
بين االكاديمية والواقعية… طب االسنان 

نورهللاالدكتور عبد الوهاب 



…Regulationsالقوانين

 .…Optionsالخيارات

Gadgetsواالدوات



:الى فريقين بشكل عامون نقسميطب االسنان العاملين في 

تي توص ي بها يستند الى االصول العلمية واالكاديمية اليحاول ان يشارك وينشر ما: فريق اكاديمي 

 دون النظر للتكاليفاملدارس االكاديمية والقوانين والتوجيهات املنشورة
ً
.غالبا

وتعني ذلك الطبيب الذي  ”wet finger dentist“اذا صح التعبير” ذو االصابع املبتلة“وفريق 

وطه ويقيس يتابع عن قرب ارتفاع الدوالر وهب, يدفع ثمن املواد من جيبه, يقض ي يومه في العيادة

لقناة السن ليتناسب كمية حشوها بما يعادل ارتفاع  working lengthمعه الطول العامل

ما يدفعه املريضحسب الدوالر هذا و 



:بالتأكيد،لنكن واقعيين لكن بحدود•

يع االستهانة بما فالفريق االول ال يستط, الفريقين محق في النهاية الفكرة ان كال

والفريق .…تعلم او يعلم فيما يخص القوانين التي وضعت للعناية باملريض 

يعيش الثاني ال نتوقع منه ان يطبق الشروط االكاديمية على وجه الكمال ل

!في النهاية” مديون “



 في اغلبوهذا ما)املشكلة هنا هي الخلط بين تعابير ثالث •
ً
نقاشاتاليبدو واضحا

:(بين األطباء حول هذه املواضيع

Regulationsالقوانين

Optionsالخيارات

Gadgetsاالدوات



 ان •
ً
ظروف ال يجب خرقه مهما كانت ال” القانون “لكن علينا ان نتذكر دائما

ألنه وضع لحماية االنسان

تعني انه لديك بدائل لكن في النهاية محدودة:الخيارات•

لكن عدم …نعم .التي تحسن من عملنا ” الرفاهية“ونقصد به :االدوات•
 
ً
خدم خارطة بعض الناس تست)استعمالها ال يعني ابدأ ان عملنا سيكون فاشال

يستخدم والبعض االخر…ورقية حتى االن وتصل الى املكان الذي تريد بسهولة
(ويعطيه نفس النتيجة8اي فون 



ستغناء عنه اذا ال بد ان نميز بين هذه االشياء في عملنا ونفكر فيما نستطيع اال •
روف ال يمكن خرق القانون بحجة الظعند العمل بظروف مادية صعبة ولكن 

 وعليك ان تحل هذه املشكلة واال فان عملك سينحو شيئاملادية ابدا
ً
 فشيئا

ً
ا

ه الذي ال يمكن تبريره حين وقوع الخطأ ألن Negligence ”االهمال الطبي“نحو 
بغض )يدينا أعلى املريض الذي هو امانة بين  Catastrophicسيكون كارثي

(النظر عن املحاسبة القانونية ان وجدت



حددة وان حتى ال يس يء البعض الفهم ويعتقد ان التهاون مقتصر على بلدان م•
…شيئطبيب االسنان في الغرب مثالي في كل 

موجود حتى في معظم البلدان ” سترخاصال “فالتجاوز واالستغناء و ..ابدأ •
 أل ” القانون “لكن خرق املتطورة 

ً
ن املحاسبة ال ترحمنادر جدا



هو  Endoاملعالجة اللبيةمثال في Rubber damاستعمال الحاجز املطاطي-
هنا وتتحمل مسؤولية عدم استعماله” قانون “
اثناء  Infection   controlوكل ما يتعلق ب Glovesاستعمال القفازات-

”قانون “املعالجة 
ولك زتالكومبو حتى في عصر ملعان ” خيار للمعالجة“ملغم الزال استعمال األ –

وملريضك الحرية
”خيار للمعالجة“استعمال تاج ذهبي في عصر الزركون واالي ماكس هو –



املكبرةاو العدسات Endo Activatorاو Microscopeان تستعمل املجهر•

Loupes  والحش ي الحراريTheramafil املخروطيوجهاز التصوير املقطعي,

CBCT اثناء املعالجات اللبيةEndo… ادوات“الخ هي” Gadgets  وال يعني ابدأ ان

!معالجاتك ستفشل اذا لم تستخدمها



ورة وعدم رسم صعلى الطريق الصحيح أطباء األسنانلذلك فان مسؤوليتنا كبيرة في وضع•

 و أطب االسنان الذي تحكمه املادة 
ً
 أوال

ً
بل تحكمه …خيرا

املريض…يدينا أصحة ومصلحة ذلك االنسان الذي بين 

ة ال بد ان نتخلص من هذا الخلط ونتوقف عن الجدل حوله وحبذا ان ال يصل طبيب االسنان الى مرحل

بس يصير …وسكنفتحنا بطنو وشلنا نص الورم على قد فل“القصة املشهورة التي قال فيها الجراح ألهل املريض 

”العمليةمنكملمعكن وتدفعوا 

عويالفأقم عليهم مأتما و … وإذا أصيب القوم في أخالقهم -ألنه في هذه الحالة سينطبق علينا القول 













FDI: World Dental Federation
االتحاد العالمي لطب األسنان











تأثير تطور العلوم على أخالقيات و ممارسة طب األسنان



مداخل آداب و أخالقيات المهنة































أسباب انهاء عالقة الطبيب بالمريض


















































