبيب الأ�سنان جتعله �أكرث تفهم ًا
لأنواع العالج و �أكرث حر�ص ًا على متابعة العالج والفح�ص الدوري
حني يدرك عن كثب الأثار التي تنتج من �إهمال �صحة الفم �أو عدم
موا�صلة العالج..
من اهداف املعار�ض العلمية �أي�ضا �أنها تطلع الزائر على تنوع
جماالت طب الأ�سنان وتو�سعها والتقنيات العالجية احلديثة ،مما
يجعله �أكرث وعي ًا ب�أولويات �أخرى للعالج غري اخللع ،خ�صو�ص ًا اذا
تدارك الأمر يف وقت مبكر.
كذلك تنعك�س �آثار املعار�ض العلمية على روح الطلبة القائمني على
�إجنازه حيث �س�شعر الطالب ب�أهمية دوره يف �إي�صال الر�سالة اىل
املجتمع ،واجلميل �أي�ض ًا �أنها تقوي روح التعاون وامل�شاركة وامل�س�ؤولية
والثقة بالنف�س ،وكذلك حب التطلع وروح املناف�سة والطموح اىل
التميز ،وقد جتلى ذلك يف املعار�ض العلمية التي �أقامتها الكلية..
وقد كان املعر�ض الأول يف �شهر ابريل 2013م قام على جهد
جمموعة من الطالب الذين تغلبوا على كثري من التحديات بروح
امتلأت عزمية وطموح ليخرج املعر�ض يف �أبهى حلته حمقق ًا َ
جل
�أهدافه ،حيث غطى جميع جماالت طب الفم والأ�سنان بالإ�ضافة
�إىل جوانب �أخرى �أبرزت مواهب الطلبة املبدعني يف الر�سم والنحت
وغريه ،مما عك�س �صورة براقه و�صنع نف�ضة حية يف تاريخ الكلية.

مت الإفتتاح الر�سمي للمعر�ض مببنى الكلية يوم الأربعاء
2015/6/10م بت�شريف عميد الكلية الربوفي�سورعبدالعال
حممد �سعيد ودكتور ابراهيم فتح الرحمن عميد كلية علوم
املختربات ودكتور حممد الفاحت – ممثل املركز اال�سالمي
االفريقي والإ�ستاذ الهادي زكريا ممث ًال عن �إدارة الن�شاط
الطالبي وبح�ضور عدد من ال�شخ�صيات املهمة الذين �إبدوا
�إعجاب ًا وا�ضح ًا ب�أركان املعر�ض التي �شملت جميع �أق�سام كلية
طب الفم و الإ�سنان ( اجلراحة  ،الإن�سجة الداعمة للأ�سنان
 ،الرتكيبات  ،التقومي  ،طب �أ�سنان الأطفال � ،أمرا�ض الفم ،
العالج التحفظبي  ،طب الإ�سنان اجلنائي ).

وهكذا �شكل جناح املعر�ض العلمي الأول دافعـ ًا ملزيد من الطموح
والتناف�س الذي دفع لإنتاج املعر�ض العلمي الثاين الذي نال �صدى
�أو�سع يف اجلامعة وخارجها وحقق �أهداف ًا �أكرث مما كان ي�صبوا �إلية،
وتغلب على متيز معار�ض الكليات الأخرى حيث مت �أختيار املعر�ض
ليمثل اجلانب العلمي وال�صحي وكان الركن الوحيد امل�شارك يف
فعاليات املو�سم الإبداعي الثقايف العا�شر بقاعة �إفريقيا للم�ؤمترا
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الدار  40وعدد الفتيات  38ترتاوح �أعمارهم بني � 17-3سنة و قدم
الطالب من خالل الزيارة جل�سة تثقيفية و توعوية لكيفية نظافة الفم
و الأ�سنان و �ساعة للك�شف املبدئي على الأ�سنان �أعقب ذلك جل�سة
ترفيهية ت�ضمنتها م�سابقات و عرو�ض و توزيع هدايا و �شهادات تكرمي
للقائمني على �أمر الدار.
و�أثر ًا لنجاح هذا املعر�ض فقد مت �إختياره لتمثيل ركن
علمي يف اليوم اخلتامي لفعاليات املو�سم الإبداعي
الثقايف العا�شر بقاعة �إفريقيا للم�ؤمترات يومي
توج
الإثنني و الثالثاء ، 2015/6/16-15و الذي َّ
بزيارة ال�سيد مدير اجلامعة الربوفي�سور كمال عبيد
و الأ�ستاذ �أ�سامة مريغني م�ساعد املدير للتن�سيق و
املتابعة و الدكتور عبدالوهاب دفع اهلل عميد املركز
الإ�سالمي الإفريقي ليعك�س مدى �إبداع و متيز طالب
كلية طب الفم و الأ�سنان و لإي�صال ر�سالة املعر�ض
�إىل �أكرب عدد من احل�ضور .وتوثق هذه ال�صور جانب ًا
من ذلك:
الزيارات وبرامج التوعية ال�صحية

موا�صلة للن�شاط الد�ؤوب و حتقيق ًا ملبادئ اجلامعة
الرامية للتوا�صل مع املجتمع و خدمته يقوم طلبة
كلية طب الفم و الأ�سنان بتنظيم عدد من الزيارات
�إىل خمتلف الفئات يف املجتمع وذلك لن�شر التوعية
ال�صحية وغر�س روح امل�س�ؤولية الإجتماعية يف نفو�س
الطالب والطالبات وهنا بع�ض ًا من هذه الزيارات:
زيارة دار الأيتام:
نظمت كلية طب الفم و الأ�سنان يوم ال�سبت
 2015/11/21زيارة �إىل دار احلماية للفتيان و
دار احلماية للفتيات و دار املايقوما حيث �شارك يف
الزيارة عدد  50طالب ًا و طالبة من جميع الدفعات
بكلية طب الفم و الأ�سنان حيث يبلغ عدد الفتيان يف
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نظمت كلية طب الفم والأ�سنان زيارة �إىل دار ال�ضو حجوج لرعاية
امل�سنني ببحري متثلت يف الطالب و زيارة �إىل دار امل�سنات بال�سجانة
متثلت يف طالبات ،حيث بلغ عدد الطالب  25طالب ًا من خمتلف
الدفعات و  35طالبة من خمتلف الدفعات حيث ا�ستمع الطالب يف
الزيارتني �إىل تنوير من م�شريف الدارين وكان يبلغ عدد النزالء بدار
امل�سنني  48م�سنّ و عدد ال�سيدات بدرا امل�سنات � 20سيدة ترتاوح
�أعمارهم بني � 90-60سنة.
عقب ذلك قام الطالب بجولة على مرافق الدور برفقة م�شرفيها
تخللها الك�شف املبدئي على �صحة الأ�سنان تلتها جل�سات �إر�شادية و
توعوية يف كيفية املحافظة على �صحة الفم و الأ�سنان عقب ذلك قام
الطالب بتقدمي عدد من الهدايا للنزالء مقدمة من �إدارة اجلامعة
ممثلة يف املركز الإ�سالمي و �إدارة املوارد و الإ�ستثمار و عمادة �ش�ؤون
الطالب و �إدارة الن�شاط الثقايف و تقدمي �شهادات �شكر للقائمني على
�أمر الدارين .
وقد �أمتد �أثر هذه الزيارات ب�شكل كبري على نفو�س الطلبة والنزالء
على حد �سواء ،ومل يقت�صر على اي�صال ر�سالة طبيب الأ�سنان �إىل
هذه الفئات من املجتمع و�إمنا جتاوزها �إىل �أعظم من ذلك متث ًال يف
قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أحب النا�س �إىل اهلل �أنفعهم للنا�س،
و�أحب الأعمال �إىل اهلل �سرو ٌر تدخله على م�سلم.»..

الكلية تنظم حما�ضرة بعنوان :الغر�س ال�سني

الكلية تنظم جمموعة من القوافل ال�صحية

�ضمن �إحتفال اجلامعة بيوبيلها الذهبي املتزامن مع مو�سم
الإبداع الثقايف العا�شر� ،شاركت كلية طب الفم و الأ�سنان ب�إقامة
معر�ض ًا علمي ًا لطب الفم و الأ�سنان مت �إبتدائه مبحا�ضرة قيمة
عنوانها « الغر�س ال�سني « قدمها الدكتور عادل �أبو�شرخ (من
دولة فل�سطني) �أخ�صائي زراعة الأ�سنان و ذلك يوم الثالثاء
. 2015/6/9

�إن الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه املجتمع واميان ًا بدور الطبيب
يف اي�صال ومنح العالج لل�ضعيف كما املقتدر ،ف�إن كلية طب
الفم والأ�سنان تنظم جمموعة من القوافل ال�صحية �إىل املناطق
والقرى التي تعاين نق�ص ًا يف الرعاية ال�صحية خ�صو�ص ًا
بالأ�سنان .وتتثمل اخلدمات التي يقدمها الطاقم املكون من
�أخ�صائني وممر�ضني بالإ�ضافة �إىل طلبة الكلية من ال�سنة
الرابعة واخلام�سة ؛ تتمثل يف عالج احلاالت الطارئة ،والعمليات
ال�صغرى ،واخللع ،ونظافة الأ�سنان ،بالإ�ضافة �إىل التثقيف
ال�صحي..

و قد �شهد املحا�ضرة عدد ًا من عمداء كليات طب الأ�سنان من
خمتلف اجلامعات و كذلك خمتلف ال�شخ�صيات و الأطباء من
من�سوبي اجلامعة بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من طالب و طالبات
كلية طب الفم و الإ�سنان.
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وقد نظمت الكلية عددا من القوافل خالل ال�سنوات املا�ضية غطت
كال من املناطق التالية :ود مدين ،العيلفون24 ،قر�شي ،الدبة،
احل�صاحي�صا ،الدامر ،بورت �سودان ..وغريها ،.بالإ�ضافة �إىل
بع�ض الأحياء داخل اخلرطوم كال�سلمة والإنقاذ.
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لقاء العدد

الـمجلـة جتري لقاء مع د .مروة حممد الأمني
ماذا تعني جامعة �إفريقيا بالن�سبة لك ؟؟
جامعة �إفريقيا بالن�سبة يل هي احلياة العملية ..كما
ذكرت �أنها �أول حمطة يف العمل �..إ�ضافه �إىل �أين عملت
كمتعاون بعيادة م�ستو�صف اجلامعه ملدة عامني ..
يف نظرك ماهي �أ�صعب التحديات التي قد
يواجهها طالب طب الأ�سنان؟

• اال�سم :مروه حممد االمني ابراهيم علي

�أعتقد يف البداية �أن هناك �صعوبتني:

• احلاله االجتماعية :متزوجه و�أم لطفلني
•امل�ؤهالت العلميه :بكالوري�س طب وجراحة الفم والأ�سنان  -جامعة
اخلرطوم/ماج�ستري اال�ستعا�ضة ال�صناعية-جامعة اخلرطوم
•تاريخ التحاقك بجامعة افريقيا :بدات العمل بجامعة افريقيا كاول
حمطة بعد ق�ضاء فرتة االمتياز واخلدمة االلزاميه  2007كم�ساعد تدري�س
ثم حما�ضر يف 2014
ذكرتي لنا �أنك حا�صلة على املاج�ستري يف اال�ستعا�ضة ال�صناعية
..ماملق�صود بها؟
الإ�ستعا�ضه ال�صناعية ت�شمل جميع الأجهزة التعوي�ضيه التي تعو�ض فقد
جزء من �أجزاء الوجه والفم والفكني ..ابتدا ًء من فقد الأ�سنان وتعوي�ضها
بالأطقم اجلزئية والكاملة �إىل ال�سدادات التي ت�ستعمل لإغالق فتحة حدثت
بني التجويف الأنفي والفموي ،كذلك العني والأذن والأنف ال�صناعية.
حدثينا عن التخ�ص�صات الأخرى لطب الأ�سنان؟
طب الأ�سنان يف تطور واحلمد هلل مل يعد طبيب الأ�سنان باملفهوم القدمي
يقت�صر على اخللع فقط ..على �سبيل املثال الاحل�صر :جراحة الوجه والفم
والفكني� ،أمرا�ض اللثة� ،أ�سنان الأطفال  ،العالج التحفظي،ت قومي اال�سنان..
وغريها..كما ي�شهد طب الأ�سنان يف االونة االخرية الكثري من التطورات يف
جمال زراعة الأ�سنان وطب الأ�سنان التجميلي والعالج بالليزر..

�أولهما التعامل مع املري�ض النك تتعر�ض لكافة �أنواع
الب�شر مبختلف الثقافات والفهم ..فيحتاج الطالب
ثقة ،وعلم ،وقدرة على تو�صيل املعلومة للمري�ض فيما
يخ�ص �شكواه و خطة عالجها اي�ضا كيفية �إزالة اخلوف
ورهاب الأ�سنان منه..
التانيه �أنك تتعامل مع جزء ح�سا�س و�صغري ومهم جد ًا
يف الوجه ويحتاج اىل دقة وتركيز و�إخال�ص كبري يف
العمل.
ماهي �أول خطوة تو�صني بها الطالب بعد
التخرج؟
(مازحة :انه ينوووم ويريح من تعب اجلامعة)
حقيقة درا�سة طب اال�سنان الت�ستحمل التوقف واالنقطاع
..وبقدر ما �أعطيتها تعطيك ..فالطبيب اجلديد قبل
�أن يبد�أ بالعمل عليه ب�أخد فر�صه وينظر بعينه ويوا�صل
التدريب على �أيدي من �سبقوه ..والتخريج نقطة بداية
يف احلياة العملية.
ماهو اجلانب الأجمل يف تخ�ص�صك ،وماهو
اجلانب الأ�صعب؟

رايك يف طالب جامعة افريقيا؟

�س�ؤال جميل جدا..

بكل فخر طالب جامعة �إفريقيا مميزين جدا على ال�صعيد الأخالقي
والأكادميي..

الأجمل هو �أنك تقوم مب�ساعدة �أنا�س كبار يف ال�سن
..فال�شخ�ص عندما يفقد �أ�سنانه ي�شعر �أنها بداية
النهاية ،وعندما ي�أتي مري�ض ويتابع وي�صرب على معاناة
اجلل�سات املتكرره ويف النهاية يخرج ب�إبت�سامة عميقة
ودعوات �صادقة..حقيقة انا �أ�شعر وك�أين ملكت الدنيا

وقد �سمعنا الكثري من االطراء عن طلبتنا الذين تخرجوا وعملوا يف خمتلف
امل�ست�شفيات ..
الكل ي�شهد لهم بالتميز وهلل احلمد
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وماعليها.

و�شخ�صي ال�ضعيف.

وحقيقة �أين ا�ستفيد منهم كذلك خالل جل�سات العالج
فمعظمهم كبار يف ال�سن ولديهم من اخلربة واحلكمة يف
احلياة ما التعرفه الأجيال وال التكنولوجيا ..

هل �أثر جمال طب الأ�سنان على حياتك االجتماعية؟

�أما اجلانب الأ�صعب فهو �أن التعوي�ضات حتتاج �إىل عدد من
اجلل�سات والزمن وال�صرب ال�شديد ..وهذا الأمر قد يكون
�صعب ًا على كبار ال�سن خ�صو�ص ًا �أن �أغلبهم قد يعانون من
�أمرا�ض مزمنة.
لكن %99من مر�ضاي �أ�صبحوا من �أ�صدقائي والمير عيد وال
منا�سبة بدون التوا�صل معهم و�سماع دعواتهم
مااليعلمه البع�ض �أن زوجك �أي�ضا طبيب ا�سنان
حدثينا عنه؟
فعال ..معلومتك �صحيحة ..زوجي د.حممد حامد حممد
�سعيد ..
طبيب �أ�سنان بدولة قطر ..
و �أنتهز هذه الفر�صه لأ�شكره على وقفته معي فرتة التخ�ص�ص
ودعمه يل بجميع �أ�شكاله.
مروة الأمني الطالبة املتفوقه والطبيبه الناجحة
املتميزة  ،حدثينا عن الأ�سره التي �أجنبتك؟
�أ�سرتي العزيزة ..حفظهم اهلل ..لو مل �أكن منهم لتمنيت
ذلك ..
الوالد العزيز هو من �شق دربنا و�ساعدنا على الدرا�سة،
�شخ�ص �شغوف وحمب للعلم..در�س كلية احلقوق بجامعة
الفرع ودر�س علوم املكتبات �أي�ض ًا..وعمل يف بداياته مبكتبة
كلية الطب بجامعة اخلرطوم ثم م�س�ؤول و �أمني مكتبة جامعة
امللك �سعود بالريا�ض ..
الوالدة ربة منزل ممتازة ..غذتنا بالعلم واملعرفه نعمات عبد
الرحمن ابورا�س ..
�أخواين :بروفي�سور :الوليد حممد االمني عميد �سابق خمتربات
طبية بجامعة الزعيم الأزهري
�سارة :حما�ضر بكلية املختربات الطبية بجامعة امدرمان
الأهلية وجامعة افريقيا
�سهري �:أخ�صائي �أنف و �أذن و حنجرة
يا�سني  :نائب �أخ�صائي �أنف و �أذن وحنجرة
�أحمد :مهند�س ميكانيكي
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الطب بي�سرق العمر ..
يجعلك دائما يف حالة درا�سة ..
لكن يجب �أال ين�سينا الواجبات الإجتماعية مع النا�س ..و �أهم �شيء
�أن تخلع الالبكوت وقبعة الطبيب وحتتفظ فقط بابت�سامتك ..
«»يعني حمل مايختوك يلقوك ..
و اجلميل واملميز لدرا�سة الطب ..
�أنها تو�سع مداركك و تعلمك كيف تتعامل مع كافة النا�س.
موقف طريف اثناء العمل؟
عندي مري�ض ح�ضر ومعه طقم الأ�سنان اخلا�ص به ..وي�شكوا من �أن
الطقم غري ثابت ..بعد �أن فح�صته الحظت �أنه اليوجد عالقه بني
الطقم وفم املري�ض ..وقلت لعله خطا يف ال�صناعة.
وبد�أت �أحاول تعديل الطقم مراعاة مل�شاعره مع علمي �أنه ال فائدة.
وبعد ثالت �ساعات تقريبا من املحاوله �أح�ضرت كر�سي وجل�ست
قبقربه وحاولت �أن اخربه بهدوء �أن هذا الطقم غري منا�سب له
ب�سبب م�شكلة يف ال�صنع  ،و�أين على ا�ستعداد لأ�صنع له واحد ًا �آخر.
وبعد كثري من الكالم وال�شرح والت�أثرر من جانبي ...قال يل املر�ض
بب�ساطة ( :ما�شكله يابتي هو ده ذاتو ماحقي..جاري عمل واحد جديد
و �أداين طقمو ده و �أنا جيت قلت تظبطوا يل املقا�سات)
موقف حمزن؟
جاءين مري�ض وبد�أنا يف �صناعة الطقم وبعد �إنهاء ثالث جل�سات مل
ي�أتي وحني ات�صلت �أخربوين �أنه تويف!..
ماهي حكمتك اخلا�صة يف احلياة؟
احفظ اهلل يحفظك ..
احفظ اهلل جتده جتاهك..
«بعيدا عن الطب» هل جتيدين الطبخ؟
ماهرة يف احللويات ..
و �أحب املطبخ جدا ..
ماهو طبقك املف�ضل؟
البيتزا
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لقاء العدد

ماهي هواياتك؟
القراءه ..واجللو�س يف �صمت للتامل  ..والطبخ �أي�ض ًا �إن
اعتربناه هواية
 (#مع �أم �ضد):

د.مروة ماهي ن�صيحتك للطالب والطالبات؟
اجتهدوا ..
ودائما تذكروا �أنكم تتعاملون مع ب�شر ..

 -١مقولة (وراء كل رجل عظيم امر�أة)؟

حترتموا املواعيد ..

مع

مت�سكوا بالإبت�سامه..

 -٢تدخل املر�أة يف ال�سيا�سة؟

وتذكرو �أن من �سلك طريقا يبتغي به علما �سهل اهلل له به طريق ًا
�إىل اجلنة..

�ضد
 -٣عمل املر�أة بعد الزواج؟

وبروا بوالديكم تنالوا ر�ضى اهلل وتوفيقه

مع

كلمه �إىل عميد الكلية الربوفي�سور عبد العال؟

 -٤اخلدمة الإلزامية للخريجني؟

والدنا العزيز بروف عبد العال ..

مع ..

فخورين لأننا ت�شرفنا بالعمل مع �شخ�ص بقامتك وتوا�ضعك..

(هي فر�صة ،فبعد االمتياز واخلدمة تاين ماف زول بيعلمك..
كل مازادت فر�ص تدريبك �أ�صبحت �أف�ضل ..ممكن �أكون �ضد
االنتظار و�ضياع الزمن)

تعلمنا منك الكثري ..ومل تكن ق�سوتك �أحيانا �إال من �أجل م�صلحتنا
كنت تعاملنا ب�إح�سا�س الوالد ف�شكر ًا لك.

 -٤منع الأطباء من الهجرة خارج ال�سودان؟
�ضد
( �سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائد :تفريج هم ،واكت�ساب
آداب و�صحبة ماجد)..
معي�شة،وعلم،و � ُ
 -٥مقولة :طب الأ�سنان يحتاج �إىل ع�ضالت؟
�ضد ..

كلمة �أخرية �إىل زمالئك من الدكاتره ومن�سوبي
الكلية؟
كونوا يد ًا واحدة وتذكروا �أن الطلبة �أمانة لديكم  ،عاملوهم
ك�إخوان ،و اجعلوا نيتكم يف ماتعلمونهم �إياه �أن يكون علما ينتفع
به و�صدقة جارية بعد املمات.
ومتتياتي بالتوفيق للجميع.

(فهو تكنيك اكرت من قوة ..ن�سبه كبريه من طبيبات اال�سنان
الناجحات فتيات)
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ت�سو�س الأ�سنان ((Dental Caries
ت�سو�س الأ�سنان �أو نخر الأ�سنان ،هي عدوى ،بكتري ّية يف الأ�صل،
ُت�سبب تدمري الأن�سجة ال�صلبة مثل مينا الأ�سنان ،عادًة عن طريق
�إنتاج حم�ض بالتخمري بفعل اجلراثيم من بقايا الطعام املرتاكمة على
�سطح الأ�سنان وهذه الأحما�ض هي امل�س�ؤولة عن نخر الأ�سنان.
مادور ال�سكريات يف عملية الت�سو�س؟

كيف يحدث ت�آكل املينا؟
يرتكب ال�سن من مادة «هدروك�سي ابتيت» التي
ترتكب من جزيء  OHيجذب حوله ذرات �أخرى
ب�سبب ال�شحنات املختلفة.اذا تعر�ض الهدروك�سي
ابتيت للحام�ض ) (H+احتد  H+معOH -
وحتوال لذرة ماء  H2Oمتعادلة فينهار مبنى
الهدروك�سي ابتيت لفقدان تركيبه.
م�ؤ�شرات املر�ض:

االغذية�أوامل�شروباتاملختلفةالتيحتتويعلى ال�سكريات �أو الن�شويات املطبوخة،
الكربوهيدرات املخمرة
با�سم
�أي�ضا
تعرف
والتي
)(Fermentedcarbohydratesوحني ال تتم �إزالة هذه
الكربوهيدرات ،بوا�سطة تنظيف (فرك) الأ�سنان ،تقوم اجلراثيم بتحويلها
�إىل احما�ض  ،يف غ�ضون  20دقيقة.
بعد ذلك ين�ش�أ مايعرف بالويحة اجلرثومية �أو اللويحة ال�سنية(Dental
 )plaqueوتتكون من ( اجلراثيم ،الأحما�ض .جزيئات الطعام واللعاب)
وهي عبارة عن طبقة لزجة تغطي الأ�سنان .وعند و�ضع الل�سان على الأ�سنان
ميكن ا�ست�شعار هذه اللويحة ال�سنية ،بعد �ساعات قليلة فقط من تنظيف
الأ�سنان .وتكون اللويحة ال�سنية خ�شنة بع�ض ال�شيء يف منطقة الأ�سنان الطواحن
) ،)molarsوخا�صة على طول خط اللثة.
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ال�شخ�ص الذي يعاين من ت�سو�س الأ�سنان قد ال
يكون على علم باملر�ض �.أول م�ؤ�شر على الآفات
الت�سو�سية اجلديدة هي ظهور البقع البي�ضاء
الطبا�شريية على �سطح الأ�سنان ،مما ي�شري �إىل
منطقة الهجوم على املينا .وي�شار �إىل هذا على �أنه
،.
�آفة نخر وليدة
تطور مراحل ت�سو�س ال�سن:
الأحما�ض التي تتكون يف اللويحة ال�سنية تهاجم
املعادن املوجودة يف الطبقة ال�صلبة من ال�سن،
وامل�سماة «مينا») ، (Enamelوهي الطبقة
اخلارجية التي تغطي ال�سن .ان تاكل طبقة «املينا»
يف ال�سن ي�ؤدي �إىل حدوث ثقوب �صغرية فيها –
هي ت�سو�س الأ�سنان.
بعد ذلك ت�صبح اجلراثيم والأحما�ض قادرة على
الو�صول �إىل الطبقة الثانية من ال�سن ،وامل�سماة
«العاج ” Dentine -وهي الطبقة الو�سطى
من ال�سن .هذه الطبقة هي اكرث ليونة و�أقل قدرة
على مقاومة الأحما�ض ،من طبقة «املينا» .وحني
ت�صل عملية ت�سو�س ال�سن �إىل هذه النقطة ،تزداد
وترية و�سرعة تعفن ال�سن ،تدريجيا .وكلما ا�ستمر
هذا االمر ،تتقدم اجلراثيم والأحما�ض يف طريقها
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�إىل داخل الطبقات التي تتكون منها ال�سن .فهي تتقدم �إىل
داخل طبقة اللب ال�سني (لب ال�سن)، - Dental pulp
وهي الطبقة الداخلية من ال�سن ،مما ي�ؤدي �إىل انتفاخها
وتهيجها.

�إلتهاب اللثة ومراحل حدوثه

�إن التغريات املر�ضية لإلتهاب اللثة تكون م�صاحبة لوجود كائنات
دقيقة يف الفم وخا�صة يف م�ساحات اللثة املحيطة بالأ�سنان.
هذه الكائنات قادرة على ت�صنيع مواد �ضارة مثل (االندوتوك�سن
 )endotoxinوهي مادة تقوم بتدمري خاليا االن�سجة
الطالئية وال�ضامة املحيطة بالأ�سنان.
عالج ت�سو�س الأ�سنان:
عالج ت�سو�س الأ�سنان يتعلق ،ب�شكل كبري ،بدرجة الت�سو�س
ومدى خطورته وباحلالة ال�صحية ب�شكل عام.
من بني ما ت�شمله العالجات:

العالج بالفلوريد (لتقوية الأ�سنان �ضد الت�سو�س �أو حل�سا�سية
الأ�سنان اخلفيفة �أو لتقوية للأ�سنان اللبنية �ضد النخر.
ح�شوة مركبة )� (composite fillingأو احل�شوة
الف�ضية (amalgam filling).
عالج جذر ال�سن (�أو :عالج الع�صب) بتنظيفه �أو ًال فح�شوه
مبادة معينة.
التاج (غطاء كامل لل�سن ي�ستخدم لرتميم و�إ�صالح الأ�سنان
التالفة).
خلع ال�سن وهو �آخر احللول ،ويتم تعوي�ضه ب�أحد �أنواع
الرتكيبات الثابتة �أو املتحركة �أو زراعة الأ�سنان.

تدمري هذه اخلاليا ينتج عنه ات�ساع يف الأن�سجة الطالئية
املال�صقة للأ�سنان وهذا ي�سمح للبكترييا بالو�صول �إىل الن�سيج
ال�ضام ،بعد ذلك يبد�أ اجلهاز املناعي ب�إطالق الأج�سام امل�ضادة
التي تقوم ب�إنتاج من�شطات الأوعية مثل (الربو�ستجالندين
 )prostaglandinو(االنرتليوكني ،)interleukin
وتت�سل�سل الأحداث يف ثالث مراحل �أثناء تطور �إلتهاب اللثة :
املرحلة االوىل :متدد ال�شعريات الدموية وزيادة تدفق الدم
املحتوي على كيات الدم البي�ضاء املتعادلة neutrophils
واالج�سام امل�ضادة �إىل �أماكن ال�ضرر ،ويحدث ذلك خالل يومني
�إىل �سبعة �أيام من تراكم طبقة البالك  plaqueعلى �سطح
الأ�سنان ( وهي طبقة �صفراء فاحتة �أو بي�ضاء اللون تتكون على
�سطح الأ�سنان وحتتوي على كمية كبرية من البكترييا).
وهذه التغريات يتم مالحظتها جمهري ًا ،وال تظهر �سريري ًا
ولكن قد نرى �إحمرار ًا ب�سيط ًا �أو تغري يف �شكل ر�ؤو�س اللثة بني
الأ�سنان.
ميكن تدارك هذه املرحله ب�سهولة عن طريق االهتمام بنظافة
الفم والأ�سنان بطريقة �صحيحة وتتكفل �آليات الدفاع يف اجل�سم
ب�إيقاف البكترييا و�شفاء اللثة ب�إذن اهلل.
ولكن �إذا مت �إهمال نظافة الأ�سنان يتطور الإلتهاب �إىل املرحلة
الثانية.
املرحلة الثانية:
وحتدث نتيجة ا�ستمرار حماربة اجل�سم للبكترييا التي مازالت
تخرتق اللثة جراء اهمال معاجلة املرحلة االوىل (�أكرث من 14
يوم) ،وميكن �أن يالحظ �سريري ًا احمرار وا�ضح ونزيف من اللثة
و�سبب ذلك هو زيادة تدفق الدم �إىل �إماكن ال�ضرر ب�شكل �أكرب.
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�أما جمهري ًا فنالحظ وجود �أنواع �أخرى من كريات الدم البي�ضاء مثل اخلاليا البالعة ( macrophagesوهي خاليا دفاعية حتتوي
على �إنزميات حملله تقوم ب�إلتقام البكترييا وحتليليها )بالإ�ضافة �إىل وجود كريات الدم البي�ضاء املتعادلة كذلك.
ويتبع ذلك تهتك يف الن�سيج ال�ضام نتيجة لتدمري  %70من �أليفاف الكوالجني التي متثل اجلزء اال�سا�سي يف تكوين الن�سيج ال�ضام لللثة.
ميكن عالج هذه املرحلة بالإهتمام ال�شديد بنظافة الأ�سنان وا�ستخدام غ�سول الكلورهك�سيدين  Chlorhexidineاملطهر للفم
برتكيز .%0.2يتعافى املري�ض يف خالل ا�سبوعني ب�إذن اهلل.
املرحلة الثالثة:
ي�سمى هنا �إلتهاب اللثة املزمن  ،chronic gingivitisويحدث نتيجة لتطور املرحلة الثانية.
ومن ال�سمات الرئي�سية التي متيز هذه املرحلة هي الزيادة يف عدد خاليا البالزما ،التي تغزو الن�سيج ال�ضام وي�صل عمقها �إىل مابني الأوعية
الدموية وحول �ألياف الكوالجني.
يزيد عمق �أخاديد اللثة ومتتليء امل�ساحات البني خلوية بحطام كريات الدم البي�ضاء وخاليا البالزما التي قد تدمر جزء كبري منها يف
مواجهة البكترييا.
�سريري ًا نالحظ تورم ًا واحمر ًا يف اللثة ورمبا وجود بع�ض الإفرازات ي�صاحبها رائحة كريهة يف الفم.
تتطلب هذه املرحلة مراجعة طبيب اال�سنان بالإ�ضافة �إىل االهتمام ال�شديد بنظافة الفم والأ�سنان وا�ستخدام الغ�سول املطهر للفم .ي�ستغرق
التعايف التام من هذه املرحلة حوايل  6ا�شهر حيث يتم تكوين �ألياف جديدة من الكوالجني لإعادة بناء االن�سجة املتهتكة.
واخريا اذا مت اهمال العالج ف�إن االتهاب ال يقف على هذه املراحل وامنا ي�ستمر يف الت�ضخم لي�صل اىل اربطة اال�سنان والعظم وي�سبب
ا�ضرار بالغة وم�ضاعفات خطرية قد حتتاج اىل التدخل اجلراحي.
واخريا �إن الإتهاب هو لي�س عملية �سلبية كما يظن الكثريين� ،إمنا هو عالمة ايجابية تدل على فعالية اجلهاز املناعي يف مواجهة البكترييا
والأج�سام ال�ضارة وهو كجهاز �إنذار للج�سم يظهر عالمات تعيننا على معرفة اخلطر وتداركه بالعالج يف وقت مبكر.
ـــــــــــــــــــــ
املرجع:
Carranza_s_Clinical_periodontology
-Michael_Takei_Carranza.
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dental x-rays

Radiographs, also known as x-rays, play an integral part in the assessment and
diagnosis of periodontal infection (gum disease) and dental caries (cavities). There
are two common types of dental x-rays:
1- first type the x-ray film placed inside the mouth (intraoral). This type is a most
common use, of which there are several types. Each shows a certain aspect of
teeth.
For example: Bitewing x-rays the dentist captures details of both the upper and lower
teeth, from the crown all the way to the supporting bone, in one area of the mouth.
These radiographs can also show developing teeth in children and adolescents. For
many dentists this is the method of choice to determine the presence and extent of
decay.

2-The second type: x-ray film placed outside the mouth (extraoral): for example: An
OPG is a panoramic or wide view x-ray , which displays all the teeth of the upper
and lower jaw on a single film. It demonstrates the number, position and growth of
all the teeth including those that have not yet surfaced or erupted.

the most importent questions now:
- what abut the Patients Have Concerns About Radiation Exposure?
When it comes to radiographs in the dental office, professionals always put safety
first. x-rays carry little risk for patients, in both adults and children. The dentist
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knows what precautions to take and carefully safeguards patients with lead aprons.
Also, the digital sensor technology and high-speed film works to significantly reduce
radiation exposure.
?-What about x-rays used in dental work during pregnancy
Routine x-rays, typically taken during annual exams, can usually be postponed until
after the birth. X-rays are necessary to perform many dental procedures, especially
emergencies. According to the American College of Radiology, no single diagnostic
x-ray has a radiation dose significant enough to cause adverse effects in a developing
embryo or fetus.

الأ�شعة ال�سينية يف طب الأ�سنان:

ال�صور ال�شعاعية ،املعروفة �أي�ضا با�سم الأ�شعة ال�سينية ،تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تقييم وت�شخي�ص �أمرا�ض اللثة والأن�سجة املجاورة للأ�سنان،
وكذلك لت�شخي�ص ت�سو�س الأ�سنان .هناك نوعان �شائعان من �أ�شعة الأ�سنان:
النوع الأول :يو�ضع فيلم الأ�شعة ال�سينية داخل الفم وهو الأكرث �شيوع ًا يف �أنواع الأ�شعة ال�سينية ،كما يندرج من هذا النوع عدة �أنواع ح�سب
ما يظهر يف كل منها من جوانب معينة من الأ�سنان .من �أنواعها مايعرف بـ(  ) Bitewingوفيها يقوم طبيب الأ�سنان بالتقاط تفا�صيل
كال الأ�سنان العلوية وال�سفلية ،على امتداد التاج حتى العظم الداعم ،يف منطقة واحدة من الفم .وميكن لهذه الأ�شعة �أن تظهر مراحل تطور
الأ�سنان لدى الأطفال واملراهقني.

النوع الثاين :يو�ضع فيلم الأ�شعة ال�سينية خارج الفم من �أمثلتها  :مايعرف بـ� OPGأو الأ�شعة البانورامية  ،و تظهر هذا ال�صورة جميع
�أ�سنان الفك العلوي وال�سفلي على فيلم واحد .ميكن من خاللها معرفة عدد الأ�سنان ،وو�ضعياتها و مراقبة منو جميع الأ�سنان مبا يف ذلك
تلك التي مل تظهر بعد .
تبقى الت�سا�ؤالت املهمة الآن:
ماذا ب�ش�أن خماوف املر�ضى من التعر�ض للأ�شعة؟عندما يتعلق الأمر بالأ�شعة يف عيادة طب الأ�سنان ،ف�إن املهنني ي�ضعون �أمر ال�سالمة يف مقدمة اهتمامهم .لأن الأ�شعة ال�سينية قد حتمل
خماطر كبرية للمر�ضى ،ولكن ال ينبغي القلق لأن طبيب الأ�سنان يعرف ما هي االحتياطات الواجب اتخاذها حلماية املر�ضى وذلك ب�إ�ستخدام
زي واقي من الأ�شعة .ينبغي العلم �أي�ض ًا �أن تكنولوجيا اال�ست�شعار الرقمية والأفالم عالية ال�سرعة امل�ستخدمة يف جهاز الأ�شعة تعمل على احلد
ب�شكل كبري من التعر�ض للإ�شعاع.
ماذا عن الأ�شعة ال�سينية امل�ستخدمة يف عالج الأ�سنان �أثناء احلمل؟الأ�شعة ال�سينية التي يتم �أخذها يف الت�شخي�ص الروتيني ،عادة ما ميكن ت�أجيلها �إىل ما بعد الوالدة .ولكن تبقى مهمة و �ضرورية لتنفيذ
العديد من الإجراءات  ،وخا�صة حاالت الطوارئ .وفقا للكلية الأمريكية للطب اال�شعاعي ،ف�إن جرعة واحدة من الأ�شعة ال�سينية امل�ستخدمة
لت�شخي�ص الأ�سنان الحتتوي ما يكفي من الإ�شعاع لإحداث ت�أثريات �ضارة يف اجلنني النامي �أو اجلنني املتكون.
___________________
املرجعdentagama- Dental social network :
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Early Child Caries
Even though your child’s early teeth are temporary,
they are important and still susceptible to tooth
decay. In fact, dental decay is the most common
chronic infectious disease of early childhood. This
is why you need to start good dental hygiene habits
early, to help prevent baby bottle tooth decay and
other oral infections.
What Causes Baby Bottle Tooth Decay?

When sweetened liquids like milk and formula
frequently enter your child’s mouth, sugars get
trapped in plaque (a sticky combination of saliva
and bacteria that adheres to teeth). The bacteria
break down the natural sugars and produce an
acid byproduct that attacks the enamel. Every
time your child consumes juice, soda, formula, and
other sweets the process recurs and causes cavities,
infections, and numerous other problems. Baby
bottle decay often occurs when children are sent
to bed or nap time with bottles of milk or juice.
Saliva flow decreases, the sugary liquid pools in
the mouth, and acids attack the teeth for extended
period of time. Early childhood caries are also
common in breast-fed infants with prolonged
feeding habits and infants who have their pacifiers
often dipped in sugar, syrup, and honey.
Why Worry About Baby Bottle Tooth Decay?

Baby teeth fall out anyway,
so there is no need to worry
about cavities, right? Wrong!
Early childhood caries can
impact your child’s oral health
for the rest of the life. Not only
can a cavity cause sensitivity
and pain, but severely decayed
teeth might require early
extraction. Think of primary
teeth as space holders. If
primary teeth come out too
soon because of baby bottle
tooth decay, remaining teeth
could move out of place and
not leave room for adult teeth
to come in. Instead adult teeth
grow in out of alignment and
cause more problems down
the line
Signs of Decay or Infection:
Take your child to the dentist
or health care provider as soon
as possible if they experience
the following:
White spots on enamel,
especially along the gumline
of prominent teeth
Dark or black spots on teeth
Swollen or bleeding gums
Sores on the gums
Fever, swelling, and irritability
often indicates infection
Bad breath
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Treatments for Early Childhood Caries
These options depend your child’s age
and the severity of their condition. Early
signs of decay often include white spots
on the buccal surface of the enamel on
upper front teeth. At this stage the dentist
might recommend fluoride therapy to
help remineralize and strengthen the
enamel. This process reverses the effects
of decay and helps naturally protect the
teeth. You can also make some dietary
changes that might help, like reducing
sugary and acidic foods. If a cavity forms
or decay spreads, you and your child
might face more extensive restorations
and treatments. The dentist uses early
tooth extraction as a last resort.

half) and limit the quantity to 4 ounces
per day. Remember, cavities come from
quantity and frequency of sugar intake,
as well as how long the substance remains
in the mouth.

4. Give your child water in their bottle or
cup during the day. This not only helps
Tips for Preventing Baby Bottle Rot
quench their thirst, but increases saliva
flow and helps rinse harmful bacteria and
The best approach is prevention. Want to sugar from the mouth more frequently.
help take care of your child’s teeth? Here 5. Limit sweets, starches, and sticky
are a few thing you should do:
foods. Things like candy, gummies,
1. Take care of your own oral health. That cookies, chips, and cereals stick to teeth
way you are less likely to pass around the and increase your child’s risk of dental
harmful, cavity causing bacteria. Also do decay. Instead offer cavity combative
not lick or clean your child’s pacifier, foods like cheese, eggs, and vegetables at
utensils, or bottle with your own saliva. snack time.
2. Help your child with routine dental 6. Make an appointment for your child
care. From birth to 12 months old you before their first birthday. Many parents
should wash your child’s gums and teeth feel this is too early for their child’s first
after every feeding. Do this by gently dental visit. Truth is, your child’s teeth
wiping them with a warm washcloth. are at risk from the minute they pop
From 12 to 36 months old, as more teeth through the gumline. By visiting the
arrive, you should switch to an infant safe dentist early you can help your child get
toothbrush and fluoride free toothpaste acquainted with the dentist and learn
how to keep the teeth healthy. The dentist
and help them brush two times a day.
can also provide preventative dental
3. Serve milk only at meal times. And save treatments like sealants and fluoride
juice and other sugary drinks for special therapy. These early efforts will make
occasions only. Also, you should dilute all future appointments more pleasant
any sugary drinks with water (half and experiences.
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تقرحات على اللثة
الت�سو�س املبكر لأ�سنان الأطفال:
رائحة الفم الكريهة
على الرغم من �أن �أ�سنان طفلك الأوىل هي م�ؤقتة ،ولكن املحافظة عليها �ضرورية عالجات لت�سو�س الطفولة املبكرة
جد ًا حيث �أنها ال تزال عر�ضة لت�سو�س .ويعترب ت�سو�س الأ�سنان هو املر�ض الأكرث
�شيوعا يف مرحلة الطفولة املبكرة .هذا هو ال�سبب ملعرفة العادات ال�سليمة للمحافظة هذه اخليارات تعتمد على �سن الأطفال و�شدة
حالتهم .وغالبا ما ت�شمل العالمات املبكرة للت�سو�س
على �صحة الأ�سنان يف وقت مبكر.
بقع بي�ضاء على �سطح ال�شدق من املينا على الأ�سنان
ما هي �أ�سباب ت�سو�س الأ�سنان املبكر للأطفال؟
الأمامية العلوية .يف هذه املرحلة طبيب الأ�سنان
قد يو�صي بالعالج بالفلورايد لتعزيز ثبات املينا.
ميكن �أي�ضا �إجراء بع�ض التغيريات الغذائية التي قد
ت�ساعد ،مثل احلد من الأطعمة ال�سكرية واحلم�ضية.
�إذا بد�أ ينت�شر الت�سو�س وت�آكل الأ�سنان ،قد يحتاج
الطفل اىل عالج �أكرث �شموال كالرتميم باحل�شوات.
ولكن يبقى اخللع كخيار �أخري لطبيب الأ�سنان.
كثريا مايتناول الأطفال احلليب �أو ال�سوائل املحالة لأغلب الوقت عن طريق ن�صائح ملنع الت�سو�س املبكر:
ّ
«الر�ضاعة» ،تتجمع هذه ال�سكريات مع طبقة لزجة من اللعاب والبكترييا
الزجاجة
التي تتم�سك بالأ�سنان .تقوم البكترييا بتحويل ال�سكريات اىل مواد حم�ضية وهي �أف�ضل نهج يجب �أن نتبعه هو �أن الوقاية خري من
التي ت�سبب ال�ضرر للمينا .يف كل مرة ي�ستهلك فيها الطفل الع�صري �أو احلليب �أو العالج ،وهذه بع�ض الإر�شادات التي يو�صى ب�إتباعها
غريها من الأطعمة املحالة ،تكرر العملية ويحدث ت�سو�س الأ�سنان ،بالإ�ضافة اىل لتتقليل من معدل الت�سو�س املبكر:
الإتهابات ،والعديد من امل�شاكل الأخرى� .إن الت�سو�س املبكر لأ�سنان الطفل يحدث يف  .1رعاية �صحة الفم والأ�سنان اخلا�صة بوالدي
كثري من الأحيان نتيجة جلعل الطفل ينام ويف فمه زجاجة احلليب .حيث ينخف�ض الطفل  .وبهذه الطريقة نقلل من عر�ضة انتقال
تدفق اللعاب ب�سبب وجود املادة ال�سائلة ال�سكرية يف الفم»احلليب مثال» ،فتهاجم البكترييا ال�ضارة �إىل الطفل� .أي�ضا ال يجب ا�ستخدام
الأحما�ض الأ�سنان لفرتة طويلة من الزمن م�سببة ت�سو�س الطفولة املبكرة .
الأواين والأغرا�ض التي تدخل فم الطفل من قبل
�شخ�ص �آخر.
ملاذا نقلق ب�ش�أن الت�سو�س املبكر لأ�سنان الطفل؟
 .2م�ساعدة الطفل يف الرعاية الروتينية للأ�سنان.
من الوالدة �إىل � 12شهرا من العمر يجب غ�سل لثة
الطفل و�أ�سنانه بعد كل ر�ضاعة .ميكن القيام بذلك
عن طريق م�سحها بلطف با�ستخدام من�شفة دافئة.
من � 12إىل � 36شهرا من العمر ،تكون قد منت
جمموعة من الأ�سنان لذا يجب التحول �إىل فر�شاة
الأ�سنان مع معجون �أ�سنان يحتوي على الفلورايد و
تنظيف الأ�سنان مرتني يف اليوم.
 .3تناول احلليب يف �أوقات الوجبات .وحفظ وعدم
�أ�سنان الطفل ت�سقط على �أي حال ،لذلك لي�س هناك حاجة للقلق حول ت�سو�س الإكثار من الع�صائر وامل�شروبات ال�سكرية الأخرى .و
الأ�سنان� ،ألي�س كذلك؟ هذا خاطئ! ميكن لت�سو�س الأ�سنان املبكر �أن ي�ؤثر على �صحة �إن �أعطيت يجب �أن تخفف باملاء (ن�صف اىل ن�صف)
فم الطفل لبقية احلياة .لي�س فقط ب�سبب التجاويف والأمل ،ولكن تهاوي الأ�سنان يف وال يجب �أن تزيد الوجبات عن  4يومي ًا  .تذكر� ،أن
الت�سو�س الأ�سنان يعتمد على كمية وتواتر تناول
وقت مبكر ي�ؤثر على منو الأ�سنان الدائمة يف �أماكنها ال�صحيحة.
ال�سكر ،ف�ضال عن مدى بقاء املادة يف الفم.
عالمات الت�سو�س :
يجب �أخذ الطفل �إىل طبيب الأ�سنان �أو مقدم الرعاية ال�صحية �إذا ظهرت الأعرا�ض � .4إعطاء الطفل املاء يف زجاجة �أو كوب خالل اليوم.
التالية:
هذا ال ي�ساعد فقط على �إرواء عط�شه ،بل يزيد من
بقع بي�ضاء على املينا ،وخ�صو�صا على طول خط اللثة من الأ�سنان البارزة.
تدفق اللعاب ،وي�ساعد على �شطف البكترييا ال�ضارة
بقع داكنة �أو �سوداء على الأ�سنان
وال�سكر من الفم ب�شكل متكرر �أكرث.
تورم اللثة �أو نزيف
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“Dental staining”
Due to
Traditional Coffee VS. Decaf Coffee

One of the most common complaints dentists get is
about dental staining. A patient’s teeth are too grey, too
brown, too yellow, or too dull. This cosmetic problem
often leaves a smile looking older and unhygienic. In
addition to smoking and chewing tobacco, intensely
colored foods and drinks are often the most common
offenders. The deeper the pigmentation, the more likely
the foods and beverages cause staining. Stains come not
only from the amount of pigmentation, but also how
frequently these substances come in contact with the
enamel and for how long. Coffee, as you might imagine,
is a huge contributor across the country.

alkaloid called Trigoneline. This ingredient
helps neutralize the effects of acids produced
by bacteria in the mouth. So staining from
coffee, decaf or regular, mostly comes from
the chromogens that make the beverage
look dark.
How to Prevent Dental Stains from Coffee
and other staning food

But does caffeine in coffee contribute to stains? Or is it If you are unwilling to give up your regular
something else?
morning cup of decaf, then there are a
number of things you can do reduce your
How Extrinsic Dental Stains Occur?
risk of dental stains. You might try these
The enamel of your teeth, though hard and tough, suggestions:
still has a porous surface. It contains microscopic pits,
ridges and fissures that can hold microscopic particles.
Intensely pigmented molecules, called chromogens,
give foods and beverages their color. These molecules
have a nasty habit of getting into pores on the enamel
and causing dental stains. Other factors in teeth stains
include acidity and food compounds called tannins.
Does Caffeine Contribute to Dental Stains?

Use a straw to keep staining beverages away
from teeth.
Promptly swallow instead of keeping it in
your mouth.
Try drinking at specific break times rather
than constantly sipping all day.

Swish with water if you cannot promptly
Caffeine itself does not cause stains, however it could brush your teeth
raise the acidity of the beverages and increase the risk
Use whitening tooth paste and brush after
of dental stains in that way. One study by Dionex, a part
your break to remove chromogens.
of Thermo Fisher Scientific, found that regular coffee
is more acidic than decaf coffee. However most results Visit your dentist every six months for an
show that decaffeinated coffee is in fact more acidic. examination and prophylaxis.
This is because the Robusta beans used in decaf coffee
contain a higher level of caffeine and are more acidic Talk with your dentist about professional
than those used in regular coffee. That said, dental teeth whitening procedur
stains from regular and decaf coffee do not likely come
from the acidity of caffeine. In fact, coffee contains an
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ت�صبغ الأ�سنان
نتيجة لـ
«القهوة التقليدية مقارنة بالقهوة منزوعة الكافيني»

واحدة من �أكرث ال�شكاوى �شيوع ًا عند �أطباء الأ�سنان هي م�شاكل
ت�صبغات الأ�سنان .فقد تكون �أ�سنان املري�ض رمادية جد ًا ،بنية جد ًا،
�صفراء جد ًا ،وهكذا .فهذه امل�شكلة التجميلية غالبا ما جتعل الإبت�سامة
تبدوا مثل كبار ال�سن وغري �صحية .وغالبا ماحتدث الت�صبغات ب�سبب
التدخني وم�ضغ التبغ ،والأطعمة وامل�شروبات امللونة ب�شكل مكثف .لكن
يجب �أن نعلم �أن البقع ال ت�أتي فقط من كمية الأ�صباغ يف الطعام ،ولكن
�أي�ض ًا مدى تكرار ا�ستخدام هذه املواد امل�صبغة ومدة احاطتها باملينا.
القهوة ،كما قد يت�صور اجلميع  ،هي امل�ساهم الأكرب يف
ت�صبغات الأ�سنان .ولكن هل الكافيني املوجود يف القهوة
ي�ساهم يف هذه البقع؟ �أم هو �شيء �آخر؟
�أوال يجب �أن نعرف كيف حتدث الت�صبغات اخلارجية
للأ�سنان؟
مينا �أ�سنانك ،على الرغم من �أنها �صلبة وقا�سية ،ولكن ال يزال
لديها �سطح ي�سهل اخرتاقه .فهي حتتوي على حفر جمهرية ،كذلك
ال�شقوق املوجودة على الأ�ضرا�س ت�ساعد يف جتمع اجلزيئات امل�صبغة
او مايعرف بـ» ”chromogensب�شكل كبري  ،وهذه الأخرية هي
التي تعطي الأطعمة وامل�شروبات لونها .هذه اجلزيئات لديها عاد ًة قدرة
على الدخول يف امل�سام على املينا وبالتايل ت�سبب بقع الأ�سنان .هناك
عوامل �أخرى ت�ساعد يف ت�صبغ الأ�سنان وت�شمل احلمو�ضة واملركبات
الغذائية.
هل الكافيني هو ما ي�سبب ت�صبغ الأ�سنان؟
الكافيني يف حد ذاته ال ي�سبب البقع� ،إال �أنه ميكن �أن يزيد من حمو�ضة
امل�شروبات وبالتايل يزيد من خطر ت�صبغ الأ�سنان بهذه الطريقة.
�إحدى الدرا�سات التي �أجريت من قبل �( DIONEXشركة
�أمريكية لف�صل وعزل الألوان وحتديد خماليطها الكيميائية)  ،وجدت
�أن القهوة العادية هي �أكرث حم�ضية من القهوة منزوعة الكافيني.
لكن معظم النتائج تظهر �أن القهوة منزوعة الكافيني هي يف الواقع
�أكرث حم�ضية .وذلك لأن املادة امل�ستخدمة يف �صناعة القهوة منزوعة
الكافيني وتدعى (  )Robusta beansحتتوي على م�ستوى
�أعلى حام�ضية من تلك امل�ستخدمة يف القهوة العادية .ولكن البقع التي
ت�صيب الأ�سنان �سواء من القهوة العادية �أوالقهوة منزوعة الكافيني

فالأرجح �أنها لي�ست ب�سبب حمو�ضة الكافيني يف الواقع ،لأن
القهوة حتتوي على مادة قلوية ت�سمى ( )Trigoneline
هذا العن�صر ي�ساعد على حتيـيـد �آثار الأحما�ض التي تنتجها
البكترييا يف الفم� .إذ ًا فالت�صبغات الناجتة �سواء من القهوة
العادية �أو القهوة منزوعة الكافيني ،امل�سبب الأ�سا�سي لها هو
الـ «”chromogensوهو الذي يك�سب القهوة ذلك اللون
الداكن.
كيف نحمي الأ�سنان من الت�صبغات؟
�إذا كنت ال ترغب يف التخلي عن كوبك ال�صباحي من القهوة
العادية �أو منزوعة الكافيني ،او غريها من امل�شروبات امللونة..
فهناك عدد من الن�صائح التي ينبغي اتباعها للتقليل من خطر
ت�صبغ الأ�سنان :
ا�ستخدام العود �أو «امل�صا�ص» يف ال�شرب لإبقاء امل�شروبات
امللونة بعيد ًا من الأ�سنان .
�إبتالع امل�شروبات فور ًا وعدم �إبقائها يف الفم.
حماولة ال�شرب يف �أوقات ا�سرتاحة حمددة بد ًال من احت�سائها
با�ستمرار طوال اليوم.
غ�سل الفم باملاء �إذا مل يكن ب�إمكانك تفري�ش �أ�سنانك فور ًا.
ا�ستخدام معجون الأ�سنان والفر�شاة لإزالة املواد
ال�صبغية» ”chromogensمن على �سطح الأ�سنان.
زيارة طبيب الأ�سنان كل �ستة �أ�شهر للفح�ص والوقاية.
ميكن للطبيب �أن يخربك عن �أحدث العالجات للت�صبغات يف
طب الأ�سنان.
املرجع:
dentagama- Dental social network
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Oral manifestations
�أغلب الأمرا�ض التي ت�صيب الأجهزة احليوية يف اجل�سم قد تظهر لها عالمات مر�ضية يف الفم مثل �إلتهابات اللثة وقروح �أن�سجة الفم و جفاف الفم
وغريها ..وقد تكون هذه العالمات لها عالقة مبا�شرة باملر�ض� ،أوتكون نتيجة للإ�ستخدام بع�ض الأدوية على املدى الطويل.

مر�ض ال�سكري :

مر�ض ال�سـل:
TB–Oral manifestations of
Tuberculosis

oral manifestations of Diabetes

�إرتفاع ن�سبة اجللكوز عند مري�ض ال�سكري ت�ؤدي اىل زيادة ن�سبة التبول وفقد
ال�سوائل من اجل�سم حيث ت�ستنفذ ال�سوائل البني خلوية وي�ؤدي هذا �إىل نق�ص
يف �إفراز اللعاب م�سبب ًا مايعرف بجفاف الفم �أو «،”Xerostomia
نتيجة لذلك تكرث البكترييا والفطريات ،فاللعاب اليعمل فقط على ترطيب
الفم �إمنا يلعب دور ًا يف احلماية الحتوائه على الأج�سام امل�ضادة� ،إىل جانب
ذلك يكون اللعاب عند مر�ضى ال�سكري حمتويا على كميات �أقل من املواد
املعدنية ال�ضرورية ل�صحة الأ�سنان مثل الكال�سيوم والفو�سفات والفلورايد
وهذا ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة ت�سو�س الأ�سنان ب�شكل وا�ضح عند مر�ضى
ال�سكري �إىل جانب �إلتهابات اللثة والأن�سجة املحيطة بالأ�سنان.
�إرتفاع �ضغط الدم :
oral manifestations of Hypertension

هو نوع من �أنواع الإتهابات الرئوية اخلطرية الناقلة للعدوى،
ت�سببها البكرتيا ال�سلية �أو مات�سمى «Mycobacterium
 ”tuberculosisويعاين املري�ض من ال�سعال املزمن مع
البلغم امل�شوب بالدم ،واحلمى وفقدان الوزن ،قد تظهر يف
الفم تقرحات خ�صو�ص ًا لدى الأطفال �أو البالغني (فوق 30
�سنة) وتكون القروح غري منتظمة ال�شكل و�شديدة الأمل تنت�شر
عادة على ظهر الل�سان� ،أي�ضا ي�صاحب هذه العدوى ت�ضخم
الغدد اللمفاوية خ�صو�صا العنقية والذقنية ي�صاحبها �أمل
�شديد ورمبا بع�ض الإفرازات.
�أمرا�ض الكلى – Oral manifestations of
Renal Disease
تظهر الكثري من العالمات املر�ضية يف الفم عند مر�ضى الكلى
مثل� :شحوب �أن�سجة الفم ،جفاف الفم ،ظهور بقع �صبغية �أو
دموية� ،إلتهاب الغدة النكفية ،فطريات الفم البي�ضاء ،تغري
يف تكوين مينا الأ�سنان ..وغريها

ولكن املالحظ �أن ن�سبة ت�سو�س الأ�سنان عند مري�ض الكلى تكون
ارتفاع �ضغط الدم قد ال يكون ال�سبب الأ�سا�سي للعالمات التي تظهر يف قليلة اىل حد ما وذلك لأن وجود مادة اليوريا يف اللعاب ي�ؤدي
الفم عند املري�ض ،ولكن يرجع الدور الأبرز �إىل الأدوية امل�ضادة لإرتفاع اىل تثبيط عملية الأي�ض يف اللويحة اجلرثومية “Dental
ً
ال�ضغط «” ”Antihypertensive Drugsوخ�صو�صا الأدوية ” Plaqueالتي لها دور �أ�سا�سي يف ت�سو�س الأ�سنان.
املدرة « ”Diureticsالذي تظهر نتيجته كجفاف يف الفم او ماي�سمى
املح�صرة لقنوات الكال�سيوم مقابل ذلك جند ارتفاع ن�سبة املواد اجلريية والتكل�سات
« ،”Xerostomiaكذلك الأدوية
ّ
مثل «  ”Nifedipineالذي ي�سبب ت�ضخم اللثة «  “Calculus” Gingivalعند مر�ضى الكلى.
”overgrowth
املرجع:
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ثورة التقنيـة يف طب الأ�سنان
�إن التطور الهائل و ال�سريع يف طب الأ�سنان عامة و يف جمال
الرتكيبات ال�سنية الثابتة خا�صة قد و�صل اىل مرحلة خيالية..
ان الطريقة التقليدية  -التي يقوم فيها الطبيب بتح�ضري ال�سن �أو الأ�سنان
و�أخذ املقا�سات الالزمة التي تر�سل للمعمل من �أجل �صناعة الرتكيبة
املعدنية الثابتة لتجربتها يف الفم ومن ثم اختيار اللون املنا�سب للون الأ�سنان
الطبيعية لطالء املعدن بها و �صناعة الرتكيبة الثابتة النهائية � -أ�صبحت
بع�ض الدول جزء ًا من املا�ضي فقد �أتاح العلم و التطور واالخرتاعات
احلديثة اىل �صناعة الرتكيبة الثابتة للمري�ض يف نف�س الزيارة وذلك
بتح�ضري ال�سن بالطريقة املنا�سبة ثم �أخذ املقا�سات بطريقة فوتوغرافية
معينة عن طريق احلا�سب الآيل و الذي بدوره يقوم بعمل ال�صيغة النهائية
لتيجان وج�سور الأ�سنان ومن ثم يتم �إر�سال هذه البيانات على �شكل �أوامر
�إىل املخرطة االلكرتونية التي تقوم بنحت قالب من البور�سلني ح�سب
املقا�س الفوتوغرايف ليتم تركيبه للمري�ض يف نف�س اجلل�سة وهكذا ا�ستغنى
الطبيب عن املقا�س املعتاد و املعدن والزيارات العديدة وقلل من احتماالت
اخلط�أ..

تقنية العالج بالبالزما الغنية بال�صفائح الدموية و عوامل النمو
املركزة وهي تقنية حديثة ُت�ستخدم يف عالج العديد من احلاالت
املر�ضية للح�صول على بالزما دموية غنية بال�صفائح الدموية
(م�صدر مركز من ال�صفائح الدموية الذاتية) ,ثم يتم حقنها
بالأماكن التي حتتاج معاجلة .حيث حتتوي على عدة عوامل من
عوامل النمو الأخرى املختلفة التي حتفز التئام الأن�سجة والعظام.
تقوم هذه التقنية على حتفيز �إنق�سام اخلاليا اجلذعية التي هي خاليا
بدائية لها القدرة على الإنق�سام والتكاثر لتعطي �أنواع ًا خمتلفة من
اخلاليا املتخ�ص�صة كخاليا اجللد واخلاليا الغ�ضروفية وغريها .هذه

اخلاليا اجلذعية م�س�ؤولة عن جتديد اخلاليا التالفة مما
ب�شكل ذاتي للج�سم وجتديد
ي�ؤدي �إىل �إنتاج خاليا جديدة ٍ
الأن�سجة .وتعزيز منو الأوعية الدموية اجلديدة وحتفيز
عملية التئام اجلروح.

جهاز Smart-Pad
و هو جهاز ملعاجلة امرا�ض اللثة بالليزر  ،و يتميز هذا
اجلهاز ب�سرعة ق�ضائه على البكترييا الفموية ال�ضارة
بن�سبة  %99خالل  60ثانية  ،و له ميزات مده�شة ب�سرعة
�شفاء اللثة من الأمرا�ض املزمنة و االلتهابات ال�شديدة .كما
انه ي�ساعد يف احلفاظ على �صحة الزرعات ال�سنية و اطالة
عمرها االفرتا�ضي عن طريق الق�ضاء على جميع امليكروبات
املحيطة بالزرعة و بالتايل تقليل التهابات اللثة امل�صاحبة
للزرعات ال�سنية.

جهاز الت�صوير الرقمي ()sensor
و هو النوع الأحدث الذي يقلل ن�سبة الأ�شعة التي يتعر�ض
لها املري�ض ,و تعطي �صورة بتفا�صيل �أو�ضح و �أدق بكثري
من الت�صوير العادي .
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دليلك ..للمواقع العلمية على الإنرتنت..
من املهم اليوم مواكبة التطور ال�سريع يف جمال طب الأ�سنان و�إليــك مواقع �إلكرتونية �ست�ساعدك على ذلك ..

http://www.iadr.com/
موقع اجلمعية الدولية لأبحاث طب الأ�سنان ( ،)IADRت�ضم ما يقرب من 12000ع�ضو حول العامل .مهمتها هي )1( :تعزيز
البحوث وزيادة املعرفة لتح�سني �صحة الفم والأ�سنان يف جميع �أنحاء العامل )2( .دعم البحوث التي تهتم ب�صحة الفم يف املجتمع)3( .
ت�سهيل التوا�صل وتطبيق نتائج البحوث.

http://www.ada.org
املوقع الر�سمي للجمعية الأمريكية لطب الأ�سنان» ”American Dental Associationميكنك من خالل هذا املوقع متابعة كل
مايتعلق باجلمعية الأمريكية لطب الأ�سنان حيث �أن املوقع غني باملعلومات ونتائج �آخر الأبحاث العلمية بالإ�ضافة �إىل املجلة التي ت�صدرها
اجلمعية وميكنك ت�صفح جميع ا�صداراتها �إلكرتونيا.
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/http://www.oralcancer.org
Information - Support – Advocacy -Research... and Hope
ب�إخت�صار هكذا عرب املوقع عن نف�سه.
/http://eu.wiley.com
�شركة  Wileyتعد هي النا�شر الرئي�سي للمعلومات العلمية والتقنية.
ب�إ�شرتاكك يف هذا املوقع �سي�صلك كل ماهو جديد من �أبحاث وكتب يف جمالك.

http://dentagama.com/
موقع رائع جد ًا يطرح املوا�ضيع العلمية لطب الأ�سنان بطريقة �شيقة ولغة �سهلة بحيث ي�ساعد طبيب الأ�سنان على �إي�صال ر�سالته �إىل
املجتمع.

https://extranet.who.int/hinari/ar/journals.php
�إن كنت تنوي القيام ببحث علمي ف�إن موقع «� ”HINARIسيكون مرجعك الأول على �شبكة الإنرتنت ،فب�إ�شرتاك يف هذا املوقع �سي�سمح
لك بالو�صول اىل كافة الأبحاث واملراجع العلمية املوثوقة يف جمال ال�صحة – حيث �أن املوقع تابع ملنظمة ال�صحة العاملية.
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