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ي 
رسال�ت ن  أُضمِّ أن  أحببت  العدد  هذا  ي 

�ف

مقاالت  ثالث  تضمنته  مما  بعضاً  فتتاحية  االإ

تها من أهم المقاالت. اعت�ب

حه  تق�ت الذي  قتصادي  االإ الكيان  فموضوع 

طب  لعيادات  عمٍل  نموذج  بوصفه  المقالة 

أركز  ي 
الذي جعل�ف الرئيسي  السبب  كان  االأسنان 

ي 
�ف الرسيري  وليس  قتصادي  االإ الجانب  عىل  

االأسنان.  طب  ي 
�ف التعليمية  وجهودي  مساعيَّ 

عقود   لثالثة  المهنة  وتعليم  ممارسة  فبعد 

االأسنان  طب  عيادات  بأن  ف  اليق�ي إىل  وصلت 

من  لمزيد  بحاجة  ليست  االأوسط  ق  الرسش ي 
�ف

الرسيرية،  التعليمية  والدورات  المجاّلت 

والمؤتمرات  االأسنان  طب  تجارة  كات  فرسش

نت تغطي ذلك كله سواًء  ن�ت والدورات وشبكة االإ

ية. ف نكل�ي بالعربية أو االإ

ف المقالة كيف أن اعتماد مفاهيم الكيان   تُب�ي

ضمانة  أفضل  االأربعة  ومتطلباته  قتصادي  االإ

وفق  االأسنان  طب  مؤسسات  وتشغيل  دارة  الإ

نُظم اقتصادية صلبة ومجربة ومعتمدة عالمياً. 

جنوب  جامعة  ي 
�ف عمىلي  ة  ف�ت أثناء  وجدت  لقد 

الكيان  أن  الخاصة  ي 
عياد�ت ي 

�ف وكذلك  كاليفورنيا 

المصادر  بتكامل  إال  يتكامل  ال  قتصادي  االإ

ية، فهي وحدها القادرة عىل بلورة الرؤيا  البرسش

وإنجاز المهمة وتنفيذ الأهداف رغم سلبيات 

الأصول  إن  إذ  الأخرى،  الأصول  ي 
�ف القلة 

ية المؤهلة علمياً والمدربة عملياً ستولد  الب�ش

معالجة  عىل  قادرة  رشيدة   قيادة  بوجود 

تحافظ  بحيث   أمورها  وترتيب  القلة  سلبيات 

ي النقص 
نتاج إىل أن يتم تال�ف عىل الجودة والإ

وعبور الأزمة، وهذا ما ل يمكن لأصول العقار 

والأصول المادية القيام به.

التجميىلي - وهي  أما أخالقيات طب االأسنان 

من  الكث�ي  عىل  فتحتوي   Bernstein مقالة- 

للعديد  حاالٍت  الذاكرة  إىل  أعادت  ي 
ال�ت االأفكار 

عولجت  و  سبق  الذين  الشباب  المر�ف  من 

التجميلية  إبتسامتهم  و  أسنانهم  مشاكُل 

أو سوء رصف  ف  الفك�ي إطباق  الناجمة عن سوء 

االأسنان الهيكلية، بتيجان PFM ساطعِة البياض 

باللحام  البعض  بعضها  مع  والموصولِة 

الكارثية  المضاعفات  ي 
وزمال�أ ورأيت  ي 

المعد�ف

لتلك المعالجات التجميلية.

ي نهايتها مجموعة 
تجمع مقالة Bernstein  �ف

من االأسئلة من أهمها ذلك التساؤل الذي طرحه 

المعالجات  عىل  قبال  االإ قارن  بعدما  الكاتب 

ي 
�ف الذهب  تنقيب  عىل  بالتهافت  التجميلية 

إلينا  سُيْنظر  “هل  قال:  ثم   1848 كاليفورنيا 

الذين  كأولئك  ومضاربون  انتهازيون  أننا  عىل 

سنحظى  أننا  أم  الذهب  تنقيب  عىل  تهافتوا 

ف تهمهم   ي نستحق فنكون مهني�ي
بالسمعة ال�ت

ي خدمتها؟“
مهنتهم  ويتفانون �ف

مقالة Debra King عن التواصل مع النساء 

، مقالة مليئة  ي طب االأسنان التجميىلي
للتسويق �ف

أشهر  من  تعت�ب  طبيبة  من  العملية  بالنصائح 

ي 
�ف التجميلية  المعالجات  مجال  ي 

�ف المماِرسات 

الواليات المتحدة. لقد كانت المقالة من أصعب 

المقاالت ترجمًة وتحريراً، فقد حرصت عىل نقل 

أفكار  من  ية  ف نكل�ي االإ المقالة  احتوته  ما  معظم 

رس  يدركوا  عّلهم  االأطباء  ي 
زمال�أ إىل  وتشابيه 

الطبيبات.  من  الكث�ي  به  ف  تتم�ي الذي  التفوق 

ي 
ة حيا�ت وهذا ما الحظته بشكل شخصي طيلة ف�ت

بأن  ي 
لتعلم�ف  King مقالة  جاءت  لقد  المهنية. 

رس تفوق النساء هي الرؤيا المحيطية والجوال 

ي الذي وهبه هللا لهن وحرم الكث�ي منا 
الهوا�أ

مواضيع  عدة  أيديكم  ف  ب�ي أترك  وهنا  منهما. 

للحوار. أنتظر منكم المشاركة به أو الكتابة لنا 

ي المجلة إن شاء هللا.
للنرسش المبارسش �ف

تقلُّ  ال  ي 
وال�ت المقاالت  ي 

با�ت أمامكم  تتبقى 

أفكار.  أو  معلومات  من  تحتويه  فيما  روعة 

وبمراجعة رسيعة لزاوية زبدة الزبدة ستّطلعون 

جميع  تغطي  مقاالت  من  لكم  نا  اخ�ت ما  عىل 

قتصادية لعيادة طب  االأسنان. النواحي االإ

وأن  رضاكم،  العدد  ينال  أن  هللا  أدعو 

حاتكم  تتواصلوا معنا بنقاشاتكم وآرائكم ومق�ت

لنخطو خطوة معاً نحو إيصال الرسالة للزمالء.   

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

             

مروان ديب أبوراس
DDS, MDS, PhD

Editor-In-Chief

mar@ dentaleconomics.ae

                                                                                                                          www.dentaleconomics.ae

رسالة المحرر
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كوا بمجلــة إقتصاديــات طــب االأســنان  إشــ�ت
ــة  ــه المجل ــا تقدم ــتمتعوا بم ــة، وإس العربي
ــاعدكم  ــة ، تس ــدة وعملي ــاالت مفي ــن مق م
ــي  ــم وتنم ي معرفتك ــ�ش ي وت

ــ�ف ي االأداء المه
�ف

ــة  داري ــة واالإ ــم الرسيري ــم وقدراتك مهاراتك
والتقنيــة . كل هــذا ســيطوركم مهنيــاً مهمــا 
ي عالــم طــب االأســنان 

كان مجــال عملكــم �ف
المعــارص.

dentaleconomics.ae

مجلة إقتصاديات طب األسنان العربية
 المجلة الرائدة في إقتصاديات مهنة طب األسنان 

َتَمُيْز



ONLINE 
www.dentaleconomics.ae

TWITTER
@dearabia

FACEBOOK
Dental Economics Arabia

VOL.  1.2األعمدةالفهرس

مالية

كيف ترفع ربحية العيادة؟
BRADLEY DYKSTRA ,  DDS

التواصل مع النساء للتسويق 
في طب األسنان التجميلي

DEBRA GRAY KING,  DDS, FAACD 

& DANIEL R. KING,  JD, CPA

التدع دينًا مستحقًا
BRIAN HUFFORD, CPA, CFP®

46

50

54

إدارة العيادة

الكيان اإلقتصادي
نموذج عمل لعيادات طب 

األسنان المعاصر
MARWAN ABOU-RASS 

DDS, MDS, PHD

رفع إنتاجية خدمات صحة 
الفم واألسنان
ROGER P. LEVIN

 DDS , M.B.A

ألخمسة الكبار
JAY GEIER

األرقام هي كل شيء 
JAMES R. PRIDE,  DDS 

RANDY ALLAIN, DDS
AND AMY MORGAN

  للقيادة: إبدأ بنفسك
CATHY JAMESON,  PHD

16

25

28

31

36

تكنولوجيا

في التواصل اإلجتماعي ... 
الصور هي كل شيء! 

KRISTIE NATION

من صمت الموقع إلى صخب 
التواصل الشامل على اإلنترنت 

GLENN LOMBARDI,  BA

56

58

سريري

عالجات تجميلية إقتصادية 
ROBERT A. LOWE,  DDS ,  FAGD 

هل انتهى عصر تيجان  PFM؟ 
MICHAEL DITOLLA,  DDS,  FAGD

معالجة تبييض األسنان 
الذكية

RON PERRY DDS

60

64

66

اإلثراء الفردي

أخالقيات طب األسنان 
التجميلي

 MICKEY BERNSTEIN,  DDS

إنه ليس ما تقول 
RICK WORKMAN,  DMD

38

43

في كل عدد

رسالة التحرير

الزبدة

إسأل البروفسور :مالذي 
يجعل الزرعات صغيرة

القطر تفشل؟
GORDON CHRISTENSEN

DDS, MSD, PHD

4

12

70

APR/MAY 2015



الكيان اإلقتصادي 16
نموذج عمل لعيادات 
طب األسنان المعاصر

أ. د. مروان ديب أبوراس

األرقام هي
 كل شيء

التواصل مع النساء 
للتسويق في طب 
األسنان التجميلي

50
BY DEBRA GRAY KING,  DDS, FAACD
& DANIEL R. KING, JD, CPA

BY JAMES R. PRIDE,  DDS
RANDY ALLAIN,  DDS
AND AMY MORGAN

31



FRANK T. LAUINGERCHAIRMAN 

ROBERT F. BIOLCHINIPRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

MARK C. WILMOTHCHIEF FINANCIAL OFFICER 

CHAD WIMMEREDITORIAL ART DIRECTOR 

DANIEL GREENEPRODUCTION MANAGER 

RON KALUSHACIRCULATION MANAGER 

HEATHER HODGESCONFERENCE MANAGER 

JOANN DeCOSTERWEB TECHNICIAN 

DARLENE STARKSEDITORIAL ASSISTANT 

DENTAL ECONOMICS ®

CRAIG DICKSON DENTAL GROUP PUBLISHER 

CHRIS SALIERNO, DDSEDITOR 

MARK HARTLEY GROUP EDITORIAL DIRECTOR

ZACHARY KULSRUDSENIOR EDITOR

LAUREN BURNS,VICKI CHEESEMAN, 
DUANE DaPRON

ASSOCIATE EDITORS 

MEG KAISERASSISTANT EDITOR

Hudson Kouley Publishers FZEالناشر

االأستاذ الدكتور مروان ديب أبو راس رئيس التحرير 

ADL Design Labالتصميم

نوري مروان أبوراس

Kenneth Meyerالموقع اإللكتروني

يمراجعة وتنقيح
عبدالرحمن القر�ف

ديمة الشيخ أوغىلي

الدكتورة ريم يوسف المسالمة فريق الترجمة

االأستاذ أنور عىلي

ية الدكتورة رزان ضم�ي

الدكتور محمود الجبة

الدكتور موفق السيد حسن

الدكتور أغيد الصباغ

الدكتورة رنا شحادة

الدكتور صالح الدين المرصي

الدكتور خالد الدرويش

الدكتور عامر سويس

ي الدكتورة آية سبس�ب

الدكتور محمود حوا

DENTAL ECONOMICS ARABIA®

PRINTED IN THE UAE BY:
MASAR PRINTING & PUBLISHING 
COMPANY. UAE.

PUBLISHED BY:
HUDSON KOULEY PUBLISHERS FZE

CREATIVE CITY-MEDIA FREE ZONE

FUJAIRAH - CREATIVE TOWER

LICENSE 4503/2014

VOL.  1.2األعمدةالفهرس APR/MAY 2015

Dental Economics Arabia® is published 
6 times a year by:

Hudson Kouley Publishers FZE®
P.O. BOX 4422
Fujairah, United Arab Emirates

The magazine is available on a 
controlled, complimentary basis to 
qualified practicing dentists and dental 
faculty and other Dental professionals 
by special arrangements.

• Annual Subscription
   Print & Online
   156 USD
• Signle Copy
   26 USD

Copyright 2014© by Hudson Kouley 
Publishers FZE®. POSTMASTER: 

Hudson Kouley Publishers FZE
Creative City - Media Free Zone
Fujairah - Creative Tower

The opinions expressed in the articles 
are those of the authors or sources 
stated and not those of the publisher. 
Dental Economics Arabia®. Printed in 
the United Arab Emirates under Fujairah 
Creative City license number 4503/2014.





10

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

نؤملؤملا

www.DENTALECONOMICS.ae APR-MAY 2015

JAY GEIER

Founder and President of the 
Scheduling Institute in Atlanta 
and Phoenix, USA.

CATHY JAMESON 
PHD

President and CEO of Jameson 
Management, Inc.

MARWAN ABOU RASS 
DDS, MDS, PHD

Editor-In-Chief, 
Dental Economics Arabia and 
CE Arabia.  
Professor Emeritus, University 
of Southern California, School of 
Dentistry.

MICHAEL DITOLLA
DDS, FAGD

Director of Clinical Research 
and Education at Glidewell 
Laboratories in Newport 
Beach, California.

JAMES R. PRIDE
DDS

Founder and CEO of the Pride 
Institute, San Francisco, 
California. 

ROBERT A. LOWE
DDS

Private practice in Charlotte, 
North Carolina. Diplomat of the 
American Board of Aesthetic 
Dentistry. 

MICKEY BERNSTEIN 
DDS

President of the American 
Academy of Cosmetic 
Dentistry.Alumnus of the L.D. 
Pankey Institute. 

CONTRIBUTORS

RON PERRY
DMD, MS 

Director of the Gaval Center 
for Restorative Research.
Private practice, Meridian 
Dental Associates, in South 
Weymouth, Mass. 



11

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

نؤملؤملا

www.DENTALECONOMICS.aeAPR-MAY 2015

GLENN LOMBARDI
BA. BUSINESS

Recognized author on internet 
marketing.

BRIAN HUFFORD, CPA 
CFP®

CEO of Hufford Financial 
Advisors LLC.

BRADLEY DYKSTRA 
DDS

CEO of Anchor Dental 
Consulting and General Dentist 
in Hudsonville, Michigan .

 GORDON CHRISTENSEN
DDS, MSD, PHD

Founder and director of Practical 
Clinical Courses, an international 
continuing-education 
organization since 1981, Provo, 
Utah, USA. 

ROGER P. LEVIN
DDS, MBA

President and CEO of The 
Levin Group and the Levin 
Advanced Learning Institute. 
Maryland, USA.

DEBRA GRAY KING 
DDS, FAACD

Board Member of the 
American Academy of 
Cosmetic Dentistry, Atlanta, 
Georgia, USA. 

KRISTIE NATION

Founder and CEO of My Dental 
CMO

RICK WORKMAN 
DMD

Founder and CEO of Heartland 
Dental Care.



12

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

نؤززلا

www.DENTALECONOMICS.ae APR-MAY 2015

CREME DE LA CREME

تحتوي هذه الزواية على مجموعة مختارة من الفقرات التي وردت 
في مقاالت هذا العدد والتي تتضمن أفكارًا مثيرة لإلهتمام أو 

نصائح قيمة أعجبتنا كقراء ويمكن إعتبارها زبدة الزبدة 
CREME DE LA CREME فإن أعجبتك فأرجع إلى المقالة للمزيد.

رفع إنتاجية 
خدمات صحة 

الفم واألسنان  
• باالإضافة إىل التقليح، أو تسوية الجذور، 
التقليدية  والمهام  الشعاعية،  الصور  وأخذ 

االأخرى، يجب أن يتضمن الوصف الوظيفي 

تثقيف  واالأسنان  الفم  صحة  الختصا�ي 

العالج  قبول  عىل  فهم  وتحف�ي  ، المر�ف

ف عىل الكشف والتشخيص  ك�ي المو� به وال�ت

ي المبكر.
والعالج الوقا�أ

كيف ترفع 
ربحية العيادة؟

يرادات هي  ة لزيادة االإ • الطريقة االأخ�ي
لمر�ف  الجديدة  الخدمات  عدد  زيادة 

. ف العيادة الحالي�ي

يجاد  الإ عادًة  االأسنان  أطباء  يميل   •
عدد  كتقليل  التكاليف،  لخفض  طرٍق 

ثمناً،  أرخص  مواد  اء  ورسش  ، ف الموظف�ي

ح�ت  أو  دارية  االإ التداب�ي  من  وسواها 

التشغيل  تكاليف  تخفيض  بغية  الطبية 

عموماً  النفقات  خفض  أن  إال   ، والتوف�ي

الدخل  لزيادة  المجدية  بالطريقة  ليس 

ثراء. أو االإ

الخمسة الكبار 
• قد تملك أفضل المهارات والقدرات 
المعالجة  أساليب  وأعظم  الرسيرية 

ولكن إذا لم تعرف كيف توظف وتسخر 

هذه المهارات لتستفيد منها مالياً ومهنياً 

ة للنمو  فقد فّوتَّ عىل نفسك فرصاً كب�ي

زدهار. واالإ

له/لها  وتدفع  توظفه  من  كل  إن   •
راتباً يصبح بالفعل جزءاً من رأس مالك 

مال  رأس  تسميته  ي 
�ف والسبب  ي،  البرسش

استثمار  هم  الجيدين  ف  الموظف�ي أّن 

أحسنت  إن  بالفائدة  عليك  سيعود 

االإختيار، لذا فقبل أن توظف أي شخص 

الوظيفة  هذه  ستساهم  كيف  ملياً  فكر 

ي نمو وازدهار العيادة.
ومن سيشغلها �ف
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الكيان 
اإلقتصادي: 
نموذج عمل 

لعيادات 
طب األسنان 

المعاصر
نجد أن الطالب والطالبات يقضون 3743   •
تعلم  ي 

�ف وقتهم  من    %76 أو  زمنية  ساعة 

المهارات الرسيرية العالجية مقارنة ب 60 ساعة 

العيادة  إدارة  ي تعلم مهارات 
أو 1.2% �ف زمنية 

مهارات  تعلم  ي 
�ف  %0.9 أو  زمنية  ساعة  و49 

ية.                                                                                                                       علوم السلوك البرسش

دارية  واالإ المساندة  الكوادر  واجبات  ومن   •
دعم  أجل   من  المطلق  والتعاون  التنسيق 

الخدمات  أفضل  لتقديم  الطبية  الكوادر 

نتاجية وسمعة  االإ الفعالية  زيادة  بغية  للمر�ف 

بالخدمات  فقط  تتحقق  ي 
ال�ت المهنية  العيادة 

. ي المر�ف
ي تر�ف

ة ال�ت ف المتم�ي

لو  ح�ت  الرسيرية،  المهارات  أن  ف  تب�ي وقد   •
فت، فهي وحدها ال تكفي وال تضمن النجاح  تم�ي

أثناء ممارسة المهنة،  ي مرحلة ما بعد التخرج 
�ف

الدراسة  أثناء  وا  أو طبيبة تع�ش فكم من طبيب 

ي كلية طب االأسنان أكاديمياً ورسيرياً، ولكنهم 
�ف

ي عياداتهم.
ي ممارسة المهنة �ف

أبدعوا �ف

اء نظم تقنية رسيرية عرصية مع وجود  • فرسش
كوادر إدارية أو كوادر مساندة سيئة لن يحسن 

فحمالت  وكذلك   ، المر�ف ي 
ير�ف أو  نتاج  االإ

إن  تنجح  لن  جدد  مر�ف  لجلب  التسويق 

هؤالء  معاملة  ستقبال  االإ موظفو  يحسن  لم 

القدوم  عند  أو  معهم  التواصل  عند  المر�ف 

اىل العيادة.

طب  لخدمات  الحاجة  أن  منها   يُستشف   •
ي بعض المناطق  النامية قد ازدادت 

االأسنان  �ف

بحيث أتاحت  لكث�ي من العيادات النجاح الماىلي  

ر�ف  وعدم  العالجية  الخدمات  وسطية  رغم 

. المر�ف

األرقام هي 
كل شيء 

• إن تجاهل أو عدم معرفة ودراسة أرقام 
وسواها  التشغيل  ونفقات  والدخل  نتاج  االإ

التوتر  ي 
�ف الرئيسي  السبب  هو  االأرقام  من 

ح�ت  أو  ف  الموظف�ي ر�ف  وعدم  والشك 

ي تمر بها بعض العيادات.
الفو�ف ال�ت

نتاج  االإ رفع  ي 
�ف أهميتها  إىل  باالإضافة   •

وزيادة الدخل وتحديد نقاط الضعف والقوة 

االإحصائيات  أرقام  فإن  العيادة  ة  مس�ي ي 
�ف

ي تحقيق أهداف 
بإمكانها أن تساعد االأطباء �ف

االأرقام  هذه  تحليل  إّن  والتوسع.  النمو 

تفويض  ورة  رصف أيضاً  سيوضح  االإحصائية 

فريق العمل بالقيام بأداء الكث�ي من المهام 

غ�ي العالجية والتنبؤ بفائدة توف�ي الكث�ي من 

وقتاً  ستتيح  ي 
وال�ت الفعالية   بسبب  الوقت 

نتاج.  لمزيد من المواعيد واالإ

الدور  هي  لالإحصائيات  ة  االأخ�ي والفائدة 

قبل  من  مراجعتها  عند  تلعبه  الذي  الهام 

االآخرين سواًء كانت بنكاً للقروض أو سواه.

ات اتجاهات  • إن أرقام االإحصائيات ومؤرسش
عمل العيادة هي كل ما يلزم لتشخيص صحة 

ونمو العيادة ومدى ازدهارها، إنها الفحص 

الرسيري ومس�ب أنسجة ما حول السن وصور 

 Business )االأشعة للجانب التجاري )العمل

Side لعيادة طب االأسنان.

التدع دينًا 
مستحقًا

يُقصف  ح�ت  تنتهي  ال  المديونية  مشكلة   •
الدين نهائياً، وقد يعتقد البعض بأن السداد 

عىل  خطرها  من  يخفف  للديون  الرسيع 

السيولة، دون أن يتنبهوا إىل أنهم يضعون 

االإحتياطي  نفاذ  مشكلة  أمام  عياداتهم 

لديه  يكون  أن  طبيب  كل  فعىل  النقدي، 

االأمر  وهذا  أشهر  ستة  لمدة  احتياطي 

السداد  من  العيادة  قتصاد  الإ االأفضل  هو 

الرسيع. 

ي تخطر عىل باىلي عندما 
• الفكرة االأوىل ال�ت

بها  د  تسدَّ أن  يجب  ي 
ال�ت الرسعة  عن  أسأل 

الديون هي كيف سيؤثر السداد الرسيع عىل 

تمت  فإذا  الدخل،  من   20٪ توف�ي  إمكانية 

حساب  عىل  للديون  الرسيع  السداد  عملية 

فينبغي  المستقبلية،  االأهداف  عىل  الحفاظ 

عندها إعادة هيكلة طريقة التسديد، فعدم 

إعادة  إنما  أساسياً،  هدفاً  ليس  ستدانة  االإ

الهدف  هو  عليه  كان  كما  التشغيىلي  الدخل 

ولكننا  ديون،  ولدنا من دون  لقد   ، االأساسي

ال يمكن أن نفي باحتياجاتنا بشكل مستقل.

تعليل  االأسنان  أطباء  بعض  يحاول   •
لسبب  وفقاً  الديون  بتصنيف  المديونية 

أو    Good Debt جيدة  ديون  إما  تَكبُّدها، 

ديون سيئة Bad Debt، فالجيدة هي ديون 

أو  ها،  ف وتجه�ي العيادة  تأسيس  أو  التعليم، 

فهي  السيئة  أما  ل،  ف م�ف اء  رسش أو  ستثمار،  االإ

ستهالكية. وهذا التصنيف ال يروق  الديون االإ

وذلك  مالياً،  ومستشاراً  محاسباً  بوصفي  ىلي 

أو    Banking ي 
المرص�ف القطاع  بأن  ي 

يما�ف الإ

َمن يكمن  العقارات Real Estate هو  قطاع 

خلف هذا التصنيف.
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مالذي يجعل 
الزرعات صغيرة 
القطر تفشل؟

ة  صغ�ي الزرعات  أن  المعروف  من   •
ي ال تسمح 

ي الحاالت ال�ت
القطر تُستعمل �ف

والسؤال  التقليدية،  الزرعات  باستعمال 

هنا لماذا ال نستطيع وضع الزرعات ذات 

؟  المر�ف بعض  عند  التقليدية  االأقطار 

وط الواجب توافرها لتحقيق  وما هي الرسش

ة القطر؟  النجاح الرسيري للزرعات صغ�ي

دورات  ي 
�ف مرات  عدة  سألت  لقد   •

قيام  مدى  لمعرفة  المستمر  التعليم 

المر�ف  بتحويل  ف  العام�ي االأسنان  أطباء 

ة  الإجراء الطعوم العظمية الذاتية الكب�ي

 ،Major Bone Grafting Procedures

أسأله  الذي  النموذجي  السؤال  ونص 

للمعالجة  حّول  أو  عالج  من   “ عادة: 

ي  
ذا�ت عظمي  طعم  إىل  يحتاج  مريضاً 

 Iliac حرقفي  طعم  أو  الذقن  كطعم 

الماضية؟“  السنة  خالل    Crest Graft

من  إنه  إذ  ساحقة   االإجابة  كانت  وقد 

طبيباً  أرى  مشارك   300-200 مجموعة 

وقد  السؤال  ي 
�ف ورد  ما  حققوا  ف  اثن�ي أو 

بعمليات  القيام  نسبة  أن  إىل  خلصُت 

طب  ي 
�ف العظمية  الذاتية  الطعوم 

االأسنان ضئيلة جداً.

الفشل  حاالت  بعض  واجهت  لقد   •
ة  خالل سنوات استعمال الزرعات صغ�ي

فاشلة  حالة  كل  تحليل  وعند  القطر، 

أك�ش  أو  واحداً  خالفت  قد  ي 
بأن�ف وجدت 

أعتقد  ي 
التالية وال�ت التسعة  وط  الرسش من 

سبب  هناك  يكون  فلن  ُوجدت  إن  أنها 

للفشل.

من َصْمْت 
الموقع إلى 

َصَخْب التواصل 
الشامل على 

اإلنترنت
•  يحتاج أطباء االأسنان إىل تواجد كامٍل 
مجال  امتداد  ي 

يع�ف هذا  نت.  ن�ت االإ عىل 

 )Digital Footprint( ي 
و�ف لك�ت االإ العيادة 

ي 
و�ف إلك�ت موقع  من  أبعد  هو  ما  إىل 

عىل  أخرى  مجاالت  نحو  بل   ،Website

نت الجتذاب مر�ف جدد والحفاظ  ن�ت االإ

. ف عىل المر�ف الحالي�ي

•  التواجد عىل صفحات مواقع التواصل 
وإقامة  للتعرف  وري  رصف االإجتماعي، 

عالقات مع مر�ف جدد، والمحافظة عىل 

المر�ف  فتوصيات   ، ف الحالي�ي المر�ف 

ف عن خدماتك هي أفضل تسويق  الراض�ي

عيادتك،  ف  وتم�ي الرسيرية  لمهاراتك 

ي مع صفحات 
و�ف لك�ت وبرمجة موقعك االإ

متقن  ي 
ف�ف بشكل  االإجتماعي  التواصل 

نت. ن�ت سيؤدي لك أفضل دعاية عىل االإ

عيادتك  موقع  كون  من  الرغم  عىل   •
اتيجيتك  الس�ت أساسياً  جزءاً  ي 

و�ف لك�ت االإ

الوسيلة  ليست  أنها  إال  التسويقية، 

ف  ك�ي ب�ت ابدأ  العيادة.  لتنمية  الوحيدة 

ي كل 
الجهود عىل تأسيس وجوٍد شامٍل �ف

إنشاء  ُن  يتضمَّ والذي  نت  ن�ت االإ مجاالت 

ف  وتحس�ي  ،Facebook الـ  عىل  صفحٍة 

إعدادات موقع العيادة للبحث، ومتابعة 

المراجعات والمدون عنك عىل المواقع، 

ي 
و�ف لك�ت االإ العيادة  موقع  بناء  وإعادة 

ليتوافق مع الهواتف الذكية اللوحية.

إنه ليس ما 
تقول 

ما  غالباً  نسان  االإ صوت  ة  ن�ب إن   •
سعيدة  كانت  سواًء  مشاعره  عن   ّ تع�ب

جدية  صادقة،  أم  زائفة  غاضبة،  أم 

لغة  نستعمل  عندما  فنحن   ، هازلة  أم 

مالئم  بشكل  الصوت  ة  ون�ب الجسد 

ة  ف مم�ي عالقة  ي 
نب�ف ما  فرسعان  وفعال 

سبيل  فعىل   ، المر�ف مع  وإيجابية 

الخطة  معلومات  ح  نرسش عندما  المثال 

ي نرغب أن يقبلها المريض، 
العالجية ال�ت

ولكن  هاماً  يكون  الخطة  مضمون  فإن 

وعرضها،  تقديمها  طريقة  هو  االأهم 

المريض  يجعل  ما  غالبا  العرض  وهذا 

يقبلها فوراً أو يطلب وقتاً للتفك�ي بها.

فريق  الأعضاء  بمكان  الصعوبة  ومن   •
بالوالء  موا  ف يل�ت أو  يتجاوبوا  أن  العمل 

وسلبيًة    شؤماً  تشع  ضعيفة  لقيادة 

العيادة  واقع  عن  منفصلة  ومشاعر 

ومشاكلها، فمثل هذه القيادة ال توحي أو 

تشعر باالأمان.

موا بقيادة قائد  ف يل�ت العيادة لن  • فريق 
صادقاً  قائداً  سيتبعون  بل  للثقة  فاقد 

وهذا  والترصف،  التفك�ي  ومرن  وإيجابياً 

العمل  فريق  سيجعل  ما  هو  التجاوب 

ما  وهذا  ومتحمساً،  ومنتظماً  متفانياً 

سيعطي أسمى النتائج وأعظمها.
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التواصل 
مع النساء 

للتسويق في 
طب األسنان 

التجميلي 
• عىل سبيل المثال لنتصور طبيباً ماهر 
ي 

�ف المهنة  يمارس  الرسيرية  القدرات 

عيادة تغطي أرض غرفها سجادة قديمة 

قابعون  ستقبال  االإ وموظفو  ملطخة، 

غرفة  عن  يفصلهم  زجاجي  جدار  خلف 

الجو،  ي 
�ف تفوح  االأدوية  ورائحة  نتظار  االإ

من  طبيبها  يصنَّف  العيادة  هذه  فمثل 

قبل النساء بأنه درجة ثانية، ومهما كانت 

نطباع  اته، فهي لن تمحو االإ مهارته وخ�ب

أو  السجادة  قذارة  تركته  الذي  ي  السل�ب

رائحة االأدوية.

• يجب عىل االأطباء أن يعوا أن إضافة 
عن  يبعدهم  أال  يجب  الكماليات 

طب  وهي  واالأوىل  الرئيسية  مهمتهم 

االأسنان، إحذر الخدمات الثانوية ، فهي 

ف  ب�ي الوزن  خفيف  بأنك  شعوراً  تخلق 

أقرانك.

ما  نادراً  ف  االأمريكي�ي نصف  أن  نجد   •
بشكل  االأسنان  طب  عيادة  يقصدون 

تنا رأينا أن 50%  منتظم، ومن خالل خ�ب

ممن يقومون بذلك ينظرون إليه عىل أنه 

ف  ون يريدون تحس�ي رسش البد منه، فالكث�ي

وتجميل ابتسامتهم، ولكنهم ال يريدون 

أن يعانوا بغية الوصول إىل الهدف.

فهن  جوال،  ي 
�أ هوا  النساء  لدى   •

ء مهما صغر شأنه. ي
يالحظن كل سش

معالجة تبييض 
األسنان 

الذكية
العالج  هو  االأسنان  تبييض  أن  رغم   •
فإن  المر�ف  ِقبل   من  طلباً  االأك�ش 

وح�ت  الجانبية  االآثار  يجهلون  غالبيتهم 

إن  عنه  تنجم  قد  ي 
ال�ت المضاعفات 

العالج  اختيار  أو   ، الحالة  انتقاء  ساء 

أحياناً  التبييض  يؤدي  فقد  المستعمل، 

أك�ش  نوع  إىل  أو  اللثة  تخريش  إىل 

فرط  آالم  وهو  المضاعفات  من  شيوعاً 

أدوية  آثار  عن  ينتج  والذي  الحساسية، 

العاج  منظومة  عىل  التبييض  )مواد( 

. ي
واللب الس�ف

التجميىلي  االأسنان  طب  مر�ف   •
يفضلون التواصل مع مساعدات طبيب 

ي حفظ صحة الفم  االأسنان أو إختصاص�ي

يفضلون  أسئلة  عن  لالإجابة  واالأسنان 

العيادة  عمل  فريق  أعضاء  عىل  طرحها 

وليس عىل الطبيب.

القصوى  االأهمية  كانت  هنا  ومن   •
عالقة  له  ما  كل  عىل  الفريق  لتدريب 

وخاصة  المقدم  التجميىلي  بالعالج 

تبييض االأسنان.
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أ.د. مروان ديب أبوراس

الكيان اإلقتصادي 
نموذج عمل لعيادات طب األسنان المعاصر

 HOUSEHOLD ECONOMICS
A BUSINESS MODEL FOR MODERN DENTAL PRACTICES
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ي  التعاريف  المتداولة  لكلمة  اقتصاديات  إذا
 بحثنا  �ف

ي اللغة  العربية  نجد  أنها  جمعٌ  
 Economics �ف

لكلمة  اقتصاد  وهي  مصدر  يُشتقُّ  منه  الفعل 

) َقَصَد( ،  فهو  ي  
فعلها  الثال�ش أما   ) اقتصد( ، 

ونجد معناها  هنا  يدور  حول  ثالثة  مفاهيم:                                                                     

أولها:  مفهوم  االدخار  وعدم التبذير،  

  ، التقت�ي أو   بدقة،  وعدم  االإرساف   والرصف  

إنه  توسط  بال  إفراط  وال  تفريط.                                   

ء،  عىل  اعتدال  كان  أو ي
 وثانيها:  العزم  والتوجه  والنهوض  نحو  السش

                       مبالغة. 

ي  أمره  أي  استقام،  وقصد 
وثالثها : االستقامة  حيث  يُقال:  اقتصد  فالن  �ف

ي  مشيته  إذا  مسش  مستوياً وطريق  قاصد  أي  سهل  مستقيم، وسفر 
 فالن  �ف

 قاصد  أي  غ�ي  شاق.                                                       

اليونانية  ية  فنجد  أن  كلمة  Economics  قد  اشتقت  من   ف نجل�ي ي  االإ
أما  �ف

                                 : ف  Oikonomikos  وهي  مؤلفة  من  كلمت�ي

                   .Household  ي  البيت  أو  كيان  البيت
ي  تع�ف

االأوىل:  Oiks  وال�ت

دارة.                  ي  التدب�ي  Management  أو  االإ
ي  تع�ف

الثانية:  Nomos  وال�ت

ية  قد  تأثر  لحٍد  بعيد  ف نجل�ي ي  االإ
والواضح  أن  تعريف  كلمة  اقتصاديات  �ف

قطاعيات   ي  أوروبا،  حيث  كانت  نظم  االإ
ي  العصور  الوسطى  �ف

 ببيئة  المعيشة  �ف

قطاعي  أو  مالك  العزبة  مسؤوالً  عن  تدب�ي  شؤون   والعزبات  سائدة،  وكان  االإ

ية.                                                                                      بيته  وأراضيه  بما  فيها  من  مصادر  مادية  أو  برسش

مفهوم   حيث  أن   كلمة  اقتصاديات،   هناك  تأث�ي  كنسي  عىل   كان   كما  

دارة،  بل  االدخار-  بوصفه  مضموناً  لكلمة  االقتصاديات-  ساد  عىل  مفهوم  االإ

 كانت  هناك  دعوة  كنسية  للتقت�ي  نظراً  للفقر  والحرمان  اللذين  سيطرا  عىل  

ي  الغذاء  والدواء  والرداء.                                                                                     
ي  العصور الوسطى  من  قلة  �ف

أوروبا  �ف

وغالباً  ما كانت  أحكام  الثواب  والعقاب  مبينة  عىل  مكافأة  من  يدبر  ويوفر 

،  ومعاقبة  من  يرُسف  ويبذر.                                       بل  يق�ت

تش�ي  ي  
ي  الغرب  تطورت  المفاهيم  ال�ت

النهضة  الصناعية  �ف ومع  قدوم  

 إىل  كلمة  اقتصاديات،  فبدأت  مفاهيم  االدخار  والتوف�ي  تُستبدل  بمفاهيم 

العام     ، ف مستوى  القطاع�ي وة  والنمو  واالزدهار  عىل    االستثمار  وجمع  ال�ش

كة“.                                                                    ممثالً  بالدولة،  والخاص  ممثالً  “بالرسش

  Paul Samuelson  هو  تعريف لالقتصاديات   االأك�ش  شيوعاً    التعريف  

ي  االقتصاد  1970.                                     
وهو  أول  أمريكي  حاز  عىل  جائزة  نوبل  �ف

للنمو  الموجه   االقتصاديات   هذا  التعريف  بكونه  تعريف   يصنف  

                        .Growth – Oriented Definition 

االأسنان،  سواء  االقتصادي  لطب   دراسة  الجانب   ي  
وهو  ما  نريده  �ف

تنمو  وتزدهر  عياداتهم،  أو  للمر�ف  ،  حيث   والطبيبات   بالنسبة  لالأطباء 

 حيث  تتحسن  الخدمات  العالجية  المقدمة  لهم،  أو  ح�ت  للمجتمع  حيث 

ة  لمختلف  أفراده.                                                                      ف  تتوفر  الرعاية  الصحية  المم�ي

طريقة  تحدد  كيفية  بأنها   القتصاديات     Paul Samuelson  يُعرف

والمجتمع  لقراراتهم  مع  وجود  المال  أو  دونه  بغرض    اتخاذ  الناس  

ي  يمكن  استعمالها  لأك�ش  من  غاية  والمتوفرة  بقلة 
استخدام  الموارد  ال�ت

ي  الحا�ف 
واستهالك  وتوزيع  سلع  وخدمات  معينة  �ف  من  أجل  إنتاج  

ف  أفراد  وفئات  المجتمع  المختلفة،  وكذلك  دراسة  أنماط   والمستقبل  ب�ي

 توزيع  هذه  الموارد  وفق  جدوى  تحليل  التكلفة  والفائدة.                                                                                                             

اللغة  ي  
�ف المتداول   قارنا  تعريف  Samuelson  هذا  مع  المضمون   فإذا  

ي  تعريف 
ي  المفاهيم.  فليس  �ف

اً  �ف  العربية  لكلمة  اقتصاديات  نجد  فرقاً  كب�ي

لالدخار  أو  االعتدال  أو  االستقامة  فهو  يعت�ب    Samuelson   أية  إشارة  

االقتصاديات  علماً  يعتمد  عىل  دراسة:

ية.                1. خيارات  التعامل  مع  ندرة  الموارد  المادية  والبرسش

2. الجدوى  االقتصادية  للخيارات  المطروحة  أو  المتخذة.             

ي  الحارصف  والمستقبل.           
نتاجية  �ف 3. الفعالية  االإ

ي  الحارصف  والمستقبل.         
4. االستهالك  �ف

5. توزيع  وتخصيص  المصادر  أو  الموارد  وفق  دراسة  الجدوى  والفعالية.                   

6. التنبؤ  والتخطيط.     

ثراء.        7. التطوير  والنمو  واالإ

ي 
�ف االأسنان  أعمال طب  ي 

�ف الدراسة  بنود هذه  تطبيق  كيفية  وسُتوضح 

ي نهاية  هذه المقالة.
قتصادي الوارد �ف سيناريو اتخاذ القرار االإ

إىل  االقتصاديات  الكلية    Economics  كلمة ين  ُجزئت   القرن  العرسش ي  
و�ف

قليم  أو  العالم،  الدولة  أو  االإ المعنية  باقتصاديات     Macroeconomics 

الكيانات  باقتصاديات   المعنية     Microeconomics  الجزئية  واالقتصاديات  

الرعاية  ي  المجتمع  كاقتصاديات  
�ف ة   الصغ�ي أو  الوحدات     Household 

                                                                 .Health Economics الصحية 

أمور   اقتصاديات  أن   المعارص  لكلمة   التعريف   خالل   من  والواضح  

أعمال  طب  االأسنان  هي  جزء  من  أمور  كيان  أك�ب  وهو  الكيان  االقتصادي 
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ي  اعتقادي  أن  اعتماد  هيكلة  الكيان  االقتصادي 
Household Economics.  و�ف

االقتصاد  هو   علمياً،  فعلم   االأصح    للتعامل  مع  أعمال  طب  االأسنان  هو 

دارة  والقيادة  والتنظيم  والتسويق  ما  هي  إال  ،  ومواضيع  االإ العلم  االأساسي

 اختصاصات  فرعية  هدفها  االزدهار  االقتصادي.                                                                                                         

نموذجاً  ي  هذه  المقالة  مفهوم  الكيان  االقتصادي  واعتماده  
�ف وسنطرح  

المعارص.  والهدف   االأسنان   طب   لعيادات    للجانب  العمىلي  أو التشغيىلي  

هنا  هو  أن  نجعل  من  العيادة بغض النظر عن حجمها،  وحدة  اقتصادية 

ة  والربحية  والنمو  المستمر  والمز ف  متكاملة  هدفها  تقديم  الخدمات  المم�ي

دهر.                                                                       

الكيان  االقتصادي  
HOUSEHOLD ECONOMICS

عىل  يحتوي   الكيان  القتصادي  بأنه  أصول  العقار  الذي   نُعرّف  

ف  عىل  تشغيلها  فريق   ي  يقوم  ويُ�ش
 مجموعة  من  الأصول  المادية  وال�ت

ابطة  ،  من  أجل  إنتاج   ف  ذوي  المهام  والمصالح  الم�ت مؤهل  من  العامل�ي

ف  آخرين.                                                                                    ة  للناس  أو  المجتمع  أو  لمهني�ي ف خدمات  أو  منتجات  متم�ي

ورة  وجود  أربعة  مصادر  رصف ط   أنه  يش�ت هذا  التعريف  نجد   وبتحليل  

 أساسية  أو  أصول  لتكوين  الكيان  االقتصادي  وهي:                                 

*Survey Of Dental Education Of 59 USA And 10 Canadian Dental Schools. Academic Year 2010 – 2011 Updated August 2014.
كية 2010-2011 . المجلد الرابع : المناهج. إحصائيات جميعة طب االأسنان االم�ي

Dental Clinical Science

4,909.7 
16.6%
813.7 HOURS

7.2%
352 HOURS

Biomedical Sciences

Behavioral, Social Information  and Research Science 

 } Practice Management    60 (Hours)    1.2 %

 } Human Behavioral          49 (Hours)     0.9%

76.2%
3,743.1 HOURS

الساعات التدريسية 
لمنهج أربع سنوات 
تعليم طب أسنان
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●   Land Resources  أصول العقار

● Physical Resources       أصول  مادية

● Human Resources       ية أصول  برسش

● Labor Outcomes       أصول  المنتجات

ات  تُعت�ب  إيجابية  إن  توفرت  بالكم  وتُقّيم  كلٌّ  من  هذه  االأصول  وفق  مؤرسش

أو  انعدم  إن  نقصت    والكيف Positive Resources Indicators   ولكنها  

.Negative Resources Indicators                                         ات  سلبية  وجودها  ستعت�ب مؤرسش

عيادات  قيد مرحلة اإلنتقال
DENTAL PRACTICES IN TRANSITION

ي جميع أنحاء العالم،  عىل  
ف  مناهج  طب  االأسنان �ف من  المالحظ  أن  ترك�ي

تعليم  مهارات   ها  عىل   ف ترك�ي العالجية  قد فاق   المهارات  الرسيرية   تعليم  

ي 
والتفا�ف بالجودة  ام  ف ل�ت واالإ والعناية  الرعاية  ومهارات   الرعاية  الوقائية،  

،وهي  مهارات  السلوك  والنفسية    الصحية  وحاجياتهم  المر�ف  بخدمة 

ي 
ي   يحتاجها  مهنيو طب  االأسنان  �ف

ية  Human Behavior Skills ال�ت البرسش

 مختلف  مجاالت  أعمالهم،  بل  إنها  قد  تضاهي  المهارات  العالجية  الرسيرية 

ي  أهميتها  من  حيث  نجاح  أو  فشل  كيان  العيادة  اقتصادياً.  فعند مراجعة 
 �ف

ي الوليات المتحدة و10 
ي المرفق ل59 كلية طب أسنان �ف

الرسم البيا�ف

ي كندا نجد أن الطالب والطالبات يقضون 3743 ساعة زمنية أو 
كليات �ف

ي تعلم المهارات ال�يرية العالجية مقارنة ب 60 
%76  من وقتهم �ف

ي تعلم مهارات إدارة العيادة و49 ساعة زمنية 
ساعة زمنية أو %1.2 �ف

ية.                                                                                                                       ي تعلم مهارات علوم السلوك الب�ش
أو %0.9 �ف

فت،  فهي  وحدها  ف  أن  المهارات  العالجية  الرسيرية،  ح�ت  لو  تم�ي وقد  تب�ي

وأثناء  الممارسة   ي  مرحلة  ما  بعد  التخرج   
النجاح  �ف  ال  تكفي  وال  تضمن  

ي  كلية  طب  االأسنان 
وا  أثناء  الدراسة  �ف المهنية،  فكم  من  طبيب  أو  طبيبة  تع�ش

ي  عياداتهم  وكان 
�ف ممارسة  المهنة   ي  

 أكاديمياً  ورسيرياً،  ولكنهم  أبدعوا  �ف

 سبب  نجاحهم  هو  تمتعهم  أو  تعلمهم  لمهارات  السلوكية  االأنفة الذكر 

ي  إدارة و تشغيل    وتسويق  وتطوير  عياداتهم.  أما  
اعة  �ف ي  استعملت  ب�ب

وال�ت

ي  ال  تراعي أو تهتم. ممارسة هذه 
دارات الطبية ال�ت االأطباء والطبيبات أواالإ

العيادات  فقدت هذه  فقد  المالية  مكاسبها  رغم  أنها  فنجد   ،  المهارات 

ي  مستوى   الخدمات  
عيتها المهنية كمؤسسة صحية طبية  بسبب    تد�ف رسش

ي  تقدمها  للمر�ف   ، و إنتشار االأخطاء الطبية   وعدم ر�ف المر�ف .   
ال�ت

ق الأوسط،  ي   ال�ش
ي  مراجعة   لأوضاع  عيادات  طب  الأسنان الخاصة  �ف

و�ف

التقليدية،   Solo practice الفرد الممارس  عيادات  نموذج  أن   نجد   

المتوقع  من  و  النامية.  المجتمعات  مناطق  ي 
�ف ة  بك�ش سائدة  مازالت 

والطلب  العرض  بسبب  بعيد،  لأمد  العيادات  هذه  وجود  يستمر  أن 

 Group وإزدياد حاجيات المجتمع. ثم نجد نموذج عيادات المجمعات

ي الكث�ي من 
نتشار �ف ي الإ

ايد �ف ف  practice وهو النموذج المعا�  والم�ت

ق الأوسط. بلدان ال�ش

تمر جميع عيادات طب االأسنان و خاصة عيادات المجمعات العرصية، 

أحياناً  المختلفة  تجاهات   االإ من  الكث�ي  فيها  نرى  انتقالية   مرحلة  ع�ب 

وتُعرَّف   . بالظواهر  وصفها  تلخيص   يمكن  ي 
وال�ت  ، أخرًى  والمتضاربة 

الظاهرة بأنها حقيقة أو حادث غ�ي عادي أو نادر يمكن وصفه وإيضاحه 

الشعور  أو  إدراكه  يمكن  أمر  بأنها  كذلك  تُعرّف  وقد  علمي،  أساس  عىل 

مع  يتماسش  ف  التعريف�ي وكال  والتجربة.  المالحظة  طريق  عن  ويُعرف  به، 

الظواهر الخمس االآتية:                        

الظاهرة  األولى1  
ي   توفر 

 ال يمكن توضيحها عىل أساس علمي، وهي  تتمثل �ف

ة، إال أن  مهارات الكوادر  ف ف   واالأصول  المادية  المم�ي  الموقع  المم�ي

ي الوسطية، 
ي العالجية تُعد غايًة �ف العاملة وخاصة  مهارات الطاقم الط�ب

ف  ي المم�ي ي حالت  دون توظيف الكادر الط�ب
ومن الصعب فهم االأسباب ال�ت

ي تتماسش مع الموقع 
ة وال�ت ف والقادر عىل تقديم الخدمات العالجية المم�ي

ف العيادة. ي تُم�ي
والديموغرافية ال�ت

الظاهرة  الثانية2 
ي   تناقض الظاهرة االأوىل بحيث يتم   توفر  الطاقم  الط�ب

ف ،  مع  عدم  وجود  من  ف و االأخصائي�ي ف  من االأطباء العام�ي المم�ي

ي  أسنان،  أو  عدم  توفر  يساندهم  من  ممرضات  أو  مساعدات  أو  فن�ي

ي  تُسهل  لهذا  الطاقم 
ورية  وال�ت  االأجهزة  واالأدوات  والمواد  الطبية  الرصف

ة.                                                                                          ف ي  تقديم  خدماته  العالجية المم�ي  الط�ب

الظاهرة  الثالثة3 
اء  نظم  إدارة  وتشغيل    هي  إقبال  بعض  العيادات  عىل  رسش

ونية  وأجهزة  تقنية  رسيرية  باهظة  التكلفة  ثم اللجوء إىل   إلك�ت

ي  بالتشغيل  والصيانة 
التقت�ي  و التوف�ي  بعدم  توظيف  وتدريب  من  يعت�ف

 المستمرة  لهذه  النظم  واالأجهزة،                                                              بل إن إدارة العيادة تتوقع من موظفيها 

ي جدي أو تعويض  ف تشغيل هذه التقنية  بدون أي تحض�ي تدري�ب الحالي�ي

مادي .

الظاهرة  الرابعة:4 
ف أصحاب ومدراء العيادات  بأن  التقنية  هي  االعتقاد  السائد ب�ي

 هي  الحل  الذي  سيحسن  سمعة  العيادة  ويجلب  المر�ف 

اء  نظم  تقنية  رسيرية  عرصية لتسويق   الجدد، فيلجأ هؤالء إىل  رسش

خدمات عياداتهم، دون أن يعوا أن  متطلبات  الرعاية  الطبية وتوقعات  

، وأن هذه التوقعات  قد  ي
ي الما�ف

مر�ف اليوم هي أك�ش مما كانت عليه �ف
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 لقد  تطور  طب  األسنان  علميًا  وعمليًا 
 وتقنياً  وازدادت  حاجيات  المجتمعات  له 

 بحيث  لم  يعد  من  المجدي  التعامل  مع  طرق 

 ومفاهيم  طب  األسنان  التقليدي  والذي  

تمثله عيادة  الممارس الفرد  التقليدية 
 والمحدودة المتطلبات 

ي  يشعر فيها  المريض بسوء الخدمة 
ي اللحظة ال�ت

تنقلب إىل قلٍق وتوتٍر  �ف

ي االأداء أ�ف كان مصدره. وكذلك  فحمالت  
أو يلمس قصوراً أو عجزاً �ف

التسويق   لن  تنجح  إن  لم  يحسن  موظفو  االستقبال  معاملة  هؤالء  المر�ف  

الجدد عند  التواصل  معهم  أو  عند  القدوم إىل  العيادة. إن وجود  كوادر 

ي  المر�ف 
نتاج  أو  يُر�ف  إدارية  أو  مساندة غ�ي مؤهلة أو مدربة   لن  يُحسن  االإ

مهما تطورت التقنية أو نجحت حمالت التسويق.والواضح هنا أن ما 

قية. يُنفق عىل التقنية ال يوازيه انفاق مماثل عىل التوظيف والتدريب وال�ت

الظاهرة  الخامسة5  
ي 

ي يُستشف منها  أن الحاجة لخدمات طب االأسنان  �ف
 وال�ت

بعض المناطق  النامية قد ازدادت بحيث أتاحت  لكث�ي من 

العيادات النجاح الماىلي  رغم وسطية الخدمات العالجية وعدم ر�ف 

ي القيم المهنية  حيث  سمحت إدارة 
. ويضاف إىل ما سبق تد�ف المر�ف

ي 
هذه العيادات أو غضت  الطرف عن   ظاهرة  الشللية  و  العنرصية ال�ت

ف  فيها، وخاصة تخاصم موظفو مكتب  ف  العامل�ي أخذت  تستفحل ب�ي

االستقبال مع الممرضات أو عكس ذلك، وما ينجم عنه من توتر يسود 

جو العمل وضياع للوقت والجهد.

لعيادات  عمل  نموذج  اإلقتصادي:  الكيان 
طب األسنان المعاصر

 إن  االأسباب  الرئيسية لهذه  الظواهر  و خاصة االأوىل و الثانية  هو  النقص  

ال  ية،  فمعظم  عيادات  القطاع  الخاص   ي  توفر  االأصول  البرسش
الشديد  �ف

ي  
 يوجد  فيها  كوادر  طبية  عامة  أو  متخصصة  متفرغة  للعمل بدواٍم  كامٍل  �ف

عيادة  واحدة، مما  يعكس آثاراً  سلبية  عىل  رعاية  المريض  وجودة  عمل  ال

عيادة.                                                                                                                     

أما  بالنسبة  للكوادر  الطبية  المساندة من ممرضات ومساعدات وموظفي  

ممارسة  طب  االأسنان  من  أهم  متطلبات   تعت�ب  ي  
دارية   وال�ت االإ الشؤون    

ة،  إال أنها غالباً ما تكون غ�ي  مؤهلة،  و  ية كث�ي  المعارص، فمع توفر قوى برسش

ي  الكفاءات  
ف عىل   تدريبها أشد المعاناة.  فهناك  نقص  خطر  �ف ي المرسش

يعا�ف

الخارج  المتوفرة  محلياً  مما  يتطلب  االستعانة  باالستقدام  من   والمهارات  

 وما  يرافق  ذلك  من  صعوبات  وسلبيات.                                                                                                     

حاجيات  وازدادت   تطور  طب  االأسنان  علمياً  وعملياً  وتقنياً   لقد  

 المجتمعات  له  بحيث  لم  يعد  من  المجدي  التعامل  مع  طرق  ومفاهيم 

التقليدية  عيادة  الممارس الفرد   تمثله  االأسنان  التقليدي  والذي    طب  

 والمحدودة المتطلبات ، مقارنة مع متطلبات عيادات المجمعات الطبية 

المعارصة.                

ف  عىل  الجانب  التشغيىلي  ك�ي ال�ت من  االستفادة  الممكن  من  أنه                                                                             ورغم  

دارة،  التواصل  والتنظيم  لرفع  االأسنان  مثل  القيادة،  االإ  أو  العمىلي  لطب  

حه هذه  المقالة   إنتاجية عيادات المجمعات ،  إال  أن  االأفضل ،هو ما تق�ت

باعتماد  تعريف  Samuelson  وتعريف  الكيان  االقتصادي  بوصفها المعاي�ي 

االأك�ش شمولية و مصداقية  لتقييم  و تشغيل  عيادات   طب االأسنان المعارص 

ف و  ة أو عيادات تقليدية تحاول التحس�ي سواء كانت عيادات مجمعات كب�ي

التطوير.

كما سبق و عرفنا الكيان االقتصادي بأنه أصول العقار الذي يحتوي عىل 

ف عىل تشغيلها فريق مؤهل  ي يقوم ويرُسش
مجموعة من االأصول المادية وال�ت

ابطة من أجل إنتاج خدمات أو  ف ذوي المهام والمصالح الم�ت من العامل�ي

ف آخرين.                                                                                    ة للناس أو المجتمع أو لمهني�ي ف منتجات متم�ي



21

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

ةدنيا نؤةيادا

www.DENTALECONOMICS.aeAPR-MAY 2015

العريضة  لالأصول  االقتصادية   الخطوط  أدناه، قائمة  تحدد  وتوجد 

كياناً  ي  بمجموعها  تشكل 
يجابية والسلبية  وال�ت االإ ات  االأربعة  مع مؤرسش

ح هذه المقالة اعتماده كنموذج عمٍل لعيادة طب  اقتصادياً  متكامالً، تق�ت

يجابية  عالمات مرشدًة لتأسيس عيادة كيان  ات االإ االأسنان. وتعت�ب المؤرسش

مراعاتها  مدى  لمعرفة  قائمٍة  عيادٍة  أعمال  تقييم  أو  نموذجي  اقتصادي 

فيجب  السلبية   ات  المؤرسش أما  االقتصادي.  الكيان  بمتطلبات  امها  ف وال�ت

اعتبارها عالمات أداء ضارة يجب  تجنبها أو عالمات قصور يجب تالفيه، 

أو دالئل عىل وجود مشاكل يجب حلها.

مقومات  فإن  الموارد   أو  االأصول  تخصيص  أو  توزيع  حيث  من  و 

قتصادي تتطلب  عىل سبيل المثال  أن تكون الحماسة والجهود  الكيان االإ

مماثلة   العيادة  ي 
�ف العاملة  الكوادر  وترقية  وتدريب  لتوظيف  انية  ف والم�ي

انية المخصصة القتناء التقنية العرصية ،وهذا ما  ف للحماسة والجهود والم�ي

ي أصول الكيان من 
ف �ف ي الظواهر الخمس.   فالتغي�ي والتحس�ي

لم ياُلحظ �ف

نتاجية، بل قد يرتد  جهة معينة وإهمال الجهات الأخرى لن يحسن الإ

عكساً ويؤدي إىل تعقيد الأمور وزيادة المشاكل. يجب أن تشمل عملية 

ف جميع أصول الكيان وبشكل متوازن وتدريجي، وإل  التغي�ي والتحس�ي

أداء  قصور  سيلغيه  التقنية  أصول  ف  تحس�ي من  المجنية  الفوائد  فإن 

ي الظاهرة الثالثة و الرابعة.
ية كما لوحظ �ف الأصول الب�ش

أصول  العقار     
ي  أمور  العقار  هي  الموقع،  الموقع، 

�ف ثالثة  اعتبارات   أهم   إن   يُقال: 

 الموقع.  وهذا  ما  ينطبق  أيضاً  عىل  عيادات  طب  االأسنان.                                         

مؤشرات  اإليجابية:     
Ì        . ي

ف  الموقع  الجغرا�ف تم�ي

Ì      .ف  الديموغرافية تم�ي

Ì      .وفرة  المساحة

Ì      .إمكانية  التوسعة

Ì          .وفرة  إمكانيات  النمو  والتطور

Ì                .إمكانية  استعمال  الموقع  لأك�ش  من  غرض 

Ì      .ملكية  العقار

Ì .منافسة  مهنية ضعيفة

مؤشرات  السلبية:  
ديموغرافية  غ�ي متالئمة مع أهداف العيادة ونوعية الخدمات  -

الطبية المقدمة.  

ي  غ�ي  مالئم.       -
موقع  جغرا�ف

منافسة   مهنية شديدة.  -

ة     . - مساحة  صغ�ي

محدودية  النمو  والتوسع    . -

عقد  إيجار غ�ي مالئم      . -

األصول  المادية  
تصميم  بناء  العيادة  يفي  بجميع  متطلبات  الحداثة  والفعالّية  والسالمة  وكل  ما يؤمن 

 للمريض  الراحة  والجودة.                             

مؤشرات  اإليجابية:     
Ì            .ه  المعماري ف حداثة  البناء  و تم�ي

Ì            .أجهزة  طبية  حديثة  وجاهزة  لالأداء

Ì        . وفرة  الأدوات  والمواد  الطبية  المخزونة

Ì         .ونية توفر  نظم  تشغيل  إدارة  إلك�ت

Ì       .توفر  بروتوكالت  رسيرية  وفعالة

Ì .        مرافق  عرصية  مجهزة للتواصل و راحة  المريض

Ì وجود معمل تقنية أسنان ُمصفر

Ì       .وجود  تعقيم  أدوات  مركزي

Ì         .وجود  �ف  مواد  طبية  مركزي

Ì         .وجود  بروتوكولت  رسيرية  لرعاية  المريض

مؤشرات  السلبية  
أبنية  ومرافق  قديمة.        -

أجهزة  طبية  قديمة  دائمة  التعطل.            -

أثاٌث  باٍل.      -

ي  الأدوات  الطبية.            -
نقص  مستمر  �ف

ي  المواد  الطبية  أو  توّفر مواد  رديئة.                  -
نقص  مستمر  �ف

داري.          - بدائية  نظم  التشغيل  الإ

ي  تنظيم  العمل.          -
فو�ف  �ف

ي  التسجيل، الطوارئ،  -
عدم  وجود  بروتوكولت  لرعاية  المريض  �ف

الشكاوي، الوقاية  والمتابعة.                 

عدم  وجود  تعقيم  أدوات  مركزي      .   -

عدم  وجود  �ف  مواد  طبية  مركزي.           -

عدم  وجود  بروتوكولت  رسيرية  لرعاية  المريض          . -

عدم وجود معمل تقنية أسنان ُمصفر -
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األصول  البشرية  
ت  ي  طب  االأسنان المعارص  وتغ�ي

ية  �ف لقد  تطورت  متطلبات  االأصول  البرسش

 من  متطلبات  الممارس  الفرد   المحدودة  وهو  الطبيب أو الطبيبة ومساعدة 

وتعقيم  ومحاسبة،  وتمريض   ف   يؤدون  كل  ما  يلزم  من  طب   أو مساعدت�ي

 لتتحول   إىل متطلبات مر�ف اليوم من خدمات اختصاصية وجودة عالية 

ورعاية خاصة،  وما  تتطلبه مثل هذه الخدمات  من  كوادر  طبية  أخصائية، 

 وكوادر  تقنية  فنية،  وكوادر  طبية  مساندة  وكوادر  إدارية.  وعىل  وجه  

ية   التحديد  فمعاي�ي الكيان االقتصادي  تتطلب أن تحتوي االأصول البرسش

دارية،  والمنسقة.                                            عىل                                                                                                                                     أربعة  كوادر  هي:  الطبية،  الطبية  المساعدة،  االإ

مؤشرات  اإليجابية:     
Ì   ي ) دوام  كامل(  من  مجموعة ي : يتألف  الكادر  الط�ب الكادر الط�ب

ف  ممن  مارسوا  المهنة  لسنوات  عديدة   ة  من  الأطباء  العام�ي ف مم�ي

ة.  ويقع  عىل  عاتق  هذه  ف ات  تشخيصية  وعالجية  مم�ي وتمتعوا  بخ�ب

اف  عىل  منتجاته.  ويدعم  رسش  المجموعة  مهمة  العالج  وتنسيقه  والإ

ي  جميع  مجالت 
ف  �ف ف  فريٌق  من  الأطباء  الختصاصي�ي  الأطباَء  العاّم�ي

 طب  الأسنان  المعا�  وما  تفرع  عنه  من  اختصاصاٍت  فرعية.  هذا  

ي  ي  صحة  الفم  والأسنان  وأخصائ�ي ضافة  إىل  فريق  أخصائ�ي بالإ

 تقنية معامل  الأسنان.                                                                                                                               

Ì  ي  المساند  والمؤلف من  المكتب الخلفي:   وهو الكادر  الط�ب

 DSA :  Dental  ف باسم مساعدات طب الأسنان المعروف�ي

Surgery Assistant ويتضمن المكتب الخلفي:

اف  ● رسش ي العيادة، توكل إليها مهمة االإ
ي كل غرفة عالج �ف

مساعدة �ف

الكامل عىل تحض�ي الغرفة و المساعدة الرسيرية التقليدية 

للطبيب أو الطبيبة.

ي كل غرفة عالج.  ●
مساعدة طوافة �ف

فة عىل مرفق  خدمات التعقييم المركزي.  ● مساعدة مرسش

فة عىل مرفق  خدمات التموين ورصف المواد  ● مساعدة مرسش

الطبية المركزي.

تم  توثيق تدريب جميع مساعدات الخدمات الرسيرية عىل  ●

تشغيل أجهزة التقنية.

Ì  المكتب الأمامي:  وهو الكادر الذي يتألف من مجموعة مؤهلة من

ف أو الموظفات المناط إليهم القيام بالمهام الآتية: الموظف�ي

االدارة العامة للعيادة  ●

استقبال المر�ف ●

ملفات المر�ف  ●

جدولة مواعيد المر�ف  ●

ف الصحي ● المالية والتأم�ي

التسويق  ●

Ì  ي
كادر التنسيق :   وهو الكادر المهم الذي يساعد مدير العيادة �ف

ف جميع مكونات و أصول العيادة، و يتألف من:  التنسيق الكامل ب�ي

منسقة عالج المر�ف Patient Care Coordinator  ومهمتها  ●

ي العيادة من بدء العالج ح�ت 
اف عىل عالج كل مريض �ف رسش االإ

نهايته.

 منسقة  س�ي العمل  Practice Flow Coordinator ومهمتها  ●

ف الكوادر الطبية والمكتب  رصد س�ي وجريان أمور العمل ب�ي

الخلفي والمكتب االأمامي  بغية تجنب المشاكل ومنع تفاقمها.

 برامج  ودورات  التدريب  الوظيفي  المستمر.              ●

نتاج.                  ●  بيئة  عمل  مريحة  ومرحة  تسهل  العمل  واالإ

مؤشرات السلبية  
-          . ف ف  المؤهل�ي نقص الأطباء  العام�ي

-      . ف نقص  الأخصائي�ي

ي  - ي للكادر الط�ب
دوام جز�أ

ي  صحة  فم  وأسنان.                    - ي  تقنية  الأسنان  وأخصائ�ي عدم  وجود  فن�ي

ي  الكوادر  المساندة  والمؤهلة  لتشغيل  المكتب  الخلفي.                  -
نقص  �ف

دارية  والمؤهلة  لتشغيل  المكتب  الأمامي.                   - ي  الكوادر  الإ
نقص  �ف

انتشار  الشللية والعنرصية. -

وجود  بيئة  عمل  غ�ي  صحية  نفسياً  ومهنياً.                  -

أصول  منتجات  الخدمات     
ي  تقدمها 

يعتمد  نجاح  العيادة  االقتصادي  عىل  نوعية  وجودة  الخدمات  ال�ت

ي  العيادة.                             
 الكوادر  العاملة  �ف

المؤشرات اإليجابية:     
Ì              .كاديمي  من  قبل  الجهات  المسؤولة العتماد  الأ
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Ì        .جودة  الخدمات  العالجية

Ì              .ة قاعدة  بيانات  المر�ف  متوفرة  وبأعداد  كب�ي

Ì        .وجود  برامج  وقائية

Ì  ملفات  المر�ف  موثقة  بالتشخيص  والخطة  العالجية  والخدمات

 المقدمة.                 

Ì        . برامج  تثقيفية  للمر�ف

Ì          . دلئل  عن  ر�ف  المر�ف

Ì     .ة ف سمعة  مهنية  متم�ي

المؤشرات السلبية  
عدم  وجود  شهادات  اعتماد  تشغيىلي  أو  أكاديمي.                -

ي  الخدمات  العالجية  من  حيث  تحض�ي  وتقديم  -
ي  الجودة  �ف

تد�ف

 ومتابعة  العالج.                       

عدم  وجود  برامج  رعاية  وقائية.            -

ي  مستوى  الخدمات  الداعمة  واللوجستية  كالصيانة  والمتابعة.                -
تد�ف

-        . إهمال  وهجر المر�ف

- . عدم  وجود  ملفات  موثقة  للمر�ف

شكاوى قانونية موثقة ضد العيادة.             -

سيناريو في دراسة اتخاذ قرار اقتصادي  
ي 

قتصادية �ف تخاذ القرارات االإ كتطبيق عمىلي لبنود الدراسة التحليلية الإ

   : ي
عيادة طب االأسنان وفق تعريف Samuelson نورد السيناريو االآ�ت

اح  لتوسعة  العيادة  وذلك  بتحويل  غرفة  مكتب  إداري  إىل    هناك  اق�ت

غرفة  معالجة  رسيرية اضافية ، فتعريف Samuelson يُلزم   أن  يُتخذ  

جابة  عىل  الأسئلة  الآتية:                                                              القرار  بعد  القيام  بدراسة  وافية  والإ

داري  عىل  عمليات  تشغيل  العيادة  ● ما  هو  تأث�ي  إلغاء  المكتب  االإ

؟                        التنظيمي  والماىلي

ما  هي  تكلفة  التوسعة  وإضافة  غرفة  المعالجة؟             ●

ي  عالج  الحاالت  الطارئة،  ●
هل  ستستخدم  غرفة  المعالجة  الجديدة  �ف

،  أم  عالج  صحة  الفم  واالأسنان،  أم  العالج  الشامل   أم  العالج  االأوىلي

 لكل  أسنان  المريض؟  وكم  هو  إجماىلي  الدخل  لكٍل  من  هذه  الخيارات؟                                                            

ي  قاعدة  بيانات  مر�ف  العيادة  من  الممكن   ●
ً  حاليون  �ف

هل  هناك  مر�ف

ي  غرفة  المعالجة  الجديدة؟
جدولتهم  ومعالجتهم  �ف

حة  لهم ؟  أم  ●   هل  قبل هؤالء المر�ف   خطط  العالج  الشامل  المق�ت

وري  أن  نقوم  بحملة  تسويقية  لمر�ف  جدد؟  وما  هي   إنه  من  الرصف

 تكلفة  هذه  الحملة  التسويقية؟                                                                                 

ي  العالج  الشامل؟  ●
هل  هناك  طبيب  أو  طبيبة  اختصاص  �ف

ي  غرفة  المعالجة  الجديدة؟  ●
 هل  يمكن  جدولة  الطبيب أو الطبيبة  �ف

 وكم  هو  راتب  أو  نسبة  الطبيب/ الطبيبة؟  

ي  االأسنان؟                                                           ●  كم  هي  تكلفة  معامل  فن�ي

،  الطبيب/  يضم  للعيادة  ي   الط�ب الكادر  فيه  أنه  إذا  كان  مما  ال  شك  

وجود  المر�ف  الحاليون  ف  وتب�ي ي  العالج  الشامل، 
 الطبيبة  االأخصائيون  �ف

 المحتاجون  لهذا  العالج  والذين  قبلوا  بإجرائه،  فقرار  إضافة  الغرفة  سيكون 

نتاجية  ورفع  الدخل  وكذلك  بناء  سمعة  مهنية  طيبة  ي  زيادة  االإ
 عامالً  رئيسياً  �ف

 تجلب  المزيد  من  المر�ف  الذين  هم  بحاجة  إىل  العالج  الشامل.

ي 
  بعد  دراسة  هذه  العوامل  من  حيث  التكلفة  والمردود  الماىلي  والمه�ف

انية  والقوى  العاملة   ف  والمعنوي  يُتخذ  القرار  ويتم  تخصيص  المكان،  والم�ي

لدعم  القرار  المتخذ. 

  هذه  المناقشة  إذاً  هي  مناقشة  تحليلية  اقتصادية  شاملة  ومبنية  عىل 

ي  
 االأرقام  والمعلومات  وليست  مناقشة  أعمال  إدارية  أو مالية.  إن  القرار  �ف

هذا  الصدد  ال  يعد  قراراً  إدارياً  أو  قيادياً  أو  عملياً،  إنما  هو  قرار  اقتصادي  

                                                                                                                                                                                                                         . ف بتم�ي

 فشراء نظم 
تقنية سريرية عصرية 

مع وجود كوادر 
إدارية أو كوادر 

مساندة سيئة لن 
ُيحسن اإلنتاج أو 
ُيرضي المرضى 
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INCREASING DENTAL HYGIENE PRODUCTION
ROGER P. LEVIN,  DDS,  MBA

 رفع إنتاجية خدمات
صحة الفم واألسنان

عيادات  من  الكثير  مازالت 
عقب  تعاني  األسنان  طب 
اإلقتصادي  الركود  فترة  مرور 
في  يكمن  الحلول  وأحد   ،
الفم  صحة  خدمات  تطوير 
عديدة  لسنوات  واألسنان. 
العيادات،  من  الكثير  وفي 
من  الرئيسي  الهدف  كان 
واألسنان   الفم  صحة  جلسة 
مرتين  الوقائية  اإلجراءات  هو 
معظمها  والتي  السنة  في 
يركز على إزالة القلح وتنظيف 
الحظ،  لسوء  األسنان.  وتلميع 
خسارة  تتم  الحالة،  تلك  في 
عن  المرضى  لتوعية   فرص 
ما تقدمه العيادة من خدمات 
وخيارات معالجة مفيدة أخرى 
إليها.  بحاجة  يكونون هم  قد 

صحة  اختصاصيو  يقضي 
المرضى  مع  واألسنان  الفم 
آخر  عضو  أي  من  أكثر  وقتًا 
 ، العمل  فريق  أعضاء  من 
الفم  صحة  جلسة  وتستغرق 
النموذجية عادة بين 40 إلى 60 
جزء  ولو  تخصيص  إن  دقيقة. 
صغير من ذلك الوقت لتثقيف 
الحاالت  عرض  أو  المريض 
جلسة  ويحول  يغير  أن  يمكن 
مصدر  إلى  األسنان  تنظيف 
فعال مفيد للمرضى من حيث 
حيث  من  وللعيادة  التوعية 

الدخل.
صحة  اختصاصيو  عمل  يتركز 
على:  تقريبًا  واألسنان  الفم 
وتسوية  )تمليس(  التقليح 
هو  ذلك  إن  بالتأكيد،  الجذور. 

الفم  ُدرب اختصاصيو صحة  ما 
لكن  عمله،  على  واألسنان 
تضاع  حقيقية  فرصة  هناك 
هنا لتوعية المرضى، وتحسين 
المعالجة،  لخيارات  فهمهم 
هؤالء  قبول  زيادة  بالتالي  و 
المرضى للعالج المقترح  وفقُا 
لما  أو  المرضية  لحاجاتهم 

يوجد من خيارات عالج أخرى.
اختصاصيو صحة الفم واألسنان 
لديهم  ماهرون  محترفون 
وتواصلية  شفوية  مهارات 
منها  تستفيد  قد  ممتازة 
التي  األسنان  طب  عيادات 
يعملون فيها، بتوسيع دورهم 
من مجرد »تنظيف أسنان«  إلى 
لخدمات  ومثقفين  ممارسين 

صحة الفم واألسنان .
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مفاهيم جديدة في مهنة صحة الفم واألسنان: 
NEW DENTAL HYGIENE

باالإضافة إىل التقليح، أو تلميس وتسوية الجذور، وأخذ الصور الشعاعية، والمهام التقليدية االأخرى، 

فهم  ، وتحف�ي يجب أن يتضمن الوصف الوظيفي الختصاصيو صحة الفم واالأسنان تثقيف المر�ف

ي المبكر.
ف عىل الكشف والتشخيص والعالج الوقا�أ ك�ي عىل قبول العالج المو� به وال�ت

من الصعب التحدث مع المر�ف حول التوعية والوقاية أثناء العالج، لكن يكشف المزيد من التدقيق 

ف المر�ف قبل وبعد االإجراءات الوقائية.  أن جلسات صحة الفم واالأسنان هي مكان مناسب لتحف�ي

عالم المر�ف باختصار عن  باالإضافة إىل ذلك، وأثناء جلسة متابعة العناية الحالية، قد تسنح فرص الإ

مواضيع الصحة الفموية )مثل: التهاب اللثة، النخور، فقد االأسنان، إلخ(.

المريض و زيادة  الفم واالأسنان عىل تثقيف  التالية من قدرة اختصاصيو صحة  التوصيات  تحّسن 

نتاجية. االإ

مراجعة جميع عروض حاالت المرضى الذين لم يقبلوا أو لم 
يكملوا العالج قبل جلسة صحة الفم واألسنان: 

يؤجل العديد من المر�ف المعالجة الأسباب إقتصادية، فإذا راجع اختصاصيو صحة الفم واالأسنان 

الفم  صحة  لموعد  المريض  بها  ي 
يأ�ت مرة  كل  ي 

�ف بها  المو�  العالج  خطط  المريض  مع  بلطف 

واالأسنان، سنتفاجأ بعدد المر�ف الذين يقررون قبول العالج بعد ستة أشهر أو أك�ش بعد عرض خطة 

عالج المريض االأولية. 

تثقيف المرضى حول مفهوم المعالجة المرحلية : 
ستعداد  االإ لديهم  المر�ف  فغالبية  بشكل جيد  وإجراءاتها  العالجية  الخطط  للمر�ف  ح  ترُسش عندما 

ف .  ي العالج خالل عام أو اثن�ي
ي الوقت الحارصف ثم جدولة با�ت

لقبول جزء أو قسم من الخطة �ف

نهاء العالج، ولكن غالباً ال يتم  اتيجية ممتازة الإ إَن المعالجة المرحليةPhase Treatment  هي اس�ت

. لدى اختصاصيو صحة  إكمال المرحلة الثانية أو الالحقة أبداً لعدم وجود من يتابع هؤالء المر�ف

الفم واالأسنان فرصة خالل جلسة صحة الفم لتأكيد قيمة الخطة العالجية للمريض وأهميتها من 

أجل صحة فم وأسنان مثالية، وهذا يضمن أن يتابع المر�ف خطط عالجهم مما سيكون له تأث�ي 

ي لها بدورها تأث�ي كب�ي عىل إيراد العيادة.
واضح عىل رفع نسبة قبول العالج وال�ت

دعم عرض خطة العالج المقترح : 
بينما أنه قانونياً ليس بمقدرة اختصاصيو صحة الفم واالأسنان تقديم المعالجة الرسيرية إال أنهم 

أطباء  قبل  من  للعالج  ونفسياً  وتوعوياً  صحياً  هم  وتحض�ي المر�ف  تهيئة  عىل  قادرون  تأكيد  بكل 

ي جو 
االأسنان ، ولتحقيق ذلك يجب أن يعمل أطباء العيادة واختصاصيو صحة الفم واالأسنان معاً �ف

نتاجي  ي واالإ ف االأداء الط�ب ي ذات الوقت تحس�ي
من التعاون والتنسيق التام لما فيه خدمة المر�ف  و�ف

ف فيها. للعيادة وكل العامل�ي

جدول مواعيد اختصاصيي 
صحة الفم واألسنان 

الجديد:
THE NEW HYGIENE SCHEDULE 

واالأسنان  الفم  صحة  قسم  إمكانيات  تطوير 

اختصاصيو  تدريب  يتم  أن  يتطلب  العيادة  ي 
�ف

ي مجاالت بناء العالقات 
صحة الفم واالأسنان  �ف

و طرق عرض حالة المريض .

حاالت  إنقاص  عىل  العمل  ذلك،  إىل  باالإضافة 

عدم الحضور أو إلغاء مواعيد صحة الفم. 

عىل  المحافظة  عىل  المر�ف  ف  لتحف�ي توصيات 

مواعيد صحة الفم واالأسنان :

إعطاء قيمة أكبر لجلسة 1 
صحة الفم واألسنان:

عيادات  العديد من  ي 
�ف ستقبال  االإ يش�ي موظفو 

طب االأسنان إىل جلسة صحة الفم واالأسنان عىل 

أنها موعد »تنظيف« أو »مراجعة«   وال يصف 

الحقيقية  القيمة  المصطلحات  هذه  من  أي 

ومن   . للمر�ف واالأسنان  الفم  صحة  لجلسة 

االأفضل أن يشار إىل جلسة صحة الفم واالأسنان 

كـ »جلسة العناية بالنسج حول السنية والكشف 

عن رسطان الفم« أو ما شابه. إن وصف جلسة 

سيولد  الطريقة  بهذه  واالأسنان  الفم  صحة 

أن  يدركون  ال  قد  الذين  المر�ف  لدى  شعوراً 

أمراض اللثة والنسج حول السنية مرض حقيقي 

لها  الفم  رسطان  عن  الكشف  فحوصات  وأن 

نفس أهمية فحوصات أنواع الرسطان االأخرى.
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جدولة موعد جلسة 2 
صحة الفم واألسنان 

القادمة قبل أن يترك 
المريض العيادة:

جدولة  عىل  ستقبال  االإ موظفي  تدريب  يجب 

قبل  التالية  واالأسنان  الفم  صحة  جلسة  موعد 

المر�ف  يختار  وبهذا  للعيادة.  المر�ف  مغادرة 

الوقت الذي يفضلون. إن انتظام المواظبة عىل 

بالتأكيد  واالأسنان ستساعد  الفم  مواعيد صحة 

عىل المحافظة عىل صحة المر�ف خاصة الذين 

يشتكون من أمراض اللثة والنسج حول السنية.

 جلسة العناية بالنسج 
حول السنية والكشف عن 
سرطان الفم أو ما شابه 

تطبيق نظام تأكيد 3 
فعال

من  ساعة   48 قبل  مريض  بكل  تصال  االإ يجب 

يد  ال�ب أو  الخلوي  الهاتف  بواسطة  الموعد 

ي أو الرسائل النصية، أو هاتف العمل. 
و�ف لك�ت االإ

ي  اختصاص�ي بنجاح  العيادات  نجاح  ُقيم  وقد 

ي هذه العملية مما يعزز 
صحة الفم واالأسنان �ف

ي صحة  ف اختصاص�ي وينمي العالقة الشخصية ب�ي

. الفم واالأسنان والمر�ف

تعقب مرضى صحة 4 
الفم واألسنان الذين ال 

موعد لهم

جلسة  مواعيد  عن  المتأخرون  المر�ف  يشكل 

من  للعديد  اً  كب�ي تحدياً  واالأسنان  الفم  صحة 

هم  المتأخرون  يكون  ما  وغالباً  العيادات، 

جلسة  أثناء  مواعيدهم  تجدول  الذين  المر�ف 

نا أعاله. ال  صحة الفم واالأسنان السابقة كما أرسش

تنتظر ح�ت يتأخر أو يتخلف المر�ف عن جلسات 

تصال  العناية بصحة الفم واالأسنان بل يجب االإ

فاتصال  المحدد.  الموعد  وقبل  مسبقاً  بهم 

ي / أخصائية صحة الفم واالأسنان شخصياً 
أخصا�أ

ي انتظامية المواعيد. 
سيكون له أك�ب أثر �ف
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إذا كنت طبيب أسنان وتملك 
أيضًا  فأنت  الخاصة  عيادتك 
أن  يمكنك  لذا ال  أعمال،  رائد 
قبعة  ارتداء  عليك  أنه  تنسى 
تخضع  وأنك  األعمال  رائد 
المبادئ األساسية  ألحد أهم 
للتجارة المربحة وهو السعي 
لإلستثمارات الذكية  واإلبتعاد 

عن اإلستثمارات السيئة. 
وليس هناك من شك أن كل 
طبيب أسنان قد ارتكب بعض 
اإلستثمارات،  في  األخطاء 
األخطاء  أن  أؤمن  ولكنني 
هي أفضل فرص التعلم، ومع 
الناس  فأغلب  ولألسف  ذلك 
يخشون ارتكاب األخطاء وهذا 
المجازفة  من  يمنعهم  ما 
وهذا  جديدة  أشياء  وتجربة 

يقف  المطاف  نهاية  في 
وازدهار  تطور  أمام  عائقًا 

عملهم.  
فمن خالل عملي في ال 25 
سنة الماضية في عيادات طب 
األحجام  كافة  من  األسنان 
تحديد  من  تمكنت  والنماذج، 
لطب  خاصة  مجاالت  خمسة 
ُيستثمر  أن  يمكن  األسنان 
وهي  والمال.  الوقت  فيها 
وأنا   فائدًة،  المجاالت  أكثر 

أدعوها الخمسة الكبار وهي:

المقال  وسأتحدث في هذا 
أدعوها  كمجموعة  عنها 
أفندها  ثم  الكبار  الخمسة 

واحدًا واحدًا.

THE BIG 5
JAY GEIER

ألخمسة
الكبار  
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ي،   إن كل من توظفه وتدفع له/لها راتباً يصبح بالفعل جزءاً من رأس مالك الب�ش
استثمار  هم  الجيدين  ف  الموظف�ي أّن   Capital مال  رأس  تسميته  ي 

�ف والسبب 

توظف  أن  فقبل  لذا  ختيار،  الإ أحسنت  إن  بالفائدة  عليك  سيعود   Investment

ي نمو وازدهار 
أي شخص فكر ملياً كيف ستساهم هذه الوظيفة ومن سيشغلها �ف

لهؤلء  ف  السن�ي مر  عىل  �فتها  ي 
ال�ت الرواتب  جميع  إن  الحقيقة  ي 

و�ف العيادة، 

أو  المالية  بالفائدة  عليك  عادت  إما  فهي  هباًء  تذهب  لم  الجيدين  ف  الموظف�ي

المهنية، أو أنها ستضيف قيمة أو قيماً إىل عيادتك بسبب وجودهم معك.

هنا سأستعمل تعب�ي المكان والأجهزة للتحدث عن مكان العيادة ومساحتها 

العيادة والمعدات  العيادة وأجهزة  ومظهرها وعدد غرف المعالجة وموقع 

لها أهمية عظمى وقد  المجال  التكنولوجيا ، فمكونات هذا  وأجهزة ونظم 

العيادة،  وازدهار  نمو  أمام  عائقاً  جميعها  أو  المكونات  هذه  أحد  يشكل 

ي ركود أو 
نتاجية �ف ي تدنٍّ وأن الإ

أن عدد المر�ف الجدد �ف فإذا لحظت يوماً 

تدهور، فانظر ملياً فموقع العيادة ومظهرها قد يكون غ�ي مرٍض أو الأجهزة 

ي عرص التقنية المتجدد يوماً بعد يوم.
والمعدات قديمة �ف

الخدمات  تقديم  ي 
�ف أوقاتك  معظم  ي 

تق�ف كنت  إن 

ال�يرية والعالجية فحتماً ستهمل عنرص التسويق، مع أنه 

زدهار. من أهم ما قد تحتاج إليه عيادتك للنمو والإ

والقرارات  والحسابات  الموازنات  أمور  من  العبارة  تشمله هذه  ما  بكل 

ي بموجبها يجب أن تدار وتشغل العيادة 
والبيانات والدخل والنفقات وال�ت

فإذا  الأهداف،  لتنفيذ هذه  للدخل وخططاً  أهدافاً  العكس، ضع  وليس 

لم تكن لديك أهداف مرسومة أو كنت تس�ي عىل غ�ي هدى فلن تصل أبداً، 

دارة بدون أهداف كقيادة سيارة إىل مكان ل تعرفه ولم تزره من قبل  لأن الإ

بدون خريطة أو )GPS( ، فكيف تتوقع أن تصل إليه؟!

لقد ذهبت إىل كلية طب الأسنان لتصبح طبيب أسنان وليس رائد أعمال أو 

صاحب عمل، فقد تملك أفضل المهارات والقدرات ال�يرية وأعظم أساليب 

المعالجة ولكن إذا لم تعرف كيف توظف وتسّخر هذه المهارات لتستفيد منها 

زدهار، عليك أن تشحذ   ة للنمو والإ مالياً ومهنياً فقد فّوتَّ عىل نفسك فرصاً كب�ي

مهاراتك ال�يرية وبنفس الوقت أن تتقن كيف تُسّخر هذه المهارات لتتواصل 

م خدمات أفضل وتزيد من دخلك. مع عدد أك�ب من الناس وتقدِّ

ك بأموٍر  لقد حان الوقت لتفكر بلعبة بناء العيادة وازدهارها فال تشّتْت تفك�ي

خارج الخمسة الكبار، وركز عىل أن ترصف وقتك وجهودك وطاقتك ومالك من 

أجل هذا الهدف.

السريرية 

المالية

التسويق

المكان و/أو 
التجهيزات

رأس المال
 البشري
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تشغيل  في  ناجحين  أنفسكم  تعتبرون  ربما 
لتجربة  يتعرض  لم  منكم  ولكن من  عياداتكم، 
انخفاض اإلنتاجية ونقص السيولة خالل شهر 
فكرة  أية  هناك  تكون  أن  دون  الشهور،  من 
الذي  وما  وسببه؟  ذلك  حصول  كيفية  حول 

يتوجب فعله لتجنب ذلك؟
أو  سببها  تعرفوا  أن  دون  بطفرة  مررتم  هل 
كيفية المحافظة عليها؟ هل تعيش عيادتكم 
والرضا شهرًا،  اإلستقرار  بين  ما  تتراوح  أجواًء 

والتوتر والشك شهرًا آخر؟
إن السبب الرئيسي لتوتر وإحباط فريق العمل 
غير  يبذلونه  الذي  الجهد  بأن  شعورهم  هو 
كاٍف، إضافة إلى توجيههم الدائم لبذل جهد 

أكبر.
أما بالنسبة لألطباء فإن السبب الرئيسي الذي 
يوترهم هو الخوف من الفشل أو عدم معرفة 
فريق  يحثون  دومًا  نراهم  لذا  النجاح،  أسرار 

العمل على المزيد من العطاء.
والغريب أن العديد من أطباء وطبيبات األسنان 
عياداتهم  إحصائيات  في  التورط  يتجنبون 
ويشغلهم  سيبعدهم  ذلك  أن  من  لخوفهم 
عن مهمتهم األولى وهي خدمة المريض عن 

طريق العمل السريري.
اإلنتاج  أرقام  دراسة  إغفال  أو  تجاهل  إن 
والدخل ونفقات التشغيل وسواها من األرقام 
به  يمر  الذي  التوتر  الرئيسي في  السبب  هو 

شعورهم  عنه  ينجم  وقد  العيادات،  أصحاب 
سبب  أنه  كما  عملهم،  فريق  بتقصير  الدائم 
بعض  تعيشها  التي  الفوضى  في  رئيسي 

العيادات.
المشكالت يكمن في  والخالص من كل هذه 
معرفة اإلحصائيات أو األرقام التي لها عالقة 
التي يقاس  المعايير  العيادة، فهي  بتشغيل 

بموجبها  النجاح أو الفشل.

أهمية األرقام
إّن استعمال أرقام االإحصائيات وفهمها عىل نحو دقيق سيطلق العنان 

أمام الطبيب أو الطبيبة التخاذ القرارات المستندة إىل المعلومات الموثقة 

والحقائق حيث تساعد معرفة أرقام االإحصائيات عىل:

ي بضعة أسابيع بدالً من أن يحتاج االأمر  ●
تحديد اتجاهات العيادة �ف

تجاهات  لسنوات، كما تساعد عىل معرفة العوامل المسببة لهذه االإ

ودور كل منها.

تحديد ماهية االأرقام المرتفعة والمنخفضة. ●

؟ ● هل تعمل العيادة أياماً أقل أم أك�ش

ح. ● معدل قبول المر�ف لخطط العالج المق�ت

ماهو عدد المر�ف الجدد؟ ●

هل إجماىلي المبالغ المحصلة منخفض؟ ●

ي جدول المواعيد؟ ●
هل هناك فراغات �ف

هل هناك مواعيد ملغاة؟ ●

JAMES R. PRIDE, DDS
RANDY ALLAIN, DDS 
AMY MORGAN

األرقام هي كل شيء
THE MANY HATS OF DENTISTRY: 
ITS ALL ABOUT THE NUMBERS
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إن معرفة هذه االإحصائيات ستشعر صاحب العمل بالراحة والطمأنينة 

ي منه.
وستحرره من الشك والقلق الذي طالما كان يعا�ف

ات  ومؤرسش االإحصائيات  أرقام  فإن  عمل،  صاحب  الطبيب  وباعتبار 

ومدى  نموها  صحة  لتشخيص  يلزم  ما  كل  هي  العيادة  عمل  اتجاهات 

ازدهارها. إن هذه االإحصائيات بمثابة الفحص الرسيري بالمس�ب الأنسجة 

 Businessما حول السن وصور االأشعة لجانب أعمال عيادة طب االأسنان

.  Side

وعندما يتعود الطبيب أو الطبيبة عىل استخدامها يصبح من المستحيل 

داري  عليهم ممارسة المهنة دونها، كما أنها تساعد فريق عمل العيادة االإ

تنامي  إىل  إضافة  ووظائفهم،  عملهم  لطبيعة  أعمق  تفهٍم  عىل  ي  والط�ب

لتحقيق  الجاد  وسعيهم  عليه  وحرصهم  المسؤول  االأداء  ي  
�ف رغبتهم 

حة. وإنجاز االأهداف المق�ت

ماهية األرقام
العيادة  إحصائيات  ستفادة من  االإ كيفية  ح  المقالة هو رسش هدف هذه 

ي تسمى هنا اختصاراً باالأرقام - تُستمد أرقام العيادة من ثالثة مصادر: 
وال�ت

ات االأداء ، بيان التشغيل . الخطة السنوية، مؤرسش

الخطة السنوية
ANNUAL PLAN 

نتاج  االإ أهداف  تحدد  ي 
وال�ت اتيجي  س�ت االإ والتخطيط  التنبؤ  أداة  هي 

النفقات  عىل  السنوية  الخطة  وتستند  ككل.  للعيادة  التحصيل  وأهداف 

ي  ي الوقت الحاىلي لعدد أعضاء الفريق الط�ب
المثالية المتوقعة والمجدولة �ف

وفريق العمل.

ٍ تضاف اىل الخطة  ي العيادة فعندئذ 
أما إذا كانت هناك نية للتوسع �ف

السنوية نفقات هذا التوسع.

إىل  السنوية  نتاج  االإ أهداَف  السنويُة  الخطُة  تجّزيء  أن  ويجب  هذا 

الفريق  أعضاء  من  لكٍل  وسنوية  وشهرية  وأسبوعية  يومية  إنتاج  أهداف 

ي المنتج.  الط�ب

النفسية  السكينة والراحة  من  االأرقام جواً  تفاصيل هذه  تخلق معرفة 

أن  الجميع  يعلم  العيادة، حيث  عمل  وطاقم  الطبيبة  أو  الطبيب  لدى 

السعادة  يجلب  مما  بالكامل  وإنجازها  االأهداف  تحقيق  ي 
�ف يكمن  النجاح 

للجميع، ويمالأ جو العيادة حيوية ومصداقية وازدهاراً.

مؤشرات اتجاه األداء
TREND INDICATORS 

مجة  ات اتجاه االأداء ع�ب تفعيل النظم الم�ب تُتبع مؤرسش

جدولة المواعيد. ●

تيبات المالية. ● ال�ت

االأموال المحصلة. ●

● . ف أمور التأم�ي

أمور التسويق. ●

عرض خطط العالج. ●

الرعاية المستمرة. ●

تشّكل أرقام هذه االإحصائيات مقياساً ممتازاً الأداء الطبيب أو الطبيبة 

وتستخدم  ووظيفة.  Trend Indicators هدف  مؤرسش  ولكل   ، ف والموظف�ي

المحرز  التقدم  لتقييم   Benchmarks االأداء  لمقارنة  كمعاي�ي  ات  المؤرسش

نحو تحقيق االأهداف سواء كان التقييم شهرياً أو محدداً من بداية السنة 

العيادة  عمل  وطاقم  الطبيبة  أو  الطبيب  يمّكن  ما  وهذا  تاريخه،  وح�ت 

القصور  الإصالح  ورية  الرصف االإجراءات  اتخاذ  أو  بالنجاح،  االإحتفال  من 

 .Shortcomings

بيان تشغيل العيادة
THE OPERATING STATEMENT

وتقارن  فيها،  المالية  والسيولة  العيادة  مرصوفات  البيان  هذا  يظهر 

هذه االأداة قيمة كل مرصوف بهدف محدد سلفاً وتقارنه أيضاً مع معاي�ي 

نموذجية أو مثالية متفق عليها مهنياً، وهذا سيوضح فيما إذا كانت نفقات 

ومصاريف تشغيل العيادة مرتفعة أو منخفضة أو وفق المعيار، كما يوضح 

مدى س�ي العيادة وفق الخطة السنوية عىل نحو سليم. وهذا ما يعطي 

 ، الماىلي بمستقبلهم  للتحكم  االأمان  العمل  طاقم  و  الطبيبة  أو  الطبيب 

وإجماىلي  نتاج  االإ إجماىلي  حول  كانت  سواًء  الذكر  آنفة  االإحصائيات  وتفيد 

إمكانية  مدى  معرفة  ي 
�ف التحصيل  وإجماىلي  المصاريف  وإجماىلي  الدخل 

Staff ف    موظف�ي وإضافة  الرواتب  زيادة  مثل  التحسينات  بعض  تحقيق 

 إن تجاهل أو إغفال دراسة أرقام اإلنتاج 
والدخل ونفقات التشغيل وسواها من 
األرقام هو السبب الرئيسي في التوتر 

الذي يمر به أصحاب العيادات 
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وإضافة منشأة جديدة وتكنولوجيا جديدة. ويفضل أن تدخل المعلومات 

ي الحاسوب ح�ت تتم مراجعة التقارير عند اللزوم.
يومياً �ف

فوائد األرقام
اتجاهات  ات  ومؤرسش السنوية  الخطة  إحصائيات  أرقام  معرفة  تؤمن 

العمل  طاقم  تقييم  من   لالستفادة  الطبيبة  أو  للطبيب  الفرصة  االأداء 

ف االأداء وتطويره باستمرار. وتكليفهم بمهام هدفها تحس�ي

دراك  ي االإ داري أو الط�ب فبالنظر إىل هذه االأرقام يمكن الأعضاء الكادر االإ

ستفادة  الفوري لما يتوجب عليهم إنجازه كٌل وفق وظيفته. كما يمكن  االإ

: ي
من معلومات هذه االأرقام �ف

معرفة مايجري1
بما أن كل غرفة معالجة وكل مكتب يحتوي عىل كمبيوتر، فمن 

الممكن معرفة ما يجري ضمن العيادة. فمثالً إذا تم إلغاء أحد 

ي صحة الفم أثر 
ى الطبيب أو الطبيبة أو أخصا�أ المواعيد س�ي

أطول  وقٌت  عندها  ص  يُخصَّ بحيث  والشهري،  اليومي  نتاج  االإ عىل  ذلك 

ي جلسة واحدة، وبذلك 
للمر�ف الذين هم قيد العالج كي ينهوا عالجهم �ف

مدى  عىل  المستمر  االإطالع  إن  ثانية.  العيادة  إىل  الحضور  عليهم  نوفر 

التقدم الحاصل وإجراء التعديالت عند  تحقيق االأهداف يسمح بتقييم 

الحاجة لذلك، مما يؤدي إىل مضاعفة إنتاج ودخل العيادة.

تحسين جودة المعالجة 2 
ة، تنعكس بشكل  ف إن جودة العيادة وما تقدمه من خدمات مم�ي

، وهي تتحكم بمدى إقدامهم عىل قبول  ي عىل المر�ف إيجا�ب

نتاج،  االإ زيادة  عىل  يساعد  مما  ح،  المق�ت للعالج  متابعتهم 

ي العيادة من ظروف تمنعهم من تكملة 
فهناك عدد من المر�ف يعانون �ف

ورة تقديم ما يفي باحتياجاتهم الصحية وعىل  العالج، ومن هنا كانت رصف

وري لها، ح�ت وإن  أفضل وجه، من حيث إتمام المعالجة والوقت الرصف

ي تهدف 
االأمد وال�ت ة  القص�ي طالت مدة جلسات مواعيدهم، فالجلسات 

تخدم  وال  العالج  تكمل  ال   ، المر�ف من  المزيد  لرؤية  الوقت  توف�ي  إىل 

نتاج تس�ي  مصلحة المريض أو العيادة، ومن المعروف أن أهداف زيادة االإ

جنباً إىل جنب مع التحدث إىل المر�ف وتعليمهم وبناء القيم ح�ت تكون 

لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، وسبب للزيارة المقبلة ومتابعة العالج 

إدراكاً  أك�ش  الطبيبة  أو  الطبيب  تتبع االإحصائيات يجعل  النهاية. إن  ح�ت 

ي عرض ماهو أفضل بالنسبة لهم.
لتشخيص حالة المريض وأك�ش راحة �ف

حل المشاكل 3
ي تشخيص وتحديد مشاكل 

تلعب االإحصائيات دوراً أساسياً �ف

لوحظ  فإذا  حلها،  ي 
�ف تساهم  كما  والدخل برسعة  نتاجية  االإ

عند مراجعة إحصائيات جدول المواعيد مثالً وجود ساعات 

هذه  فإن  واالأسنان،  الفم  صحة  أخصائية  مع  موعٍد  إلغاء  بسبب  فراغ 

فرصة  وستمنح  والنقاشات  االأسئلة  من  الكث�ي  إىل  ستؤدي  المالحظة 

الإجراءات مستقبلية تحول دون تكرر المشكلة. وهنا ال بد من االإجابة عىل 

 : ي
السؤال االآ�ت

ي جدول مواعيد أخصائية صحة الفم واالأسنان؟
ما سبب ساعات الفراغ �ف

ي أحد االأمور التالية: 
لعل السبب يكمن �ف

ام المريض و قلة اهتمامه بصحة الفم. ● ف عدم ال�ت

ح أهمية متابعة العالج  ● ي رسش
فشل أخصائية صحة الفم واالأسنان �ف

وموجبات المتابعة.

عدم امتالك موظف االستقبال مهارة التخاطب مع المريض عند  ●

ي إقناعه بأهمية المتابعة وعدم 
لغاء، وفشله �ف استالم مكالمة االإ

إلغاء الموعد.

ي الوصف الوظيفي الأعضاء الطاقم 
كل هذا سيؤدي إىل إعادة النظر �ف

وامتالك  المواعيد،  إلغاء  تجنب  كيفية  مناقشة  ورة  داري، ورصف واالإ ي  الط�ب

. مهارة الرد عليها وتخفيف أثرها المبارسش وغ�ي المبارسش

 تلعب اإلحصائيات 
دورًا أساسيًا في 
تشخيص وتحديد 
مشاكل اإلنتاجية 

والدخل بسرعة كما 
تساهم في حلها 
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الشعور باألمان في 4 
عمليات الشراء الكبيرة 

أو اتخاذ القرارات 
المهمة 

وزيادة  نتاج  االإ رفع  ي 
�ف أهميتها  إىل  باالإضافة 

ي 
�ف والقوة  الضعف  نقاط  وتحديد  الدخل 

بإمكانها  االإحصائيات  أرقام  فإن  العيادة  ة  مس�ي

النمو  أهداف  تحقيق  عىل  االأطباء  تساعد  أن 

االإحصائية  االأرقام  هذه  تحليل  إن  والتوسع. 

العمل  فريق  تفويض  ورة  رصف أيضاً  سيوضح 

العالجية  غ�ي  المهام  من  الكث�ي  بأداء  بالقيام 

والتنبؤ بفائدة توف�ي الكث�ي من الوقت مما يتيح 

نتاج. وقتاً للمزيد من المواعيد واالإ

الدور  هي  لالإحصائيات  ة  االأخ�ي والفائدة 

الهام الذي تلعبه عند مراجعتها من قبل االآخر 

سواًء كان بنكاً للقروض أو سواه.

 إّن استعمال أرقام اإلحصائيات 
وفهمها على نحو دقيق سيطلق 

العنان أمام الطبيب أو الطبيبة التخاذ 
القرارات المستندة على المعلومات 

الموثقة والحقائق 

مكافأة الموظفين 5  
ي  الأخصائ�ي حوافز  تقديم  يمكن 

الذين  واالأسنان  الفم  صحة 

الشهرية،  االأهداف  يحققون 

زيادة  العيادة  عمل  طاقم  بقية  منح  ويمكن 

الحسابات  زادت  حال  ي 
�ف أجورهم  عىل  سنوية 

العام السابق، ويتم  المحصلة عما كانت عليه 

المحصلة  االأموال  من   15% حواىلي  اقتطاع 

ي 
�ف لتوضع  السنوية  الخطة  هدف  عن  الزائدة 

ي 
�ف كزيادة  ف  الموظف�ي عىل  وتوزع  حساب خاص 

ما هو متوقع من كل عضو من  الراتب بحسب 

أعضاء طاقم عمل العيادة، ويجب أن يعمل كل 

ي 
وال�ت االأهداف،  نفس  لتحقيق  الطاقم  أعضاء 

سيحفزهم عىل تحقيقها كونها أصبحت مرتبطة 

اقتصادياً بنظم العيادة.

عىل  العمل  طاقم  يتعرف  أن  الجميل  ومن 

ف  هذه االإحصائيات، كما تشجعهم برامج التحف�ي

والتفويض عىل بذل جهد أك�ب لتحقيق أهداف 

عليهم  بالفائدة  ستعود  الأنها  السنوية  الخطة 

جميعاً.

العاىلي  الرعاية  مستوى  يَقّدرون  المر�ف  إن 

االأرقام  عىل  واالطالع  لهم،  المقدم  ف  والمتم�ي

سيجعل طاقم عمل العيادة يعمل جاهداً عىل 

حث المر�ف لقبول العالج المخطط لهم.

التركيز على النمو 6 
المستمر عبر المجازفة 

وتجربة كل جديد
ي 

�ف الفراغ  أوقات  استثمار  يمكن 

العيادة  لتسويق  وجدت  إن  المواعيد  جدول 

الخارجية  االإحاالت  فتعقب  الجدد،  للمر�ف 

وقياس  الجهود  تحديد  عىل  يساعد  والداخلية 

االإحاالت  برنامج  إضافة  يمكن  كما  النتائج، 

للمر�ف  الجميل  ورد  الشكر  بغية  المتعددة 

ي العيادة، وذلك 
الذين يوصون االآخرين بالعالج �ف

بالشكر الموثق والهدايا وقسائم الخصم.

بمارسة  تستمتعوا  أن  أردتم  إن  ونصيحتنا 

جو  ي 
�ف العمل  ي 

�ف رغبتم  وإن   , الأسنان  طب 

البهجة  ملؤها  وسارة  ومريحة  منتظمة  وبيئة 

ورعاية  عناية  أفضل  تقدموا  وأن  والبساطة، 

طبياً  كادراً  حولكم  تجمعوا  وأن  لمرضاكم، 

أن  إل  عليكم  فما  ومتحفزاً،  متحمساً  وإدارياً 

تبقى عيونكم عىل  الجودة والأرقام لخلق جو 

مفعم بالحماس لكم ولفريقكم ولمرضاكم.
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للقيادة:
إبدأ بنفسك
LEADERSHIP BEGINS WITH YOU

CATHY JAMESON, PHD

ي نجاح ونمو عيادة طب الأسنان المعا�، يعلم 
الجميع الأهمية القصوى لفريق العمل �ف

ي 
ال�ت والأفكار  والمشاعر  والسلوكيات  الصفات  وما هي  الفريق؟  نُعرّف هذا  فكيف 

يجب أن يتصف بها أعضاؤه؟
ف بتالحم لتحقيق مجموعة من الأهداف  ف بأنه :  » مجموعة من القادة العامل�ي يُعرَّف فريق العمل المتم�ي

 »
ي وصف أعضاء فريق العمل من موظفي 

ي هذا التعريف هو استعمال كلمة »قادة« �ف
نتباه �ف والمث�ي لالإ

كموظفي  رسيرية  غ�ي  خدمات  أو  العالج،  ومنسقات  والممرضات  كالمساعدات  رسيرية  خدمات 
الأطباء  مستوى  ي 

�ف جنب  إىل  جنباً  يضعهم  بالقادة  ووصفهم  وسواه،  المواعيد  وجدولة  ستقبال  الإ
والطبيبات.

ي عليك أن تتفا�ف من أجلها هي مسؤوليتك  تجاه المر�ف لتلبية 
ى وال�ت ي العيادة فإن مسؤوليتك الك�ب

مهما كان دورك �ف

ي 
طلباتهم ومساعدتهم �ف

ي دنيا الأعمال لكل منا »لحظة صدق«، 
اتخاذ القرارات المناسبة لهم فهؤلء المر�ف هم تحت رعاية العيادة، وهناك �ف

ي قرارهم بقبول 
، ح�ت أنه قد يؤثر �ف ي أو يهدم العالقة مع المر�ف

ي تلك اللحظة يمكن لأي فرد من فريق العمل أن يب�ف
�ف

العالج أو رفضه، فبعد أن يُتم الطبيب تقديم الخطة العالجية والتوصيات المعنية بخصوص ما يلزم من عالج، غالباً 

ما يقوم المر�ف بطرح الأسئلة، وتلك هي »لحظة الصدق« حيث يقرر المريض رأيه، ويتخذ قراره بقبول العالج أم ل؟ 

إنه ومن خالل هذه الفرص القيادية تنمو العيادة وتزدهر.

إن الغرض من وصف أعضاء الفريق بالقادة، شأنهم شأن الطبيب أو الطبيبة، هو جعلهم يشعرون 
. بروح القيادة نحو أنفسهم ونحو زمالئهم ورؤسائهم، وكذلك نحو المر�ف

وع، أو العمل الذي أنت فيه فإن ذلك ينمي الشعور بالمسؤولية و يجعلك  إنه عندما تشعر »بملكية« المكان أو الم�ش

ي يجب القيام بها لتحقيق 
تعمل لمعرفة أهداف الآخرين إبتدأً من فريق العمل وإنتهاًء بالمر�ف و معرفة الأمور ال�ت

الأهداف.
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قيادة النفس
ي الشخصية والمهنية واضحة  ●

هل أهدا�ف

المعالم وهل أعمل يومياً نحو تحقيق 

هذه االأهداف؟

هل أواجه التحديات وجهاً لوجه وأكافح   ●

لحلها؟

ي  ●
ي أن أنظم أولويات وق�ت

هل بإستطاع�ت

ونشاطي بحيث أكون قادراً عىل إحداث 

التغي�ي المطلوب ؟

ّ؟ ● عتماد عىلي هل يستطيع االآخرون االإ

ي فريق  ●
ي �ف

هل أنا مخلص للعيادة ولزمال�أ

العمل وكذلك لمر�ف العيادة؟

هل أتفا�ف الأبعد الحدود للتأكد من أن  ●

العيادة تس�ي عىل طريق النمو والتطور 

زدهار؟ واالإ

تتطلب قيادة النفس 
واجب تطوير الذات وتنمية 

المواهب بحيث تصبح مصدر 
قوة للعيادة. وفي النهاية 
ستحصد ما زرعت و ستنمو 

بمقدار الجهد الذي بذلت.

 قيادة الزمالء
ي  ●

ّ �ف عتماد عىلي ي االإ
هل يستطيع زمال�أ

ورة؟ دعمهم عند الرصف

هل أنا مستعد لمساعدة زميل أو زميلة  ●

عند الحاجة؟

ي  ●
هل أتجاوز نطاق مهامي العادية وراح�ت

الشخصية ح�ت أساعد االآخرين؟

ي  ●
هل أبدي اهتماماً بمساعدة زمال�أ

لتحقيق أهدافهم الشخصية؟

ي  ●
هل أتواصل مع أعضاء الفريق أم أن�ف

منطٍو عىل نفسي عىل أمل أن تحل 

التحديات والمشاكل نفسها بنفسها؟

ي أؤدي  ●
هل أبذل جهداً إضافياً أم أن�ف

ي وفق المطلوب فقط؟ واج�ب

ي فيما  ●
هل أنا فخور »بعيادتنا« وبمساهم�ت

أقوم به لتحقيق نموها وازدهارها؟

تتطلب قيادة الزمالء وضوح 
الرؤيا و األهداف و اإلحترام 

المتبادل بين أعضاء كوادر 
العمل و الرغبة الصادقة و 

اإللتزام بمساعدة اآلخرين.

قيادة المرضى 
ي  ●

هل أشعر وأترصف وفق مسؤوليا�ت

بمساعدة المر�ف التخاذ قرار إجراء 

المعالجة؟

●  ّ عتماد عىلي ي االإ
ي وزمال�أ هل يستطيُع طبي�ب

للتواصل مع كلِّ مريض فيما يتعلق بفوائد 

ح؟ العالج المق�ت

ما هو شعوري عندما يرفض المريُض  ●

ي أو� بها الطبيب؟
خطة العالج ال�ت

هل أنا مستمٌع ومصٍغ جيد للمر�ف وما  ●

ون عنه من اعتبارات ورغبات؟ يع�ب

هل أستخدم وسائل ومعدات التوعية  ●

ف فهم المريض  والتثقيف المناسبة لتحس�ي

لفوائد صحة الفم واالأسنان؟

ي بتعريف المر�ف  ●
هل أقوم بشكٍل استبا�ت

بالفرص الجديدة ح�ت لو كان االأمر يستلزم 

المزيد من الوقت والجهد؟

تتطلب قيادة المرضى تلبية 
طلباتهم و التفاني في 

خدمتهم. ولهذا يجب عليك 
أن تعرف تفاصيل الخطة 

العالجية و فوائدها و كل 
ما يلزم معرفته لمساعدة 
المرضى في قبول العالج. 
وهكذا بإمكانك أن تصبح 
منِتجًا للغاية عندما تلزُم 

ِك بأهم  نفسك بالتمسُّ
مسؤولية وهي مسؤولية 

القيادة.

ِإسأل نفسك



38

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

نرفإن  نؤمإدا

www.DENTALECONOMICS.ae APR-MAY 2015

أخالقيات طب
األسنان التجميلي

MICKEY BERNSTEIN, DDS

ETHICS IN COSMETIC DENTISTRY

في  الذهب  عن  البحث  ُحّمى  إنتشرت 
كاليفورنيا عام 1848 وجذبت عشرات اآلالف من 
المغامرين والمضاربين بحثًا عن الغنى، فُصنعت 
الثروات لكن سرعان ما نفذ الذهب تاركًا مدنًا 
مهجورة وأحالمًا محطمة، بقيت شاهدًا يذّكرنا 
وال  حياتنا  في  الكبيرة  الفرص  نستغل  كيف 

نهدرها أبدًا. 
حمى  إنتشرت  فقد  األسنان  طب  في  أما  
من نوع آخر، وهي حمى المعالجات التجميلية 
والتسعينيات     1980s الثمانينيات  في  لألسنان 
األسنان  أطباء  من  العديد  انجرف  حيث   ،1990s

بالمثل مع سيل اإلدعاءات التي أتاحتها ثورة 
الوقت  وبنفس  لكن  التجميلي،  األسنان  طب 
والمواد  العالج  طرق  من  الكثير  تطوير  تم 
طب  أسس  أرست  التي  الجديدة  والتقنيات 
رواد  َم  َعلَّ بموجبها  والتي  التجميلي  األسنان 
طب األسنان التجميلي األطباء اآلخرين مهارات 
ترميم األسنان بجمالية طبيعية لم ُتعهد من 

قبل.
 

ي 
�ف  Baby Boomers الطفرة  مواليد  أطفال  أصبح  الوقت  هذا  ي 

و�ف

يبحثون عن الصحة والشباب والجمال والعناية  المتحدة كهوالً  الواليات 

لم  بأعداد  التجميلية  المعالجات  عىل   الطلب  لزيادة  أدى  مما  بالنفس 

ي 
�ف عظمًة  الفرص  الأك�ش  االأساس  تم  وضع حجر  وهنا  مثيل،  لها  يسبق 

تاريخ طب االأسنان العام وهي فرصة نشوء طب االأسنان التجميىلي وأصبح 

طب  مهنة  مستقبل  سيحدد  الفرصة  هذه  مع  تعاملنا  كيفية  أن  واضحاً 

االأسنان.

الذهب  مناجم  انتهازيون شأننا شأن عمال  أننا  إلينا عىل  هل سُينظر 

ف  فم�ي ف ومل�ت ف متخصص�ي بكاليفورنيا ؟، أم سنستحق سمعًة باعتبارنا مهني�ي

ف كل الحرص عىل سمعة طب االأسنان؟ االإجابة عىل هذا السؤال  وحريص�ي

امنا بمعاي�ي وآداب المهنة الطبية وأخالقياتها والمبادئ  ف سيمليها مدى ال�ت

ي تتحكم بنا.
والممارسات المهنية ال�ت

وضعت االأكاديمية االأمريكية لطب االأســنان التجميىلي 

 ،The American Academy Of Cosmetic Dentistry )AACD(

جملة  العالم  ي 
�ف التجميىلي  االأسنان  لطب  منظمة  أو  أكاديمية  أك�ب  وهي 

ي تتعامل مع المعالجات التجميلية، 
من المعاي�ي الآداب المهنة الطبية ال�ت

لشحذ  كب�ي  مجهود  بُذل  وقد  الجمعية،  الأعضاء  ملزمة  معاي�ي  وهي 

التجميىلي  االأسنان  آداب جمعية طب   Code of ethics وتشذيب دستور

االأسنان.  طب  مجاالت  لكل  مالئمة  االآن  أصبحت  ح�ت  ف  السن�ي مر  عىل 

ويضم دستور آداب المهنة بنوداً مثل :

 . • سجالت المر�ف

• رسية العالج. 

ي اختيار المريض أو   العالج .
ف �ف • عدم التمي�ي

• عرض الرعاية ورسوم العالج.

.Informed Consent ة • الموافقة المستن�ي

• أهمية التعليم المستمر.

 كما عمدت AACD لتأسيس عملية إعتماد Accreditation  قاسية ولكن 

. ف ي السعي لتحقيق التم�ي
عادلة الأعضائها إن قبلوا التحدي المتمثل �ف

عتماد من قبل AACD أن أطباء االأسنان والمر�ف عىل حد  ومن فوائد االإ

سواء سيكونون عىل ثقة بأن استعمال لقب عضو معتمد أو زميل معتمد 

ي لحاملها تمتعه بأعىل المهارات الرسيرية وأسمى المبادئ واالآداب 
ستع�ف

المهنية.

بتسامة بل يجب أن  طب االأسنان التجميىلي ال ينحرص فقط بجمالية االإ

يركز عىل الفحوص الرسيرية الشاملة لتحري أمراض جهاز المضغ بكامله، 
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 ،AACD ف أعضاء ولكن طالما بقيت آداب المهنة تمثل الموضوع الفصل ب�ي

ه االأخالقية والسلوكية.  ي رفع معاي�ي
ذلك الموضوع الذي يجب أن نستمر �ف

ي بكيفية 
ي تتعامل وتعت�ف

آداب المهنة  هي فرع من فروع الفلسفة ال�ت

كيفية  عن  تتحدث  فهي  والخطأ،  الصح  ومفاهيم  الخ�ي  وفكرة  العيش 

، وعن العيش بأفضل حال شخصياً ومهنياً.   نا من البرسش ارتباطنا بغ�ي

شيئاً  بالطبع  يشكالن  ال  القانونية  والمواضيع  الطبية  المهنة  آداب  إن 

الترصفات  بعض  أن  ف  ح�ي ففي  االآخر،  عن  منهما  كّل  يستقّل  بل  واحداً 

قد تكون قانونية إال أنها ليست أخالقية، ولهذا علينا أن نطلب مساعدَة 

ي الجوانب االأخرى 
ي المواضيع االأخالقية كما نفعل تماماً �ف

وإرشاَد االآخرين �ف

للمهنة.

إىل  مجتمع  من  تختلف  المهنة  وآداب  االأخالقية  االأمور  أن  ف  ح�ي ي 
و�ف

ي 
�ف الصواب  ما هو  تحديد  ي 

�ف ي  وأد�ب ي 
أخال�ت واجب  علينا  تب  في�ت مجتمع، 

مجتمعنا، وأن نطبق التعاريف التالية الواحد تلو آخر.

 “  :NYU نيويورك  جامعة  ي 
�ف أستاذ   ،  John Calamia الدكتور  قال 

هناك أسئلة أخالقية يجب أن تطرح وأن تتماسش مع مصلحة مرضانا، إننا 

ي غالباً ما تكون 
مطالبون بفعل الصواب فيما يتعلق بهذه المعالجات وال�ت

عالجات إختيارية“.

إن   « االأسنان:  لتجميل  االأمريكية  االأكاديمية  رئيس   John Kois وقال 

حريتنا  مدى  من خالل  المطاف  نهاية  ي 
�ف سيتقرر  االأسنان  مستقبل طب 

المعتمد عىل  االأداء  اهة وسالمة  ف وال�ف االأمانة  مبنية عىل  قرارات  اتخاذ  ي 
�ف

عتبارات التجارية. يجب أن تبدأ كل قراراتنا  ف العلمية وليس عىل االإ اه�ي ال�ب

الرسيرية بتحديد الخطر الذي يمكن أن يصيب المريض، وهذا هو محور 

أن  يجب  المريض  معالجات  فجميع  لذا  الوقائية،  وتوكوالت  ال�ب جميع 

تتجه نحو خفض خطر العالج إىل أن يتم الحصول عىل معلومات قابلة 

بالعاطفة  مرهونة  الرسيرية  قراراتنا  معظم  بقيت  إن  أما  بدقة،  للقياس 

العلمية  ف  اه�ي ال�ب عن  عوضاً  العملية  ة  الخ�ب عىل  ومعتمدة  والتجربة، 

اعتمادنا  بسبب  فنحن  ستهجان.  لالإ وأحياناً  لالنتقاد  كنا ذلك عرضًة  فسي�ت

أو  التشخيص،  بسوء  اتهاماً  نواجه  قد  الشخصية  والتجربة  ة  الخ�ب عىل 

بسوء المعالجة الناتج عن عدم قدرتنا عىل القيام بالتشخيص السليم. 

»التشخيص هو المفتاح أما العالج فيجب أن يقترص فقط عىل المريض 

الذي هو عرضة للخطر إن لم يعالج «.

وقد قام الدكتور Richard Simonsen عميد كلية طب االأسنان، جامعة 

Midwestern ، بتحديد سلسلة من االأسئلة ليضعها أطباء االأسنان الذين 

يقومون بالعالجات التجميلية نصب أعينهم. وتعت�ب تلك االأسئلة بمثابة 

ي لكل واحد منا، ونقتبس منها عىل سبيل المثال:
تقييٍم ذا�ت

n   ي تسّوق لعيادتك معتَمدة
هل الشهادات والدرجات العلمية ال�ت

ف بها من قبل الهيئات المهنية؟ ومع�ت

n ي طرق العالج الذي تقوم به؟
ف العلمية �ف اه�ي هل تعتمد عىل ال�ب

n  ي وصف مهاراتك الرسيرية ومستوى تعليمك
هل أنت صادق �ف

؟ ي
المه�ف

n  هل ترصون عىل اتباع سياسة واضحة بشأن موافقة المريض

ة عىل خطة المعالجة؟  المستن�ي

n ر«؟ ء، ال تتسبب برصف ي
فم بمبدأ »قبل كل سش هل تل�ت

n ي تطلبها عادلة ومنصفة؟
هل أجور المعالجة التجميلية ال�ت

n ف عند الحاجة إليها؟ ة االأخصائي�ي هل تعتمد عىل خ�ب

تجاه الصحيح كي يضع  إن أسئلة الدكتور  Simonsen توجهنا نحو االإ

طبيب االأسنان مخططاً للخيارات االأخالقية. وهناك أصوات أخرى أضافت 

تنا . بُعداً لمس�ي

 إن مستقبل طب 
األسنان سيتقرر في 

نهاية المطاف من 
خالل مدى حريتنا 
في اتخاذ قرارات 

مبنية على األمانة 
والنزاهة وسالمة 

األداء المعتمد على 
البراهين العلمية 

وليس على اإلعتبارات 
التجارية. 
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فكل من الدكتور J.D. Bader والدكتور D.A. Shugars   ذكر أن أي عالج 

تقوم به يجب أن يتضمن وبدون أي شك أو تحفظ ما يؤكد أن فوائد هذا 

العالج سوف تفوق أي عواقب سلبية له، أو بعبارة أخرى أن هذا العالج 

ي 
�ف أن يجول  البسيط يجب  رشادي  االإ المبدأ  هو أفضل من عدمه. وهذا 

بنا من مريض أو مريضة بقصد الرعاية الصحية. أذهاننا كلما اق�ت

ولكون قرار المعالجات التجميلية يعتمد عىل رأي االأطباء أو الطبيبات 

ف لمصلحة المريض أك�ش  ف وحكمتهم، فيجب علينا دوماً أن نتح�ي المعالج�ي

من اهتمامنا بأنفسنا أو مهنتنا، ويجب أن نتذكر دوماً بأننا نخدم مريضنا 

وليس العكس.

ي لطبيب 
ام االأخال�ت ف ل�ت ي  1952، قال الدكتور L.D. Pankey  »إن من االإ

�ف

االأسنان أن يجعل قدرته أقرب إىل إمكانياته وبما يتفق مع موهبته، فتعلم 

طرق العالج وحده ليس كافياً، وإنما يحتاج طبيب االأسنان دائماً لمعرفة 

كيفية رعاية الشخص ككل«.

مجموعة  تعريف  عىل  تساعدك  سوف  ي 
ال�ت االأسئلة  من  سلسلة  ح  أق�ت

ي االأسئلة بتمعن واالإجابة عليها 
قواعد السلوك االأخالقية، وأدعوكم للنظر �ف

عىل ورقة لمراجعتها وتنقيحها بشكل مستمر. 

n  جراء ي إقناع أو تشجيع المر�ف لإ
ما هو دور أطباء الأسنان �ف

المعالجة التجميلية؟

n  ،ي فهم الحالة المادية للمريض
ما هو دور فريق عمل العيادة �ف

وهل يحقق ذلك الفهم فرقاً؟ 

n  نقاص( من بنية الأسنان لأجل كم يسمح بالتحض�ي )الإ

المعالجات التجميلية؟

n  ة ؟ كم من المعلومات ما هي ماهية الموافقة المسبقة المستن�ي

المقّدمة تعت�ب كافية؟ وكم من المعلومات غ�ي كافية ؟

n  من يضع أولويات المعالجة ؟ وهل نقبل أن تأخذ المعالجة

ختيارية أولوية عىل المعالجة المرضية أو التعويضية ؟ الإ

n  ختيارية أم للرعاية الالزمة هل ينبغي منح الأولوية للرعاية الإ

لمعالجة الأمراض؟

n  طباق والمفصل امنا بمعالجة المسائل المتعلقة بالإ ف ما مدى ال�ت

الفكي الصدغي عند تزامنها مع المعالجة التجميلية؟

n  ي المعالجة
ي عليها منهجنا �ف

ي نب�ف
ما هي المقالت العلمية ال�ت

ي 
ي نقوم بها؟ كم من الوقت يجب علينا أن نق�ف

التجميلية ال�ت

جراءات  لنبقى عىل اطالع بآخر الأبحاث المستجدة؟ م�ت تكون الإ

ستخدام العادي؟ كافية لوضعها موضع الإ

n  كيف نتعلم من فشلنا؟ ماذا نفعل مع حالت الفشل؟ ما الذي

حتياطات لتجنب الفشل؟ يجب علينا أخذه من الإ

n  ًي قدما
م�ت يجب إحالة المريض إىل الإختصا�ي قبل الم�ف

بالمعالجات التجميلية؟ عىل سبيل المثال، هل تقويم الأسنان أو 

ي بعض الحالت؟ 
الجراحة التقويمية يعد خياراً أفضل �ف

n  ي تقدمها، وهل هذا التسويق
كيف تسّوق لنفسك وللخدمات ال�ت

صحيح وصادق؟

حول  أوسع  حواراً  لنبدأ  االآخرين  أفكار  وتبادل  االأسئلة  هذه  أطرح 

  . أخالقيات المهنة، خاصة عند تطبيقها عىل طب االأسنان التجميىلي

إىل المناقشة، وأعتقد أنه كلما كنا عىل استعداد أفضل النتهاز الفرص 

الذهبية، كنا أك�ش نجاحاً.

 إن من اإللتزام األخالقي لطبيب 
األسنان أن يجعل قدرته أقرب إلى 
إمكانياته وبما يتفق مع موهبته، 

فتعلم طرق العالج وحده ليس كافيًا، 
وإنما يحتاج طبيب األسنان دائمًا 

لمعرفة كيفية رعاية الشخص ككل 
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إنه ليس ما تقول
IT’S NOT WHAT YOU SAY

عند التفك�ي بكيفية التواصل المثاىلي مع االآخرين 

ون أن مجرد التحدث والتعب�ي عما  يعتقد الكث�ي

يفكرون به بشكل جىلي وواضح هو المهم، ولكن 

 Dr. Martin Luther King Jr. إىل   نظرت  إذا 

ة،  الشه�ي وخطاباتهم   John F. Kennedy و 

سبب  تكن  لم  وحدها  كلماتهم  أن  فستجد 

وا  ف تم�ي فقد   ، ف المالي�ي مع  التواصل  ي 
�ف فهم  تم�ي

بأمور أخرى. 

صادق  مضمون  إيصال  أن  من  الرغم  فعىل 

التواصل  أساسيات  ي 
�ف هاماً  دوراً  يلعب  وموجز 

، إال أنه ما يزال هناك عوامل أخرى يجب  المثاىلي

عىل  تؤثر  عوامل  إنها  عتبار،  االإ ف  بع�ي أخذها 

مدى تفهم االآخرين لك وتقبلهم لما تقول، بل 

ما  يتجاوبون معك ومع  كيف  ذلك  من  واالأهم 

بحضور   Kennedy و   King تمتع  لقد  تقول. 

ة واثقة،  قوي ولغة جسد متقدة العاطفة ون�ب

عىل  قادرين  جعلتهم  الصفات  هذه  كل 

عقول  ستحواذ عىل  والإ بل  ابط  وال�ت التواصل 

عقل  ي 
�ف صدى  لكلماتهم  كان  إذ   ، ف المالي�ي

وعاطفة وقلب كل من سمعهم.

التواصل مع االآخرين إما أن يكون لفظياً أو غ�ي 

ي حياتك الشخصية 
لفظي ويعد عنرصا أساسيا �ف

االآخرون  سيتفهمك  كيف  يحدد  فهو  والمهنية، 

وغالباً ما يتوقف عىل هذا التفهم عنرصا النجاح 

طريقة  أن  تدرك  أن  يجب  ولهذا  الفشل،  أو 

اً  وكيفية التحدث غالباً ما تكون أك�ش أهمية وتأث�ي

ي المستمع من الحديث نفسه. 
�ف

فالدكتور Bell Gerald من معهد Bell  للقيادة 

القادة  أن  يؤكد   Bell Leadership Institute

 ، ي التواصل المثاىلي
العظام قد أتقنوا بل برعوا �ف

ف  تب�ي ي 
وال�ت  10-35-55 بقاعدة   تمتعوا  الأنهم 

التواصل  عند  بأنه    Bell الدكتور  وصفها  كما 

يركزون   Audiences الحضور  من   55% فإن 

ف أن  ي ح�ي
عىل لغة الجسد Body Language �ف

ة الصوت Tone و%10 عىل  %35 يركزون عىل ن�ب

هذه  تعد  االأسنان  طب  ي 
و�ف  .Words الكلمات 

ي التواصل مع فريق 
ى �ف القاعدة ذات أهمية ك�ب

عمل العيادة والمر�ف الجدد، فالمر�ف الجدد 

نطباع االأوىلي  الذي سيحملونه معهم  يهمهم االإ

خارج العيادة، مما يشكل فرصة واحدة لن تتكرر 

ة الصوت الخاطئة  إن فاتت، فلغة الجسد أو ن�ب

انطباع  لخلق  الفرصة  أو تضيع هذه  تفسد  قد 

أوىلي جيد، فالمر�ف مثالً ال يثقون بمن ال يباىلي 

ي أعينهم أو يجلس 
ة �ف بوجودهم وال ينظر مبارسش

أمامهم.

عن   ّ تع�ب ما  غالباً  نسان  االإ صوت  ة  ن�ب إن 

زائفة  غاضبة،  أم  سعيدة  كانت  سواء  مشاعره 

عندما  فنحن   ، هازلة  أم  جدية  صادقة،  أم 

ة الصوت بشكل مالئم  نستعمل لغة الجسد ون�ب

وإيجابية  ة  ف مم�ي عالقة  ي 
نب�ف ما  فرسعان  وفّعال 

ح  نرسش عندما  المثال  سبيل  فعىل   ، المر�ف مع 

ي نرغب أن يقبلها 
معلومات الخطة العالجية ال�ت

المريض، فإن مضمون الخطة يكون هاماً ولكن 

وهذا  وعرضها،  تقديمها  طريقة  هو  االأهم 

أو  يقبلها فوراً  المريض  ما يجعل  العرض غالبا 

يطلب وقتاً للتفك�ي بها.

عند  أيضاً  تنطبق  هذه  التواصل  مهارات 

فواجب  العيادة،  عمل  فريق  مع  التواصل 

الفريق  إيقاع  يضبطوا  أن  الطبيبة  أو  الطبيب 

صفاتها  من  ي 
وال�ت الحكيمة  بقيادتهم  بكامله 

هتمام والتفاؤل، وهي صفات قيادية  الثقة واالإ

يتوقعها فريق العمل من االأطباء.

العمل  فريق  لأعضاء  بمكان  الصعوبة  ومن 

فموا بالولء لقيادة ضعيفة  أن يتجاوبوا أو يل�ت

تشع شؤماً وسلبية ومشاعر منفصلة عن واقع 

ل  القيادة  هذه  فمثل  ومشاكلها،  العيادة 

توحي أو تشعر بالأمان.

موا بقيادة قائد فاقد للثقة  ف فريق العيادة لن يل�ت

بل سيتبعون قائداً صادقاً وإيجابياً ومرن التفك�ي 

والترصف، وهذا التجاوب هو ما سيجعل فريق 

ما  وهذا  ومتحمساً،  ومنتظماً  متفانياً  العمل 

سيعطي أسمى النتائج وأعظمها.

الأطباء  يدرك  ل  قد  الحالت  من  كث�ي  ي 
و�ف

ر الالحق بهم نتيجة استعمال لغة  مدى الرصف

أن  حيث  تواصلهم،  ي 
�ف سيئة  ة  ن�ب أو  جسد 

نظرتنا  الأنفسنا قد ال تتماسش مع نظرة االآخرين 

مع  فيها  تتحدث  ي 
ال�ت القادمة  المرة  ففي  لنا، 

جسدك  لغة  قّيم   عملك  فريق  أو  مرضاك 

إذا  ة  أموراً صغ�ي أن  تتعلم  فقد  ة صوتك،  ون�ب

ي المهارات 
اً �ف تها أو حّسنتها ستصنع فرقاً كب�ي غ�ي

التواصلية والقيادية. قد يظن البعض أن صفات 

ي نتحدث عنها هي هبة من هللا أو 
التواصل ال�ت

علم نتعلمه بالتدريب، ولكن الحقيقة أن كل ما 

. ام بالتغي�ي ف ل�ت يلزم هو التقييم واالإ

RICK WORKMAN, DMD
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المشكلة:
تُقدر األكادميية األمريكية ألمراض دواعم األسنان  AAP أن %73 من عيادات 

طب األسنان ال تشخص مرض دواعم األسنان، كام أن جمعية طب األسنان األمريكية 

تشري إىل أن %50 من العيادات التي متارس معالجة أمراض دواعم األسنان التجري 

السرب حول السني الشامل  لجميع أسنان فم املريض أو املريضة بشكل منتظم ، 

، بإستثناء الخراجات  ويعتقد أن سبب ذلك هو أن معظم أمراض دواعم األسنان 

التسبب أالماً للمرىض تجربهم عىل مراجعة أطباء األسنان . باإلضافة إىل أن عمليات 

لذا يستعمل   . أإلنتاجي  املردود  وقليلة   وجهداً  السني تستغرق وقتاً  السرب حول 

السرب حول السني فقط عند الحاجة ومعظمه جزيئ أو عىل سطح جذرواحد. وقد 

لوحظ أن ملفات املرىض يف بعض العيادات التشمل إستبيان أمراض دواعم األسنان، 

املستوى  دون  مامراسات  تعترب  هذا  وكل  معلومات  أية  من  خاٍل  فهو  ُوجد  وإن 

املعياري للرعاية الصحية.

الحل :
أن تصبح عملية السرب حول النسج السنية الشامل مكوناً محورياً يف بروتوكول 

تشخيص األسنان الرقمي والذي يُركز عىل الفحص والتقييم الشامل   ملكونات النسج  

فم  يف  سٍن  لكل    Periodontium & Endodontiumمن لكل  والرخوة  الصلبة 

املريض أو املريضة .  وتُجدول جلسة بروتوكول تشخيص األسنان الرقمي ملدة ساعة 

مستقلة وبتسعرية مالمئة يك تكون حجر األساس يف برامج رعاية صحة الفم الوقائية 

أو متطلباً ومرجعاً قبل  البدء يف معالجة مرىض العالج الشامل لألسنان  أو تقويم 

أسنان الكبار أو جراحة  دواعم األسنان أو  جراحة الفم وتقويم الفكني .

ويتطلب بروتوكول تشخيص األسنان الرقمي الشامل اإللتزام  بتواجد 

اإلستبيانات وامللفات  والوثائق والفحوص واإلجراءات األتية: 

1. استبيان طبي 

2. فحوص معيارية شاملة للفم و األسنان

3. صور شعاعية رقمية معيارية حول ذروية لجميع األسنان

4. أشعة البانوراما 

5. صور فوتوغرافية للوجه والفم والألسنان

 CO2 ice 6. توثيق نتائج إستجابة  اللب السني لفحص الربودة بالجليد الجاف

لجميع األسنان

7. إستعامل نظام الفلوريدا بروب املعتمد عىل الكومبيوتر  سيزود معلومات 

التشخيص اآلتية : 

مخطط شامل ألوضاع األسنان الرتميمي والتعوييض و املبني عىل  ●

الفحوص الرسيرية

عمق امليزاب حول السني وعيوب جيوب  دواعم األسنان )اللثوية،  ●

الرباطية، العظمية( لجميع األسنان 

مؤرش النزف عند السرب لنسج اللثة ●

مؤرش اللويحات الجرثومية ●

مؤرش حركة السن  ●

اصابات ملتقى الجذور  ●

8. اإلفادة املبارشة: يُفاد املريض أو املريضة بشكل موجز وإيجايب عن أهم نتائج 

الفحوص و املشاكل الرسيرية التي تم الكشف عنها.

9. الخطة العالجية : تُنظم  جميع املعلومات مدعومة بالصور واألشعات والرسوم 

البيانية من الفلوريدا بروب )منوذج أدناه( وتُقدم  مع الرشح املالئم  للمريض 

أو املريضة بقامئة أولويات  ملشاكل مرضية أو وظيفية أو تجميلية أو وقائية تم 

الكشف عنها والتي من املمكن معالجتها بالخطة العالجية املقرتحة.

بروتوكول تشخيص األسنان الرقمي الشامل
Comprehensive Digital Dental Diagnostics protocol

 أ.د. مروان ديب أبوراس
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كيف تإفع
يزحيم نؤةيادا؟

n  هل تخفيض نفقات تشغيل العيادة هو 

الطريق إىل زيادة الربحية ؟

n  ق عيادتنا من أرباح، وما هي خ�ي كم تحقِّ

وسيلٍة لزيادتها؟

n  هل علينا أن نرفع أسعار خدماتنا، أم

من الأجدى أن نخّفضها؟

n  أينبغي علينا إلغاء برامج الخصم عىل

ي المزيد منها؟ ّ
الأسعار، أم تَب�ف

n  ًهل نحن متأكدون إن كانت عياداتنا فعال

مربحة، أم أننا نكسب أقل مما يجنيه 

الأطباء العاملون معنا؟

n  هل يجب علينا أن نخفض أجور

ي حالة عدم 
الخدمات العالجية �ف

قتصادي ، أم أن  ي أو الإ
ستقرار المه�ف الإ

كها كما هي ، أم نرفعها؟ ن�ت

n  انية المخصصة للتسويق ف هل نزيد الم�ي

أم نخفضها أم نلغيها؟

n  ي مجال التكنولوجيا
هل تزيد استثمارنا �ف

الحديثة؟

عنها  االإجابة  يمكن  ال  ها  وغ�ي االأسئلة  هذه 

المؤثرة  العوامل  تفصيلية  وبدقة  فهمنا  إذا  إال 

ًة بهذا الموضوع، وهي: إجماىلي  والمتعلقة مبارسش

النفقات  وإجماىلي   )Total Income( الدخل 

 Total( الربح  وإجماىلي   )Total Expenses(

العالقة  أذهاننا عىل  ي 
�ف المحافظة  مع   ،)Profit

الثالثة  العوامل  هذه  ف  ب�ي تربط  ي 
ال�ت المتبادلة 

ي تع�ب عنها المعادالت االأساسية التالية:  
وال�ت

إجمالي الربح
= إجمالي الدخل  - إجمالي 

النفقات

إجمالي الدخل
 = إجمالي عدد المرضى 

المعالجين × الدخل من   كل 
مريض

الدخل من كل مريض
= عدد المعالجات التي 

نجريها لكل مريض  × أجرة 
كل معالجة أو عملية

جداً  وري  رصف الثالثة  العوامل  هذه  فهم  إن 

ي تساعدنا عىل تعظيم الربحية 
لفهم الطرق ال�ت

الصائبة  القرارات  إتخاذ  عىل  سيساعدنا  كما   ،

ي 
�ف ستتوسع  المقالة  وهذه   . النتائج  والحميدة 

ح هذه العوامل. رسش

إجمالي الدخل
الكىلي  المجموع  هو  الدخل  إجماىلي  إن 

منه  مطروحاً  العيادة  له  تُحصِّ الذي  للدخل 

تعويضات  أو   )Refunds( مردودة  مبالغ  أية 

ض الكث�ي من أطباء  )Reimbursements(. يَـف�ت

االأسنان خطأً أن إجماىلي الدخل هو ما تظهره لهم 

برامج  )أي:  المحاسبة  امج  ل�ب الكمبيوتر  تقارير 

 Practice Management  :PMS العيادة  إدارة 

الشهري  االإجماىلي  الناتج  كأرقام   )  Software

ما لم تكن  السنوي. لن يكون ذلك صحيحاً  أو 

جميع  ل  وتُحصِّ فقط  نقداً  تتعامل  العيادة 

المعدل  الرقم  فذلك   .%100 بنسبة  عائداتها 

هو ما تُظهره لنا تقارير برامج المحاسبة. الرقم 

االإجمالية  المحصلة  هو  نريده  الذي  الفعىلي 

 ،)Collections( تحصيله  تمَّ  الذي  للمال 

المدفوعات  مجموع  تحديداً  ذلك  ويتضمن 

البطاقات  ودفعات  والشيكات،  النقدية، 

الحسابات  من  أي  تُحتسب  ال  ئتمانية.  االإ

إىل   )Accounts Receivable(القبض مستحقة 

HOW TO MAXIMIZE YOUR 
PRACTICE PROFITABILITY 

BRADLEY DYKSTRA , DDS
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أن يتم قبضها. فلو رفض البنك أحد الشيكات 

قبض  يتم  أن  إىل  الدخل  ي حساب 
�ف نَـشمله  ال 

قيمة الشيك المرفوض بالكامل.

مجموع  عىل  تؤثر  ي 
ال�ت العوامل  هي  ما 

أي  هو:  والجواب  الُمنَتجة؟  العالجات  أجور 

إجماىلي  معادلة  ي 
�ف الداخلة  الثالثة  العوامل  من 

ف والعمليات  الدخل؛ أي: عدد المر�ف المعالج�ي

ة كل عملية عالجية.  الُمجراة لكل مريض وتسع�ي

العوامل عىل  تلك  من  أي  تعديل  يؤثر  كيف 

مستوى الدخل؟

أسعار  جدول  هو  العوامل  تلك  وأهم  أول 

فكلما   ،)Fee Schedule( العالجية  الخدمات 

تحقيق  إمكانية  معها  زادت  ة  التسع�ي ارتفعت 

أن  هي  لذلك  الطبيعية  والنتيجة  أعىل،  دخل 

  Discount Programsاالأسعار خصم  برامج 

الخصم  برامج  أو   )Insurance( ف  كالتأم�ي  –

 ٌ تأث�ي لها  سيكون    –  Promotions التسويقي 

إجماىلي  خفض  إىل  تؤدي  حيث  واضح،   ٌّ ي سل�ب

 )Net Collection Amount( المحصلة المبالغ 

التشغيلية  والتكاليف  النفقات  نسبة  ازدياد  مع 

.)Overhead Percentage(

خفض  برامج  من  أيٍّ  ي 
تب�ف وقبل  لذلك، 

أن  علينا   ،  Programs  Discount االأسعار  

ندرس بعناية تأث�ي ذلك عىل الحد االأد�ف للربح 

الظروف  ي ظل 
أيضا �ف البعض  يميل  لدينا، ”قد 

أسعار  جدول  تجميد  إىل  الصعبة  قتصادية  االإ

بذلك  قمنا  إن  ولكن  العالجية،  الخدمات 

هامشياً،  ولو  العيادة  تشغيل  تكاليف  تفع  فس�ت

ويتبُع ذلك انخفاض إجماىلي الربح، لذا علينا أاّل 

ننس المعادلة الهاّمة : 

فزيادة   ،)INCOME – EXPENSE = PROFIT(

أسعار الخدمات ال تزيد التكاليف.

جدول  ي 
�ف التخفيض  فكرة  لنا  تحلو  “وقد 

الحقيقة  ي 
�ف لكنها  العالجية،  الخدمات  أسعار 

فلو  ة“،  خط�ي مالية  تبعات  عىل  تنطوي  فكرة 

 Practice( العيادة  تشغيل  تكاليف  نسبة  كانت 

االأسعار  خفض  فإن   ،60% تبلغ   )Overhead

الدخل  إجماىلي  خفض  إىل  سيؤدي   10% بنسبة 

خفَض  إنَّ  أخرى،  بعبارة  أي   ،25% بمعدل 

االأسعار بنسبة %10 سيوجب علينا العمَل أك�ش 

وأجور  المواد  تكاليف  ازدياد  )مع   25% بنسبة 

كما  الدخل  إجماىلي  عىل  نحافظ  كي   ) المخ�ب

سوءاً  أك�ش  االأمور  وتصبح  التخفيض.  قبل  كان 

حيث   ،70% العيادة  تشغيل  تكلفة  بلغت  لو 

للحفاظ عىل  بنسبة 33%  أك�ش  للعمل  سنحتاج 

مستوى إجماىلي الربح السابق. 

كانت  لو  المعادلة؛  من  االآخر  الجانب  عىل 

ورفعنا   70% العيادة  تشغيل  تكاليف  نسبة 

الدخل  إجماىلي  تفع  فس�ي  ،5% بمعدل  االأسعار 

بنسبة %14، وبعبارة أخرى، نستطيع المحافظة 

عىل ذات النسبة من إجماىلي الربح رغم انخفاض 

الزدياد  )إضافًة   14% بمعدل  نتاج  االإ مستوى 

.) تكاليف المواد وأجور المخ�ب

أسعار  جدول  بتجميد  حقاً  ترغبون  فهل 

أن  المنطقي  من  وهل  العالجية؟  خدماتكم 

برامج  من  المزيد  نتب�ف  أن  أو  االأسعار  نخفض 

خفض االأسعار؟

هل توجد طرٌق أخرى لزيادة إجماىلي الدخل؟ 

إّن معالجة المزيد من المر�ف هي الطريقة 

أن  كما  الدخل،  إجماىلي  لزيادة  وضوحاً  االأك�ش 

ي ذلك.
العمل بفاعلية أك�ب سيكون له أثر هام �ف

االأسئلة  من  المزيد  يث�ي  أن  شأنه  من  هذا 

 .)Marketing Budget( التسويق  انية  ف م�ي حول 

انية المخصصة للتسويق، أم  ف فهل نُخّفض الم�ي

التكاليف  غالبية  أن  بما  نزيدها؟  أم  نجمدها، 

فأي   - فحسب  القريب  المدى  عىل  ولو   - ثابتة 

ي 
إجراء نتخذه لزيادة الدخل سيؤدي لزيادة صا�ف

إىل   3% من  التسويق  انية  ف م�ي رفعنا  فلو  الربح، 

الشهري $100,000، فهذا  نتاج  االإ كان  )إذا   5%

إذاً   ،)5000$ إىل   3000$ من  الزيادة  ي 
يع�ف

فقط   2000$ بمقدار  نتاج  االإ لزيادة  سنحتاج 

)باالإضافة لتكاليف المخ�ب والمواد( للحفاظ عىل 

ل  إجماىلي الربح ذاته. وزيادة عدد المر�ف بمعدَّ

الدخل  يؤمن  أن  كفيل  ف  اثن�ي أو  واحد  مريض 

تأث�ي  أن  علماً  القص�ي  المدى  عىل  المطلوب 

ات  زيادة عدد المر�ف عىل المدى البعيد له تأث�ي

إيجابية أعظم وأك�ش نفعاً.

هي  يرادات  الإ لزيادة  ة  الأخ�ي الطريقة 

زيادة عدد الخدمات الجديدة لمر�ف العيادة 

، وهنا ال بد من أن نسأل أنفسنا: هل  ف الحالي�ي

ي 
ال�ت العالجية  الخدمات  كافة  للمر�ف  نقدم 

ض عدم قدرة المريض  يحتاجونها، أم أننا نف�ت

عىل تحمل نفقات المعالجة؟ هل تتأثر قرارات 

ف  التأم�ي كات  ورسش برامج  تغطيه  بما  المعالجة 

الصحي )Insurance Coverage(، أم بناًء عىل 

نٌعلم   الحقيقية؟  العالجية  المريض  حاجيات 

ومشاكل   )Periodontal( اللثة  بمشاكل  المر�ف 

 : التقويم  مشاكل  أو   ،Occlusal( االأطباق 

بمعالجة  تكتفون  إنكم  أم   ،)Orthodontic

تتم  هل  ؟  فقط  والعرضية  الطارئة  المشاكل 

ي 
وال�ت ف  االأخصائي�ي إىل  الحاالت  بعض  إحالة 

عيادتنا   تقدم  هل  عيادتنا،  ي 
�ف معالجتها  يمكن 

مثل  جديدة.  معالجة  تقنيات  أو  إجراءات 

وتقويم  الزرعات،  فوق  التعويضية  كيبات  ال�ت

 ,)Invisalign االين  ف )إنف�ي ي 
المر�أ غ�ي  االأسنان 

 قد تحلو لنا فكرة 
التخفيض في جدول أسعار 

الخدمات العالجية، لكنها 
في الحقيقة فكرة تنطوي 

على تبعات مالية خطيرة 
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هل   .)Teeth Whitening( االأسنان  وتبييض 

للمر�ف  المقدمة  العالج  خطط  قبول  معدل 

إستعمال   إن  ؟  زيادته  يمكن  أم  ؟  مقبول 

بداخل  المختصة  الرقمية  التصوير  ات  كام�ي

 Digital Intraoral and Extraoral( وخارج الفم

Cameras( للتشخيص ووضع خطة المعالجة، 

المؤكد  فمن  نراه  ما  يروا  أن  المر�ف  سيمكن 

سيتحسن،  لمشاكلهم  وفهمهم  إدراكهم  أن 

المعالجة  بتلقي  عندئٍذ  المر�ف  أغلب  وسيقبل 

ورية . إذا ارتفع معدل قبول حاالت العالج  الرصف

بنسبة %10 وكانت نسبة تكاليف تشغيل العيادة 

داد معدل إجماىلي الدخل الأك�ش من  ف %70، فس�ي

 Variable( ة %25 مطروحاً منه التكاليف المتغ�ي

.)Costs

إجمالي النفقات
تقدير   ُ يعت�ب

والتكاليف  النفقات 

لتشغيل  العامة 

ي 
�ف غاية  أمراً  العيادة 

نظرنا  إذا  الوضوح. 

أو  الشيكات  لدف�ت 

الربح  تقرير  راجعنا 

 Profit( والخسارة 

 )and Loss Report

ثم  ومن  الشهري 

وبعدها  السنوي، 

تحديد  تستطيع 

النفقات  إجماىلي 

 Outflow of( النقدية

الشيكات  ع�ب   )Cash

البطاقات  دفعات  أو 

ئتمانية.  االإ

العوامل  ما 

ي 
�ف تؤثر  ي 

ال�ت ة  المتغ�ي

والتكاليف؟  النفقات 

لالإجابة  طريقة  أسهل 

السؤال  هذا  عىل 

تصنيف  يجب 

ف  فئت�ي إىل  النفقات 

: نفقات ثابتة  ف رئيسيت�ي

 Variable( ة  متغ�ي وأخرى   )Fixed expenses(

expenses(. عىل المدى القريب )أقل من سنة 

ي 
ة بأنها تلك ال�ت واحدة(، تُعرَّف النفقات المتغ�ي

مرتبطة  وهي  آخر،  إىل  شهر  من  وتهبط  ترتفع 

 ،)Production Numbers( نتاجية  االإ بأرقام 

ف  ي معظم الحاالت نوع�ي
وتشمل هذه النفقات �ف

 ،)Dental Lab Bill( ف فقط: فاتورة المخ�ب  اثن�ي

تشمل  وقد   ،)Supply Bill( المواد  وفاتورة 

 Marketing( التسويق  انية  ف م�ي أيضاً  النفقات 

.)Labor Contract( وعقود العمالة ،)Budget

بينما تتضمن النفقات الثابتة جميع التكاليف 

المب�ف  وأجار  ف  الموظف�ي رواتب  مثل  االأخرى، 

وال  تتغ�ي  ال  فهي  ها.  وغ�ي والصيانة،  ف  والتأم�ي

والدخل   )Productivity( نتاج  االإ بكمِّ  تتأثر 

أن  البعض  يظن  قد   . ف الشهري�ي  )Collections(

تكون  أن  يجب   )Labor Costs( العمالة  أجور 

المدى  عىل  ثابتة  لكنها  ة،  المتغ�ي التكاليف  من 

ة  ، أما عىل المدى الطويل – أي كل ف�ت القص�ي

من  الكث�ي  اعتبار  فيمكن   – السنة  عن  تزيد 

ة. النفقات متغ�ي

يجاد طرٍق لخفض  يميل أطباء االأسنان عادًة الإ

التكاليف )Expenses Reduction(، كتقليل عدد 

اء مواد أرخص ثمناً، وسواها من  ، ورسش ف الموظف�ي

تخفيض  بغية  الطبية  ح�ت  أو  دارية  االإ التداب�ي 

خفض  أن  إل   ، والتوف�ي التشغيل  تكاليف 

المجدية  بالطريقة  ليس  عموماً  النفقات 

.)Prosperity( ثراء لزيادة الدخل أو الإ

المواد  فاتورة  كانت  لو  المثال،  سبيل  فعىل 

من   5% حواىلي  تبلغ  المعتادة   )Supply Bill(

 10% نوفر  أن  ما  بطريقة  واستطعنا  نتاج  االإ

بمقدار  العيادة  دخل  زيادة  يعادل  فهذا  منها، 

أو  نتاج  االإ لزيادة  نحتاج  أننا  علماً  فقط،   0.5%

TABLE A - EFFECT OF FEE 
REDUCTION  ON PROFITABILITY

FEE REDUCTION

3 % 5 % 10 % 15 % 20 %

PRACTICE OVERHEAD PRACTICE PROFIT PROFIT REDUCTION

50 % 50 % - 6 % - 10 % - 20 % - 30 % - 40 %

55 % 45 % - 7 % - 11 % - 22 % - 33 % - 44 %

60 % 40 % - 8 % - 13 % - 25 % - 38 % - 50 %

65 % 35 % - 9 % - 14 % - 29 % - 43 % - 57 %

70 % 30 % - 10 % - 17 % - 33 % - 50 % - 67 %

75 % 25 % - 12 % - 20 % - 40 % - 60 % - 80 %

80 % 20 % - 15 % - 25 % - 50 % - 75 % - 100 %

TABLE B - EFFECT OF FEE 
INCREASE  ON PROFITABILITY

FEE INCREASE

3 % 5 % 10 % 15 %

PRACTICE OVERHEAD PRACTICE PROFIT PROFIT INCREASE (OR LOSS) OF 
PRODUCTION TO STAY EVEN

50 % 50 % 6 % 9 % 17 % 23 %

55 % 45 % 6 % 10 % 18 % 25 %

60 % 40 % 7 % 11 % 20 % 27 %

65 % 35 % 8 % 13 % 22 % 30 %

70 % 30 % 9 % 14 % 25 % 33 %

75 % 25 % 11 % 17 % 29 % 38 %

80 % 20 % 13 % 20 % 33 % 43 %
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لتحقيق  فقط   0.02% بمقدار  االأسعار  لرفع 

نجاحاً  نحقق  أن  يمكننا  ال  إذن  النتيجة.  ذات 

النفقات  من خالل خفض  الطويل  المدى  عىل 

فحسب.

تنتقل  ما  عادة  النفقات  بخفض  الرغبة  تلك 

التسويق  انية  ف م�ي بخفض  رغبة  إىل  تلقائياً 

انية  ف )Marketing Budget(. ولو كانت هذه الم�ي

تعادل %4 من دخل العيادة وتم خفضها ح�ت 

الدخل  ي 
�ف آنية  لزيادة  ذلك  يؤدي  %2، فسوف 

كيف  هو  هنا  المهم  السؤال  لكن   .2% قدرها 

ستكون نتيجة ذلك بعد 6 – 12 شهراً التالية؟

ي بدخٍل 
إن كان برنامج التسويق فعاالً فهو يأ�ت

انية  ف م�ي خفض  أن  ض  لنف�ت يكلِّف.  مما  أك�ش 

التسويق بنسبة %50 )أي من %4 إىل %2 مثالً( 

بمعدل  الجدد  المر�ف  عدد  نقص  إىل  سيؤدي 

النتيجة  فإن  لذلك  بنسبة 10%،  نتاج  واالإ  30%

وربح  دخل  الإجماىلي  ساءة  االإ ي 
�ف غاية  تعت�ب 

العيادة.

نتائج  بتقييم  االآن  ح�ت  نقم  لم  كنا  فإن 

لغاء كل ما هو  برنامج التسويق فقد آن االأوان الإ

غ�ي ُمجٍد، وأن نزيد كل ما يُجدي.

االأيام  عدد  بتقليل  أيضاً  البعض  يرغب  قد 

ِّ صحة الفم واالأسنان  ي
المخصصة لعمل أخصا�أ

)Dental Hygienist Days(، لكن علينا أاّل ننس 

ي من عمل 
إنتاج العيادة يأ�ت أن حواىلي %60 من 

ّ صحة الفم، لذا ينبغي بذل كل الجهد  ي
أخصا�أ

الالزم للمحافظة عىل قوة وإنتاجية قسم صحة 

الفم واالأسنان.

من  مزيداً  نخصص  أن  يجب  العكس  وعىل 

الوقائية  الرعاية  مواعيد  قيمة  لتعزيز  الوقت 

ي صحة الفم 
لدى المر�ف وأهمها عمل أخصا�أ

واالأسنان.

أفضل طريقة للتحكم 
بالنفقات هي زيادة 

اإلنتاج
 Net Practice( ي للعيادة

يُعرَّف الدخل الصا�ف

يتبقى  ما  كل  بأنه   )Profit( الربح  أو   )Income

من   )Expenses( النفقات  جميع  حذف  بعد 

إجماىلي الدخل.

المعيار  العيادة؟  دخل  يكون  أن  ينبغي  كم 

)Benchmark( الذي ينبغي أن نسعى لتحقيقه 

. ف هو تركيبة )combination( مكونة من رقم�ي

ينتجه  الذي  العمل  لقاء  يُدفع  ما  هو  االأول 

ي العيادة، فإذا كانت 
طبيب أو طبيبة االأسنان �ف

هي  العمل  ي 
�ف كاء  للرسش عليها  المتعارف  النسبة 

طبيب  له  يُحصِّ ما  يكون  أن  فيجب   ،33%

ذات  هي  للعيادة  المالك  الأسنان  طبيبة  أو 

النسبة.

عىل  كعائٍد  نجنيه   ما  فهو  ي 
الثا�ف الرقم  أما 

 .)Return  on the Investment( ستثمار  االإ

هي   – التجربة  بحكم   - هنا  الجيدة  القاعدة 

ي 
�ف ستثمار  االإ من  بمقدار 10%  عائداً  قب  ن�ت أن 

ي العيادة، 
العيادة، فمثالً لو استثمرنا مليون$  �ف

أي   10% بنسبة  علينا  ذلك  يعود  أن  فينبغي 

الدخل  من   33% الـ  إليها  مضافاً   100,000$

الذي تنتجه العيادة. فلو كان دخل العيادة يبلغ 

للعيادة  الكىلي  الدخل  مجموع  فسيبلغ  مليون$ 

نتاج و%10 من  $430,000 أو %43 )%33 من االإ

ي العيادة(.
ستثمار �ف العائد عىل االإ

للعيادة  تشغيٍل  تكاليف  نسبَة  يعادل  ذلك 

صعبة  نسبة  وهي   ،57% قدرها   )overhead(

عتماد  التحقيق، لكن ليست بالمستحيلة عند االإ

والقيادية  دارية  االإ االأنظمة  استعمال  عىل 

المناسبة.

 net( ي 
الصا�ف الدخل  تقدير  عند  المهم  من 

ي 
ي الحسبان بعض االأمور ال�ت

income( أن نأخذ �ف

ي من قسم النفقات العامة ومنها المساهمات 
تأ�ت

ي صندوق المعاش التقاعدي للطبيب/للمالك، 
�ف

وتكاليف  الصحي،  ف  التأم�ي السيارة،  مخصصات 

ي الدخل من عيادة 
التعليم المستمر. لو بلغ صا�ف

ي مليون$، نسبَة %35فقط، لكان ثّمة هنالك 
تج�ف

$100,000 مخصصًة لخطة تقاعد الطبيب، فإن 

النسبة الحقيقية للدخل هي 45%.

تشغيل  عمليات  ي 
�ف االأرقام  نفهم  إن  ما 

القرار  اتخاذ  عملية  تغدو  العيادة، ح�ت  وإدارة 

سهولًة  أك�ش   )Decision Making Process(

وفاعلية.

وفي الختام 
مهما  لعياداتنا  ممكن  دخل  أعىل  نحقق  كي 

يجب  المحيطة  قتصادية  االإ الظروف  كانت 

المؤثرة  العوامل  تفصيلية  وبدقة  نفهم  أن 

ًة بهذا الموضوع، وهي: إجماىلي  والمتعلقة مبارسش

الدخل وإجماىلي النـفـقـات وإجماىلي الربح، هذه 

االأساسية  العالقة  ي 
�ف نجدها  الثالثة  العوامل 

التالية:

إجماىلي الدخل  – إجماىلي النفقات = إجماىلي 

الربح

إجماىلي الدخل  ويساوي:

الدخل   × ف  المعالج�ي المر�ف  عدد  إجماىلي 

نجريها  ي 
ال�ت المعالجات  )عدد  كل مريض  من 

عملية  أو  معالجة  كل  أجرة   × مريض  لكل 

مطروحاً منه أية مبالغ مردودة أو تعويضات.

ويجب أن نركز عىل ما يُدفع ويرفع الدخل 

عدد  زيادة   ، المر�ف  عدد  زيادة  وهو 

المعالجات لكل مريض ، زيادة أجور العالج .

بحكمة  ولكن  النفقات  تخفض  أن  يمكنك 

وتذكر دوماً أنه إذا ركزت جهودك عىل تخفيض 

ألرخاء  لعيادتك  يجلب  لن  فإن ذلك  النفقات 

والرفاهية عىل المدى البعيد.

 الطريقة األخيرة لزيادة 
اإليرادات هي زيادة عدد 
الخدمات الجديدة لمرضى 

العيادة الحاليين 
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HOW TO PROFIT FROM COSMETIC DENTISTRY:
CONNECTING WITH WOMEN 

التواصل مع النساء
للتسويق في طب األسنان التجميلي

DEBRA GRAY KING, DDS, FAACD
DANIEL R. KING, JD, CPA



51

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

ةاؤيم

www.DENTALECONOMICS.aeAPR-MAY 2015

أغلب تلعب  في  النساء 
هامًا  دورًا  المجتمعات 
اتخاذ  في  ورئيسيًا 
المتعلقة  القرارات 
الرغم  وعلى   ، لألسرة  اإلستهالكي  باإلنفاق 
 51% هي  للنساء  السكانية  النسبة  أن  من 
فإنهن مسؤوالت عن %85 من مجموع اإلنفاق 
سنويًا  دوالر  تريليون   7 والبالغ  اإلستهالكي 

في الواليات المتحدة. 
إن تأثير النساء على النمط المعيشي معروف 
قرارات  من  عن85%  مسؤوالت  فهن  وموّثق، 
عليه  المتفق  ومن  األسنان،  طبيب  اختيار 
طب  كخدمات  المهنية  الخدمات  تسويق  أّن 
أو  يحتاجها  من  إلى  توجه  أن  يجب  األسنان 
على  اإلقبال  منه  ُيتوقع  من  إلى  أو  يريدها، 
الصيد  رياضة  أدوات  بيع  فمتاجر  شرائها، 
على  التسويقية  جهودها  ركزت  إن  ستفشل 
ستشتري  من  منهن  فقلة  حصرًا،  النساء 

بندقية صيد أو صنارة صيد سمك.
وضمن هذا اإلطار أشارت الكاتبة Marti Barletta في 
كتابها عن التسويق للنساء إلى أن "الشركات 
مع  التسويقي  التواصل  تأجيل  قررت  التي 

النساء هي شركات قيد الزوال”.
 Faith Popcorn كما قالت خبيرة التسويق للنساء
 Evolution–Eight Truth Of Marketing To Women في كتابها
: " إن الشركات التي أحسنت وأتقنت التسويق 

على  وخدماتها  منتجاتها  ستهيمن  للنساء 
هذه  كانت  سواء  قادمة  لسنوات  السوق 
أو  العمالقة   Fortune 500 قائمة  من  الشركات 
األعمال  رواد  شركات  أو  وحوانيت  دكاكين 

الناشئة ”.

الرؤيا المحيطية للنساء 
ي عملية 

تستعمل النساء أدمغتهن بشكل مختلف عن الرجال وخاصة �ف

تلقي المعلومات، فالنساء ال يرين الغابة فقط بل يرين االأشجار وأوراقها 

ن العروق داخل هذه االأوراق، كما أنهن  ف وألوانها المختلفة، ح�ت أنهن يم�ي

الشجر،  تنمو حول جذوع  ي 
ال�ت ات والنباتات والطحالب  الشج�ي يالحظن 

ات  التغ�ي ويالحظن  يدققن  النساء  االأرض.  تحت  تدخل  ي 
ال�ت ات  والحرسش

للنساء  المحيطية  النظرة  الكل. هذه  تكّون  ي 
ال�ت التفاصيل واالأجزاء  وأدق 

ي السيناريو التاىلي :
ستتضح جلية �ف

عندما نرى مذيعاً مشهوراً عىل التلفاز يلقي االأخبار ويرتدي ربطة عنق 

ة فهل تتوقع أن ترى آالف المشاهدين من الرجال يتسارعون  ف جديدة ومم�ي

ي الحقيقة، بعد 24 ساعة 
اء ربطة عنق شبيهة. كال، و�ف ي اليوم التاىلي لرسش

�ف

من ذلك فإن معظم الرجال لن يتذكروا أصالً ما كان يرتديه ذلك المذيع، 

فيختلفن.  النساء  أما  االأخبار،  ومضمون  محتوى  عىل  يركزون  فالرجال 

باالإضافة  فالمشاهدات  االأخبار  ة  نرسش نفس  تقدم  المذيعة  ترى  فعندما 

ة لكنهن يالحظن شعر المذيعة  ف  بانتباه إىل محتوى النرسش إىل أنهن ينص�ت

ي 
ال�ت المالبس  ي 

�ف يدققن  كما   ، ىلي الترسيحة  هذه  تصلح  هل  متسائالت 

ترتديها ومدى تالؤمها  مع لون عينيها، وح�ت أن أغلبهّن ال يوفرن النظر 

ي تجلس خلفها )هل هي مصنوعة من خشب الجوز مثالً(؟، 
إىل الطاولة ال�ت

انتباههن حالة المذيعة وهل تبدو تعبة أم ال، كل هذا  اً ما يلفت  وكث�ي

ي تروى.
وهن يدركن وبوعي كامل فحوى االأخبار أو القصة ال�ت

ء مهما صغر شأنه،  ي
ي جوال، فهن يالحظن كل �ش

لدى النساء هوا�أ

دراك، فكل تفصيل  وعىل طبيب الأسنان وفريقه أن يدرك ذلك تمام الإ

المهم  ومن  العيادة.  أمور  من  أمر  كل  عىل  ينطبق  وذلك   . أهميته  له 

التناسق واستمرارية ذات االأداء والحصول عىل ذات النتائج.

من  عيادتك،  وعن  عنك  لالآخرين  فكرة  تعطي  عديدة  أمور  هناك 

أبرزها: مهارتك، ومنظر أسنانك، وأناقة مظهرك، وكم من الوقت يحتاج 

ستقبال لديك لالإجابة عىل الهاتف، إضافة إىل اللوحات الفنية  موظف االإ

ي عيادتك، ومدى نظافة تلك العيادة ورائحتها العطرة وجمالية الديكور 
�ف

أ عمن أنت  تها. كل هذا يروي قصة عنك وين�ب ي اخ�ت
فيها، والموسيقى ال�ت

ء تقوله. ي
وعما لديك، ويشكل صورة أقوى وأبلغ من أي سش

وتشتم  وتذوقه  وتلمسه  تسمعه  و  المرأة  تراه  ما  كل  إن  والخالصة، 

ف  ي عيادتك يجب أن يحمل نفس الرسالة: استمرارية الجودة والتم�ي
رائحته �ف

ء. ي
ي كل سش

�ف



52

ةاؤيم

www.DENTALECONOMICS.ae APR-MAY 2015

أساسيات التعامل
يٍّ كان سواء كان رجالً أو امرأة معرفة متطلبات التواصل 

من الصعب الأ

مع النساء ولكن هناك بعض االأساسيات.

إن محاولة التودد الكاذب، بما فيه التصنع و التملق للنساء من المر�ف 

ي 
�ف تبالغ  ي 

ال�ت كات  الرسش عن  يبتعدن  النساء  أن  فالحقيقة  الفشل.  ه  مص�ي

ي ذلك عيادات طب االأسنان. التواصل مع النساء يتطلب 
التسويق لهن بما �ف

الكث�ي من الحنكة والحذق، ولذلك يجب أن تكون زيارة عيادة طب االأسنان 

تجربة متكاملة Total Experience وفريدة، وليست مجرد زيارة عابرة. 

 Dental التقليدية  العيادة  زيارة  ف  ب�ي الفرق  ونرى  عيادتك  بزيارة  لنقم 

 Whole Total Experience الكاملة التجربة  Appointment Visit وزيارة 

.Visit

 إن العيادة كما أسلفنا بمظهرها ورائحة جوها العطرة وألوان جدرانها 

ي تملؤها وأذواق الديكور... 
وسماتها واالأصوات ال�ت

تتضح  ولربما  تفاصيله،  أدق  ي 
�ف كز  وس�ت المريضة  به  ستشعر  هذا  كل 

كة Starbucks حيث أعادت صنع دور  الصورة أك�ش إن رأينا ما قامت به رسش

ي جميع 
أماكن تر�ف إىل  الدخل وحولتها  والقليلة  المملة  التقليدية  القهوة 

حواسك.

مريحة،  ومقاعد  بالدفء،  يشعرك  ي  خش�ب وأثاث  وممتع،  مريح  فبجو 

يمالأ  الطازجة  القهوة  شذى  مع  ممزوجاً  سو  س�ب االإ قهوة  بخار  وصف�ي 

الجو... إنها تجربة كاملة وليست فقط جرعة قهوة. 

أي  دون  التجارية  وعالمتها  اسمها  أّسست  قد   Starbucks كة  رسش إن 

ي 
�ف حذوها  يحذوا  أن  االأسنان  أطباء  وعىل  بداياتها،  منذ  خارجي  تسويق 

عياداتهم إن أرادوا النجاح.

دور المظاهر
لتسويق خدمات طب االأسنان عامة والتجميلية خاصة للنساء يتوجب 

ي تروق لهن وتث�ي انتباههن وتستقطبهن.
عىل أطباء االأسنان تفهم المزايا ال�ت

فالعالج التجميىلي بالنسبة للنساء يعد استثماراً شخصياً قد يكون له من 

الطبيب  ي لصاحبته، لذا فاختيار 
ي والحيا�ت

المعيسش النمط  النتائج ما يغ�ي 

هذا  ي 
�ف القصوى  االأهمية  له  ستكون  عالجه  نتائج  نضمن  الذي  المعالج 

المجال. ومن المعروف أن النساء مستعدات للسفر بعيداً والص�ب طويالً 

فها، وكما سبق  اقتنعن بجودتها وتم�ي إن  العالية الأي عيادة  االأجور  ودفع 

ي 
تأ�ت ال  القناعة  فهذه  النساء  لدى  المحيطية  الرؤيا  موضوع  ي 

�ف وأوضحنا 

بسهولة.

ة الطبيب وتدريبه وشهرته أمور  ف الرسيري وخ�ب النساء يعلمن أن التم�ي

ماهر  طبيباً  لنتصور  المثال  سبيل  فعىل  ء،  ي
سش كل  ليست  ولكنها  هامة 

سجادة  غرفها  أرض  تغطي  عيادة  ي 
�ف المهنة  يمارس  الرسيرية  القدرات 

ستقبال قابعون خلف جدار زجاجي يفصلهم  قديمة ملطخة، وموظفو االإ

ي الجو، فمثل هذه العيادة يصنَّف 
نتظار ورائحة االأدوية تفوح �ف عن غرفة االإ

اته، فهي  طبيبها من قبل النساء بأنه درجة ثانية، ومهما كانت مهارته وخ�ب

االأدوية  رائحة  أو  السجادة  قذارة  تركته  الذي  ي  السل�ب نطباع  االإ تمحو  لن 

وبيئة  جواً  نخلق  أن  “يجب   :David Hornbook الدكتور  قال  وكما   .

تستقر بها النساء براحة نفسية ويشعرن معها بأنهن يدفعن أجور العيادة 

االأحسن”.

لديك  وعما  عنك  كاملة  وبصورة  تع�ب  أمور  ومظهرها،  العيادة  رائحة 

ء تقوله. ي
وتشكل صورة أقوى وأبلغ من أي سش

وتشتم  وتذوقه  وتلمسه  تسمعه  و  المرأة  تراه  ما  كل  إن  والخالصة، 

ف  ي عيادتك يجب أن يحمل نفس الرسالة: استمرارية الجودة والتم�ي
رائحته �ف

ء. ي
ي كل سش

�ف

بكامل مرافقها، وفريق  الخارجي، والعيادة  التسويق  من جهود  إن كالً 

كلها  والمعدات  االأجهزة  إىل  إضافة  اللفظي،  التواصل  ي 
�ف ومهاراته  عملها 

عيادتك،  ي 
�ف والعالج  للرعاية  النساء  المر�ف  تهيئة  ي 

�ف مهماً  دوراً  تلعب 

 - ف هن لتقبل أجور العالج، فعندما تدخل امرأة فندق الرت�ي كما أنها تحرصف

ة الغرفة 500 دوالر،  كارلتون Ritz-Carlton فإنها لن تفاجأ إن كانت تسع�ي

ي Motel 6 ال تزيد عن 50 دوالراً 
ة الليلة �ف كما أنها لن تشكو إن كانت تسع�ي

ي الليلة، فعندما ترى مرضاك يفاَجئون عند قراءتهم لتكاليف خطة العالج 
�ف

ف تذمرهم وإمكانية الحصول عىل العالج بأسعار  حتها لهم معلن�ي ي اق�ت
ال�ت

ي أن 
ي عيادات أخرى، فمع�ف ذلك أنك لم تنجح ال أنت وال فريقك �ف

أقل �ف

ف لدى مرضاك والذي  دراك المعنوي المتم�ي تخلق الشعور أو القناعة أو االإ

فك الرسيري فالسعر دوماً هو الفصل عندما ال  ض أن يتماسش مع تم�ي يف�ت

ف جودة الخيارات. ف ب�ي يستطيع المستهلك أن  يم�ي

أفكار عن منتجع طب األسنان 
فكرة  هي  ومرفهة  مفرحة  تجربة  االأسنان  طبيب  زيارة  جعل  فكرة  إن 

خيار  الأسنانها هو  المرأة  فتجميل  للنساء،  التسويقي  الهدف  مع  تتماسش 

 إن محاولة التودد الكاذب، بما فيه 
التصنع و التملق للنساء من المرضى 

مصيره الفشل فالحقيقة أن النساء يبتعدن 
عن الشركات التي تبالغ في التسويق لهن 

بما في ذلك عيادات طب األسنان  
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والفنادق  الصحة  منتجعات  إىل  النساء  ذهاب  شأن  شأنه  ورة،  وليس رصف

ن عن إرادة وليس عن حاجة.  الفارهة، فهن عندما يفعلن ذلك فهن يع�ب

لكن ووفق جمعية American Dental Hygiene’s Association، نجد أن 

منتظم،  بشكل  االأسنان  طب  عيادة  يقصدون  ما  نادراً  ف  االأمريكي�ي نصف 

تنا رأينا أن %50 ممن يقومون بذلك ينظرون إليه عىل أنه  ومن خالل خ�ب

ف وتجميل ابتسامتهم، ولكنهم ال  ون يريدون تحس�ي رسش البد منه، فالكث�ي

يريدون أن يعانوا بغية الوصول إىل الهدف.

أنها  عىل  عياداتهم  تقديم  تجربة  االأسنان  أطباء  بعض  جرب  ولقد 

فقد  االأمر،  خطورة  يدركوا  لم  ولكنهم   ،Dental Spas سنية  منتجعات 

وعدوا بأك�ش مما يستطيعون الوفاء به، وكان هذا حال أغلب المنتجعات 

.Spa

ي مدينتك، فعليك 
 فإن كنت تبغي أن تكون Ritz Carlton Dentistry �ف

ة فعالً . ف أن تقدم الصفقة الحقيقية Real Deal، والخدمة المم�ي

ف أن يخدعن، بل إن ذلك سيشكل الطريق الذي سيوصلك  النساء ال يرغ�ب

لخسارة مصداقيتك فالمنتجعات Spa والمظاهر لن تخفي النواقص،كما 

أنك ال يمكنك تحقيق استمراريتك بالتظاهر والخديعة.

يجب   ”Spa“ الـ  الكماليات  إضافة  أن  يعوا  أن  الأطباء  عىل  يجب 

الأسنان، احذر  الرئيسية والأوىل وهي طب  يبعدهم عن مهمتهم  أل 

 Nutrition Counseling و  Microdermabrasion و Botox خدمات

و Permanent Makeup ، فكل هذه الأمور تخلق شعوراً بأنك خفيف 

ف أقرانك .  الوزن ب�ي

إبدأ بابتسامتك وابتسامة العاملين معك 
الهدف أن يحب مريضك النتيجة، حدد زاويتك  وركز عىل ما تريد عمله 

وعىل ما يتحمله السوق. تذّكر دائماً بأن  المظهر العام للطبيب وموظفيه 

هو من أهم العوامل الجاذبة، فإذا كنت تريد أن توظف مدرباً شخصياً 

اليد  ي 
و�ف سيجارة  يده  ي 

و�ف باوند   350 وزنه  شخص  للوظيفة  َم  وتقدَّ لك 

االأخرى سندويش هوت دوغ فأنت طبعاً لن تمنحه الوظيفة، الأن المدرب 

تكونوا  أن  يجب  وفريقك  فأنت  وبالمثل  به،  يعظ  ما  يمارس  ال  ف  السم�ي

ي بالمظهر، بمع�ف أنك 
مثاالً لما تسّوقون له، فطب االأسنان التجميىلي يعت�ف

تسّوق البتسامات بيضاء ساطعة.

االأسنان  فطبيب  مصداقيتك،  ستفقد  فإنك  تقول  ما  تتمّثل  لم  إذا 

الذي يريد ممارسة طب االأسنان التجميىلي يجب أن تكون لديه ابتسامة ال 

تشوبها شائبة وبال عيوب، ورغم بداهة هذه المقولة فإنها واحدة من أك�ش 

القواعد إهماالً من قبل أطباء االأسنان الذين يودون ممارسة طب االأسنان 

، فإذا كنت بحاجة لتجميل ابتسامتك ال تنتظر بل حسنها. التجميىلي

ال يدرك معظم أطباء االأسنان أن تغي�ي واجهة عياداتهم بحيث تصبح 

ودخلهم،  إنتاجيتهم  ي 
�ف مضاعفة  أضعاف  يزيد  قد  للنساء  جاذبية  أك�ش 

ات صعبة التحقيق. عتقاد أن هذه التغ�ي وهم مخطئون باالإ

 والخالصة، إن كل ما تراه المرأة 
و تسمعه وتلمسه وتذوقه وتشتم 

رائحته في عيادتك يجب أن يحمل 
نفس الرسالة: استمرارية الجودة 

والتميز في كل شيء

ِفْكَرة
وابتسامة   أسنان  تكون  كي 
يراه  مثااًل  ألعيادة  موظفي 
المرضى وشاهدًا على ماتقدمه 
مجال  في  تميز  من  العيادة 
توصي  التجميلي  األسنان  طب 
هذه  تتوفر  أن   KING الدكتورة 
العمل  فريق  ألعضاء  الخدمات 
)مديونية( موثق  تعهد  مقابل 
بكامل تكلفة المعالجة التجميلية 
إن  التعهد  هذا  ُيمزق  أن  على 
الموظفة  أو  الموظف  خدم 

العيادة لمدة ثالث سنوات.



54

ةاؤيم

www.DENTALECONOMICS.ae APR-MAY 2015

التلع دينًا
ةستحقًا

LET NO DEBT REMAIN 
OUTSTANDING

هناك من موضوع ماىلي ينبئنا بشكل جازم عن ليس 

وة أك�ش من  ي جمع ال�ش
فلسفة طبيب االأسنان �ف

موضوع الديون.

ي 
�ف مناقشتهما  يجب  رئيسيان  سؤاالن  هناك 

موضوع مديونية طب االأسنان :

ض بأمان ؟  كم من المال يمكن أن نق�ت

هل يجب أن نُسدد هذه الديون ب�عة ؟        
ففي موضوع المديونية نجد ِحكماً ونصائحاً تدعو لالبتعاد عن الديون 

وفق  كتعامل  إباحته  ورغم  كمثال  سالمي  االإ الدين  ي 
و�ف إنه  بل  قاطبة، 

التهاون فيه من  والأهميته نّظمه وحّذر من  أيضاً  أنه  ضوابط معينة ، إال 

ي القرآن الكريم ُسميت بآية الَديِْن ، والخطورة هنا 
خالل أطول آية نزلت �ف

ر  تب عىل ذلك من رصف ي عدم القدرة عىل الوفاء بالسداد وما قد ي�ت
تكمن �ف

عىل الفرد والمجتمع ، وهنا أيضاً دليل آخر عىل  االأثر النفسي الذي قد 

الرسول صىل هللا عليه وسلم  ما روي عن  الدين  ي قضاء 
التع�ش �ف يحدثه 

قوله )ال تُخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول هللا؟ قال: 

ي مفادها )ال تدع 
يْن (  وكذلك الحكم لم تخلو من ذلك  كالحكمة ال�ت الدَّ

يبقى مستحقاً(، وبالمقابل نجد ترصفات بعض الحكومات تدعو إىل  ديناً 

ة(. المديونية المستديمة )أبقوا كل الديون مستَحقَّ

ف يكمن الجواب الصحيح.يحاول بعض أطباء  ف هذين النقيض�ي  وما ب�ي

االأسنان تعليل المديونية بتصنيف الديون وفقاً لسبب تَكبُّدها، إما ديون 

العيادة  تأسيس  أو  التعليم،  ديون  فالجيدة هي  سيئة،  ديون  أو  جيدة  

ستهالكية.  ل، أما السيئة فهي الديون االإ ف اء م�ف ستثمار، أو رسش ها، أو االإ ف وتجه�ي

ي 
يما�ف وهذا التصنيف ال يروق ىلي بوصفي محاسباً ومستشاراً مالياً، وذلك الإ

ي  أو قطاع العقارات هو َمن يكمن خلف هذا التصنيف.
بأن القطاع المرص�ف

ون موضوع  يعت�ب بل  السابق  التصنيف  يعتمدون  أسنان ال  أطباء  وهناك 

يصبحون  المديونية  ي 
�ف الدخول  بعد  ولكن  بسيطاً،  ثانوياً  أمراً  المديونية 

ي هذه الحالة 
شديدي الحرص ويكرسون كل جهودهم لسداد ديونهم، و�ف

ي 
تصبح الديون الجيدة هي أي دين يمكن سداده خالل خمس سنوات بما �ف

ذلك القروض العقارية، وبناء عىل هذا يجب أن يستعمل الفائض النقدي 

، إن تصنيف الديون  ي اعتقادي كاستشاري ماىلي
لسداد الديون وبرسعة.و�ف

ي موضوع أثر 
إىل جيدة أو سيئة هو تصنيف خاطئ، واالأفضل أن نفكر �ف

الديون سلباً أو إيجاباً عىل االأمور أو االأهداف المالية الهامة االأخرى، فإذا 

ي عىل االإحتياطي 
كان سداد الدين سيؤثر أو يستهلك السيولة النقدية ويقصف

ء. ستثمارات المفيدة فهو دين سي النقدي أو يمنعنا من االإ

BRIAN HUFFORD, CPA, CFP®
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١
من  النقدية  السيولة  على  خطر  المديونية 
نقدي  إحتياطي  هناك  يكون  أن  األفضل 

للتشغيل ستة أشهر بدل سداد الدين  
ي 

ال�ت الديون  مقدار  عن  المقالة  مقدمة هذه  ي 
�ف الذي طرحناه  السؤال 

أحد  من  ما  الأنه  له،  جواب  ال  سؤال  هو  بأمان  يتحملها  أن  للمرء  يمكن 

يعلم بالمستقبل، فكيف يكون بمقدورك االإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية 

دفع أقساط الرهن العقاري لمدة 30 عاماً قادماً؟ من يستطيع االإجابة عىل 

هذا؟! 

نهائياً،  الدين  يُقصف  ح�ت  تنتهي  ال  المديونية  مشكلة  أن  دائماً  اعلم 

يخفف من خطرها عىل  للديون  الرسيع  السداد  بأن  البعض  يعتقد  وقد 

نفاذ  أمام مشكلة  عياداتهم  أنهم يضعون  إىل  يتنبهوا  أن  دون  السيولة، 

االإحتياطي النقدي، فعىل كل طبيب أن يكون لديه احتياطي تشغيىلي لمدة 

قتصاد العيادة من السداد الرسيع.  ستة أشهر وهذا االأمر هو االأفضل الإ

٢
من   ، التوفير  هدف  على  خطر  المديونية 
األفضل أن توفر %20 من الدخل للمستقبل بدل 

سداد الدين
منها،  للتخلص  وسيلة  أضمن  هو  للديون  الرسيع  السداد  أن  ف  ح�ي ي 

�ف

ي مجال طب 
وة الشخصية ، خاصة �ف لكنه أيضاً أضمن طريقة لتخريب ال�ش

ي 
ال�ت باىلي عندما أسأل عن الرسعة  ي تخطر عىل 

ال�ت االأوىل  الفكرة  االأسنان. 

إمكانية  السداد الرسيع عىل  الديون هي كيف سيؤثر  بها  د  يجب أن تسدَّ

توف�ي ٪20 من الدخل Income للمستقبل فإذا تمت عملية السداد الرسيع 

عندها  فينبغي  المستقبلية،  االأهداف  عىل  الحفاظ  حساب  عىل  للديون 

أساسياً،  هدفاً  ليست  ستدانة  االإ فعدم  التسديد،  طريقة  هيكلة  إعادة 

، لقد ولدنا  إنما إعادة الدخل التشغيىلي كما كان عليه هو الهدف االأساسي

من دون ديون، ولكننا ال يمكن أن نفي باحتياجاتنا بشكل مستقل. توف�ي 

، والتخلص من الديون هو هدف ثانوي . االأموال هو الهدف االأساسي

٣
الديون رهان على المستقبل؛ ومن األفضل أن 

نعيش في الحاضر
يمكن  ي 

ال�ت الديون  مقدار  كم  هو  عنه  االإجابة  تصعب  الذي  السؤال 

الديون  هذه  أهم  ومن  المستقبلية،  االأهداف  لتحقيق  بحكمة  تحّملها 

.Loan Debt قروض الطالب

ي والية 
تعرفت مؤخراً عىل طبيب أسنان تخرج من كلية طب االأسنان �ف

الطالب  قروض  من  دوالر   700،000 من  أك�ش  بلغت  ديون  مع  كاليفورنيا 

الدراسية Student Loan، فكيف يمكن للمرء أن ينتهي منه؟

 دين بمقدار250،000 دوالر يمكن تسديده، ولكن 700،000 دوالر هو 

!! مبلغ كب�ي

المنازل  اء  رسش أجور  وكذلك   ، العاىلي التعليم  تكاليف  ارتفعت  لقد   

ي بعض االأحيان نظراً لتوفر القروض السهلة 
لتتجاوز المعاي�ي المعقولة �ف

ف الطبيعي  Easy Credit، فأمور الدخل والتقييم تدور ضمن حلقة ما ب�ي

تنفيذها،  بعد  إال  تقييمها  يمكن  ال  ة  كب�ي مشاريع  وهناك  والمتطرف، 

لتقييم  التقليدية  باالأدوات  المستقبل  ي 
�ف الديون  رهانات  تقييم  وينبغي 

العائد  ومعدل   ،Diversification نتاجية  االإ التعددية  مثل  ستثمار  االإ

الداخىلي Internal Rate Of Return، وما إىل ذلك. يجب أن يتم تقييم 

إنشاء عيادة جديدة -عىل سبيل المثال- اعتماداً عىل إحصائيات النفقات 

تشكِّل  أن  يجب  كما  التقليدية،  للعيادات   Overhead Statistics العامة 

ي النفقات( 
قتصاد �ف ، مثل التدب�ي )االإ ي الوقت الحارصف

بعض الخصائص �ف

والبساطة، أساس الرهانات المستقبلية.

 في حين أن السداد السريع 
للديون هو أضمن وسيلة للتخلص 

منها لكنه أيضًا أضمن طريقة 
لتخريب الثروة الشخصية 
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في التواصل اإلجتماعي
الصور كل شيء! 

SOCIAL MEDIA
 IT IS ALL ABOUT THE PICTURES!

KRISTIE NATION
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ن جعل عيادتك تنمو وتتطور مواكبة نمو إ
وتطور وسائل التواصل اإلجتماعي السريع 
يعني أن تكون واعيًا تمامًا لمدى فعالية 
أن  الدراسات  من  العديد  أظهرت  الصور. 
أي محتوًى يتضمن الصور يتفوق على أي 
نوع آخر من المنشورات بالنسبة لمستوى 
المشاركة اإلجتماعية، وهذا ينطبق أيضا 

على وسائل التواصل اإلجتماعي .
ما هو مدى تأثير الصور بالضبط ؟ دعونا نلقي 

نظرة على خمسة مقاييس إحصائية مختلفة:

صفحات  من  صفحة   10،000 حواىلي   Dan Zarrella درس   1
المنشورات  أن  ، ووجد  ف المعجب�ي أك�ب عدد من  ي جمعت 

ال�ت  Facebook

جميع  ف  ب�ي من  المشاركات  أغلب  عىل  حازت  قد  الصور  عىل  المحتوية 

ف بها هي االأعىل. المنشورات االأخرى، كما كانت نسبة المعجب�ي

ي 
�ف زيادة  أحدثت  قد  الصور   ألبومات  أن   Facebook أعلن    2

ي عام 2012، 
المشاركة بنسبة %180 من االأنواع االأخرى من المنشورات �ف

ة الصور الفردية بنسبة زيادة حواىلي 120%. تليها مبارسش

ي تقبل ومعالجة 
ي �ف 3 أشار  Hub Spot إىل أن رسعة الدماغ البرسش

 textالصور هي أرسع بمقدار 60،000 مرة من معالجته للنص

للعالمات   “time line“ ي 
الزم�ف الخط  طرح  من  واحد  شهر  بعد   4

ي قد زاد 
التجارية brands من قبل Facebook، لوحظ أن المحتوى المر�أ

المشاركة بنسبة 65٪.

التواصل االإجتماعية المشهورة يستخدمون موقع  5 أعضاء مواقع 

شملهم  الذين  االأشخاص  من   98٪ إّن  الواقع  ي 
و�ف  ، ة  بك�ش   Pinterest

ي هذا الموقع، لديهم أيضاً حساب عىل 
ستطالع ممن لديهم حساب �ف االإ

Facebook أو Twitter، ويقول أك�ش من ٪20 من مستخدمي Pinterest  أن 

.Pinterest ائهم لمنتٍج ما قد تم بعد رؤيته عىل موقع رسش

ي وسائل التواصل االإجتماعي 
ي تشارك بها عيادتك �ف

قد تكون الصور ال�ت

الذي  المفعول  بقياس  االأمر  يتعلق  عندما  اً، خاصة  تأث�ي االأك�ش  المحتوى 

كه حملتك التسويقية عن طريق التواصل االإجتماعي. ست�ت

إن الوقت الالزم لنرسش صورة - وخاصة إذا كنت تملك حقوق ملكية هذه 

الصورة- ليس أك�ش بكث�ي من الوقت الالزم لنرسش نص، لكن الصورة تساعد 

ي مكان واحد 
نتشار والتواصل، لذا فالنرسش �ف عىل تحقيق مدى أوسع من االإ

ة. مثل Facebook  قد يضّيع عىل عيادتك فرصاً ثمينة وكث�ي

استخداماً  االإجتماعية  المواقع  أك�ش  أحد  يعد   Facebook أن ف  ي ح�ي
و�ف

وانتشاراً، فإن هناك مواقع أخرى تشتمل عىل  محتويات مرئية أوسع، فإذا 

نت المعنية، فإن رسالتك  ن�ت كنت تريد اغتنام جميع الوسائل ومواقع االإ

المصورة ستصل إىل أك�ب عدد من المشاهدين وسيكون لها تأث�ي أوسع مما 

.Facebook لو كنت تركز جهودك االإجتماعية فقط عىل

من  عدد  الأك�ب  صورك  يصال  الإ عملية  بسيطة  خطوات  ست  يىلي  فيما 

الناس:

ي الخاص بك مع 
• ابدأ مع Facebook ، انرسش صورك عىل الجدول الزم�ف

 call to إن طلبك لتلك الدعوة  .to share تعليق قص�ي ودعوة للمشاركة

ي حال 
يد مشاركة منشورك من قبل االآخرين لثالثة أضعاف �ف ف action س�ي

أك�ش  ي 
لها. تحقق من صفحة عيادتك وحاول نرسش الصورة �ف عدم طلبك 

ي يزدحم بها التواصل. 
االأوقات ال�ت

• علق pin الصورة عىل لوحة موقع Pinterest ، وتأكد من أن الصورة 

اً مع صفحة Facebook الخاصة بك أو بعيادتك. تشمل ارتباطاً مبارسش

لموقع    Pinterest موقع  للتو عىل  تها  نرسش ي 
ال�ت الصورة  بتغريد  قم   •

إذا   hashtaj التنويه  عالمة  واستخدم   ،Twitter زر  باستخدام   Twitter

اختيار  أخرى احرص عىل  المشاهدين، مرة  انتباه  للفت  مناسباً  كان ذلك 

. ف ي يتواجد بها عدد كب�ي من المشارك�ي
االأوقات ال�ت

• أضف صورتك إىل + Google، فهذا الموقع مشجع للصور.

اً أضف الصورة إىل Instagram، يمكن القيام بذلك عن طريق  • وأخ�ي

 Facebook تحميل ملف الصورة االأصىلي أو عن طريق حفظه من جدول

ها عىل Instagram مع وضع وصف بسيط،  ي الخاص بك، ثم انرسش
الزم�ف

 flickrو tumblr لموقع  Instagram ة من كما يمكنك أيضاً مشاركتها مبارسش

ها من المواقع االإجتماعية البرصية. وغ�ي

و+   ،Facebook، Twitter،Pinterest ، Instagram التواصل  مواقع  إن 

Google مواقع رئيسية يجب أن تستخدمها عندما تريد شن حملة إعالمية 

من  ات  العرسش هناك  أن  العلم  مع  بالصور،  ومدعومة  مرئية  اجتماعية 

المواقع االأخرى المتاحة. 

ضع رسائل ملهمة جنباً إىل جنب مع صوٍر من قصص نجاحك مع المر�ف 

لتشجيع المزيد من المشاركات، وال تنَس االإحتفاء وتحتفل وتذكر ماتقدمه 

ي بيئتك.
ية �ف عيادتك للمجتمع أو المنظمات الخ�ي

والحيوية، وسوف  بالحياة  تنبض  لتصبح صورك خالبة  جيداً  • خطِّط 

ي يمكن أن تحققها ببساطة 
ي المشاركة االإجتماعية ال�ت

تدهش إزاء الزيادة �ف

ي منشوراتك من النص العادي  إىل المحتويات 
فك �ف عن طريق تغي�ي ترك�ي

.image – based content المصورة
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FROM WEBSITE TO 
DYNAMIC WEB PRESENCE

ةن َصْمْت نؤملقع 
ةؤى َصَخْب نؤتلنصل 

نؤشاةل على نرنتإنت

ُتعد المواقع اإللكترونية واحدًة من أهم  وسائل التسويق 
التي يمكن ألطباء األسنان أن يستثمروا فيها. لكن مع وجود 
أطباء آخرين ينافسون على مواقع الصدارة على اإلنترنت، غدا 
المنافسين  عن  ـز  للتميُّ كاٍف  غيَر  بمفرده  اإللكترونيُّ  الموقع 

والتواصل مع المرضى.
هذا  اإلنترنت.  على  كامٍل  تواجد  إلى  األسنان  أطباء  يحتاج 
أبعد من  إلى ما هو  العيادة اإللكتروني  امتداد مجال  يعني 
اإلنترنت الجتذاب  أخرى على  نحو مجاالت  بل  إلكتروني  موقع 

مرضى جدد والحفاظ على المرضى الحاليين.
يستخدم المرضى مصادَر متنوعًة على اإلنترنت، مثل محركات 
البحث، والفهارس، والُمراجعات النقدية )التعليقات( ، ووسائل 
أطباء  عن  معلوماٍت  وراء  سعيًا  وذلك  اإلجتماعي،  التواصل 
وعيادات طب األسنان. ورغم أن موقع عيادتك سيكون دومًا أحد 
تلك المصادر، إال أنُه قد ال يكون أوَل مكاٍن يقصده المرضى 

للوصول إليك.
قد  التي  المعلومات  بعض  تقدم  أن  المقالة  هذه  وهدف 
أنه  تضمن  اإلنترنت  على  أخرى  اختيارات  توظيف  في  تساعد 
حيثما يبحَث المرضى، فإنهم سيجدوَن دائمًا أكثر المعلومات 

دقة وفائدة للوصول إليك أو التواصل معك.

َتَميز بظهورك مع أشهر محركات البحث 

 Google مثَل  الرئيسية  البحث  محركات  ي 
�ف

المفصلة عنك وعن  المعلومات  سيجد المر�ف 

ي 
و�ف لك�ت خدمات عيادتك. فمهما كان موقعك االإ

يظهر  لم  فإن  وألوانه  بتصميمه  وجذاباً  متقناً 

عىل الصفحات االأوىل للبحث فال تتوقع النتائج 

المرجوة.

ي يجب أن يمّكن المر�ف من 
و�ف لك�ت موقعك االإ

وقيد  عيادتك  ي 
�ف ليصبحوا مر�ف  عليك  العثور 

رعايتك. 

عالن عن عيادتك ع�ب محركات البحث مثَل  واالإ

Pay-per-(و )Search Engine Optimization(

ي 
click Advertising(  هو من أهم الوسائل ال�ت

نت  ن�ت االإ عىل  البحث  أثناء  العيادة  موقع  ز  ت�ب

ي المقدمة.
وتضعه �ف

التواجد على صفحات 
التواصل اإلجتماعي

التواصل  مواقع  صفحات  عىل  التواجد 

 +Google أو    Facebook مثل  االإجتماعي، 

عالقات  وإقامة  للتعرف  وري  رصف  .Twitter أو 

المر�ف  عىل  والمحافظة  جدد،  مر�ف  مع 

GLENN LOMBARDI, BA
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عن  ف  الراض�ي المر�ف  فتوصيات   ، ف الحالي�ي

خدماتك هي أفضل تسويق لمهاراتك الرسيرية 

مع  ي 
و�ف لك�ت االإ موقعك  وبرمجة  عيادتك،  ف  وتم�ي

متقن  ي 
ف�ف بشكل  االإجتماعي  التواصل  صفحات 

نت. ن�ت سيؤدي لك أفضل دعاية عىل االإ

حّسن سمعتك 
بك  والتوصية  إليك  االإحالة  إحتماالت 

أسنان  طبيبة  أو  طبيب  يحتاج  لمن  وبعيادتك 

الذين  المر�ف  رأي  عىل  كب�ي  ولحد  يعتمد 

ومن  العالج،  قيد  هم  من  أو  وعالجتهم  سبق 

التداول  قيد  هؤالء  من  بعٍض  رأي  أن  المؤكد 

هناك  أن  إذ  االإجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل 

المراجعات  نت  ومواقع  ن�ت مئات من فهارس االإ

عن  المعلومات  لجمع  المخصصة  )التعليقات( 

الناس،  لعامة  تقديمها  بغية  الطبية  الخدمات 

ولقد أصبح من الطبيعي اليوم أن يزور الناس 

الذي  الموضوع  ي 
�ف يقال  ما  وا  ل�ي المواقع  تلك 

يهمهم.

تتحول  قد  يجابية  االإ االآراء  أن  إذاً  فالشك 

التعليقات  أما  لك،  جدد  ومر�ف  توصيات  إىل 

السلبية فمؤذية لك ولسمعتك سواء كانت محقة 

أم ال.

صورتك  ف  لتحس�ي وجاهزاً  سّباقاً  وبكونك 

ما  أو  عنوانك  من  التحقق  فإن  نت  ن�ت االإ عىل 

مثل  المهمة  ونية  لك�ت االإ الفهارس  ي 
�ف عنك  كتب 

تجربتهم  عن  يكتبوا  أن  المر�ف  وسؤال    Yelp

ونية صلبة  ي هوية إلك�ت
ي عيادتك سيجعلك تب�ف

�ف

االأمد عىل  ي طويل  إيجا�ب تأث�ي  لعيادتك  ويصبح 

الناس وخاصة من قد يحتاج خدماتك.

تواجد في جميع مجاالت 
اإلنترنت

منذ وقٍت ليس ببعيد، كنت مضطراً للوصول 

الحواسب  طريق  عن  ي 
و�ف لك�ت االإ موقعك  إىل 

المحمولة والمكتبية. أما االآن، فقد أصبح لدى 

كان  ي 
ال�ت والمعلومات  ذكية،  هواتف  الجميع 

حاسوب  خالل  من  فقط  إليها  الوصول  يمكن 

مكان الوصول إليها من أي مكاٍن  ل أصبح باالإ ف الم�ف

وزمان، وذلك بفضل تكنولوجيا الهاتف )الجوال( 

عالية التطور.

ي المتوافق مع الهاتف 
و�ف لك�ت يدعم الموقع االإ

من  تتطلب  ي 
ال�ت ورية  الرصف الوظائف  الجوال 

وسهولة،  برسعة  قراراتهم  اتخاذ  ف  المستخدم�ي

ع�ب شاشات هواتفهم أو الحاسوب اللوحي من 

Click-to-( زر  بكبسة  تصال  االإ الوظائف:  هذه 

لعنوان  رشاد  االإ أو  الموعد،  حجز  يمكن   ،)call

العيادة بلمسة واحدة.

تواجد شامل على اإلنترنت
ي 

و�ف لك�ت عىل الرغم من كون موقع عيادتك االإ

أنها  إال  التسويقية،  اتيجيتك  الس�ت أساسياً  جزءاً 

ابدأ  العيادة.  لتنمية  الوحيدة  الوسيلة  ليست 

كل  ي 
�ف شامٍل  وجوٍد  تأسيس  الجهود عىل  ف  ك�ي ب�ت

 Comprehensive Presence( نت ن�ت مجاالت االإ

الـ عىل  صفحٍة  إنشاء  ُن  يتضمَّ والذي   )Online

العيادة  موقع  إعدادات  ف  وتحس�ي  ،Facebook

 Optimizing Your Website for( للبحث 

والمدون  المراجعات  ومتابعة   ،)Search

العيادة  موقع  بناء  وإعادة  المواقع،  عىل  عنك 

ي ليتوافق مع الهواتف الذكية اللوحية. 
و�ف لك�ت االإ

متمرٍس  شخص  من  المساعدة  طلب  يجب 

نت، ومراقبة الخطة  ن�ت بخدمات التسويق ع�ب االإ

ستعداد الإجراء التعديالت الالزمة  باستمرار، و االإ

بناًء عىل النجاحات أو االإخفاقات الحالية.
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الحاضر 
اء، فقد عاد بعض النشاط  وفقاً لما أورده الخ�ب

أن  إال  عام2014،  االأسنان  إىل طب  قتصادي  االإ

الخدمات،  جميع  يشمل  لم  نتعاش  االإ هذا 

من  العديد  قامت  جيد  إقتصادي  وكإجراء 

عيادات طب االأسنان بتخفيض أجور العالجات 

االإختيارية لجعلها بأسعار معقولة أك�ش لتناسب 

إقتصاد اليوم. إن خدمات طب االأسنان العامة 

ي  تبقي عجالت المهنة تدور، 
التقليدية هي ال�ت

االأسنان  طب  عرص  أن  ي 
يع�ف ال  هذا  ولكن 

االأطباء  من  الكث�ي  زال  فما  وىّل،  قد  التجميىلي 

يعتقدون بأهمية هذا المجال.

استمرارية  لضمان  الممكنة  اتيجيات  س�ت االإ أحد 

ي عيادات طب 
ممارسة طب االأسنان التجميىلي �ف

االأسنان العام هو تقديم عدة مستويات متدرجة 

من  إقتصادية  خيارات  عدة  أو    Tiered Level

الخدمات التجميلية بأسعار مختلفة لمنح هؤالء 

لكي  الفرصة  التجميىلي  بالعالج  ف  الراغب�ي المر�ف 

يتمكنوا من دفع تكلفة هذه الخدمات.

التجميلية  هناك أربعة مستويات من الخدمات 

ي يمكن أن توفر نتيجة تجميلية جميلة يقدرها 
ال�ت

: المر�ف

1. تبييض الأسنان

ية )الرقائق(  2. وجوه الخزف الق�ش

3. قشور الكمبوزيت المصنعة بالمعمل

غ�ي  الصنع  مسبقة  الكمبوزيت  وجوه   .4

ة المبارسش

االأسنان  عالج  قبول  أن  نتذكر  أن  المهم  من 

المريض  يتخذه  اختياري  قرار  هو  التجميىلي 

ممارسة  فإن  كذلك  الأسباب شخصية وعاطفية، 

هو  فرعي  كاختصاص  التجميىلي  االأسنان  طب 

مهنية  الأسباب  االأسنان  أطباء  يتخذه  قرار 

مهارات  االأطباء  هؤالء  من  ولكٍل  وشخصية، 

 Human إنسانية  أو   Technical Skills رسيرية 

. Conceptual Skillsأو فكرية Skills

ف البرسش  إن وجود مثل هذه االإختالفات الفردية ب�ي

االأطباء  بعض  يجعل  قد   ،Individual Skills

يؤمنون بشكل غ�ي قابل للشك بأن جميع معاي�ي 

سواء   ، التجميىلي االأسنان  طب  ي 
�ف ي 

المه�ف االأداء 

من ناحية الطرق أو المواد المستعملة، يجب أن 

ف  اعة والتم�ي تكون عىل أعىل مستوى ممكن من ال�ب

والجودة والكمال، وبغض النظر عن التكلفة أو 

الوقت فإن أي أداء ال يفي بهذه المعاي�ي يعت�ب 

دون المستوى المعياري وهو أمر مرفوض تماماً 

ي هذا المجال.
�ف

الفلسفة  هذه  مناقشة  ليس  الرئيس  هدفنا  إن 

نحاول  الذي  الشخص  ماهية  نحدد  أن  وإنما 

إرضائه، هل هو المريض أم أنفسنا؟ فإذا كان 

سيارة  جمال  ف  ب�ي يفرق  ال  أو  راضياً  المريض 

 ،»  Maserati ي
»مازيرا�ت و   »Chevy »شيفروليه 

سيارة  الجميع  يحتاج  حقيقًة  هل  هنا  فالسؤال 

ي Maserati ؟
مازيرا�ت

الماضي
بداية  في  الميناء  منطقة  على  األسنان  بلون  ترميمية  مواد  تثبيت  باإلمكان  أصبح  عندما 
الثمانينات، تغير وجه طب األسنان كليًا، وولد عصر جديد هو »عصر طب األسنان التجميلي، فلم 
يعد أطباء األسنان يتعاملون فقط مع األلم وتسوس األسنان وأمراض اللثة، بل أصبحوا اآلن 
يقدمون حلواًل لمشاكل األسنان التجميلية والتي لم تكن ممكنة من قبل، وفي الثمانينات أيضًا 

تم تطوير عالج تبييض األسنان كعالج تحفظي لمشكلة األسنان التي فقدت لونها الطبيعي.
في البداية كان هناك جدل بين أطباء األسنان لقبول هذه العالجات الجمالية أو التجميلية على 
أنها »طب أسنان حقيقي، وفي نهاية المطاف أصبحت هذه المعالجات جزءًا رئيسيًا من طب 

األسنان العام. 
وفي التسعينيات، «قام المعلمون الروحيون، والممارسون لطب األسنان التجميلي  بتأسيس 
» نخبة مراكز  العام إلى  التجميلي وتحويل عيادات طب األسنان  لتعليم طب األسنان  معاهد 
تجميلية لطب األسنان تروج للمعالجات التجميلية أو الجمالية اإلختيارية، مما أفقد هذه العيادات 
التركيز على خدمات طب األسنان العام التقليدية، وقد ازدهرت هذه العيادات لعدة سنوات 
حتى عام 2007 تقريبًا، وذلك عندما بدأ الركود اإلقتصادي نتيجة األزمة المالية العالمية يؤثر على 
جميع المهن بما في ذلك طب األسنان. ومع اختفاء وفرة الدخل ، اختفى أيضًا الطلب على 
خدمات طب األسنان التجميلية والتي تعد غير ضرورية أصاًل، مما أدى إلى معاناة إقتصادية 
حادة للعيادات التي قامت بالتخصص وتقديم المعالجات التجميلية فقط. ونتيجة لذلك، عادت 
عانت  تعاِن كما  لم  والتي  التقليدية،  العام  األسنان  إلى ممارسة خدمات طب  العيادات  تلك 

الخدمات التجميلية حتى خالل فترة الركود اإلقتصادي.
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  أن نحدد ماهية 
الشخص الذي نحاول 

إرضائه، هل هو المريض أم 
أنفسنا؟ فإذا كان المريض 

راضيًا أو ال يفرق بين 
جمال سيارة »شيفروليه 

 ، Maserati و »مازيراتي Chevy
فالسؤال هنا هل حقيقًة 

يحتاج الجميع سيارة 
مازيراتي Maserati ؟ 

تبيض األسنان1 
 TOOTH WHITENING

الصورة       مثل  ل  ف الم�ف ي 
�ف أو  العيادة  ي 

�ف سواء  االأسنان  تبييض   

المر�ف  لرغبات  فورياً  إرضاًء  يقدم   )Zoom! White Speed: Philips(

التجميلية ممن يشتكون من لون االأسنان وذلك بسعر إقتصادي.

الصورة 1: 

بعد العالجقبل العالج

وجوه الخرف القشرية2 
PORCELAIN LAMINATE VENEERS

اللون  بتغي�ي  يرغبون  الذين  للمر�ف  بالنسبة  االأك�ش شعبية  التجميىلي  الخيار    Porcelain Laminate Veneers ية  القرسش الخزفية  الوجوه  تمثل 

وإصالح وضع واصطفاف االأسنان االأمامية )وذلك عندما يكون تقويم االأسنان خياراً غ�ي مرغوب فيه بالنسبة للمريض(.

ي حيوي، وهذا الخيار عادًة ما يُعت�ب  يمكن أيضا للقشور الخزفية Porcelain Laminate Veneers أن تحول االأسنان البالية إىل أسنان ذات مظهر شبا�ب

ي يمكن أن تتجاوز عدة مئات 
االأك�ش كلفة للمريض بسبب طول وقت جلسات المعالجة Chair Time ، وارتفاع تكاليف المعملLaboratory Costs ، وال�ت

. ف ف الراق�ي ي�ي من الدوالرات للسن الواحد عند بعض المخ�ب

 Feldspathic ي بعض االأحيان تعد أقل تكلفة من مواد
إن سيليكات الليثيوم) Lithium Disilicate )E.max: Ivoclar Vivadent توفر البديل االأقوى، و�ف

التقليدية. 

ي الكامل Total-Etch  وإسمنت الراتنج 
ف للمريض ويتم إلصاقها باستخدام تقنية التخريش الحمصف وجوه الخزف Porcelain Veneers  تتطلب زيارت�ي

.)All Bond Universal And Duo Link Resin Cement Biscoe ،ي هذه الحالة
Resin Cement )�ف
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قشور الكومبوزيت المصنعة بالمعمل3 
PEARLFECT SMILE VENEERS

 Kerr ( هي أحد أرسار طب االأسنان الدفينة. الكمبوزيت غ�ي المبارسش »Pearlfect Smile« أو ، ة والمصنعة بالمخت�ب وجوه الكمبوزيت غ�ي المبارسش

ف تحت الضغط، لتحويل المونومر إىل سالسل البوليمر بنسبة ٪100، بدالً من الكمبوزيت  وج�ي Corporation - Premise Indirect( ، تتم معالجته بالني�ت

ي Light Curing  وحده، والنتيجة هي ترميمات مصقولة للغاية Highly Polished  وأك�ش 
المبارسش والذي يحول ما يصل إىل ٪70 فقط بالتصليب الضو�أ

ف من تصنيع الوجوه الخزفية كما  ة. وبسبب رسوم المخت�ب فهي أحياناً أك�ش إقتصادية من الخزف، ح�ت أن تصنيعها أرسع بمرت�ي تها المبارسش قوة من نظ�ي

ه الخزف. أنها اك�ش إنطباقاً الناحية االأك�ش أهمية أن تكاليف هذا الخيار التجميىلي البديل أقل بكث�ي من نظ�ي

 total-etch bonding ي الكامل
نهاء االإجراءات، ويتم إلصاقها باستخدام عامل ربط بالتخريش الحمصف ف الإ تحتاج وجوه “Pearlfect Smile“ إىل جلست�ي

.)Kerr Optibond Solo Plus And NX3 Corporation ( وإسمنت الراتنج technique

بعد العالجقبل العالج
PEARLFECT SMILE VENEERS 

بعد العالج قبل العالج

وجوه الكومبوزيت غير المباشرة و الجاهزة4 
PREFABRICATED INDIRECT COMPOSITE VENEERS

مختلفة  أحجام  ثالثة  عىل  مصنعة  الوجوه  ي 
تأ�ت  . للمر�ف التجميلية  الخيارات  أحدث  تقدم  الصنع  مسبقة  أو  الجاهزة  الكمبوزيت  وجوه 

الوجوه ليست  النعومة Nano-Microhybrid Composite، والأن أحجام  فائق  ف  باستخدام كمبوزيت هج�ي بمكانها  )Edelweiss:Ultradent( وتلصق 

ميم. ف فائق النعومة يشكل جزءاً من سطح إنهاء ال�ت دقيقة، فإن الكمبوزيت الهج�ي

ف يمكن إنهاؤه أو صقله بحيث  سمنت الالصق والوجه مصنوعان من نفس المادة، لذا فعند تصليبهما بالضوء نالحظ أن كال السطح�ي وبما أن كالً من االإ

ال يتم التفريق بينهما. 

ي جلسة 
ميمات �ف قتصادية، توضع هذه ال�ت ي هذه الحالة االأسنان من 7 إىل 10 تمت معالجتها باستخدام وجوه “Edelweiss Veneers“، ومن الناحية االإ

�ف

ي تعد ذات كلفة قليلة.
ي هذا المستوى حواىلي نصف ما يكلفه وجه واحد من الوجوه المصنعة بالمخت�ب وال�ت

واحدة، وتعت�ب تكلفة المواد �ف

والخالصة
تكون  عندما   و   . إبتسامتهم  المرضى من تحسين  تمّكن  التي  خيارات  أربعة  المقالة   قدمت 
توقعات المريض واقعية فإن هذة الخدمات تقدم للمريض خيارات تجميليه اقتصادية تتناسب مع 

حاجيات المرضى التجميلية.
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هل ننتهى عصإتيجاا نؤخإف 
نؤمنصهإ على نؤمةلا؟

MICHAEL DITOLLA, DDS, FAGD

IS THE PFM DEAD? 

تيجان  عصر  أن  الواضح  من 
الخزف المنصهر على المعدن 
أدري  ولست  بعد  ينته  لم 
يعلن  أن  للمرء  يمكن  كيف 
فنحن  كافية.    بثقة  وفاته 
معمٍل  بمئة  اتصلنا  ما  إذا 
الواليات  في  لألسنان  فنييٍّ 
منها  أيًا  نجد  ولم  المتحدة 
واحد   PFM تاج  تصنيع  يقبل 
فعندئذ يمكن القول أن تقنية  
صحيًة   حالًة  فقط  تعاني   PFM

سيئة، ولكنني على ثقة بأننا 
إذا اتصلنا بتلك المعامل ذاِتها 
وسألناهم هل مات عصر تيجان 
الPFM؟ فالجميع سيجيب »نعم.
أسناٍن  طبِّ  مدرسَة    PFM الـ  تقنية  تعت�ب 

تاج  كان  فقد  ذاتها   بحّد   Dental Institution

بالبنان  إليه  يشار  الذي  التاج  هو   PFM ال 

الواليات  ي 
�ف طبيب  كل  قبل  من  الستينات  منذ 

الوقت  نفس  ي 
�ف معظمهم  أن  مع  المتحدة، 

الخزف  أو  المعدن  نوع  عن  شيئاً  يعلم  ال  كان 

المستعمل معه. اعتباراً من شهر ديسم�ب 2013 

تيجان  تقنية  أصبحت  للصدمة  مث�ي  وبشكل 

إىل  بالكاد  تصل  المعدن  عىل  المنصهر  الخزف 

ي يطلب منا أطباء 
نسبة 10 %  من التيجان ال�ت

االأسنان صناعتها وهي نسبة زهيدة جداً )الشكل 

 )Dec 2013( الشهر  ذلك  إنتاجية  أن  علماً   ،)1

جميع  ي 
�ف أسنان  طبيب  ألف   42 من  أك�ش  كانت 

العينة  حجم  يُعت�ب  حيث  ف  الخمس�ي الواليات 

الواليات  أنحاء  ي 
�ف يجري  ما  لمعرفة  جداً  جيداً 

المتحدة بهذا الخصوص.

ال  تعويضات  نسبة  كانت   2007 عام  منذ 

ي كنا 
PFM تشكل أك�ش من %65 من التيجان ال�ت

ست  فبعد  االأسنان،  الأطباء  بتصنيعها  نقوم 

سنوات أصبحت النسبة المئوية تصل  بالكاد إىل 

ي تصنعها معامل 
ف من إجماىلي التيجان ال�ت رقم�ي

أصاب  الذي  الكب�ي  نهيار  االإ إن  االأسنان.  ي  فّن�ي

ي 
تقنية الخزف المنصهر عىل المعدن ال PFM �ف

ي إىل استنتاج واحد 
ة يقود�ف ف سنة االأخ�ي الخمس�ي

وهو أن كل طبيب أسنان يعلم جيداً محدوديات 

الـ PFM limitations، وإال كيف يمكن أن تفرس 

َل أطباء االأسنان عن تاجهم المفضل إذا لم  تحوُّ

تكن ثمة خيارات أخرى  بديلة ولم تكن هنالك 

دراسات رسيرية تدعم هذا القرار؟ ما الذي كان 

المعدن  عىل  المنصهر  الخزف  تعويض  عليه 

PFM ما جعل أطباء االأسنان يتخلون عنه تقريباً 

ة ست سنوات فقط؟ ي ف�ت
�ف

عىل  المنصهر  الخزف  تقنية  أن  الواضح  من 

ح�ت   2007 منذ  كىلي  بشكل  تتغ�ي  لم  المعدن 

2013  ولكنها هزمت بشكل ال يدعو للشك من 

ف من المواد Monolithic ذات الطبيعة  قبل اثنت�ي

استفادت من عدم حيازتها عىل  ي 
وال�ت المتألفة 

الضعف  نقطة  أو   Achilles Heel أخيل  عقب 

المكونة  ته  قرسش وهي  أال   PFM عند  الموجودة 

  Feldspathic Porcelainالفلسباري الخزف  من 

 PFM ال  ي 
�ف المعدن  لتغطية  اسُتعمل  والذي 

أواخر الخمسينات.     

أسنان  طبيب  تكون  أن  ورة  الرصف من  ليس 

انسحلت  وقد  سفلية  أمامية  أسناناً  ترى  ح�ت 

CROWN BREAKDOWN

ANTERIORPOSTERIOR

IPS e.max 14% 44إي ماكس %

BruxZir Solid Zirconia 59% 31الزركون الصلب %

Clinical Zirconia 3% 15الزيركونيا السريرية %

PFM 10% 10الخزف المصبوب على المعدن %

Full Cast 3% 0التاج المصبوب الكامل %

الجدول رقم 1: يظهر النسبة املئوية للتيجان املصنعة يف مخترب Glidewell يف شهر كانون األول 2013 
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ح�ت التاج، وربما بعض االأقنية المتكلسة نتيجة 

تآكلها من تيجان ال PFM الموجودة عىل أسنان 

الرباعيات والثنايا العلوية.

هو  الفلسباري  الخزف  أن  المفارقات  ومن 

معامل  ي 
�ف لدينا  االأضعف  ميمية  ال�ت المادة 

صناعة االأسنان إال أنها قادرة عىل سحل  ميناء 

ومدمرة.  عالية  بدرجة  المقابلة  االأسنان  وعاج 

 Solid Zirconia هي  معاملنا  ي 
�ف االأقوى  المادة 

بنسبة  االأسنان  تسحل  ي 
وال�ت الصلبة   الزيركونا 

 Lithium مقبولة تماماً مثل ديسيليكات الليثيوم

االأسنان  انسحال  أن  الواضح  من   .Disilicate

 Surface المتقابلة يكون نتيجة خشونة السطح

 ،Particle Size وحجم الجزيئات Roughness

نفسها  المادة  ي 
�ف نثناء  االإ قوة  نتيجة  وليس 

.Flexural Strength

أطباء  جعل  الذي  الأهم  السبب  إن   ، ي برأ�ي

الأسنان يتحولون من تيجان Pfm إىل التيجان 

لصاق بقوة عالية  ذات الخزف الكامل القابلة لالإ

ميمات  ال�ت لأن  مثل Bruszir,IPs e.max  هو 

 .Monolithic من  المتكونة  الكتلة  أحادية 

الطبقة  ثنائية  ميمية  ال�ت المواد  عىل  تتفوق 

المادة  من  ذلك  يعرف  وجميعنا   ،Bilayered

ميمية أحادية الكتلة االأوىل )وربما االأفضل إىل  ال�ت

ي طب االأسنان أال وهي الذهب المصبوب 
االآن( �ف

.Cast Gold

الذهب  فإن  الجمالية  الناحية  باستثناء 

المصبوب  Cast Gold يعد أفضل مادة ترميمية 

بمجرد  ولكن  االأسنان،  طب  ي 
�ف ة  مبارسش غ�ي 

ي 
تغطيته بالخزف الفلسباري فإن االأمور تذهب �ف

ف معاً  تجاه الخاطئ، الأنه عند صهر أي مادت�ي االإ

 Bilayered وجعلهما مادة ترميمية ثنائية الطبقة

، فإن المادة تبقى عرضة للتفكك.

يمكن للتيجان المصنعة من الزيركون الصلب 

حواف  لديها  يكون  أن   Solid Zirconia أيضاً 

الذهب  مثل  تماماً   Feather Edge مستدقة 

المصبوب.

 2009 العام  ي 
�ف االأسنان  أطباء  بدأ  عندما 

فقد  التيجان  هذه  انطباق  جودة  عن  وننا  يخ�ب

بأنهم  ندرك  كي  الوقت  بعض  االأمر  استغرق 

السميكة  الحواف  من  التخلص  عن  يتحدثون 

المنصهر  الخزف  تعويض  ي 
�ف الموجودة   Bulky

التاج  عنق  انبثاق  مظهر  ن  وتحسُّ المعدن  عىل 

.Emergence Profile من اللثة

طب  إىل   IPs e.max اع  اخ�ت وصل  عندما 

العام 2007  فإنه رسعان ما أصبح  ي 
االأسنان �ف

ي تاريخ معاملنا، وقد حقق 
المنتج االأك�ش نمواً �ف

 Bruxzir كة الزيركون الصلب عند إطالقه من رسش

ي صيف العام 2009 النجاح ذاته بل أصبح هو 
�ف

منتجنا االأرسع نمواً عىل االإطالق.

سنٍّ  أي  ميم  ب�ت أقم  لم   2009 عام  ومنذ 

الأسنان  ميم  ب�ت م�ور  ي 
إن�ف بل   ،PFM بالـ 

الخلفية ب Bruxzirوالأسنان الأمامية بتيجان 

االأسنان  أطباء  أن  الواضح  ومن   ،IPs e.max

جسور  أستخدم  زلت  ما  الحذو.  هذا  يحذون 

ي حاالت معينة 
الخزف المنصهر عىل المعدن �ف

ي حال 
وخاصة لتعويض االأرحاء االأوىل السفلية �ف

لم أتمكن من حك االأسنان بشكل كاف للحصول 

 ،Bruxzir ي جسور
عىل قياس وصلة 3x3 mm �ف

ال  المفردة  التيجان  عن  التحدث  عند  ولكن 

كيب تاج  ي سبب مقنع واحد ل�ت
أستطيع التفك�ي �ف

.PFM من

الذي  السؤال   ّ نغ�ي أن  يجب  ربما  لذلك   

بتقنية  التعويض  عرص  انتهاء  حول  طرحناه 

ي استخدام 
PFM ليصبح هل يجب أن نستمر �ف

بساطة هو:  بكل  ي  فيكون جوا�ب تعويض PFM؟ 

الكتلة  ذات  ميمات  ال�ت دوماً  سأستخدم 

ميمات  ال�ت عن  عوضاً   Monolithic الواحدة 

ولن   ، ىلي متاحة  هي  طالما  الطبقة  ثنائية 

القصوى  ورة  الرصف عند  PFMإل  أستخدم  

فقط. 

ديسم�ب  شهر  إحصائيات  أظهرت  ولقد 

ي الواليات 
2013 أن العديد من أطباء االأسنان �ف

تجاه.  ي نفس االإ
المتحدة ماضون �ف

نسحال  االإ لهذا  التدريجية  الطبيعة  إن 

حفظت السن من أن يكون حساساً بشكل مفرط 

بالرغم من إمكانية رؤية الحجرة اللبية.

ي طب االأسنان هو ترميم 
إن ما يُطمح إليه �ف

 A2 لون  بدرجة  المصبوب  الذهب  من  مصنوع 

وريثما يتوفر هذا المنتج سيقوم الجيل الجديد 

من تيجان الخزف أحادي الكتلة ، فائقة القوة، 

لصاق بملئه عىل نحو أك�ش فعالية من  والقابلة لالإ

المعدن  المنصهر عىل  الخزف  القديم  صديقنا 

.PFM

عىل  المنصهر  الخزف  من  لتاج  مؤخراً  الصورة  هذه  التقطت   :2 رقم  الصورة 
التاج  يساهم  االأعظمي.  ي  الحد�ب التشابك  حالة  ي 

�ف  9 رقم  السن  عىل  المعدن 
ي العضة العميقة، أما السن رقم 8 فيشارك 

عىل السن رقم 9 وبشكل واضح �ف
ي 

اكب والسحل �ف ال�ت ميمات، يتساوى  ال�ت الخالية من  ي االأفواه 
بها بدرجة أقل. �ف

ي االأسنان المتجاورة.
االأسنان المتقابلة وتقريباً �ف

الصورة رقم 3: تظهر االأسنان االأمامية السفلية المقابلة لهذا التاج من الخزف 
وغ زائد  ف المنصهر عىل المعدن. من المحتمل أن يكون السن رقم 9 قد تعرض ل�ب
ي الوقت الذي تعرضت فيه االأسنان رقم 23 و24 لالنسحال باستمرار عىل مر 

�ف
 . ف السن�ي
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SMART WHITENING
 RON PERRY,  DDS

معالجة تبييض
 األسنان الذكية
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أشارت    إحصائيات األكاديمية األمريكية لطب األسنان التجميلي AACD، إلى أن خدمات تبييض 
األكثر طلبًا من قبل  العالج  الماضيين، وهي  العقدين  %300 خالل  بنسبة  ارتفعت  األسنان قد 
مرضى أعمارهم بين 50-20 عامًا، وبالطبع فإن الهدف الرئيسي للعالج هو تجميل األسنان وتزيين 
اإلبتسامة وما يتبع ذلك من آثار نفسية ومعنوية إيجابية على المريض. إَن إتقان  أطباء األسنان 
لخدمة تبييض األسنان سيشكل خطوة  ذات أهمية بالغة في بناء ونمو وازدهار عياداتهم، إذ 

إن رضى المرضى عن نتيجة العالج عامل رئيسي كي يحولوا أصدقائهم إلى عيادتك .
إن إدارة معالجات تبييض األسنان بشكل ذكي ولبق يعتبر من أهم عوامل بناء قاعدة المرضى 
األساسية والمستديمة لعيادة طب األسنان المعاصر والتي إن استمر وارتفع رضى المرضى 

فيها ستصبح مصدرًا فعااًل للمرضى الجدد.
ستركز هذه المقالة على الجانب اإلداري لرعاية مرضى تبييض األسنان وكيفية التعامل مع 
توقعات المرضى التجميلية ومناقشة هذه التوقعات مع المرضى وبعمق وكذلك إمكانية حدوث 
إبتساماتهم  عن  الراضون  المرضى  إن  األسنان.  حساسية  فرط  وخاصة  المعتادة  المضاعفات 

الجديدة هم خير سفراء للعيادة يحولوا المرضى ويرفعوا اإلنتاجية . 

إنتشار عالج تبييض األسنان
THE RISE OF  TOOTH WHITENING

كما سبق وذكرنا فقد ارتفعت نسبة خدمات تبييض االأسنان نحو 300% 

الرئيسية  البوابة  االأسنان  تبييض  ُعدَّ  وقد  الماضية،  سنة  ين  العرسش خالل 

. لطب االأسنان التجميىلي

ونية فكلها  عالن مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إلك�ت فأياً كانت وسائل االإ

بتسامة الرائعة واالأسنان الناصعة، ورغم أن تبييض االأسنان  كز عىل االإ س�ت

ر  ثا الآ ا المر�ف فإن غالبيتهم يجهلون  ِقبل   من  االأك�ش طلباً  العالج  هو 

قد  ي 
ال�ت ت  عفا لمضا ا ح�ت  و  S i d e  E f f e c t s نبية  لجا ا

تنجم عنه إن ساء انتقاء الحالة أو اختيار العالج المستعمل، فقد يؤدي 

اللثة أو إىل نوع أك�ش شيوعاً من المضاعفات  إىل تخريش  التبييض أحياناً 

وهو آالم فرط الحساسية، والذي ينتج عن آثار أدوية )مواد( التبييض عىل 

. ي
منظومة العاج واللب الس�ف

وبما أن احتمالية حدوث مضاعفات آالم فرط الحساسية تزيد عن 75%، 

ح ذلك وبجدية للمريض، فالمر�ف يركزون عىل النتيجة  فعىل الطبيب رسش

هذه  لتحمل  بعضهم  استعداد  نرى  ونفسية  شخصية  والأسباب  النهائية 

ة سيتحمل  المضاعفات طوعياً، وقد يؤدي ذلك إىل مضاعفات لبية خط�ي

الطبيب المعالج مسؤوليتها االأخالقية والقانونية.

ات مخففة من مواد التبييض  ف  قد يلجأ بعض االأطباء إىل استعمال ترك�ي

ته  ف�ت إطالة  يسبب  ما  وهذا  العالج  إكمال  يؤجلون  أو  يوقفون  ربما  أو 

من   41% نحو  أن  الدراسات  أوضحت  لقد  المرجوة.  بالنتائج  والتضحية 

ما  وهذا  الحساسية  فرط  آالم  بسبب  العالج  أوقفوا  قد  االأسنان  أطباء 

، ويمكن لفرط الحساسية أن  أدى إىل نتائج دون مستوى توقعات المر�ف

ل  ف ي الم�ف
ل.  تبييض االأسنان �ف ف ي الم�ف

ي العيادة أو �ف
يحدث نتيجة التبييض �ف

ف ويجب تدريب المريض عىل كيفية تعبئة  قد يستغرق أسبوعاً أو أسبوع�ي

التبييض  ف مادة  الّتماس الجيد ب�ي ورة تحقيق  التبييض وإفهامه رصف قالب 

يرتدي  أن  المريض  وعىل  الفم،  ي 
�ف القالب  وضع  عند  االأسنان  وسطوح 

ل  ف ي الم�ف
القالب عىل االأسنان لمدة 30-60 دقيقة يومياً. إن نتائج التبييض �ف

ام المريض  ف بطيئة ومن الصعب التنبؤ بجودتها نظراً الرتباط النتائج مع ال�ت

ودقة التطبيق.

 وبما أن احتمالية 
حدوث مضاعفات 

آالم فرط الحساسية 
تزيد عن 75%، فعلى 

الطبيب شرح ذلك 
وبجدية للمريض 
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dentaleconomics.ae

إشتركوا اآلن

نموا عيادتكم. 
إرفعوا دخلكم. 

أضيفوا إلى قدراتكم 
على المنافسة. 

ةشتإنك تطبيقات نألنهزا نؤذكيم
 تحميل النسخة الرقمية عىل جهازك الذكي شهرياً .
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النتائج السريعة ترضي المرضى
QUICK RESULTS = SATISFIED PATIENTS

المبارسش  الطبيبة  أو  الطبيب  رعاية  وتحت  العيادة  ي 
�ف االأسنان  تبييض 

وأبقى وأسلم  فنتائجها أرسع  بها طبياً،  االأفضل والمو�   الطريقة  هي 

رغم آالم فرط الحساسية الناجمة عنها والتكلفة العالية، ولهذا فإن أغلب 

يشعر  أن  المحتمل  ومن  أسنانهم،  لتبييض  العيادات  يقصدون  المر�ف 

المريض بإحباط شديد إن أوقف العالج بسبب فرط الحساسية.

عقب  االأوىل  الثالثة  االأيام  خالل  الحساسية  فرط  آالم  تحدث  رسيرياً 

عملية التبييض وهو أمر يجب إعالم وتوعية المر�ف به قبل العالج، وقد 

أسنان  معجون  استعمال  أن  المر�ف  رأي  استطالع  دراسات  بعض  دلت 

ف قبل وأثناء التبييض يقلل من آالم  خاص لفرط الحساسية لمدة أسبوع�ي

ي تسببها عملية تبييض االأسنان، ومعجون االأسنان هذا 
فرط الحساسية ال�ت

 Sensodyne® Fresh Mint Toothpaste :هو

 )GlaxoSmithKline Consumer Healthcare(

 Potassium من   5% عىل  احتوائه  ي 
�ف تكمن  المعجون  هذا  وفعالية   

التبييض  أدوية  إليها  ترسبت  ي 
ال�ت العاجية  االأنابيب  تسد  ي 

وال�ت  Nitrate

. ي
الكيميائية وسببت تخريشاً لمنظومة العاج واللب الس�ف

مقابلة المريض قبل معالجة التبييض 
PRE-WHITENING PATIENT INTERVIEW

الكث�ي من مر�ف طب االأسنان بصورة عامة، وخاصة مر�ف طب االأسنان 

ي  التجميىلي يفضلون التواصل مع مساعدات طبيب االأسنان أو اختصاص�ي

حفظ صحة الفم واالأسنان لالإجابة عن أسئلة يفضلون طرحها عىل أعضاء 

فريق عمل العيادة وليس عىل الطبيب.

الفريق عىل كل ما له عالقة  لتدريب  القصوى  االأهمية  كانت  ومن هنا 

بالعالج التجميىلي المقدم وخاصة تبييض االأسنان، وأول ما نو�ي به هنا 

ي مرت بتجربة 
أن تحدد مقابلة مع مساعدة الطبيب أو منسقة العالج ال�ت

ومضاعفاته،  وخطواته  مراحله  لكل  متفهمة  وكانت  االأسنان  تبييض  عالج 

المريضة  أو  للمريض  التجميلية  التوقعات  معرفة  هو  المقابلة  وهدف 

ي  ات كل منها، ويجب تحض�ي التقرير الكتا�ب ف ح خيارات التبييض ومم�ي ورسش

الناجم عن مقابلة الممرضة مع المريض قبل فحص المريض الرسيري. 

يراه  ما  للمريض  ح  يرسش أن  الطبيب  عىل  يتوجب  الرسيري  الفحص  بعد 

مناسباً للحالة وبكل التفاصيل والفوائد والمضار ومقارنة رغبات وتوقعات 

لخيبة  أو تجميلياً، ويتم كل هذا تجنباً  الحالة طبياً  تتطلبه  المريض وما 

التوقعات  ف  ب�ي التفاوت  عن  ينجم  قد  الذي  التفاهم  سوء  أو  االأمل 

ح إىل توثيق العالقة مع المريض بناء عىل ما  والنتائج، كما يؤدي هذا الرسش

يراه الطبيب وما يحقق فائدة المريض وسالمته.

المريض  بتوقعات  يفي  أن  للعالج  يمكن  ال  الحاالت  بعض  ففي 

أو وجود  التبييض،  فعالية  أو عدم  التصبغ،  بسبب شدة  إما  التجميلية 

تهم،  ميمات، أو عدم تالؤم اللون الذي يطلبونه مع لون برسش عدد من ال�ت

 ، ف فلون السن المثاىلي للمريض يجب أن يتماسش أو يحاكي لون بياض االأع�ي

االأسنان تتم عادة عىل  تبييض  نتائج  اتنا الرسيرية فأفضل  وبناء عىل خ�ب

ي االأصفر Yellow Hue  أما االأسنان ذات البعد 
االأسنان ذات البعد اللو�ف

ي  Brownish Hue أو الرمادي Gray Hue فال تتجاوب جيداً مع عملية 
الب�ف

التبييض وكذلك االأمر مع االأسنان شديدة البياض.  

لجمع  ورية  رصف المتابعة  زيارة  فإن  العالج  من  نتهاء  االإ تم  وم�ت 

توقعاته، وما  المعالجة وتوافقها مع   المريض عن  المعلومات عن ر�ف 

نتباه لها مع المر�ف االآخرين إن وجدت. هي االأمور الواجب االإ

المريض  ف  ب�ي تطورت  ي 
ال�ت الجيدة  العالقة  مع  أنه  فيه  الشك  ومما 

البسيطة  الخدمة  هذه  استخدام  الممكن  فمن  العمل  وفريق  والطبيب 

كبوابة للتوصية بخدمات أخرى إن لزم االأمر، كما أنها بوابة واسعة لتحويل 

مر�ف جدد وتطوير العيادة نحو خدمات تجميلية ومتقدمة.

 تبييض األسنان في 
العيادة وتحت رعاية 
الطبيب أو الطبيبة 

المباشر هي الطريقة 
األفضل والموصى بها 
طبيًا، فنتائجها أسرع 

وأبقى وأسلم رغم آالم 
فرط الحساسية الناجمة 
عنها والتكلفة العالية 
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 )Small Diameter Minis(  من المعروف أن الزرعات صغيرة القطر
الزرعات  باستعمال  تسمح  ال  التي  الحاالت  في  تستعمل 
التقليدية، والسؤال هنا لماذا ال نستطيع وضع الزرعات ذات 
الشروط  هي  وما  المرضى؟  بعض  عند  التقليدية  األقطار 
صغيرة  للزرعات  السريري  النجاح  لتحقيق  توافرها  الواجب 

القطر؟ 

السؤال

ASK: THE PROFFESSOR

مالذي يجعل الزرعات صغيرة
القطر تفشل؟

WHAT MAKES SMALL 
DIAMETER IMPLANTS FAIL?
GORDON J. CHRISTENSEN, DDS, MSD, PHD
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مهمة  أسئلة  فهي  االأسئلة،  هذه  عىل  شكراً 

ي 
�ف ددون  ي�ت االأسنان  أطباء  بعض  تجعل  جداً 

أوالً   ،SDIs القطر  ة  صغ�ي الزرعات  استخدام 

ة القطر.  يجب أن نعرِّف بالزرعة صغ�ي

هي زرعات ذات شكل الجذر:

ي قطرها من 1.8 
 Root-Form Implants وال�ت

مم إىل 2.9 مم SDIs، أما الزرعات ذات القطر 

3 مم أو أك�ش فتعت�ب زرعات ذات قطر تقليدي، 

إدارة  جمعية  موافقة  بعد  تم  التعريف  )وهذا 

  Food And Drug Administration:االأغذية

ة القطر  ي صدرت عام 1997 للزرعات صغ�ي
وال�ت

وعام 1976 للزرعات التقليدية(.

َتَوّفر العظم
BONE AVAILABILITY

الجذرية  الزرعات  لوضع  عليه  المتفق  من 

الطبيعي  العظم  سماكة  تكون  أن  التقليدية، 

ي  
اللسا�ف ي  ف الدهل�ي تجاه  االإ ي 

�ف مم   6 االأقل  عىل 

العمودي  تجاه  االإ ي 
�ف مم  و10   Facial-Lingual

)من العرف العظمي ح�ت الذروة( 

استثناءات  هناك  بالطبع   ،Crestal-Apical

لهذه القياسات حيث إن الكث�ي من المر�ف ليس 

لديهم هذا المقدار من العظم.

والرئيسية  الممكنة  األسباب 
القطر  الزرعات ذات  الستخدام 

الصغير  SDIs هي:
كمية العظم غ�ي كافية، وال يوجد نية  ●

 Bone ي إجراء طعوم عظمية
أو رغبة �ف

.Grafting

ي  ●
كمية العظم غ�ي كافية، وثمة نقص �ف

النواحي المالية لدفع كلفة الطعوم 

العظمية.

كمية العظم غ�ي كافية، وحالة المريض  ●

الصحية  ال تؤهله لعمل طعوم عظمية.

عظم كاف ولكن المريض واهن جسدياً  ●

لوضع الزرعات التقليدية.

راً أو  ● المريض يريد االإجراءات االأقل رصف

 ،Minimally Invasive ًاالأقل تدخالً جراحيا

ة SDIs  القطر تناسب ما  والزرعات صغ�ي

يريده.

الطعوم  عمليات  استعمال  تضاؤل 

العظمية الذاتية:

Bone Grafting Procedures

التعليم  دورات  ي 
�ف مرات  عدة  سألت  لقد 

االأسنان  أطباء  قيام  مدى  لمعرفة  المستمر 

الطعوم  الإجراء  المر�ف  بتحويل  ف  العام�ي

ة العظمية الذاتية الكب�ي

ونص   ،  Major Bone Grafting Procedures

من   « عادة:  أسأله  الذي  النموذجي  السؤال 

عالج أو حّول للمعالجة مريضاً يحتاج إىل طعم 

حرقفي  طعم  أو  الذقن  كطعم  ي  
ذا�ت عظمي 

الماضية؟«  السنة  خالل    Iliac Crest Graft

من مجموعة  إنه  إذ  االإجابة ساحقة   كانت  وقد 

ف حققوا ما  اثن�ي أو  300-200 مشارك أرى طبيباً 

ي السؤال وقد خلصُت إىل أن نسبة القيام 
ورد �ف

طب  ي 
�ف العظمية  الذاتية  الطعوم  بعمليات 

اض أن المريض  االأسنان ضئيلة جداً. وعىل اف�ت

ال يريد هذه العملية فما هي الخيارات؟ 

هناك عدد قليل منها وهي:

أاَل يفعل شيئا ويستمر بالمعاناة من الحالة  ●

ي كان هذا 
ي الما�ف

مهما كانت طبيعتها، و�ف

هو النهج الذي يختاره المريض.

اض أن العظم السنخي يتناقص  ● عىل اف�ت

Crestal-( تجاه العمودي ي االإ
تدريجياً �ف

 Knife ف Apical Bone( عىل شكل حد سك�ي

Edge إضافة إىل وجود ارتفاع  كاف من 

العظم Crestal apical فعندئذ تتم 

إزالة العظم إىل المستوى الذي تبقى فيه 

ي 
ي اللسا�ف ف تجاه الدهل�ي ي االإ

سماكته 6 مم �ف

Facial-Lingual، حيث توضع الزرعات 

ي سيستند عليها تعويض متحرك أو 
ال�ت

ثابت. إن الجراحة والزرعات والتعويض 

 )®All-On-4( الشائع اليوم والمعروف ب

هو إجراء ناجح ولكن تكلفته خارج إمكانيات 

. الكث�ي من المر�ف

ة القطر SDIs يستند  ● وضع زرعات صغ�ي

عليها طقم أسنان Overdenture ذو تكلفة 

افق بشعور بسيط  قليلة، ورغم أنه ي�ت

من عدم الراحة ولكن نسبة نجاحه عالية. 

الشكل 4-1.

الجواب
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ة القطر ليست عىل تواٍز، مما يولد إجهاداً عىل طرف أو آخر عند وضع الجهاز المتحرك  الشكل 5: هذه الزرعات صغ�ي
أو إزالته، ويتوقع الفشل عند هذا المريض، فالزرعات يجب أال تميل أك�ش من 15 درجة بالنسبة لبعضها البعض.

الشكل 2: قاعدة الجهاز المتحرك السفىلي لدى المريض 
ي الشكل 1، حيث تحمل قبعات Housings مع وصالت 

�ف
ي سنوات 

Rubber ”O“ Rings، وقد بقي هذا الجهاز ثما�ف
فالزرعات  االآن،  ح�ت  المعالجة  وقت  من  المريض  لدى 

التقليدية كانت مستحيلة عند هذا المريض.

عند   Sterngold زرعات  أربع  وضع  تم   :3 الشكل 
االأنياب،  منطقة  ي 

�ف مم   2.2 بقطر  اثنتان  المريض، 
وواحدة بقطر 3.25 مم وواحدة بقطر 2.2 مم وضعتا 
 Mental الذقنية  الثقبة  منطقة  من  قليالً  ي 

للوحسش
ي كل طرف.

Foramen  �ف

 الشكل 4: دعاماتERA  قدمت حالً ثابتاً ومرضياً لهذه الحالة، حيث ال يمكن وضع زرعات تقليدية بدون إجراء طعوم 
ي ة القطر بالعظم تنحرف الزرعة عند اصطدامها بالعظم القرسش عظمية، فعادة عند تثبيت الزرعات صغ�ي

ة القطر بنجاح عند هؤالء المر�ف   Cortical Bone مما يسبب انحرافاً عن التوازي Parallelism. بعد وضع الزرعات صغ�ي
ة القطر ثم وضع Overdenture  مصنوع جيداً فوقها هو عالج مالئم مادياً وذو  منذ عام 1997، فإن وضع زرعات صغ�ي

نسبة نجاح عالية هذا وقد ع�ب الكث�ي من المر�ف غ�ي الميسورين عن تقديرهم وامتنانهم لهذا العالج.

 ،3M ESPE كة  من رسش القطر  ة  زرعات صغ�ي  :1 الشكل 
ي 

�ف مالئم  نحو  عىل  وضعها  تم  مم،   1.8 حواىلي  قطرها 
الفك السفىلي عند مريض درد كب�ي بالسن.
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شروط نجاح استخدام 
الزرعات صغيرة القطر 
 CONDITIONS THAT MUST BE

 PRESENT FOR SUCCESS WITH

SMALL-DIAMETER IMPLANTS

خالل  الفشل  حاالت  بعض  واجهت  لقد 

 ،SDIsالقطر ة  الزرعات صغ�ي استعمال  سنوات 

قد  ي 
بأن�ف وجدت  فاشلة  حالة  كل  تحليل  وعند 

وط التسعة التالية  من الرسش خالفت واحداً أو أك�ش

هناك  يكون  فلن  ُوجدت  إن  أنها  أعتقد  ي 
وال�ت

سبب للفشل.

BONE QUANTITY 1 مقدار العظم

مقدار  يكون  أن  يجب  االأقل  عىل 

Facial- ي 
اللسا�ف ي  ف الدهل�ي تجاه  االإ ي 

�ف العظم 

Lingual 4 مم ويفضل أن تكون سماكة العظم 

ذرى  إىل  السنخ  قمة  )من  العمودي  تجاه  االإ ي 
�ف

توفر  حيث  مم،   Crestal-opical 13 االأسنان( 

الزرعات،  لوضع  مقبولة  وطاً  رسش السماكة  هذه 

عند  تنجح  الزرعات  بعض  أن  من  الرغم  عىل 

و10  3مم  حواىلي  بسيطة  عظمية  سماكة  وجود 

. مم عىل التواىلي

نوعية العظم 2  BONE QUALITY

القطر  ة  صغ�ي الزرعات  تثبيت  عند 

العظم  مقاومة  تكون  أن  يجب  مكانها،  ي 
�ف

Resistance عىل االأقل  Ncm 30، وإذا لم يكن 

هناك مقاومة فإن الزرعات تفشل عىل االأغلب، 

وبالرجوع إىل الشكل 5 يمكن مالحظة أن العظم 

 Notكثيف غ�ي  والسفىلي  العلوي  ف  الفك�ي كال  ي 
�ف

Dense ، لذلك هذا المريض لم يتم له عمل 

زرعات  وضع  تم  لكن  العلوي  الفك  ي 
�ف زرعات 

ي الفك السفىلي خدمت 
ذات قطر صغ�ي SDIs  �ف

الفك  عظم  فإن  نعرف  وكما  سنوات،  لعدة 

. العلوي ليس بكثافة عظم الفك السفىلي

WIDTH OF IMPLANT  3 عرض الزرعة

  SDI القطر  ة  صغ�ي الزرعات  ي 
�ف

ي القطر مع عرض العظم 
يجب أن يراعى تماسش

ذات  الزرعات  باستخدام  ينصح  فال  الموجود، 

الممكن  من  كان  إذا  مم   1.8 من  االأقل  القطر 

. استخدام زرعات أك�ب

طول الزرعة   4LENGTH OF IMPLANT

ة  صغ�ي الزرعات  طول  متوسط  إن 

مم   13 حواىلي  استخداماً  االأك�ش   SDIs القطر 

ي تنتج هذا النوع من 
كات ال�ت حسب تقرير الرسش

طول  نجاح  المراقبة  بيانات  وتؤكد  الزرعات، 

هذه الزرعات عىل الرغم من إمكانية استخدام 

الزرعات االأقرص لكن بحذر.

اإلطباق 5  OCCLUSION

ة  صغ�ي الزرعات  وضع  يستحب  ال 

 Bruxers لدى مر�ف رصير االأسنان SDIs القطر

أو من يشتكي من طحن االأسنان Grinding  أو 

الزرعات  وضع  وعند   ،Clenching االأسنان  كز 

ة القطر عند هؤالء المر�ف فيجب وضع  صغ�ي

 Rubber ”O“ Ring مثل  مرنة  إحكام  وصالت 

 .Resilience  عطاء مرونة Attachments الإ

النسج الرخوة 6  SOFT-TISSUE

انظر الشكل 6، يجب أن تزال النسج 

أك�ش من 2 مم فوق  تبلغ سماكتها  ي 
ال�ت الرخوة 

  Excess Stress الزائد  االإجهاد  لتجنب  العظم 

.SDIs ة القطر عىل الزرعات صغ�ي

التوازي 7  PARALLELISM

انظر الشكل 7، يجب وضع الزرعات 

ة القطرSDIs  بشكل متواٍز بالنسبة لبعضها  صغ�ي

 15 من  أك�ش  بزاوية  الزرعات  فوضع  البعض، 

درجة من عدم التوازي Non-Parallelism  يعد 

أمراً سلبياً.

فصل الزرعات 8SEPARATION OF IMPLANTS:

من  قريب  بشكل  الزرعات  تضع  ال 

غطاء لوضع  فراغاً  ولكن ضع  البعض،  بعضها 

 Attachments إحكام  وصلة  أو    Housings

ي يجب أن تكون عىل االأقل بقطر 4مم.
وال�ت

على    المباشر  التحميل  الزرعات9
IMMEDIATE LOADING 

OF IMPLANT

 Boneالعظم نوعية  ي 
�ف شك  هناك  كان  إذا 

 Relineلينة ف  تبط�ي مواد  فضع   ،  Quality

داخل  للزرعات  المواجه  الفراغ  ي 
�ف   Material

للزرعات  للسماح  المتحرك  االأسنان  جهاز 

التحميل.  قبل  أشهر  لعدة  بالعظم  ندماج  باالإ

ة  الزرعات صغ�ي شارة إىل  أن  االإ وهنا ال بد من 

أو    Supportلدعم المستخدمة    SDIs القطر 

الكاملة  المتحركة  االأجهزة    Retentionتثبيت

بنفس  تحميلها  يمكن    Complete Dentures

اليوم الذي وضعت فيه.

وتطبيقها،  وط  الرسش هذه  مراعاة  تمت  إذا 

يبقى هناك بضعة أسباب غامضة و غ�ي نظامية 

 .SDI ة القطر لفشل الزرعات صغ�ي

أرجو أن أكون قد أجبت عىل كامل أسئلتك، 

الطعوم العظمية قد تكون غ�ي ممكنة أو مكلفة 

ة  صغ�ي والزرعات   ، المر�ف من  للعديد  للغاية 

أنه  من  الرغم  عىل  ممتاز،  بديل  خيار  القطر 

يجب وضعها والتعويض فوقها بشكل مناسب، 

سيضمن  ذكرتها  ي 
ال�ت للمالحظات  ومراعاتك 

النجاح الرسيري.








