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أخالقيات مهنة طب األسنان وآدابها

م فمن امله, أخالقيات مهنة طب األسنان وآدابها تعرف معنا على•

ها مهنيا والتزام ب, معرفتها ومراجعتها دائما من قبل املريض والطبيب 

.واخالقيا

التفريق تهدف إلىمبادئعبارة عن ( أي مهن )ببساطة تعتبر آداب املهن 

لقرارات بين الخطأ والصواب كما تعلم االهتمام والتخطيط وتحليل ا

:والتصرفات والوصول بها إلى قرار

ي سواء كانت باملاض ي أم في الحاضر أم ف. أهي صحيحة أم خاطئة 

املستقبل 



قاعدة عامة

رارات التفريق بين الخطأ والصواب يؤدي إلى تقليل اتخاذ القإن •

.بشكل خاطئ

سنان سهلة وفي متناول يد طبيب األ آداب مهنة طب األسنانتعتبر

حيث أن . ري ولكنها بالنسبة له ال تماثل اآلداب املتعلقة بالطب البش

ن املمارسة آداب طب األسنان تركز بشكل أولي على القضايا التي تنبع م

بشري فهي املهنية لطب األسنان بينما آداب املهنة املتعلقة بالطب ال

ر العلوم الحيوية عنوان كبير يهتم بالتفريق بالقضايا التي تنبع من تطو 

.بشكل عام





ما هي القيم واملبادئ املتعلقة بممارسة طب األسنان

اخالقياتفياتالتوجههذهأواملقرر هذافينتطرق سوفاألكاديميةالناحيةمن

عضوباملهنةممارسةصلبمنتطورتالتياملصطلحاتبعضإلىاملهنة

هنةاملآدابفإنيكنمهماولكن.الفلسفةمناستعيرتالتياملصطلحات

طبممارسةفيأصوليةطريقةهيوإنمابفلسفةليستاألسنانبطباملتعلقة

فلسفيمكون املقرر هذامنسننش ئبأنناأحديتوقعالأنيجب.األسنان

النافذةوالقوانيناألخالقومعالواقعمعسنتعاملوإنمااألسنانطبألخالقيات

.املتبعةوالعادات





ملاذا ندرس وندرس أخالقيات مهنة طب األسنان

د توجه هذه تستثمر أو قهو إنسان مثقف وعالم وملئ باملهارات ولكن لألسف قد الطبيب األسنانإن

.الصفات نحو أخالقيات املهنة أوانها ال تؤخذ بعين االعتبار عند املمارسة

 بأن األخالق بشكل عام وأخالق أي مهنة بشكل خاص تعطى في العائ
ً
 وليس يجب أن نعترف جميعا

ً
لة أوال

كما يجب االعتراف بأن آداب مهنة طب األسنان وأخالقياتها تؤخذ من. في مدارس طب األسنان 

.تمشاهدة طبيب األسنان الخبير كيف يتعامل وكيف يتصرف وليس من الكتب واملحاضرا

ذكير وتإن هذه املحاضرات حول أخالقيات مهنة طب األسنان وآدابها ماهي إال تصويب وتوجيه

 باألخالق والتربية الفاضلة التي يمتلكها أصلطبيب األسنان وطالب طب األسنان
ا
.ال

AID :وحول العالم تقوم جميع املؤسسات العلمية والنقابية بتدريس هذه املبادئ وأهمها – ADA –

FDI كما يشاركها في ذلك الكثير من املنظمات العاملية والوطنية ذات االهتمام املشابه.



بناء الثقة بين الطبيب والمريض

ة لضمان إن العوامل األدبية كاحترام املريض وكتابة معلوماته بعناي•

وطبيب حقوقه والثقة املتبادلة هي األساس في العالقة بين املريض

.  األسنان

وعالوة على ذلك فإن التطور في مجاالت طب األسنان والتطور •

ماعية تشكل التكنولوجي والتغيرات في قيم املجتمع والتركيبات االجت

 تحديات 
ً
تهاللطبيب للعمل الدائم على مواكبأدبيةعلمية و دوما



آداب مهنة طب األسنان الخبرة حقوق اإلنسان والقانون

يتبعلذلك,االفرادبصحةتعتني,ساميةمهنةهياألسنانطبان•
فتعر اليتطلبالذياألمروقوانينهااملهنةاخالقروادهاجميع
ناإلنساحقوق فيالخبرةتكوينواألسنانطبمهنةآدابعلى

 والقانون 
ً
أيضا

لطبوااألسنانطبمنكلفياملهنةأخالقياتالحاليالوقتفي•
 أصبحقدالبشري 

ً
فياراتالحضوتعدداإلنسانحقوق بتطور متأثرا

التقاليدوتنوعالعالم



ن اجل املتفق عليها عامليا ممكن أن تعطي أساس مإن حقوق اإلنسان الرئيسية •
اء آداب املهنة التي هي معقولة ضمن املجتمع الواحد وعالوة على ذلك كان أطب

 يضطرون للتعامل مع مشاكل سنية تنتج عن انتهاك حقو 
ً
ق اإلنسان األسنان أحيانا

لعناية كالهجرة القسرية والتعذيب فهم متأثرون بشكل كبير باملناقشة حول ا
؟أهي حق أم الالصحية

نين تحدد ففي معظم البلدان هنالك قواآداب طب األسنان أيضا مرتبطة بالقانون •
ريض املطلوب من أطباء األسنان للتعامل مع قضايا آداب املهنة في العناية بامل

.وممارسة األبحاث

ي كل بلد باإلضافة إلى أن الترخيص بمزاولة املهنة السنية واملنظمات النقابية ف•
.تستطيع أن تعاقب أي طبيب أسنان من اجل انتهاك آداب املهنة السنية



• 
ا
تعارض ولكن اآلداب املهنية ال تواحدفاملطلوب وفقا لآلداب والقانون  :وعادة

ن بلد وأخر يختلف بيقد مع القانون فالفرق الوحيد بين االثنين هو أن القانون 

.  متشابهةولكن اآلداب املهنية هي 



وبالخالصة

 
ا
:فإن طب األسنان هو علم وفن معا

نان فيتعامل مع ما هو مشاهد ويمكن قياسه وطبيب األس :أما العلم•
د بروح متحديه ممكن أن يكشف عن األمراض الفموية ويستعي

.الصحة الفموية

نولوجيا فطب األسنان يتضمن تطبيق علوم األسنان والتك :أما الفن•
على املرض ى والعائالت واملجتمعات 



هو املميز بطب األسنانما

بأمس الناس عادة يأتون إلى طبيب األسنان ليطلبوا املساعدة في أشياء هم•
صحة الحاجة إليها كالتخلص من ألم أو معاناة أو تعويض األسنان واستعادة ال

بيب فهم يسمحون لط. الفموية الطبيعية وغير ذلك من املعالجات السنية 
األسنان باملشاهدة واللمس ومعالجة اسنانهم دونما تدخل وقد يذكرون

ن بطبيب ألنهم يثقو وهم يفعلون ذلك. يذكرونها عادة إلى غيره معلومات له ال
ولتكون املعالجة في صالحهم في كل لحظةاألسنان

ت ذاته واضحة وبالوقمنهي ذو خبرة وكما ذكرنا سابقا فإن طبيب األسنان هو •
حيث أن طبيب األسنان يستخدم مهاراته من اجل, مشروع تجاري فهو ذو 

ب في طهنالك توتر حاد بين هذين الجانبين ودائما . كسب لقمة العيش
.تكون صعبةقد األسنان وأحيانا املوازنة بينهما 



ادة من أجل زيفبعض أطباء األسنان يقومون بعدم مراعاة خبرتهم في موضوع ما •

حيث هنالك األطباء الذين يختصون بمختلف الجراحات واملعالجات ،دخله

الت ن بعض التعديأالتجميلية ليجذبوا الشريحة الغنية باملجتمع بالرغم من 

راحات جائرة التجميلية على األسنان ال تتصف بالتحفظية وقد تميل إلى أن تكون ج

بحق املريض

يب لطبقد تقلل من احترام املجتمع وإذا نظرنا بعيدا فان مثل هذه النشاطات •

جارية واضعا األسنان وإقالل الثقة تجاهه وسيكون كغيره من املوظفين في مؤسسات ت

.أولوياته فوق أولويات مرضاه



والتي تقض ي بـFDIوهذا يتعارض تماما مع ال •

(هنة واملجتمعطبيب األسنان يجب أن يتصرف بطريقة تحافظ وتزيد على مكانته وسمعته في امل)

حيانا يقومون فاملرض ى الذين اعتادوا أن يستخدموا نصائح طبيب األسنان بدون تردد أو استيضاح ،أ•

عما قرأوه بين تعليمات هذا الطبيب وأطباء آخرون واختالفإذا أحسوا بوجود اختالف باالستفسار 

 رفع الشكوى .باإلنترنت 
ً
.األمر الذي قد يدفع بهم الستشارة طبيب آخر أو حتى أحيانا

ألسناناطبمهنةفإناألسنانأطباءحالةعلىتؤثرالتيختالفاتاال هذهأنعلىالنظروبغض•

مستمرةأيضاوهيخدماتهاإلىاملحتاجينالناسعندكبيرةقيمةولهاخبرةذاتمهنةأنهاعلىتستمر

.املتميزةاملهاراتذوي الطالبمنكبيرعددبجذب





: السيناريو االول 

جماليالاملنظرتصحيحتريداتتكالعمرمنالعشريناتفيجديدةمريضة•

نتائجرأتألنهاVeneersالتجميليةالوجوهبواسطةاملتراكبةاالماميةألسنانها

.سناناال فيمشابهةمشكلةلديهاكانلهاصديقةعنداملعالجةلهذهجيدة

لكنتالحاال هذهملثلاالفضلالخيارهيالتقويميةاملعالجةانجوابككان•

املعالجةأمبدلرفضووالدتهااملريضةقبلمنالخيارلهذاتامرفضهناككان

 وقتاستستغرق التي
ً
يليةالتجمبالوجوهاملعالجةعلىاواصرت،طويال



: السيناريو االول تابع 

ريته في التناقض بين رغبة املريض او ح“امام حالة شائعة في ممارستنا تعرف ب نحن •
Patient autonomy vsاتخاذ القرار وما هو االفضل له او ما يعرف ب  acting in the 

best interests of the patient  لجأ انه ال يجب على الطبيب أن يهو متعارف عليه وكما
وهو يعلم أن هناك معالجة بديلة افضل ملصلحة “ irreversible”الى خيار غير ردود 

املريض

ريض وان يعطي للمان يأخذ الطبيب بزمام املبادرة الحالة املثالية مع كل مريض •
وئ مساو advantagesمع مزايا  ideal treatment options” خيارات املعالجة املثالية“

disadvantages مرغوب اواال ينحاز لخيار معالجة كونه” بالتفصيل” كل خيار و
!للطبيب



ستشير من االمور املنصوح بها حين وقوع هذا الجدل مع املريض هو ان يطلب منه ان ي•

و يمكن ان يعرض عليه  a second opinion seekطبيب اخر حين اصراره على ما يريد

الطبيب املساعدة في ذلك 

اي املوافقة الخطية للمريض “ consent”هناك بعض الفهم الخاطئ حول موضوع ال •

نعرف ال تعني ان نوقع املريض على خطة معالجةعلى خطة املعالجة فهذه املوافقة 

، وما طبيبسيتحمل املسؤولية في النهاية هو ال، الن من مسبقا انها ستضر املريض

املستقبل يبدو في لحظة كموافقة واصرار من املريض على معالجة ما سيتم نسيانه في

ى رغبته من قبل هذا املريض على الطبيب نفسه الذي وافقه عل” لشكوى ” وسيتحول 

”  وانا ال اعلم..يب انت الطب“وببساطة سيقول لنا املريض حين وقوع املشكلة في املستقبل 

ائه الى والذي استمد علمه من االنترنت ومن اصدق” العالم“اي سيتحول ذلك املريض ...

عالجةشخص ال حول له وال قوة و يريد حال ملشكلته من قبل الطبيب حين فشل امل



السيناريو الثاني

كيف يجب ان ...broken instrumentsانكسار ادوات املعالجة اللبية داخل القناة •
نتصرف في حال حدوثها؟ 

اثناء  separated instrumentكما يعلم الجميع فإن حالة انكسار االدوات اللبية •
هي حالة ليست بالنادرة بل على العكس يمكن اعتبارها من  RCTمعالجة الجذور 

بأنه وفي الواقع اي طبيب يدعي... الحاالت الشائعة الحدوث اثناء املمارسة السنية
او حديث ” مبالغ“مارس طب االسنان دون أن تحدث معه مثل هذه الحالة فهو اما 

العهد باملهنة

من قبل طبيب  Negligentان انكسار االداة ال يعكس بحد ذاته اهماال لنتذكر •
االسنان او عدم خبرة الن هذه الحالة قد تنتج عن حاالت عديدة خارجة عن موضوع

الجة اللبية مثل املهارة والخبرة حتى مع اتباع الطبيب للبروتوكوالت الصحيحة اثناء املع
 canal morphologyاستخدام ادوات جديدة لكل مريض ومراعاة تشريح القناة 

الخ ...واالعتماد على الصور الشعاعية 



تابع السيناريو الثاني

الخوف وال يستوجب وقوع الطبيب باإلحراج وال يستدعي” عار“املوضوع ليس •

كشف ألنه ببساطة يوما ما ستن.. او محاولة التهرب واخفاء ما حدث او نسيانه 

طبيب سواء بحدوث اختالطات او صدفة من قبل طبيب اخر وحينها سيصبح ال

ين الذي يقوم به الطبيب من الناحية االخالقية حاالجراء االول اذا ! محل ادانة

ان الن االخير له الحق حكما بمعرفة ما حدث و ” يخبر املريض“حدوث ذلك ان 

كس بان قد حدثت بل على الع” كارثة“يتم ذلك دون ارتباك او ايحاء للمريض بان 

طات يتم الشرح للمريض بان االداة معقمة وجديدة ولن تقود الى حدوث اختال 

complications حاولة جدية في معظم الحاالت اضافة إلخباره بما سيتم الحقا مل

ازالتها من قبل الطبيب نفسه 





تابع السيناريو الثاني

او تحويل املرض الى اختصاص ي  bypassingاالستمرار باملعالجة اللبية وتجاوز االداة و •

لحل املشكلة في حال تعذر ذلك، وذلك حسب كل  endodontic specialistمعالجة جذور 

...حالة

noting in pt’sيتم تدوين ذلك في ملف املريض في مثل هذه الحاالت ان االجراء الثاني •

records وذلك تجنبا ألي مسائلة قانونية قد تحدث في املستقبل

ت أساسا، حاول ان تقلل من حدوث مثل هذه االختالطا: وبالنهاية نصيحة لكل طبيب اسنان•

ال ادوات وان حدثت ال بد من التصرف حيالها بصدق ووضوح مع مرضانا وال تنس ى ان استعم

لكل مريض هو اجراء يتماش ى مع single useاملعالجة اللبية الجديدة ذات االستعمال الوحيد 

(infectioncontrolاملمارسة السنية الحديثة من حيث مسايرة وسائل السيطرة على العدوى 



: يتوجب اإلضاءة على األفكار التالية

• 
ً
ع املرض ى في في التعامل م” مريضنا هنا“و ” مريضهم في الغرب“يجب عدم تبني مفهوم -التمييز: أوال

ية املرض ى في دول العيادة السنية والتسليم بأن املريض في الوطن العربي هو كائًن ثاني او مختلف عن بق

الخ...فاملريض العربي له نفس املشاعر واالحاسيس والحقوق والواجبات ! ...العالم

• 
ً
يته او وليس حسب جنس” كإنسان” حماية املريض“هذه القوانين التي وضعت في الغرب ل : ثانيا

من أهم فيما يتعلق بالنواحي العالجية هي  educating your patientاملريض” تثقيف”و ...اصوله

!واجبات طبيب االسنان

• 
ً
او حادثة عند حصول مشكلة” الحربئة” او ” اخفاء الحقيقة عنه“او ” رشوة مريضك“ال تقوم ب : ثالثا
حقوقه واول معايير ” ابسط“بأي حادثة وقعت هو ” املريضاخبار”..أننؤكد على .... incidentما 

اخالق املهنة



• 
ً
في التعليقات ملريض فعل وعمل ” خاصة“قصص وحوادث ” سرد“يجب عدم : رابعا

ض املرض ى الغرض ليس ان نعمم تعاملنا مع  املرض ى بناًء على حوادث فردية من قبل بع...وووو 

قوانين نؤكد أن ما نناقشه هي!...معهم اال كذا وكذا بينفعمرضانا هنا جميعهم ما “وان نقول 

اذا اراد ولكن هو من سيتحمل املسؤولية في” يخرقها“موضوعة يمكن ألي شخص ان 

.النهاية عند تطور اي حالة

• 
ً
” خرق “هو endoاثناء املعالجة اللبية  rubber damاال تستعمل حاجز مطاطي : مثال

ة وقناعتك بأن حاالتك ناجحة ومرضاك بغاية السعاد..لقانون اصبح من املسلمات 

وال تعني انها صحيحة” قناعة خاطئة“والرضا هي 



احترام خصوصية املريض
protecting pt’s confidentiality

افيةاخذ • taking and using clinical imagesالصور الفوتوغر
ها بالطباء من املسائل الحساسة في ممارستنا السنية والتي يالحظ عدم اعتناء بعض ا

 في عصرنا الحالي عصر حمى النشر ع
ً
لى مواقع هي احترام خصوصية املريض وخصوصا

!الخ…الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل االجتماعي 

لومات كأطباء اسنان بحكم مهنتنا القريبة من حياة مرضانا نتحصل على معنحن •
 لتعلق معظم اشكال املعالجة بجوانب عديدة مكثيرة 

ً
ن حياة من هؤالء املرض ى نظرا

وان  trustworthy ”محل ثقة“لذلك فمن املفروغ منه ان نكون ..املريض الخاصة
نحافظ على هذه االمانة بين يدينا وهذا ما يسلم ويثق به كل مريض



االسنان من االمور ذات العالقة بخصوصية املريض والتي يهملها العديد من اطباء•
افية الوال يتم اعطاءها االهمية الكافية هي  سريريةالتعامل مع الصور الفوتوغر

clinical images ملوضوع التي يلتقطها الطبيب ملرضاه اما نتيجة جهل بأهمية هذ ا
ملريض نفسهومشاركة الحاالت دون التفكير با” سحر النشر السريع“او نتيجة تأثير 

• 
ً
في يعتبر موضوع اخذ والتعامل مع الصور السريرية من املواضيع الهامة جدا

 ممارسة طب االسنان في 
ً
 على التصوير دالغرب عموما

ً
اخل وهناك تحفظ دوما

identifiedاملريض” تميز“ونشر اي صور يمكن ان العيادة السنية 

فقة خطية ما يجري في بالدنا من حمى انتشار التصوير و النشر على املواقع دون موا•
ي بها قد ال يدر )يرتب مسؤولية قانونية على الطبيب من املريض على النشر 

 ( كالهما
ً
.لألسف و دون أدنى مراعاة للجوانب العلمية أيضا



عن هذا املوضوع؟  ethicsماذا تقول قوانين اخالقيات املهنة

افية للمرض ى؟أوماهي  صول التعامل مع الصور الفوتوغر

صورة على انها  identifiableيجب ان يتم التعامل مع اي صورة للمريض يمكن معها تمييز شخصيته
شأنها شأن اي معلومة خاصة باملريض وهذا ال يعني  sensitiveسريرية ذات خصوصية وحساسية

ر صورة وجه دوما تلك الصور فقط التي تظهر وجه املريض بل اي صورة ال زالت تميزه مع العلم ان نش
يز ألنه ال يمنع من امكانية تمي”غير كاف“على العينين هو اجراء  ”شريط اسود“وضع املريض بعد 

 identifying the patient,املريض 

الخ تعامل .. Face piercingsاو بعض الحلي مثل tattoosبل ان اية عالمات فارقة كوجود وشم مميز
باملثل

افقة خطية“ان نأخذ الحالة الوحيدة التي يمكن ان يسمح بها القانون بالنشر هو   formal ”مو
consent  حتى في ”املفضل“وفي الحقيقة فان من ” !مانع عندواملريض صاحبنا وحبيبنا وما“وليس

 من الحاالت التي ال يمكن التعرف فيها على املريض بالصورة ان يتم اخذ هذه املوافقة الخط
ً
ية خوفا

 ” صور اسنانه“تغيير املريض لرأيه في عرض 
ً
!على احدى املواقع بعد رؤيتها مثال



لمكان هذه الصور هي ل” ملكية“حتى مع موافقة املريض الخطية على نشر الصور فان •

ير ان خوليس من حق األ الذي  تم اخذ الصور فيه اي العيادة او املشفى وليس للطبيب 

الن الهاتف عرضة للضياع او الجوال الخاص به  mobile phoneيلتقطها باستعمال 

ظ ضمن تحفوعلى الصور ان . …او نقل الصور بالخطأ الى شخص اخر” التهكير“القرصنة 

او غيرها” الفالشة“ external driveوال تغادرها الى التخزين في مكان اخر كالعيادة 

دامها في هل سيتم استخ…حق املريض ان يعرف ماذا سيتم عمله بالصور امللتقطة من •

جأ بظهورها الخ؟ فال يتفا…مؤتمر علمي ام في املحاضرات ام على مواقع التواصل االجتماعي 

وان تكون املوافقة الخطية مبنية على هذه املعلومات! حيث ال يحب ان تكون 

كان قد تظهر هذه االمور مبالغ بها بعض الش يء لكن الحق ان كل واحد منا لو كان م•

!املريض لوجد ان هذا منتهى العدل



السيناريو الرابع

 trainedدون وجود مساعدة متدربةمريضته/ هل يجوز للطبيب ان يعالج مريضه
person؟

، و الغرب عموممن القوانين االخالقية الناظمة ملهنة طب االسنان في اوروبا •
ً
حتمية ا

تقبل السنية وال يجوز ان يسوجود شخص ثالث في غرفة املعالجة اثناء املعالجة 
وهناك  third-person presenceطبيب االسنان مريضه دون وجود شخص ثالث

والتي قد تسمحكشروط خاصة تحددها الجهات الناظمة ملمارسة املهنة هنا
ج اوقات باالستثناء في مثل هذه الحاالت ومنها حاالت استدعاء طبيب االسنان خار 

وعلى طبيب االسنان ان يقدر  emergencyالعمل من اجل معالجة إسعافيه
ض ان يحضر العواقب التي يمكن ان تترتب على ذلك وينبغي على االقل ان يسأل املري

 معه
ً
 ثالثا

ً
شخصا



 medicalالسبب في ذلك يتعلق بعدة عوامل اهمها احتمال حدوث حالة إسعافيه•
emergency  خر والتي قد يصعب تدبيرها على طبيب االسنان مفرده والسبب اال

 في حاالت معالجة الطبيب ملريضة انثى هو تجنب التورط باالت
ً
هام بالتعدي او خصوصا
من قبل بعض املرض ى الذين يعانون من مشاكل نفسية sexual assaultالتحرش

 او ابتزازه 
ً
ص ثالث لذلك فان وجود شخ, الخ …معينة او بغاية توريط الطبيب ظلما

امر  trained personكاملساعدة السنية والتي يجب ان تكون لديها خبرة تدريب
ضروري ويجنب العواقب املحتملة اعاله

قرار اضافة الى سبب اقل اهمية يعرفه معظم املمارسين هو اشراك املساعدة في•
 بحيث يكون هناك نوع من التوثيق shade takingاختيار اللون 

ً
امام مع املريض مثال

االجراء املريض في حالة انكار االخير املوافقة على ذلك اللون فيما بعد كما ان هذا
يعطي تطمين للمريض حول صواب االختيار



“Serious Professional Misconduct”

و ريطانيا الذي يخيف الطبيب املمارس لطب االسنان في ب” الغول “هذه العبارة بمثابة •
 
ً
ب وهي ببساطة اتهام حينما يوجه للطبي، ( Malpracticeتدعى في أمريكا)الغرب عموما

الى  admonishmentقد تترتب عليه نتائج تتراوح بين عقوبة توجيه االنذار و التوبيخ
وذلك حسب الحالة  erase from the registerالفصل النهائي من سجل املمارسين

وتبعاتها

عليه”التقصير“هذا االتهام يمكن ان يقع فيه طبيب االسنان حينما يتم اثبات حالة •
“falling short” او االهمال“negligence” ج تجاه مريضه والتي قد تترتب عليها نتائ

 اذا نتج عن الحالة  ”serious“جدية
ً
 ”ردودتخريب ال“على ذلك املريض خصوصا

irreversible destruction  ردودةأو أذية صحية ال سنان املريضال



“Serious Professional Misconduct”

جهة من اليحدد مدى جدية الحالة والعقوبة املترتبة عليها لجنة مختصة•
 الدولة، الناظمة ملمارسة املهنة في 

ً
ما والتي تقوم بفحص القضية والتي غالبا

من املريض او من الطاقم الطبي الذي يعمل complaintتكون على شكل شكوى 
بسالمة مع ذلك الطبيب كاملساعدة السنية مثال خصوصا حينما يتعلق االمر

املريض

الذي يكون في  expert witnessتستند اللجنة على اراء لجنة من املختصين•
 بمجال معين له عالقة بالشكوى 

ً
 مختصا

ً
معظم الحاالت طبيبا



 serious professionalسأورد لكم بعض الحاالت التي تمت معاملتها ك
misconduct (في انكلترا)مع عقوباتها املختلفة

ودون وجود  , glovesطبيب اسنان قام بمعالجة مريض دون ارتداء قفازات•
اضافة الى انه لم يقم بشرح خطة , مساعدة سنية او وجود شخص ثالث

ك املعالجة املعالجة بشكل كامل للمريض ولم يعطه فكرة كافية عن تكلفة تل
 ف..…

ً
يما وجدت اللجنة هذا الطبيب مخالفا ألصول مزاولة املهنة خصوصا

وعدم تحقيق اجراءات  risk of cross infectionيتعلق بمكافحة االنتان
يه السالمة اثناء العالج حيث ان هناك احتمال تعرض املريض لحالة إسعاف

لن يستطيع  cardiopulmonary resuscitationتتطلب انعاش قلبي رئوي 
 دون وجود مساعدة 

ً
يه وتمت توج…تدبيرها ذلك الطبيب الذي يعمل احيانا

عقوبة االنذار بالتوقيف عن العمل والتوبيخ



التقويم طبيب قام بقلع السن الخطأ حيث تم تحويل مريض له من قبل اختصاص ي•
مما زاد …م بقلع الضاحك الغير مطلوب الكنه ق premolarsلقلع احدى الضواحك

 ان املريض قام بالشكوى بعد اكتشاف هذا الخطأ لكن الطبيب
ً
لم االمر سوءا

توقيف عن تمت توجيه عقوبة االنذار بال…يستجب لهذه الشكوى في الوقت املناسب 
خالعمل والتوبي

رة دون طبيب قام بعمل اجراءات عالجية غير ضرورية تطلبت ازالة نسج سنية كثي•
كما قام بتزوير ملف املريض من اجل الحصول على  ”destructive“الحاجة لذلك 

 ..مبالغ مالية من شركة التأمين 
ً
من سجالت تم فصل هذا الطبيب وشطب اسمه نهائيا

املمارسين

 منه بأن هذه الحالة س” جميعها“طبيب قام بسحل اسنان املريضة •
ً
تحسن من اعتقادا

 تم .. !التي تعاني منها املريضة clicking joint(الطقة)حالة االصوات املفصلية 
ً
ايضا

 من سجالت املمارسين باعتبار ان
ً
هذه االجراء فصل هذا الطبيب وشطب اسمه نهائيا

ولم تستفد منه املريضة” ردودال“

 يتم نشر بعض الحاالت الجدية في الصحف الرسمية مع اسم الطبيب خصو •
ً
صا

!يتعلق االمر بسالمة املرض ىاحينم



 ما أشرح هذا •
ً
ة لطبيب املفهوم املبسط لطالبي لألنماط الثالثعادة

:األسنان بشكل عام ومثال لتوضيح هذه األنماط
ططبيب األسنان املعالج للسن فق Tooth dentist :النمط األول -1
األسنان املعالج للسن طبيب Mouth dentistالنمط الثاني-2

والفم
طبيب االسنان املعالج للمريض People dentistالنمط الثالث-3

ككل



ة هذا على الرحى السفلياألملغمينظر إلى ترميم :الطبيب من النمط األول •
( 

ً
نفسه ذو الفشل املتكرر على ان املشكلة في الترميم( عند مريض ما مثال

 بترميم 
ً
خر من نفس النوع أو نوع آخرآفيستبدله فورا

 ملا حول هذينظر: الطبيب من النمط الثاني •
ً
ا السن بشمولية أكثر قليال

حافة بيضاء ؛ Linea albaأو Cheek Ridgingوالترميم ليالحظ أن هناك
دة عض على باطن الخد ليفكر بأن هذا املريض يمكن أن تكون لديه عا (متقرنة

 بسبب خطأ في الترميم ويأخذ ذلك بعين االعتبار
ً
خد مثال



بب هذا ينظر إلى املريض ككل ليحاول أن يعرف س: الطبيب من النمط الثالث•
شاهدتين املظهر السريري على باطن الخد وسبب تكرار فشل الترميم ويربط امل

أخرى يمكن  signsالسريريتين وليفحص باقي األسنان والفم ملالحظة أية عالمات
على أي مريض صرير يكزbruxistان تدل على ان هذا املريض يمكن أن يكون 

ادات أسنانه ويقوم بأخذ القصة السريرية كاملة من املريض والسؤال عن أية ع
parafunctions والفحص خارج الفمويextra-oral examination  وللجهاز

 masticatoryوعضالت TMJككل من مفصل masticatory systemاملاضغ 
muscles  وإطباقocclusion وبالتالي معرفة السبب االساس يunderlying cause 

بنتائج معالجاته اذا ما أراد اعادة  prognosisومحاولة عالجه أو على األقل التنبؤ
!الترميم

”  اتيالسنين“باختصار ما أردت أن أشير إليه هو الفرق بين 
!وطبيب األسنان



• 
ا
وكما أقول لطالبي دوما

Look at your patient as “whole” not as a “hole” !



‘hyperenamelosis’  ةاملينائيفرط
, ‘porcelain deficiency disease’ وشكلسةداء عوز الخزف
االسنان Chiclets teeth



‘hyperenamelosis’  ةاملينائيفرط
, ‘porcelain deficiency disease’ االسنانوشكلسةداء عوز الخزف
Chiclets teeth

 ما ولكن تعبر عن واقع اخترق مهنة طب االس•
ً
نان ثالث مصطلحات قد تبدو غريبة نوعا

الى  diseased tooth structureليحولها من اختصاص يعالج انسجة االسنان املريضة
 اختصاص يسعى الستبدال تلك النسج وحتى السليمة منها بمادة بديلة تتسم

ً
بانها اكثر بريقا

 تعرف 
ً
 cosmetic dentalوذلك منذ ان طغى مفهوم ceramic!اسم الخزفبوبياضا

makeovers” وهدفه في تحقيق“a nicer smile م على كل املفاهيم االخرى في مهنتنا ومنها أه
’preservation of sound tooth tissue‘ ”املحافظة على النسج السنية السليمة“هدف 

 ”داء عوز الخزف“ , ’hyperenamelosis‘ ”املينائيةفرط “استعمل املصطلحين االولين •
‘porcelain deficiency disease’ املؤلفMartin Kelleher استعمل املصطلح االخير أناو

“chiclets teeth”جود مزاولة املهنة ، لكنه مو أخالقياتحين احاضر عن على سبيل الدعابة
في األدب الطبي



.ية قصوى بعد ان تم تعليمنا خالل دراستنا بأن املحافظة على نسج السن أولو •

وجه في احدى مقاالته انه من املؤسف انه قد جرى تحول في ت Kelleherوصف•
ينة ليصبح طبيب االسنان الحالي من ناحية املحافظة على النسج السنية الثم
 بفكرة أن معظم مرضانا تعاني من وجود فرط في امليناء لدي

ُ
هممعتقدا

‘hyperenamelosisوعوز في مادة الخزفporcelain deficiency disease  وانه
قص في وان نعوض الن” الزائدة“يجب علينا كأطباء اسنان ان نزيل هذه امليناء 

!الخزف لديهم حتى تبدوا اسنانهم بشكل افضل وأجمل



 لدى معظم اطباء االسنانلألسف •
ا
 سائدا

ا
اضحى هذا مفهوما

 بإصرار من املرض ى على تعويض نسيج
ً
 بقبول تام واحيانا

ً
ثمين جدا

من اهم اسباب شيوع هذه.…هو امليناء بمادة صناعية هي الخزف
 ”الدعاية“الظاهرة لدى املرض ى وحتى مجتمع اطباء االسنان هو 

adverts  سواء بابتسامة احدى املشاهير البيضاء الناصعة أم
 un-refereedبحاالت منشورة في مجالت تفتقر ألي تقييم علمي

dental journals



حالة الدومينويسمىبل ان معظم الحاالت تنتهي بما, ليس هذا فقط •
“domino effect” ملجاورة اي السقوط املتتابع لهذه النسج السليمة لألسنان ا

High speed handpeice-التوربينيةالقبضة -في قبضة  فهذه االسنان التي ،..
غير االن اضحت” للتجميل“ذنب لها اال انها جزء من مجموعة اسنان تحتاج ال

لألغطية الخزفية الصناعية الجديدة التي ”not the perfect match“مالئمة
 حتى  crowningغطينا بها االسنان التي بحاجة ملعالجة ويتوجب تتويجها

ً
ايضا

تعطينا مالءمة في اللون والشكل ملجاوراتها 



 opposingليس هذا فقط بل يتوجب على االسنان االمامية املقابلة•
teeth  ان تتبع هذا النهج في معظم الحاالت 

ً
ويج هذه ليتم تت…ايضا

ترميمات االسنان ذات امليناء السليمة والشكل الطبيعي فيتم وضع
او  ,over-contoured )بارزة)عليها  porcelain restorationsخزفية

 على االسنان السفلية صغيرة الح RCTاستئصال لبها
ً
! جم خصوصا

 فنصبح كمن يريد ان يعوض عن عين مفقودة بواحدة زجاجية ف
ً
يلجا

!لقلع نظيرتها حتى يعوضها بواحدة صناعية جديدة مناسبة



 “هل نحن : السؤال هنا •
ا
بحاجة لهذه املعالجة التجميلية ” دوما

لألسنان  elective cosmetic treatment ”االستئصالية االنتقائية“
 عند بعض البديهيات و االمامية حتى تبدو جميلة؟ 

ً
سأدع االجابة لنتوقف قليال

:لكم بعد التذكير بها
 
ً
Edelhoff)وحسب دراسات: أوال and Sorenson in 2002) تم اثبات ان 

ً
همثال

 all porcelainعند تحضير االسنان للتتويج بتيجان امامية خزفية كاملة
crowns بينما يزيل …من انسجة السن % 73–62يعادل فإنه يتم ازالة ما

!من بنية السن% 30–3حوالي  veneersللفينيرتحضير االسنان 



• 
ً
ن هي على الس” التوربينيةالقبضة “ان هجوم لنتذكر : ثانيا

 (caries)من هجوم النخر (pulp)بالنهاية أخطر على اللب
  slow processعملية بطيئةوالسبب في ذلك أن االخير هو 

ً
غالبا

و الدفاع عبر توضع العاج retractتعطي اللب الفرصة للتراجعما 
 reparativeالترميمي/ او الدفاعي  secondary dentineالثانوي 

dentine تجرد بينما الحال ليس كذلك في االولى التي سرعان ما س
ه ومن ثم لتفتح اقنيت enamel ”امليناء“ذلك اللب من غطائه الثمين 

لجميع العوامل املؤذية سواء اثناء التحضير tubulesالعاجية 
prep يليه من فترة انتظار حتى وضع الترميم النهائياو ما

definitive restoration مع عدم التعويض املؤقت 
ً
وخصوصا

provisional  الحفافيبشكل جيد وحدوث التسربmicro-
leakage املؤذي!



من االسنان املحضرة % 20-% 13.3ولقد اوضحت العديد من الدراسات ان حوالي •

سنة دراسة30-3الستقبال تيجان كاملة فقدت حيويتها وذلك في فترة مراقبة تراوحت بين 

Felton et al ))



• 
ً
 تلك التحضير “كل مرة نحضر فيها االسنان االمامية : ثالثا

ً
ات الشبيهة خصوصا

 ستضعف” قلم الرصاص املبري ب
ً
هذه لنتذكر ان! ..فان تلك االسنان حكما

وعند زوال هذا  chiselاالسنان تستمد مقاومتها من شكلها وعملها بشكل االزميل
 ما ينكسربالشكل 

ً
التاج الخزفي التحضير وتحوله الى هرم فإنها ستضعف وغالبا

 في معظم الحاالت التي يت
ً
م فيها مع تاج السن الضعيف هذا بداخله وخصوصا

من خالل تاج الخزف بعد تثبيته بسبب فرط  RCTجة لبيةلاجراء معا

بعد  hypersensitivityحساسية السن 

التتويج وذلك بسبب اضعاف التاج بعمل 

!من خالله access cavityمدخل



:وهنا يبرز لدينا اسئلة أخرى •

نفة الذكر؟آهل يعلم مريضنا هذه الحقائق –
مة مقابل من نسجه السنية السلي( اضافة الى املال)هل يعلم الثمن الذي دفعه –

هذه النتيجة من االبتسامة البيضاء الناصعة؟
سليمة لو أتت اليك ابنتك وطلبت منك ان تعالج اسنانها ال: هم السؤال األ –

ان بالقبضة هل تلجأ الى املسارعة بتحضير تلك االسن..املسحولةاو املصطبغة
handpieceوتتويجها بتيجان خزفية قصفة?

(”The Daughter Test“هذا المفهوم معروف االن باسم)•



ولكن تذكر أن هناك  !Go for it !فال تتردد بعمل ذلك…كانت االجابة نعم لو•
 للنسج السنية

ً
و  bleachingمثلless destructiveخيارات معالجة اقل تدميرا

bonding  بدون مع اوكالكومبوزتاي استخدام ترميمات فعالة في معظم الحاالت
 
ً
!للنسج السنيةالتي يمكن ان تعطي نتائج ممتازة بأقل تخريب ممكنو ..تبييض مثال

يمات تناس ي كل هذه االمور في سبيل الحصول على ترم…مر خالصة األ 

و ”صفقة بيولوجية ووظيفية خاسرة“سيكون  chiclets” “teeth ”مشكلسة“
مخالفة لألخالق

Prosthodontistأو Dentistلنلعب دور  لكن ،الخ... .…Orthodontist...  أو ,
لنحاول اال نكون 

Destructodontist



أخالقيات و أصول مزاولة المهنة
في طب األسنان


