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عددنا
األول

لمجلة  الأول  العدد  ي 
�ف بكم  وأرحب  أحييكم 

أن  أملنا  العربية.  الأسنان  طب  إقتصاديات 

نت  ن�ت الإ وعىل  وتطبيقاً  طباعًة  المجلة  تصبح 

أو  العيادة  ي 
�ف سواٌء  المهنية  حياتكم  من  جزءاً 

تجاهات  الكلية، ومصدراً يُعتمد عليه لمواكبة الإ

و  قتصادي  الإ الأسنان  ي مجالت طب 
�ف الحالية 

الأعمالي و الرسيري.

و  الأهمية  وفق  المجلة  مقالت  سنختار   

بمشاكل  ة  المبا�ش والعالقة  العملية  الفائدة 

 . ي العر�ب العالم  ي 
�ف الأسنان  طب  وأوضاع 

خدمة  ي 
�ف متوازنة  المجلة  تكون  أن  سنحاول 

ي طب الأسنان، ولن تكون  جميع القراء من مهن�ي

طب  طبيبات  و  لأطباء  حرصاً  موجهة  مقالتها 

صحة  ي  لأخصائ�ي أبواباً  سنخصص  بل  الأسنان 

ي معامل الأسنان و القوى  الفم و الأسنان و فن�ي

و  أطباء  مساعدات  و  ممرضات  من  المساعدة 

 . ف إداري�ي

من  يتجزأ  ل  جزٌء  الأسنان  طب  إقتصاديات 

نبحث  أن  ولذا سنحاول  الصحية  قتصاديات  الإ

ي المجلة 
عن كل ما هو جديد و مفيد ونقدمه �ف

ي 
�ف سنبحث  كما  المعرفة.  إثراء  و  للمساعدة 

إرشيف مجلة إقتصاديات طب الأسنان الأمريكية 

المقالت  نسميه  ما  لنختار   1907 منذ  الرائدة 

و  محتواها  ُوثَِّق  ي 
وال�ت التاريخية  أو  الكالسيكية 

لكم  وننقلها  الزمن  مر  عىل  مصداقيتها  ثََبَتت 

الأوائل  والرواد  اء  الخ�ب كتبها  مقالت  بالعربية. 

ي إقتصاديات المهنة. 
بل أساتذة �ف

زاوية  إل  القارئ  إنتباه  نوجه  البداية  ي 
�ف

ي تحتوي عىل مجموعة مختارة من 
“الزبدة” و ال�ت

ة  ي تتضمن أفكاراً مث�ي
قتباسات ال�ت الفقرات و الإ

تحرير  عند  أعجبتنا  قيمة  نصائح  أو  اهتمام  لالإ

 creme de الزبدة  زبدة  بحق  ها  ونعت�ب العدد 

la creme  فإن أعجبتكم ففي المقالة ألمزيد. 

عن   Griffin مقالة  ستجدون  العدد  هذا  ي 
�ف

السبعة  الأكاذيب  و  الجهل  و  ة  الغ�ي و  الحسد 

ي طب الأسنان، ظواهر أربع يمكن 
عن النجاح �ف

ي من أذاها كل ناجح أو ناجحة. وروعة 
أن يعا�ف

المقالة هي فيما تقدمه من نصائح و أراٍء سديدٍة 

ف وجهلهم.  تُفند تفاهة أكاذيب و حسد الفاشل�ي

ف  اعة يُقعننا أن لنُع�ي الفاشل�ي يرى Griffin وب�ب

إهتمامنا بل نركز عىل طرق و أساليب  وحقائق 

ي ممارسة طب الأسنان.
النجاح �ف

إقتصاديات  ي 
�ف  Roger Levine مساهمات   

م  نا مقالة “ تفهَّ طب الأسنان ل تُحىص وقد إخ�ت

أعمال طب الأسنان“ كمقالة رئيسية و كمخططاً 

ي المجالت 
نا بموجبه مقالت هذا العدد �ف إخ�ت

ية  البرسش القوى  المالية،  التشغيلية،  ألأربعة: 

المجالت  هذه   Levine يعتقد  التسويقية.  و 

تُدار  أن  يجب  أساسية   قطاعات  أربعة  تشكل 

عن طريق أنظمة عمل تهدف إل دمج مكونات 

أثار سلبية  أية  لتجنب  هذه القطاعات تدريجياً 

قد تنجم عن التغي�ي الرسيع و المفاجئ. ففي 

نتاجية سيجد القارئ أربعة  مجال التشغيل و الإ

مقالت.

ة إحصائيات  يقدم Schuman  قائمة  بعرسش

يجب عىل كل طبيب أسنان مراجعتها عند نهاية 
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دوام كل يوم. حيث يجتمع الطبيب أو الطبيبة 

اليوم  ف لمراجعة  وتقييم “حصاد  مع الموظف�ي

 Grade Card الدرجات  بطاقة  يشبه   بما  و   “

فوائد  فعالياته.  بكامل  اليوم  عمل  تقييم  يتم 

ي تقييم الأداء 
هذه المتابعة اليومية ل تنحرص �ف

ي راحة 
الفردي و الجماعي لفريق العمل وإنما �ف

الجيد  نجاز  الإ مع  ي 
يأ�ت الذي  الر�ف  و  البال 

و  الأهمال  مع  ي 
يأ�ت الذي  نتباه  الإ و  الحذر  أو 

. التقص�ي

مقالة Gillaspie “ أنا مريضك و هذا ما أتوقع 

منك“  و مقالة Christensen عن أسباب عدم 

من  رائعة  قائمة  عىل  تحتويان    . المر�ف ر�ف 

مساعدة  شأنها  من  ي 
ال�ت والنواهي  التوصيات 

ي تفهم و 
جميع أطباء الأسنان وفريق عملهم �ف

، و هذا ما  معرفة إحتياجات و توقعات المر�ف

ف  الحالي�ي المر�ف  عىل  المحافظة  ي 
�ف سيساهم 

والتسويق لمر�ف جدد.

أن   Jameson ترى  أيضاً  التشغيل  مجال  ي 
�ف

النجاح   دلئل  من  أنه  رغم  المفرط  نشغال  الإ

من  الكث�ي  يسبب  قد  أنه  إل  ف  المم�ي والأداء 

المشاكل للطبيب أو الطبيبة إن ُفقدت السيطرة 

نمو  عىل  نسيطر  و  نُراقب  أن  يجب  لذا  عليه. 

إنشغالً  النمو  يصبح  أن  قبل  العيادة  أعمال 

أو  الطبيب  يعرِّض  و  الأداء  جودة  عىل  يطغي 

الطبيبة ال مشاكل شخصية  كالتوتر و الكآبة و 

نطواء .  الإ

ح  يق�ت الدخل  فلزيادة  المالي  السياق  ي 
�ف

قبول  نسبة  و  نوعية  و  كمية  زيادة   Kesner

العيادة  لمر�ف  المقدمة  العالجية   الخدمات 

ف جنباً ال جنب التسويق لجذب مر�ف  الحالي�ي

النفقات  من خفض    Kesner يُحذر  كما  جدد. 

يرادات.  كوسيلة لزيادة الإ

ح زيادة الدخل عن طريق  أما McCann  فتق�ت

إستخدام تقنية الـ CAD/CAM من أجل تطبيق 

نظام  إتمام العالج بيوم واحد. توضح مقالة 

يمكن  كيف   ”CAD/CAM الـ  مع  مذهلة  »سنة 

ي 
ي التكنولوجيا أن تندمج  �ف

للتطورات الحديثة �ف

نتاجية  خدمات طب الأسنان الرسيري لزيادة الإ

الخدمات   تقدم  نفسه  الوقت  ي 
و�ف يرادات  الإ و 

ميمية وفق أفضل معاي�ي الجودة، والفعالية  ال�ت

قتصادية من حيث إستخدام وقت الطبيب و  ألإ

المريض، و راحة و سالمة ور�ف المريض. 

من  هم  ف  الموظف�ي أن   Blatchford يؤكد 

البحث  فإن  لذا  العيادة،  نجاح  يهدم  أو  ي 
يب�ف

من  هو  الجيدين  ف  الموظف�ي وتدريب  وإيجاد 

طب  عيادات  تواجهها  ي 
ال�ت التحديات  أهم 

الشليلية  أن   Blatchford ويرى  اليوم،  الأسنان 

نتاجية وسكينة العيادة  ظاهرة خطرة قد تدمر الإ

وبالتالي ل ينبغي السماح بها.

 Hamric فمقالة  العاملة  القوى  سياق  ي 
�ف

بالأفكار  مليئة  أفضل“  فريق   = أفضل  “قيادة 

ونصائحاً  حكماً  ها  أعت�ب ي 
وال�ت هتمام  لالإ ة  المث�ي

للتوظيف والتعامل مع فريق عمل طب الأسنان.

ي مخطط مقالت العدد هو 
المجال الأخ�ي �ف

عىل  الأيام  هذه  معظمه  يتم  والذي  التسويق 

 Nation و   Lombardi يرى  نت.  ن�ت الإ شبكة 

هدفاً  تصبح  قد  العيادة  و  الطبيب  سمعة  أن 

  Nation للمدونات والمراجعات الضارة وتعتقد

فرصة  هي  نت  ن�ت الإ عىل  السلبية  المدونات  أن 

أو  الطبيب  يبدي  كي  تُضّيع،  أل  يجب  ثمينة 

عنهم  يقال  ما  حول  إهتمامهم  مدى  الطبيبة 

ح موقفهم وحقيقة الأمور  ي نفس الوقت �ش
و�ف

عتذار  الإ ح�ت  أو  لصالحهم  المناقشة  وتوجيه 

ورة. عند الرصف

ي 
ال�ت و  الرسيرية  الزاوية  هي  الأستاذ”  “إسأل 

ي لها عالقة إقتصادية 
ُخصصت لأسئلة القراء. ال�ت

تبحث  الأول  العدد  زاوية  المهنة.  بممارسة 

ي طب الأسنان وهي كيفية عالج المر�ف 
مشكلة �ف

وسيكون  المحدودة،  المالية  مكانيات  الإ ذوي 

 Gordon الدكتور  الأستاذ  الزاوية  هذا  ضيف 

Christenson. والذي يعت�ب من مشاه�ي أساتذة 

ي الوليات المتحدة. ويرى ألأستاذ  
طب ألأسنان �ف

ي تقديم العالج للمر�ف ذوي الدخل المحدود 
�ف

واجباً أخالقياً وإنسانياً علينا القيام بأدائه. يرى 

أنه مع مرور الوقت يصبح هؤلء المر�ف مر�ف 

دائمون عندما يستقر وضعهم المالي .

هي  الرسيري  المجال  ي 
�ف الأخرى  والمقالة 

عىل  المعتمد  ي 
الس�ف حول  الس�ب  عن  ي 

مقال�ت

هاماً  �يرياً  تطوراً  يعت�ب  الذي  و  الكومبيوتر 

عياداتنا  ي 
�ف التشخيصة  الخدمات  أداء  ف  لتحس�ي

طبياً و مهنياً و إنتاجياً . 

نرجو أن تنال جهودنا رضاكم. 

الأستاذ الدكتور / مروان ديب أبو راس

   مقالة Griffin عن الحسد و الغيرة و الجهل و 
األكاذيب السبعة عن النجاح في طب األسنان ، ظواهر 

أربع يمكن أن يعاني من أذاها كل ناجح أو ناجحة. وروعة 
المقالة هي فيما تقدمه من نصائح و أراٍء سديدٍة ُتفند 
 Griffin تفاهة أكاذيب و حسد الفاشلين وجهلهم . يرى

وببراعة ُيقعننا أن الُنعير الفاشلين إهتمامنا بل نركز 
على طرق وأساليب  وحقائق النجاح في ممارسة طب 

األسنان.   
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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.

أربع توصيات 
لزيادة دخل 
عيادة طب 

األسنان
§ فعرض الحالة يجب أن ل يكون هدفه 
فقرارهم  الأسنان  طب  المر�ف  تعليم 

السنية هو قرار يستند  المعالجة  بقبول 

عىل العاطفة وليس عىل الثقافة.

يرتكبها  ي 
ال�ت الشائعة  الأخطاء  من   §

العديد من أطباء الأسنان أنهم يلجؤون 

إل البحث عن كيفية زيادة عدد المر�ف 

انخفاض  حال  ي 
�ف أول  كخطوة  الجدد 

دخلهم أو تع�ش عياداتهم.

التسويق عن 
طريق التواجد 
الشامل على 
شبكة اإلنترنت

 ، ي
و�ف لك�ت § لمجرد التواجد الجتماعي الإ

مرتبة  ف  تحس�ي ي 
�ف للمساعدة  أيضاً  ولكن 

لم  إذا  البحث.  محركات  ضمن  العيادة 

ي للتدوين، 
يكن لدى الأطباء الوقت الكا�ف

ي أمور 
فعليهم أن يعّينوا عضواً ماهراً �ف

العيادة  عمل  طاقم  ضمن  نت  ن�ت الإ

أو  الجتماعي،  والتواصل  الموقع  دارة  لإ

صممت  ي 
ال�ت كة  الرسش مع  يتعاقدوا  أن 

دارة الموقع. لإ



13

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

الززدة

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-FEB  2015

أعمال طب
 األسنان

به  نقوم  ما  قياس  من  نتمكن  لم  إن   §
تقم  لم  فإذا  نظاما،  ذلك  يعت�ب  فال 

أن  يمكن  فكيف  أدائها  بقياس  العيادات 

تتطور وتنمو؟

§ ل يع�ي معظم أطباء الأسنان النتباه 
موضوع  عدا  ما  ي 

�ف المالية  دارة  الإ إل 

بمتابعة  يقومون  حيث  الإجمالي  الدخل 

السنة  خالل  الإجمالي  دخلهم  أمرين: 

شهراً بعد شهر ونفقات التشغيل.

الحسد والغيرة 
والجهل في 
طب األسنان 

...أكاذيب 
النجاح السبعة

للوحدة  الأسنان  طب  مهنة  تفتقد   §
فقد غدت سمة  ممارسيها،  ف  ب�ي والتآلف 

ف أطباء الأسنان ضمن  التنافس سائدة ب�ي

اً ما تحدث نزاعات  المدينة الواحدة، وكث�ي

ف  والممارس�ي ف  الختصاصي�ي بعض  ف  ب�ي

سلبية  مشاعر  هناك  أن  كما   ، ف العام�ي

أو  ونقابات  ف  الممارس�ي من  الكث�ي  ف  ب�ي

جمعيات طب الأسنان الرسمية.

§ قد يقبل المر�ف بدفع الثمن الباهظ 
إن كان الأداء ممتازاً، وبالعكس إن شعر 

المر�ف أن التكلفة ل تتناسب مع جودة 

كون  الأداء فلن يرضوا عن ذلك بل وسي�ت

المرتفعة ل تسبب  العيادة. إن الأسعار 

هو  يؤذيه  الذي  وإنما  المريض  أذية 

ء. العمل السي

§ الطاقم الذي يفتقر للتدريب أو الثقة 
عن  المريض  انطباع  يدمر  أن  يمكنه 

العيادة.

لماذا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال   §
نستمتع بالتحدث عن عيوب الآخرين من 

الصفات  عن  البحث  بدل  المهنة  زمالء 

ي حياته وعمله 
�ف ناجح  ي زميل 

�ف الحميدة 

عن  نبحث  ل  ولماذا  تقليده،  ونحاول 

رابحة  عيادتنا  تجعل  ي 
ال�ت الأسباب 

كعيادته؟

ي تُبذل والأوقات 
§ فلو أن الطاقات ال�ت

سمعة  وتلطيخ  تشويه  ي 
�ف ترُصف  ي 

ال�ت

و  التعلم  نحو  هت  ُوجِّ البعض  بعضنا 

أفضل  أطباء  نصبح  كي  قدراتنا  تطوير 

ي نمارسها 
لأضحت مهنة طب الأسنان ال�ت

مهنة أفضل.

سبعة توصيات 
للتعامل 

مع مشكلة 
االنشغال

مشاكله،  ت  ك�ش النشغال  زاد  كلما   §
الطبيبة،  أو  الطبيب  وازداد خطرها عىل 

الإجهاد  إل  يؤدي  المفرط  فالنشغال 

علينا  يطغى  قد  الذي  الأمر  والكرب، 

الرسيرية  قدراتنا  ومؤذياً  قوانا  مستهلكاً 

والنزواء  المر�ف  رعاية  عىل  وخطراً 

بعيداً عن الناس وح�ت المهنة هي إحدى 

ي قد تنجم عن مشكلة 
مظاهر النهاك ال�ت

النشغال.

§ وجود برامج لتمويل معالجة المر�ف 
قبول  لعدم  الأول  العائق  يل  ف س�ي

امهم بالمتابعة  ف المعالجة بل يزيد من ال�ت

نهاء العالج. لإ

ف العرض والطلب،  § قد تشجعنا قوان�ي
المر�ف  عدد  وازدياد  النشغال  وكذلك 

العالجية،  الخدمات  أجور  رفع  عىل 

وهذا القرار إن اتُّخذ قد يؤدي إل خسارة 

بعض المر�ف ولكنه ذو ثالث فوائد:

ي 
ف �ف ف عىل خدمة المر�ف الباق�ي ك�ي • ال�ت

عيادتنا.

ف عىل المر�ف الجدد. ك�ي • ال�ت

§ توف�ي مزيد من الوقت لممارسة طرق 
كانت  سواء  الشامل  العالج  وفلسفة 

ترميمية أو تجميلية .

§ إن الّطالع عىل جدول مواعيد المر�ف 
بالعمل  البدء  قبل  به  نقوم  ما  أول  هو 

الجدول  هذا  تنظيم  فسوء  العيادة،  ي 
�ف

ي الكرب والغضب 
غالباً ما يكون السبب �ف

ي 
�ف نعانيهما  اللذين  ثانياً  والإجهاد  أولً 

عياداتنا.



14

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

الززدة

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-FEB  2015

أنا مريضك...
وهذا ما 

أتوقع منك!
الذين  المر�ض  أن  الدراسات  تش�ي   §

ما  غالباً  الأسنان  طب  عيادة  يتجنبون 

تكون أسنانهم أسوأ من سواهم، كما 

سوءاً  أك�ث  فمهم  بصحة  عنايتهم  أن 

الذي  فالمريض  إهمالً،  أك�ث  وهم 

لديه تسوس سيتجنب التفريش خوفاً 

أو  البارد  الماء  الذي يسببه  الألم  من 

وما  التعامل  أسس  هي  فما  الحار، 

بالأحرى  أو  التعامل  سلوكيات  هي 

طب  مريض  يأملها  ي 
ال�ت التوقعات 

الأسنان من طبيبه أو طبيبته.

§مريض عيادة طب الأسنان يقول:

حيب أريد الشعور بال�ت

أريد الشعور بالأهمية

أريد الشعور بالستفادة

أريد الشعور بالتقدير

قيادة أفضل= 
فريق أفضل

العيادة  ي 
�ف العمل  يكون  أن  ينبغي  فال   §

ها  ع�ب الموظف  يتسلق  سلَّم  من  درجة 

لوظيفة أخرى.

المشاعر  نغ�ي  أن  جداً  الصعب  من   §
ملؤها  نظرة  للحياة  تنظر  ي 

ال�ت السلبية 

أعضاء  فاختيار  لذا  والكآبة،  واللؤم  الشؤم 

ي  وأخصائ�ي مساعدات  من  ي  الط�ب الفريق 

موظفي  من  داري  الإ والفريق  الفم  صحة 

استقبال وشؤون إدارية ومالية يجب أن يتم 

. موظفو النخبة نادرون  ّي
ي غاية الحذر والتأ�ف

�ف

ورواتبهم عالية ومطالبهم عديدة.

مجال  ي 
�ف يعملون  ممن  ون  الكث�ي هناك   §

مهنياً  تقييمهم  يمكن  والذين  الأسنان  طب 

بالوسط أو أقل من الوسط، وسبب ذلك أنه 

هناك الكث�ي من الأطباء القادة الوسط.

§ عملية اختيار موظفي فريق العمل يجب 
نبحث  وأن  شديدين  وحذر  بتأنٍّ  تتم  أن 

تتناسب  الذين  النخبة  موظفي  عن  دوماً 

رؤيا  وثقافتهم وفلسفتهم مع  شخصياتهم 

صنع  ي 
�ف يشاركوا  ولكي  العيادة.  وفلسفة 

النمو فهو  أما  النجاح، فالتغي�ي ل مفر منه 

ف  التم�ي عىل  المحافظة  علينا  لذا  اختياري 

والذي ل يتم إل مع فريق عمل يؤمن به.

§ ليس المهم هو عدد المر�ف الذين تمت 
ما هي حصيلة  المهم  بل  اليوم  معاينتهم 

هذا اليوم كماً وكيفاً، وكم من معالجة تم 

مريض  من  وكم  أجرها  تحصيل  و  إكمالها 

جديد قِبل الخطة العالجية الشاملة وجدولً 

للبدء بالمعالجة. 

المهم  ء  ي
السش هي  المحصلة  الأجور  إذاً   §

وسببه  يتم،  قد  المنتج  غ�ي  النشغال  لأن 

سوء جدولة المواعيد أو عدم توفر الدعم 

ضياع  إل  يؤدي  وذلك  المساعدات  من 

إل  نلجأ  إذ  المنتج  غ�ي  والنشغال  الوقت 

ف بالوقت  محاولة تدب�ي أمورنا بأنفسنا مضح�ي

أو الجودة أو ح�ت بأعصابنا. 
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10 إحصائيات 
يومية على 

كل طبيب/
طبيبة أسنان 

مراجعتها
ي يتم 

§ يجب أن تشكل نسبة الأموال ال�ت
ة بعد العالج حوالي 35%  تحصيلها مبا�ش

من الدخل اليومي للعيادة.

ستة أسباب 
تجعل المريض 

يترك عيادتك
§ إَن لحظة استقبال المريض هي لحظة 
والطبيب/ العيادة  مع  الموعد  بداية 

سيئة  البداية  كانت  وإن  الطبيبة، 

فسيفسد ذلك ما تبقى من الزيارة.

مظهر  إن  المر�ف  نظر  وجهة  من   §
المقدمة،  للعناية  انعكاس  هو  عيادتك 

وحداثة  منظر  يربط  المر�ف  من  فكث�ي 

العالج  مستوى  مع  وأجهزتها  العيادة 

الذي سيتلقونه.

§ الحتفاظ بالمر�ف من أهم التحديات 
هذه  الأسنان  طبيب/طبيبة  تواجه  ي 

ال�ت

الأيام.

أربع قواعد 
لنجاح فريق 
عمل عيادة 
طب األسنان

سوف  العادي  ذوالمستوى  الطاقم   §
الأحوال،  أحسن  ي 

�ف مقبولٍة  بنتائَج  ي 
يأ�ت

ف سيساعدك بالتأكيد  بينما الطاقم المتم�ي

عىل تحقيق نتائج ُمبهرة.

وظاهرة  التكتالت  بنشوء  تسمح  ل   §
الشليلية، والقاعدة ل تتكلم عن شخص 

ي 
�ف به  التكلم  يمكنك  ل  بما  غيابه  ي 

�ف

وجوده.

المعروف  الخب�ي   ، ترايسي بريان  § يع�ب 
ورة  ف كوادر العمل، عن �ف ي مجال تحف�ي

�ف

العنا�  الترصف برسعة والستغناء عن 

عادًة   “ بقوله:  كفاءتها  عدم  تثبت  ي 
ال�ت

العيادة  عمل  فريق  بعنا�  نتمسك  ما 

أن نكون قد توصلنا إل  لمدة سنة بعد 

القرار الصحيح بشأنهم”.

ً



THE BUSINESS OF DENTISTRY
ROGER P. LEVIN,  DDS,  MBA

أعمال طب
 األسنان
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للمجالت  فحصاً  المقالة  هذه  ستقدم 

طب  عيادة  وتشغيل  أعمال  إدارة  ي 
�ف المختلفة 

زيادة  نماذج  لأفضل  الوصول  بغية  الأسنان 

عىل  المبنية  الأنظمة  وتعد  واستمراره،  نتاج  الإ

أمراً    Data Driven Systems المعلومات 

كز  وس�ت النموذجية،  الأنظمة  لبناء  جوهرياً 

المقالة عىل وصف النماذج المثالية ل: 

1. اإلداية التشغيلية

2. اإلداية المالية

3. إداية القوى العاملة البشرية

4. اإلداية التسويقية

     Operational Management  1 اإلداية التشغيلية  

ي 
دارة اليومية لعيادة طّب الأسنان، وال�ت هي الإ

ات، منها  تشمل مجموعًة من النشاطات والمؤ�ش

الزمنية للجلسات  المدة   )2 ، ف الموظف�ي 1( عدد 

ي توثيق ملفات  
المّتبعة �ف الأنظمة  العالجية، 3( 

ملفات  تحض�ي   )4  ، للمر�ف الصحي  ف  التأم�ي

أو  ورقياً  ومتابعتها  العالج  لجلسة   المر�ف 

ي 
�ف المفروضة  المهام  جميع  إنهاء   )5 ونياً  الك�ت

نهاية كل يوم.

الأنظمة Systems لتكون أك�ش فعالية  تحتاج 

ما  قياس  من  نتمكن  لم  وإن  قياس،  نظام  إل 

تقم  لم  فإذا  نظاماً،  ذلك  يعت�ب  فال  به  تقوم 

تتطور  أن  يمكن  فكيف  أدائها  بقياس  العيادات 

وتنمو ؟

يفوق  بما  نمت  قد  العيادات  من  الكث�ي   

ي العمل 
طاقات الأنظمة المتوفرة لديها وتستمر �ف

معتقدة أنها تعمل وفق طاقاتها القصوى ولكن 

تحديث  أو  استبدال  المطلوب هو  أن  الحقيقة 

نتاج وتقليل  أنظمتها لتحقيق مستوًى أعىل من الإ

ي الوقت نفسه.
ضغط العمل �ف

     2Financial Management اإلداية المالية

تعلن تسع  المفصلية، حيث  الأمور  تعد من 

كات جديدة إفالسها خالل أول  من أصل عرسش �ش

الأسنان  أطباء  عن  والمعروف  سنوات،  خمس 

قدرتهم عىل البقاء والمحافظة عىل عياداتهم، 

ول يعود سبب هذا لتدريبهم الجيد أو معرفتهم 

إل  يحصلوا  لم  بالحقيقة  فهم  الأعمال  بإدارة 

أثناء  الأعمال  إدارة  ي 
�ف التدريب  من  القليل  عىل 

الطلب  إن  الأسنان،  طب  كليات  ي 
�ف دراستهم 

الأسنان  طب  خدمات  عىل  المستمر   Demand

لتشغيل  كافية  ايدة  ف الم�ت المجتمع  وحاجات 

أن خطورة  الأسنان، ومع  عيادات طب  معظم 

إل  نسبياً  قليلة  الأسنان  طب  عيادات  إفالس 

أن معظم أطباء الأسنان يحتاجون إل ممارسة 

يحققوا  ح�ت  سنوات  عرسش  إل  سبع  من  المهنة 

  Financial Independence المالية الستقاللية 

جيدة  إدارية  أنظمة  إل  الفتقار  بسبب  وذلك 

معظم  يع�ي  ل   .Data المعلومات  عىل  تعتمد 

ما  ي 
�ف المالية  دارة  الإ إل  النتباه  الأسنان  أطباء 

 Gross Revenues عدا موضوع الدخل الإجمالي

 إن لم نتمكن من قياس 
ذلك  يعتبر  فال  به  نقوم  ما 
نظاما، فإذا لم تقم العيادات 
يمكن  فكيف  أدائها  بقياس 

أن تتطور وتنمو؟ 
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الإجمالي  أمرين: دخلهم  بمتابعة  يقومون  حيث 

التشغيل  ونفقات  شهر  بعد  شهراً  السنة  خالل 

.Overhead

دارية  الإ المجالت  من  الكث�ي  هناك  ولكن 

ي إن انتبه إليها الأطباء ستؤدي 
المالية الأخرى ال�ت

إل زيادة النتاج والأرباح وتحض�ي خطط إنمائية 

أفضل للمستقبل.

مثل  عدة،  مجالت  المالية  دارة  الإ وتتضمن 

  Account Receivable الحسابات غ�ي المحصلة

ازدادت  فإن   Collections المسددة  والمبالغ 

ي 
�ف  4%  -  3% بنسبة  المحصلة  غ�ي  المبالغ 

الأزمة  بسبب  فذلك  الماضية  الأربعة  السنوات 

القتصادية.

غالباً ما تكون ديون أطباء الأسنان آخر ما يدفع، 

بطاقات  كات  �ش بعكس  الأسنان  طب  فعيادات 

تفرض  ل    Credit Card Companies الئتمان 

فوائد Interests عىل الحسابات المتأخرة، وليس 

لتحصيل  واضحة  أنظمة  العيادات  هذه  لدى 

معظم  أن  من  الرغم  وعىل  المعالجة،  أجور 

أطباء الأسنان يعتقدون بأنهم يقومون بتحصيل 

المستحقة إل  أك�ش من %98 من إجمالي الأجور 

أن هذه النسبة عادة أقرب إل %95 وذلك لأن 

مدة  الديون  هذه  تحمل  الأسنان  طب  عيادات 

كات، ول يمكن تصنيف  ي الرسش
أطول بكث�ي من با�ت

الديون المتأخرة Overdue Accounts عىل أنها 

غ�ي محصلة Uncollectable إل عند مرور وقت 

طويل عىل تقديم الخدمات.

جوانب  جميع  فحص  المالية  دارة  الإ تشمل 

أنها  كما   ،Financial Control المالي  الضبط 

ات  التغي�ي حول  ومعلومات  بمعطيات  تزودنا 

العيادة،  عمل  أداء  ف  لتحس�ي إجراؤها  المزمع 

معالجة  غرفة  إضافة  إن  المثال  سبيل  فعىل 

اض أن المساحة كافية لذلك( يزيد  واحدة )باف�ت

 200,000 إل  دولر   100,000 بمقدار  الدخل 

ح يجب  المق�ت التغي�ي  دولر سنوياً، إل أن هذا 

ف  تحليله ليس مالياً فقط وإنما يجب الأخذ بع�ي

العتبار تأث�ي إضافة غرفة واحدة للمعالجة عىل 

ي غرف العالج الأخرى وتكلفته من 
أنظمة العمل �ف

اء أجهزة وتقنيات  ف جدد و�ش حيث إضافة موظف�ي

ي هي غالباً باهظة الثمن.
جديدة وال�ت

المالية  وهكذا نرى كيف أن فحص الضوابط 

اتخاذ  الجوانب يمكن أن يساعد عىل  من جميع 

تراعي  ل  ي 
وال�ت الدراسة  عىل  المبنية  القرارات 

والرسيرية  دارية  الإ وإنما  فقط  المالية  النواحي 

أيضا.

الموايد البشرية 3 Human Resources      

هي منهج عام يتم اتباعه لتطوير فريق عمل 

بالحد  اكه  وإ�ش عليه،  والمحافظة  ممتاز   Staff

يرغب  العيادة.  تشغيل  ي 
�ف للمساهمة  الأقىص 

جيد  بشكل  موظفيهم  بمعاملة  الأطباء  معظم 

غالباً  الأسنان  عيادات  ي 
�ف العمل  رواتب  ولكن 

كادر  أفراد  لمعظم  بالنسبة  محدودة  تكون  ما 

ف  الموظف�ي تدفع  ي 
ال�ت الحوافز  فإن  لذا  العمل، 

ة مهنية طويلة الأمد ليست المال  إل بناء مس�ي

ام. وإنما المعاملة المهنية والح�ت

حوافز  بتقديم  العيادات  من  العديد  تقوم 

ة المدى Short Term Fixes مثل العالوات  قص�ي

حققت  حال  ي 
�ف الرحالت  وعروض   Bonuses

أطباء  ويحتاج  المعينة،  أهدافها  العيادة 

أداء  ف  لتحس�ي والسبل  الوقت  إيجاد  إل  الأسنان 

ف الفردي   ي عىل المستوي�ي داري والط�ب كادرهم الإ

ف  Collectively، مدرك�ي والجماعي   Individually

ي كث�ي من الأحيان.
عدم قدرتهم عىل ذلك �ف

مدير  لديها  ي 
ال�ت العيادات  هي  قليلة 

العمل  ي 
�ف وقته  ي 

يقىصف عيادة  مدير  أو  أعمال 

ية                             البرسش الموارد  شؤون  وتتبع  داري  الإ

ي 
Administration and Human Resources ال�ت

ل يستطيع أطباء الأسنان التعامل معها بفعالية 

من  الرسيري  الجانب  بمزاولة  انشغالهم  بسبب 

يجب  وتوكولت  وال�ب الأنظمة  فإن  ولهذا  المهنة 

لأَن  الجميع  قبل  من  جيداً  وتفهم  تعرف   أن 

اتباعها سيؤدي ببساطة إل إنجاز مهام العيادة 

عىل أكمل وجه.

ف الأداء يتطلب قيادة  إن بناء فريق قوي ومم�ي

 Documented موثقة  وأنظمة   Leadership

Systems  وتدريباً Training، ولأن طبيبة/طبيب 

إليه  ينظر فريقه  لذا  العيادة  الأسنان هو مالك 

مهنية  رؤيا  يتبعون  الناجحون  والقادة  كقائد. 

كوادر  أعضاء  ف  وتمك�ي وتطوير  لدفع  معينة 

 Practice الممنهج  التدريب  خالل  من  العيادة 

وتفويض  والتمرين  المستمر  والتعليم   Leader

داري  الإ الكادرين  أعضاء  ف  تمك�ي إن  المهام. 

تقي  س�ي لديهم  ما  أفضل  تقديم  من  ي  والط�ب

أَن  كما  النجاح،  مستوى  إل  ويوصلها  بالعيادة 

المعلومات  عىل  المبنية  الأنظمة  استخدام 

ي 
�ف ف  العامل�ي تدريب  ي 

�ف ات  والمؤ�ش الدقيقة 

وفهم  لتعلم  تطورهم  إل  سيؤدي  العيادة 

بسهولة  العيادة  ي 
�ف العمل  وإجراءات  سياسات 

وفعالية.

 معظم أطباء األسنان 
يحتاجون إلى ممارسة 

المهنة من سبعة إلى 
عشرة سنوات حتى يحققوا 

االستقاللية المالية  

   ال يعير معظم أطباء األسنان االنتباه إلى اإلدارة المالية 
بمتابعة  يقومون  حيث  اإلجمالي  الدخل  موضوع  عدا  ما  في 
أمرين: دخلهم اإلجمالي خالل السنة شهراً بعد شهر ونفقات 

التشغيل  
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    Marketing Management 4اإلداية التسويقية

المتاحة  الخدمات  عرض  عىل  القدرة  هي 

مدى  وإظهار  ف  والمحتمل�ي ف  الحالي�ي للمر�ف 

ي عيادة طب 
�ف التسويق  لهم. ويشتمل  فائدتها 

الأسنان عىل ثالثة أمور : 

التسويق الداخلي
INTERNAL MARKETING

و  والكتّيبات  الأفالم  استخدام  يتضمن 

وتقنياٍت  مواد  من  يصاحبها  وما  الملصقات 

أخرى.

التسويق الخارجي
EXTERNAL MARKETING

الصفراء  الصفحات  طريق  عن  عالن  الإ يشمل 

نت  ن�ت الإ مواقع  وتطوير  يدية  ال�ب والرسائل 

وطرٍق أخرى. وقد وجد أّن معظم ما يتم بذله 

ي تحقيق الفائدة 
ي التسويق الخارجي قد فشل �ف

�ف

المرجوة لأطباء الأسنان، مع أنه يستهلك الكث�ي 

من وقت الطبيبة/الطبيب وماله.

أما التسويق الثالث فهو خدمة 
المرضى

PATIENT SERVICES
من  العيادة،  مجالت  جميع  تقريباً  تشمل 
إل  المواعيد  جدولة  إل  الهاتف  عىل  الإجابة 
تقوم   .Case Presentation الحالت  عرض 
أو  قصد  عن  سواًء  بالتسويق  العيادات  جميع 
عن غ�ي قصد. وبما أّن الكث�ي من أطباء الأسنان 
 Cosmetic  أدخلوا الزرع والإجراءات التجميلية
فإن  عياداتهم،  إل   Implant Dentistry
لنجاح  الأهمية  بالغ  أصبح  الداخىلي  التسويق 
العيادة. ويعد التبييض Whitening، والوجوه 

 ،Implant الأسنان  وزرع   ،Veneers الخزفية 
 Orthodontic الشفاف  التقويم  وراصفات 
يرغب  ي 

ال�ت الخدمات  Align Technology، من 
ورية  �ف تكون  ل  قد  أنها  مع  اً،  كث�ي الناس  بها 
تركز عىل هذه  ي 

ال�ت والعيادات  إليهم،  بالنسبة 
نتاجية  الإ من  وتزيد  قيمتها  من  ترفع  الخدمات 
يحة  والربح بشكل كب�ي ع�ب الجذب الفعال للرسش
، وذلك  ف الحالي�ي العيادة  المستهدفة من مر�ف 
التسويق  و  لهم.  ة  ف مم�ي خدمات  بتقديم 

الداخىلي أيضاً يعتمد عىل تحويل مر�ف جدد. 
أنفسهم،  العيادة  مر�ف  ِقبل  من  التحويل 
الداخىلي  التسويق  يساعد  ذلك،  إل  بالإضافة 
الخدمات  من  المزيد  إتاحة  عىل  العيادة 
المر�ف  قبول  معدلت  وزيادة  العالجية، 

الموجودين لخطط العالج المتاحة لهم. 

   الحوافز التي تدفع 
الموظفين إلى بناء مسيرة 

مهنية طويلة األمد ليست 
المال وإنما المعاملة 

المهنية واالحترام   
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BETTER LEADERSHIP       
BETTER TEAMS!

ROBERT E. HAMRIC,  DMD
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قيادة أفضل       

فريـق أفضل

بأنه عندما ندخل العيادة ونبدأ يوم عمل جديد فأول ثق 
أدلة  البحث عن  العمل  ما يحصل هو محاولة فريق 
اليوم، ولهذا فعلينا  يستشفون من خاللها مزاجنا 
بوصفنا قادة أن نكون في غاية اإليجابية والمزاج المرح كي نخلق 
يقدم كل من  بحيث  الطاقات،  وتنطلق  السعادة  فيه  جوًا تسود 
يعمل في العيادة أقصى جهد ليوم عمل منتج ومحقق لألهداف.

هناك فرق شاسع بين أن يكون اإلنسان ناجحًا فقط أو متفوقًا 
في نجاحه، سنحاول في هذه المقالة أن نركز على أمور القيادة 
في عيادة طب األسنان والتي لها عالقة مباشرة بتطوير وتحسين 
الخدمات  أفضل  وتقديم  اإلنتاج  زيادة  بقصد  العمل  فريق  أداء 
للمرضى في جو يوفر الراحة والسكينة وبحيث نستمتع بممارسة 

المهنة أيًا كان اختصاصنا أو فلسفتنا في خدمة المرضى.
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أهمية االختياي

STAFF SELECTION IS CRITICAL

ممن  للعمل  ف  موظف�ي عن  نبحث  أن  علينا 

ي مهنة career لمستقبله 
يريد أن يؤسس أو يب�ف

وليس مجرد وظيفة دوام من الثامنة صباحاً ح�ت 

ي 
�ف العمل  يكون  أن  ينبغي  فال  مساًء،  الخامسة 

ها  ع�ب الموظف  يتسلق  سلَّم  من  درجة  العيادة 

لوظيفة أخرى. إن اختيار فريق العمل يجب أن 

من  العيادة  فمص�ي  شديدين  وحذٍر  بتأنٍّ  يكون 

ف فيها. ي أيدي العامل�ي
نجاح أو فشل هو �ف

عىل  القدرة  لديهم  عّمن  البحث  علينا 

ما  ولكل  للحياة  يجابية  الإ والنظرة  المبادرة، 

حولهم، ومن الأفضل أّل يكون الموظف مدرَّب 

�يرياً إذ غالباً ما يكون لدى هؤلء عادات سيئة 

يصعب التخلص منها.

المهارات  من  العديد  نُعّلم  أن  السهل  من 

ف  دارية ومهارات التواصل الجتماعي للموظف�ي الإ

يجابية وأن نغ�ي  ذوي الشخصيات والمشاعر الإ

يتفق  وما  أفضل  هو  ما  إل  تقي  ل�ت مفاهيمهم 

ي العيادة، ولكن 
و يتالءم مع مفاهيم العمل �ف

ي 
من الصعب جداً أن نغ�ي المشاعر السلبية ال�ت

تنظر للحياة نظرة ملؤها الشؤم واللؤم والكآبة، 

ي من مساعدات  لذا فاختيار أعضاء الفريق الط�ب

من  داري  الإ والفريق  الفم  صحة  ي  وأخصائ�ي

يجب  ومالية  إدارية  وشؤون  استقبال  موظفي 

النخبة  موظفو   . ّي
والتأ�ف الحذر  غاية  ي 

�ف يتم  أن 

نادرون ورواتبهم عالية ومطالبهم عديدة، وهذا 

للقدوم  النخبة  هذه  إيجاد  عىل  سيساعدنا  ما 

ي عيادتنا.
والبقاء �ف

أهمية التدييب

LEADERS TRAIN THEIR STAFFS

مجال طب  ي 
�ف يعملون  ممن  ون  الكث�ي هناك 

بالوسط  مهنياً  تقييمهم  يمكن  والذين  الأسنان 

 ،below average أو أقل من الوسط average

وسبب ذلك أنه هناك الكث�ي من الأطباء القادة 

الوسط.

إن  ولكن  اماً  ف وال�ت ومالً  التدريب وقتاً  يتطلب 

الجهل  فجرب  مكلف  التدريب  أن  تظن  كنت 

ك موظف  ء الأسوأ من أن ي�ت ي
ignorance، فالسش

ونبقي  يتدرب  أّل  هو  عيادتنا  ي 
�ف العمل  مدرَّب 

عليه.

أخرى ثم  بعيادة  هل سبق واتصلتم هاتفياً 

رأس  عىل  يبقى  كيف  لتم:  وتساء  استغربتم 

المكالمة؟! كذلك  كالذي رد عىل  العمل شخص 

... إنه من الأفضل أن يظن المر�ف  يفكر المر�ف

كالذي  رداً  يسمعوا  أن  من  العيادة  خارج  بأننا 

وصفناه ويعتقدوا بأننا ل نعلم عن المهنة شيئاً 

أو أننا أغبياء لوجود أمثال هذا الموظف معنا.

ف أيدي موظفينا فيهم تنجح  “عيادتنا رهينة ب�ي

أو تفشل“.

التدريب أمر هام جداً فليس هناك من مهنة 

لهم  يحلو  ما  يفعلون  ف  سائب�ي موظفوها  ك  يُ�ت

وكما يحلو لهم سوى مهنة طب الأسنان.

التركيز على النتائج وليس الجهد

FOCUS ON RESULTS, NOT BEST 

EFFORTS

إن تم التدريب ولم نحصل عىل نتائج جيدة 

ف  الموظف�ي نوعية  تغي�ي  يجب  أنه  ي 
يع�ف فذلك 

وكما سبق وذكرنا فإن عملية اختيار موظفي فريق 

وأن  وحذر شديدين  بتأنٍّ  تتم  أن  يجب  العمل 

تتناسب  الذين  النخبة  موظفي  عن  دوماً  نبحث 

رؤيا  مع  وفلسفتهم  وثقافتهم  شخصياتهم 

ي صنع النجاح، 
وفلسفة العيادة. ولكي يشاركوا �ف

فالتغي�ي ل مفر منه أما النمو فهو اختياري لذا 

ف والذي ل يتم إل مع  علينا المحافظة عىل التم�ي

فريق عمل يؤمن به.

 موظفو النخبة 
نادرون ورواتبهم عالية 

ومطالبهم عديدة، 
وهذان األمران وحدهما 

سيساعداننا على إيجاد 
هذه النخبة للقدوم 
والبقاء في عيادتنا. 
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أهمية كتازة الرؤيا واألهداف

DEVELOP MISSION STATEMENT 

GOALS

تشمل عيادة طب الأسنان عدة أقسام وهي 

قسم صحة الفم والأسنان، والشؤون التجارية، 

، وبنمو العيادة يمكن وضع  والرسيرية، والمخت�ب

مدير لكل قسم. لن يعمل الموظفون بجد إذا 

أهداٍف  تحديد  يجب  لذا  توجيه،  بدون  كانوا 

معينة لكل قسم وإدارة بوضوح وواقعية.

نسان أك�ش من الفشل  ليس هناك ما يحبط الإ

مشاركة  وإّن  أهدافه،  تحقيق  ي 
�ف والإخفاق 

ي تحديد أهدافها يجعلهم 
ي العيادة �ف

ف �ف العامل�ي

أي  لتحقيقها  يصبو  ة  كب�ي بمسؤولية  يشعرون 

فرد منهم حيث يصبح السعي لتحقيقها جهداً 

مراقبة  تنتهي  وعندئذ  العمل،  لفريق  جماعياً 

المر�ف  ويصبح  لالنرصاف  الساعة  عقارب 

وجودة عالجهم والعناية بهم الغاية والوسيلة.

االنشغال المنتج وغير المنتج

BUSY DOES NOT MEAN 

PRODUCTIVE

تمت  الذين  المر�ف  عدد  هو  المهم  ليس 

معاينتهم اليوم بل المهم ما هي حصيلة هذا 

إكمالها  تم  معالجة  من  وكيفاً، وكم  كماً  اليوم 

قِبل  جديد  مريض  من  وكم  أجرها  تحصيل  و 

للبدء  موعداً  الشاملة وجدول  العالجية  الخطة 

ء  ي
السش هي  المحصلة  الأجور  إذاً  بالمعالجة. 

المهم لأن النشغال غ�ي المنتج قد يتم، وسببه 

الدعم  توفر  عدم  أو  المواعيد  جدولة  سوء 

الوقت  ضياع  إل  يؤدي  وذلك  المساعدات  من 

والنشغال غ�ي المنتج إذ نلجأ إل محاولة تدب�ي 

أو  الجودة  أو  بالوقت  ف  مضح�ي بأنفسنا  أمورنا 

ح�ت بأعصابنا.

أهمية جو العيادة

CREATE A CLIMATE WHERE 

CHANGE IS WELCOME

فيها  يشعر  بيئة  العيادة  جو  يوفر  أن  يجب 

بقصد  آرائهم  عن  للتعب�ي  بالراحة  الجميع 

الآراء  هذه  تقابَل  وأن  الأداء  ف  وتحس�ي التغي�ي 

. بآذان صاغية وصدٍر رحٍب واعتباٍر جّديٍّ

استخدم قاعدة  80 / 20 

 USE THE 20 / 80 RULE

ي 
وال�ت  20/80 قاعدة   Walter Hailey طور 

 20% من  ي 
تأ�ت النتائج  من   80% أن  عىل  تنص 

أن  علينا  لذا  بها  نقوم  ي 
ال�ت النشاطات  من 

نتعرف عىل مناطق هذه النشاطات والفعاليات 

الهتمام  من  المزيد  لنعطيها  يجابية  الإ

والتطوير، القاعدة تنص أيضاً عىل أن %80 من 

ي 
ي من %20 ممن نتعامل معهم و�ف

المشاكل تأ�ت

مر�ف  سنسميهم  والذين  المر�ف  الحالة  هذه 

هم  كانوا  ربما   Problem Patients المشاكل 

من يتخلفون عن المواعيد أو يلغونها، أو من ل 

رشادات الطبية أو مّمن ل يدفعون  فمون بالإ يل�ت

فوات�ي العالج أو هم من المر�ف الذين يصعب 

ف أو الذين حولوا  إرضاؤهم أو مر�ف برامج التأم�ي

إل العيادة من قبل عيادة أخرى للتخلص منهم. 

ومحاولة  المشاكل  مر�ف  عىل  التعرف  يعد 

ورة ملحة إما عن طريق إنهاء  التخلص منهم �ف

العالج أو �فهم قانونياً حيث يزيل ذلك الكث�ي 

من التوتر.

أهمية التغيير والتطوير

DON’T FEAR FAILURE, FEAR 

STANDING STILL

يجب أّل نخاف أو نخسش من الفشل الذي قد 

يجب  بل   ، للتغي�ي فاشلة  محاولة  عقب  يحصل 

بالوضع  ف  مكاننا راض�ي ي 
�ف المراوحة  نخاف من  أن 

مما  أك�ش  الفشل  من  يتعلم  نسان  فالإ الراهن، 

المهم أل نكرر أخطاءنا وأّل  النجاح،  يتعلم من 

ة الستهالك، يجب  ق من ك�ش أنفسنا ونح�ت ننهك 

أن ندرك م�ت نتوقف عن العمل لكي نرتاح ونمرح 

وعندها نعود لكي نستمتع وفريق العمل بما نقوم 

به أياً كان اختصاصنا.

  عيادتنا رهينة بين 
أيدي موظفينا فيهم 

تنجح أو تفشل   

   إن تم التدريب ولم نحصل على نتائج جيدة 
فذلك يعني أنه يجب تغيير نوعية الموظفين 

وكما سبق و ذكرنا فإن عملية اختيار موظفي 
فريق العمل يجب أن تتم بتأنٍّ وحذر 

شديدين و أن نبحث دومًا عن موظفي النخبة 
الذين تتناسب شخصياتهم و ثقافتهم و 

فلسفتهم مع رؤيا و فلسفة العيادة.    
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FOUR STAFF 
RULES

المناسب  العمل  فريق  على  العثور  ُيعتبر 
لنجاح  الرئيسية  المفاتيح  أحد  عليه  والحفاظ 
أو  السنية  العيادة  فنجاح  األسنان،  طبيب 
طاقم  جدارة  مدى  على  يتوقف  فشلها 
العاملين فيها، والطاقم ذوالمستوى العادي 
سوف يأتي بنتائَج مقبولٍة في أحسن األحوال، 
بينما الطاقم المتميز سيساعدك بالتأكيد على 

تحقيق نتائج ُمبهرة.
لهذا ال بد لطبيب األسنان الناجح من وضع 
وعيادته،  طاقمه  نجاح  تضمن  عمل  قواعد 
قد  الذين  الجدد  الطاقم  أفراد  يدخل  بحيث 
بيئة عمٍل مدروسٍة  إلى  يستقدمهم مباشرًة 

زٍة على النجاح.  ومحفِّ
فيما يلي بعض القواعد البسيطة والهامة 
التي يتعين على كل فرد من أفراد فريق عمل 

العيادة الموافقة على االلتزام بها:

أيزعة قواعد
لمريق العمل

BILL BLATCHFORD DDS
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 ١ Subgrouping ل تسمح بنشوء التكتالت

“فالّشللّية“  “الّشللّية“،  ظاهرة  وانتشار 

مؤسسة،  أو  عمل  أي  إنتاجية  فف  تست�ف

هم من  ف عن غ�ي ناهيك عن أن حديث الموظف�ي

أفراد الطاقم أو الموردين أو المر�ف �عان ما 

الفريق.  روح  از  ف واه�ت الثقة  انهيار  إل  سيؤدي 

ي هذه الحالة هي:  “ل تتكلم 
والقاعدة المطبقة �ف

ي غيابه بما ل يمكنك التكلم به 
عن شخص ما �ف

التافهة  المعلومات  ي  بتلقِّ تقبل  ل  وجوده“.  ي 
�ف

ي فريقك أن يجد 
أو الهدامة، فال ينبغي لأحد �ف

ثرة Gossiping والقيل والقال، ول تنس  وقتاً لل�ش

المقولة: “ل يمكن للعمل أن يكون يوماً مصدراً 

للضجيج“.

المسؤولية ٢  تحمل  عليك 

ما  تجاه  الكاملة   Accountable

تتخذه من خيارات وما تقوم به من 

كافة  عىل  مطَّلعاً  تكون  أن  ي 
يع�ف وهذا  أعمال، 

الحسابات والأرقام المتعلقة بالعيادة وأن تضع 

العيادة  مخرجات  بدأت  حال  ي 
�ف بديلة  خططاً 

تستقبل  العيادة  كانت  فإذا   .Slipping اجع بال�ت

ة مر�ف شهرياً، بادر إل السؤال عن  أقل من عرسش

ي ارتبطت 
الصورة أو السمعة Reputation  ال�ت

ي المجتمع المحيط بك وتسببت 
باسم عيادتك �ف

ي من 
ي الطريقة ال�ت

بابتعاد المر�ف عنها وفكر �ف

ي حال 
شأنها أن تمكنك من تغي�ي تلك الصورة. �ف

دون  مثالً  لديك  ية  المخ�ب الأعمال  معدل  كان 

التساؤل  إل  فبادر  مدينتك  ي 
�ف العام  المعدل 

المعدل.  هذا  لرفع  به  القيام  يمكنك  ما  حول 

، فبادر إل  أما إذا ارتكبت خطأً مع أحد المر�ف

تحمل المسؤولية وقم بوضع خطة عمل تضمن 

من خاللها عدم تكرار هذا الخطأ.

 ٣ Dress لباس  نمط  بتحديث  قم 

بما  العيادة  عمل  طاقم   Code

يتما�ش مع روح العرص، فغالباً ما 

 judgments ًن زوار العيادة والمر�ف أحكاما يكوِّ

العيادة ومستوى كفاءتك  �يعة حول مستوى 

الطبية بناًء عىل المظاهر. 

تِد  ول�ي العمليات  غرف  مالبس  عن  استغن 

قمصان  مع  اللون  أسود  بنطالً  عملك  طاقم 

ملونٍة  فضفاضة بدون أزرار ومريلة مخ�ب بيضاء 

أن  يجب  اليوم  الناجح  العمل  طويلة؛ فطاقم 

بمظهر  يبدو  وأن  ي مجالت عدة 
�ف الً  مؤهَّ يكون 

ي الشق المتعلق بالأعمال 
ف وكفء سواء �ف مح�ت

ي الرسيري من العمل.  ي الشق الط�ب
أو �ف

ي 
�ف عضواً  كونه  مع  يتناسب  ما  فرد  كل  تِد  ل�ي

ز  تُطرَّ ي 
ال�ت الموحدة  ات  فالس�ت متكامل،  فريق 

أن  شأنها  من  العيادة  وشعار  الأسماء  عليها 

تلفت أنظار زوار العيادة وأنظار رواد المطعم 

الغداء  لتناول  ترتاده مع فريق عملك  الذي قد 

من وقت لآخر )دعاية مجانية(. يمكن أن يرتدي 

قة  أطباء الأسنان قمصاناً نظيفًة، ذات ألوان مرسش

وأكمام طويلة مع ربطاِت عنٍق وبناطيل مكوية 

وأحذيٍة ملمّعة، وفوقها مريلة طبيٍب بيضاء. أما 

زوار  إعجاب  إثارة  فبوسعهن  الأسنان  طبيبات 

مع  المظهر  جميلة  مكويٍة  برساويل  عياداتهن 

بيضاء  طبيب  ومريلة  زاهية  قمصان  أو  اٍت  س�ت

المجال  هذا  ي 
�ف الأخرى  الأفكار  ومن  وطويلة. 

اٍت موحدة. ف أيضاً أن يرتدي الطبيب والطاقم ك�ف

علم أعضاء طاقمك مهارات الإصغاء ٤ 

Listening والتحدث Speaking ذات 

ي هذا 
الحيوية البالغة لكل من يعمل �ف

الميدان، ففي عالم المبيعات، من يصِغ بصدق 

ويضع  العميل  أو  الضيف  يقوله  لما  واهتمام 

وبالتالي  بثقته  سيفوز  من  فهو  مكانه  ي 
�ف نفسه 

ف يطورون  بالعمل المرتبط به. كما أن المنافس�ي

أنفسهم ومهاراتهم باستمرار ويدرسون نظريات 

وأن  عليها؛  ويتدربون  والمبيعات  التسويق 

بلباقة ومهارة واستخدام  التكلم  كيفية  يتعلموا 

السلوك  وأدبيات  الصحيحة  اللغوية  القواعد 

لها  لما  وتوكول  وال�ب  Toastmasters الجتماعي 

ي عىل العالقة بالمر�ف والعالقات  من أثر إيجا�ب

الجتماعية عموماً. 

هذا وتقع عىل عاتق كل من الطبيب أو الطبيبة 

 Accountability مهمة خلق مناٍخ من المسؤولية

من خالل تكريس مبدأ الثواب والعقاب لتشجيع 

بداع،  والإ النجاح  عىل  العيادة  عمل  طاقم 

حيث ينبغي عىل كلٍّ منهما  أن يقوم مع فريق 

ة  عهود  عمل العيادة بصياغة ما ل يتجاوز عرسش

لعمل  ناظمة  مبادئ  بمثابة  تكون  امات  ف ال�ت أو 

أو  الطبيب  ساورت  حال  ي 
�ف له.  ودليالً  الطاقم 

الطبيبة، بعد بضعة أشهر من العمل، الشكوك 

هذا  فإن  الفريق،  ي 
�ف الجدد  الأفراد  أحد  حيال 

الإحساس غالباً ما يكون صحيحاً وكلما تعامل مع 

للفريق،  قائداً  بوصفه  أ�ع،  بشكل  الموضوع 

وآفاٍق  مستويات  إل  بأدائه  الفريق  ارتقى  كلما 

ي 
، الخب�ي المعروف �ف أعىل. ويع�ب بريان ترايسي

ورة الترصف  ف كوادر العمل، عن �ف مجال تحف�ي

ي تثبت عدم 
برسعة والستغناء عن العنا� ال�ت

فريق  بعنا�  نتمسك  ما  “عادًة  بقوله:  كفاءتها 

عمل العيادة لمدة سنة بعد أن نكون قد توصلنا 

إل القرار الصحيح بشأنهم“.

   ال تسمح بنشوء التكتالت 
والقاعدة:  الشليلية،  وظاهرة 
في  شــخــص  ــن  ع تتكلم  ال 
التكلم  يمكنك  ال  بما  غيابه 

به في وجوده.     

   تكريس مبدأ الثواب 
والعقاب لتشجيع طاقم 
عمل العيادة على النجاح 

واإلبداع   
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Ordering dental 
supplies doesn’t 
have to be your 
headache. 
Leave it to us. 
Supply Direct’s “Easy” Concierge service offers you the 
opportunity to obtain all your dental supplies form one 

simple source. We maintain relationships with most 
distributors in your neighborhood to assure your 

supplies are available, delivered on time, and at 
competitive prices. 

Send us your order and start living easy.

Easy.

 easy@supplydirect.ae
+966 54 466 8839
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سبعة توصيات 
للتعامل 

مع مشكلة 
اإلنشغال

THE PROBLEM 
WITH BUSYNESS

ف مع  المم�ي ي 
المه�ف الأداء  و  الممارسة 

عدد  داد  ف س�ي الأسنان  طب  لمهنة 

المواعيد  جدول  ويزدحم   ، المر�ف

وتبدأ  العمل  ي 
�ف نهماك  الإ ويزداد 

الشكوى  هذه  تتطور  وقد   ،Busyness النشغال  شكوى 

وتصبح مشكلة إن لم تتم السيطرة عليها.

عىل  خطرها  وازداد  مشاكله،  ت  ك�ش نشغال  الإ زاد  كلما 

الإجهاد  إل  يؤدي  المفرط  نشغال  فالإ الطبيبة،  أو  الطبيب 

ومؤذياً  قوانا  مستهلكاً  علينا  يطغى  قد  الذي  الأمر  والكرب، 

بعيداً  والنزواء  المر�ف  رعاية  الرسيرية وخطراً عىل  قدراتنا 

 Burnout عن الناس وح�ت المهنة هي إحدى مظاهر النهاك

ي قد تنجم عن مشكلة النشغال.
ال�ت

المسببة  والعوامل  النواحي  عىل  المقالة  هذه  تركز 

عىل  والسيطرة  للتحكم  احات  اق�ت سبعة  وتقدم  نشغال  لالإ

أصبحت  إن  الأسنان  أطباء  عيادات  ي 
�ف نشغال  الإ ظاهرة 

مشكلة.

 CATHY JAMESON,  PHD



28

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

إداية العيادة

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-FEB  2015

٤
يفع جدول األجوي

                                             Fees Schedule

وكذلك  والطلب،  العرض  ف  قوان�ي تشجعنا  قد 

أجور  رفع  عىل  المر�ف  عدد  وازدياد  النشغال 

قد  اتُّخذ  إن  القرار  وهذا  العالجية،  الخدمات 

يؤدي إل خسارة بعض المر�ف  ولكنه ذو ثالث 

فوائد:

ي 
�ض ض  الباق�ي المر�ض  خدمة  عىل  ض  ك�ي ال�ت  .1

عيادتنا.

ض عىل المر�ض الجدد. ك�ي 2. ال�ت

طرق  لممارسة  الوقت  من  مزيد  توف�ي   .3

 Comprehensive الشامل  العالج  وفلسفة 

سواء كانت ترميمية restorative  أو تجميلية  

.cosmetic

ورفع الأسعار سيلغي أي سلبيات قد تنجم عن 

. خسارة عدٍد من المر�ف

2
جدول مواعيد المرضى

          Patient Appointment Schedule

هو  المر�ف  مواعيد  جدول  عىل  الّطالع  إن 

العيادة،  ي 
�ف بالعمل  البدء  قبل  به  نقوم  ما  أول 

فسوء تنظيم هذا الجدول غالباً ما يكون السبب 

اللذين  ثانياً  والإجهاد  أولً  والغضب  الكرب  ي 
�ف

من  كب�ي  عدد  كجدولة  عياداتنا،  ي 
�ف نعانيهما 

المر�ف للمعاينة، أو موعد قص�ي الوقت لعالج 

معقد أو شامل، أو إعطاء المر�ف مواعيد بعيدة 

ف عىل جدول المواعيد كي  ك�ي الأجل، لذا علينا ال�ت

ضياع  أو  المنتج  غ�ي  النشغال  مشاكل  نتجّنب 

الوقت.

3
التمويض

         Delegation

علينا أن نفّوض Delegate  فريق العمل تفويضاً 

كامالً لأداء جميع المهام غ�ي العالجية مما يوفر 

أطباء  بوصفنا  لنا  ويسمح  الوقت  من  المزيد 

ي خدمة 
ف عىل أداء واجبنا الأول �ف ك�ي وطبيبات بال�ت

ورعاية مرضانا والعناية بهم عىل أفضل مستوى.

   مما ال شك فيه أن فلسفة 
العالج الشامل هي األفضل 
صحيًا ونفسيًا واقتصاديًا 

للطبيب والمريض معًا   

1
الحاالت  معالجة  فلسمة  اعتماد 

الشاملة

Comprehensive Case Treatment

  General Dentistryالعام الأسنان  طب  ي 
�ف

الذين يشكون  المر�ف  لمعالجة  هناك فلسفتان 

فلسفة  الأول  أسنانهم   ي 
�ف مشاكل  عدة  من 

 Single Tooth Treatment معالجة السن الواحد

ما  وهذا  آخر  بعد  سن  معالجة  فيها  يتم  ي 
وال�ت

من  الكث�ي  ويفضله  العيادات  من  الكث�ي  تتبعه 

هي  والثانية  بحتة،  اقتصادية  لأسباب  المر�ف 

الطبيب  يعالج  ي 
وال�ت الشاملة  المعالجة  فلسفة 

موعد  ي 
�ف واحدة  دفعة  أسنان  عدة  خاللها  من 

نتاج  ي هذه الفلسفة يرتفع الإ
الجلسة الواحدة، و�ف

اليومي ويقل عدد  والدخل، ويقل عدد المر�ف 

ل  ومما  تطول،  مدتها  أّن  إل  المعالجة  جلسات 

شك فيه أن فلسفة العالج الشامل هي الأفضل 

صحياً ونفسياً واقتصادياً للطبيب والمريض معاً.
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٧
التأمين

Insurance

مع  بعقود  المرتبطة  العيادات  من  الكث�ي  هناك 

 Fee أجرة  جداول  ووفق  ي  الط�ب ف  التأم�ي كات  �ش

امج  Schedule  منخفضة وثابتة، وأك�ش هذه ال�ب

انشغالنا  القتصادي.  المردود  ضعيفة  تُعت�ب 

العقود  هذه  لدراسة  الفرصة  يمنحنا  المفرط 

والنظر  العيادة  لوضع  مالءمتها  ي 
�ف والتفك�ي 

الخدمات          أجور  نظام  إن  إلغائها.  إمكانية  ي 
�ف

ف  Fee for Services هو نقيض نظام أجور التأم�ي

مع  يتالءم  ما  بالطبع  وهو   Insurance Fees

التوصيات الآنفة وخاصة رفع الأجور.

   سوء تنظيم جدول مواعيد 
المرضى غالبًا ما يكون السبب 

في الكرب والغضب أواًل 
واإلجهاد ثانيًا الذين نعانيهما 

في عيادتنا    

٥
الشركاء

Associates

إن تم تطبيق الخطوات الأربعة السابقة من :

الحالت  معالجة  فلسفة  اعتماد   .1

طريق  عن  أجورها  دفع  وتيس�ي  الشاملة 

برامج التسهيالت التمويلية.

. 2. التحكم بجدول مواعيد المر�ض

جميع  بأداء  العمل  فريق  تفويض   .3

المهام غ�ي الرسيرية. 

خدمات  أجور  جدول  أسعار  رفع   .4

العيادة.

المفرط،  النشغال  من  شكوى  هناك  ومازال 

طبيب  توظيف  إمكانية  مدى  ي 
�ف ننظر  أن  فعلينا 

للعيادة  الطبية  الهيئة  إل  لالنضمام  طبيبة  أو 

الدراسة  من  المزيد  إل  يحتاج  هام  قرار  وهذا 

ي الختيار.
ي والحذر �ف

والتخطيط والتأ�ف

٦
إحالة المرضى

Referrals

فرضاً  الشامل  العالج  حالت  تتطلب  ما  غالباً 

 Endodontic ية  اللُّبِّ المعالجة  إعادة  إل 

الأسنان  بناء  وإعادة  السيئة    Retreatment

ي 
التحكم �ف أو   Post Build-up ميمية ال�ت بالأوتاد 

 Periodontal Health صحة النسج ماحول السن

غ�ي  أو   Crowding المزدحمة  الأسنان  أوتقويم 

المنتظمة Misalignment  إل وضعها الطبيعي 

أو    Crowns بالتيجان  وتغطيتها  ترميمها  قبل 

إل  يحتاج  ذلك  وكل   ،Veneers الخزفية  الأوجه 

وإن  فنحن  خاصة،  ومهارات  الوقت  من  مزيد 

من  أنه  إل  والقدرات  المهارات  لدينا هذه  كانت 

ف  الأخصائي�ي إل  المر�ف  هؤلء  إحالة  الأفضل 

وقتنا  معظم  بقضاء  لنا  يسمح  وهذا   ، ف المعني�ي

ي 
�ف وهو  ونفضل؛  نحب  ما  ممارسة  ي 

�ف وجهدنا 

والتجميلية  ميمية  ال�ت المعالجات  الحالة  هذه 

والتعويضية.
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والغيرة والجهل في طب األسنان وأكاذيب 
النجاح السبعة

احلسد
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ي كم 
ال�ت الرسعة  تلك  مذهلٌة  هي 

ل  أشخاص  عىل  بها  نحكم 

نعرفهم، ففي بعض الأحيان 

ما  شخٍص  بمشاهدة  نكتفي 

نقرر  ح�ت  فقط  ف  لدقيقت�ي التلفاز  شاشة  عىل 

فنحن  نكرهه،  أم  الشخص  هذا  نحب  كنا  إن 

من  قدر  وبأقل  ة  كب�ي برسعة  أحكامنا  نطلق 

المعلومات.

ي مهنة طب 
�ف الأمر  الحظ يحدث هذا  لسوء 

الأسنان أيضاً، فكل شخص ناجح أو يمتلك أك�ش 

مما نمتلك فهو عرضة لالنتقاد القا�ي من قبلنا، 

أنه  أو  الحسد  أو  ة  الغ�ي إل  ذلك  يعود  لربما 

أك�ش  يملك  من  نصادف  فعندما  الجهل،  مجرد 

ع  ونرسش الهجوم  وضعية  نتخذ  ما  �عان  منا 

ير سلوكنا  ع أسباباً زائفة لت�ب بتقىصي عيوبه ونخ�ت

هذا ونحاول إقناع أنفسنا بأننا ل نرغب بالنجاح 

الذي يتمتع به هذا الشخص.

لماذا نخاف تهديد طبيب أسنان عيادٍة أخرى 

إن كنا ندير عيادًة تقّدم أحدث وأعىل مستويات 

؟ مع أننا لو صببنا كامل اهتمامنا  رعاية المر�ف

ف أنفسنا فستجد كل مشاكلنا طريقها  عىل تحس�ي

للحل من تلقاء نفسها.

ف  تفتقد مهنة طب الأسنان للوحدة والتآلف ب�ي

ف  ممارسيها، فقد غدت سمة التنافس سائدة ب�ي

اً  وكث�ي الواحدة،  المدينة  ضمن  الأسنان  أطباء 

ف  الختصاصي�ي بعض  ف  ب�ي نزاعات  تحدث  ما 

، كما أن هناك مشاعر سلبية  ف ف العام�ي والممارس�ي

أو جمعيات  ونقابات  ف  الممارس�ي من  الكث�ي  ف  ب�ي

طب الأسنان الرسمية.

النتقادات  هي  سخفاً  العداوات  أشد  لعل 

المشهورة  العيادات  لها  تتعرض  ي 
ال�ت الالذعة 

أو   High Productivity العالية  بإنتاجيتها 

أسعارها المرتفعة High Fees، ويكفي أن تكون 

ها  ي هذه العيادات أعىل من غ�ي
أجور المعالجة �ف

شاعات حولها. بقليل ح�ت تبدأ الأكاذيب والإ

ي 
ال�ت والأوقات  تُبذل  ي 

ال�ت الطاقات  أن  فلو 

ي تشويه وتلطيخ سمعة بعضنا البعض 
ترُصف �ف

نصبح  كي  قدراتنا  وتطوير  التعلم  نحو  هت  ُوجِّ

ي 
ال�ت الأسنان  طب  مهنة  لأضحت  أفضل  أطباء 

نمارسها مهنة أفضل.

نرفع  أن  المستحيل  من  بل  الصعب  من  إنه 

لتنا الجتماعية والمهنية عندما نحاول  ف قيمتنا وم�ف

نزاهتنا  إن  الآخرين.  لة  ف وم�ف قيمة  من  ي 
ند�ف أن 

نهاجم  أو  ننتقد  عندما  تساؤل  موضع  تكون 

أن  أسنان  أطباء  بوصفنا  علينا  لذا  الآخرين، 

ي 
نحجم عن تصديق الأكاذيب السبعة التالية ال�ت

تشاع ضد الآخرين:

JEALOUSY, AND IGNORANCE IN 
DENTISTRY... THE LIES ABOUT SUCCESS

ENVY
JACK D. GRIFFIN JR., DDS
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الكذزة األولى: ما يهمهم 
المال وليس 

المريض

THEY DON’T CARE ABOUT THE 

PATIENT, THEY ONLY CARE ABOUT 

MONEY. 

إل  منا  ثراء  أك�ش  هو  من  ثروة  نعزو  ما  اً  كث�ي

اث أو  جشع أصحابها ونتهمهم غيباً بعدم الك�ت

الهتمام بشكوى وحاجة مرضاهم، أو نتهمهم 

.Overtreatment بالمغالة بالمعالجة

 Full Crown مثال ذلك تتويج الأسنان الكامل

الستطباب  كان  إن  بالحشوات  ترميمها  بدل 

ي الجراحي 
ي بذلك أو استئصال اللب الس�ف

يقىصف

، وقس عىل  ي
بدل المحافظة عليه بالعالج الدوا�أ

طب  اختصاصات  مختلف  ي 
�ف ة  كث�ي أمثلة  ذلك 

الأسنان، أمثال هؤلء قلة والحمد هلل وسيلقون 

اً أمام الخالق عز وجل لما صنعوا  حساباً عس�ي

ء المؤسف والذي يُعت�ب  ي
بمرضاهم، ولكن السش

اض أن جميع أطباء الأسنان  ف�ت كذباً هنا هو الإ

عليهم  ينطبق  ف  العاليت�ي والشهرة  الدخل  ذوي 

ما سبق وصفه. إن الغالبية العظمى من أطباء 

وا بالعلم  ف ف ممارسون مهرة تم�ي الأسنان الناجح�ي

ف والنجاح  والمعرفة وأدركوا منذ البداية أن التم�ي

والعناية  تقان  الإ طريق  عن  إل  ي 
تأ�ت ل  والشهرة 

. المخلصة والمستديمة بالمر�ف

ل  واحدة  مرة  معالجة  من  الريع  وفرة  إن 

الرعاية  وإنما  دخلها  يرفع  أو  العيادات  ي 
يب�ف

ة عىل مدى السنوات هو السبب  ف والعناية المم�ي

يشعرون  العيادات  هذه  فمر�ف  الأصدق، 

بالفخر عند إرسال أصدقائهم إليها، وإذا نظرنا 

ها  ف ترك�ي فسنالحظ  كثب  عن  العيادات  هذه  إل 

الشديد  وحرصها  بالمر�ف  العناية  عىل  ف  المم�ي

)Recall( عىل مفاهيم الوقاية عن طريق برامِج

المر�ف  لتذكر  سنة  بعد  سنة  ومستمرة  منظمة 

أو  والمبكر  الدوري  للكشف  عودتهم  ورة  برصف

ام  ف الل�ت هذا  إن  السابقة،  معالجاتهم  مراجعة 

ما  المر�ف هو  بصحة ومصلحة  ف  المم�ي ي 
المه�ف

ى، أما إذا شعر المر�ف بالهجر  ف وت�ش جعلها تتم�ي

كون  أو الستغالل مالياً فسي�ت همال صحياً،  والإ

العيادة ويحجمون عن التوصية بها وبطاقمها.

عىل  عيادة  أي  لخدمات  العالي  فالمستوى 

عيادة  يجعلها  الذي  هو  الأصعدة،  مختلف 

. مزدحمة بالمر�ف

الكذزة الثانية: سبب اإلنتاج 
الضخم لألطباء الناجحين هو 

أساليب الضغط التي يستخدمونها 

عند البيع 
THE REASON HIGH-NETTING 

DENTISTS PRODUCE SO MUCH IS 

HIGH-PRESSURE SALES

هل هناك من يستعمل أساليب ضغط عالية 

طبعاً،  الجواب  السنية؟  العالج  خدمات  لبيع 

المريض  حالة  عرض  نعت�ب  أن  يمكن  ل  ولكننا 

عىل  ي 
الوا�ف ح  والرسش والفيديو  بالصور  الموثقة 

أنه أسلوب بيع، لربما كان السبب الذي يجعل 

قبول  عىل  الحصول  ي 
�ف نجاحاً  أك�ش  الأطباء 

ثقة  هو  المعالجة  عىل  وموافقتهم  المر�ف 

الرسيرية  ومهارتهم  بأنفسهم  الأطباء  هؤلء 

عىل  والإجابة  يضاح  والإ ح  الرسش عىل  وقدرتهم 

تساؤلت المر�ف من حيث م�ت ولماذا يحتاجون 

المعالجة وكيفيتها.

ي  وط�ب إداري  عيادة  طاقم  وجود  أن  كما 

المعالجة  حالت  عرض  ي 
�ف ف  ومتم�ي متدرب 

للمر�ف Treatment Coordinator يشكل عامالً 

مساعداً عىل نجاح أي عيادة.

بنسبة  تتمتع  أنها  إما  نتاج  الإ عالية  العيادات 

عالية من المر�ف الذين يقبلون إجراء المعالجات 

حة عليهم، أو أن مرضاها أقل و  الالزمة المق�ت

اعتبارها  يمكن  معالجات  إجراء  عىل  يوافقون 

من  النوع  هذا  ي 
يأ�ت استثنائية.  وبأجور  نوعية 

قناعة  لديهم  الذين  الأطباء  من  بداية  نتاج  الإ

حة، بحيث  تامة بحاجة المريض للمعالجة المق�ت

ة يالحظها مرضاهم ومن  ف تكون لديهم ثقة متم�ي

عمل  إل وجود طاقم  بالإضافة  يعمل معهم، 

الدعم  تقديم  عىل  وقادر  مماثلة  بثقة  يتمتع 

يجعلهم  مما  الأطباء  هؤلء  لقرارات  والتأييد 

قادرين عىل تقديم المعالجة عىل سوية عالية. 

اً ما نالحظ أن الطاقم الذي يفتقر للتدريب  وكث�ي

عن  المريض  انطباع  يدمر  أن  يمكنه  الثقة  أو 

ي العيادة 
العيادة، لذا ينبغي أن يكون العاملون �ف

وا  ف قادرين عىل أن يشهروا ويفهموا النجاح كي يم�ي

ي 
�ف هام  دور  العمل  لطاقم  ويدركوه.  الفشل 

لأن  يحتاجونها،  ي 
ال�ت بالمعالجة  المر�ف  إقناع 

المساعد  ي  الط�ب الطاقم  إل  ينظرون  المر�ف 

يستفيدون  ل  محايدين  كأشخاص  داري  والإ

ي يدفعونها.
ة من أجور العالج ال�ت مبا�ش

وأخصائيو  المساعدات  تقوم  أن  يفضل 

المعالجة  خطط  بعرض  والأسنان  الفم  صحة 

إنهم  إذ  المر�ف  عىل   Case Presentation

ح من موظفي الستقبال، وبهذا  أقدر عىل الرسش

أداء  عىل  ف  ك�ي ال�ت من  ويتمكنون  الأطباء  يتفرغ 

 ُّ اتيجية الضغط ولي المعالجات. إذاً ليست اس�ت

الذراع هي العامل الذي يدّر الربح عىل العيادة 

ات  بالكام�ي مدعومة  الحالة  عرض  طريقة  وإنما 

الطبيب  وثقة  العيادة  تنظيم  إل  بالإضافة 

   إن التميز والنجاح 
والشهرة ال تأتي إال عن 
طريق اإلتقان والعناية 

المخلصة  والمستديمة 
بالمرضى.   

   إن وفرة الريع من 
معالجة مرة واحدة ال يبني 

العيادات أو يرفع دخلها 
وإنما الرعاية والعناية 

المميزة على مدى السنوات 
هو السبب األصدق   
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كلها مجتمعة  ي  والط�ب داري  الإ الطاقم  وحماس 

تسهل قبول المريض لخطة المعالجة.

الكذزة الثالثة: إذا كان أداء 
الطبيب سريعًا فالزد أن عمله يداء

IF A DENTIST IS FAST, THE WORK 

MUST BE BAD 

الذي  المبتدئ  الطبيب  عمل  أن  تعتقد  هل 

هو  ي 
س�ف تاج  بتحض�ي  ساعات  ثالث  استغرق 

ساعة  استغرق  متمرس  طبيب  عمل  من  أجود 

ي عمله؟
واحدة �ف

هناك من يعتقد أن جودة العمل عىل عالقة 

ة بالوقت الذي يستغرقه أداؤه، ولكن من  مبا�ش

ورة  بالرصف ي 
يع�ف ل  الرسيع  الأداء  أن  المعروف 

جيداً،  أداء  ي 
يع�ف ل  البطيء  والأداء  سيئاً،  أداًء 

ء بغض النظر عن الوقت  ء هو �ي فالأداء السي

الناجحون هم  إنجازه، والأطباء  استغرق  الذي 

من  يمّكنهم  بالرسعة وهذا  الجودة  يقرنون  من 

ات أقرص  إجراء المزيد من المعالجات خالل ف�ت

معدل  زاد  فكلما  عليهم،  النفقات  يخفض  مما 

لهذا  الأرباح  ازدادت  كلما  الساعة  ي 
�ف نتاج  الإ

بعد  من  أهمية  الأك�ش  العامل  الرسعة  تعت�ب 

ومن  الدخل،  لزيادة  المعالجات  أسعار  رفع 

بالعمل  الوقت  استغراق  أن  نجد  أخرى  ناحية 

عىل  يدل  قد  الأداء  فبطء  الجودة،  ي 
يع�ف ل 

ة، أو عدم  ضعف الثقة بالنفس، أو نقص الخ�ب

كفاءة كادر العيادة، أو نقص المواد و الأدوات، 

يرضاها  ل  الأمور  هذه  وكل  الأجهزة،  عطل  أو 

الأسنان.  عيادة  ي 
�ف وخاصة  أمر  كل  ي 

�ف المر�ف 

تنفر  أمور  والتسويف  طالة  والإ والنتظار  البطء 

، وبالمقابل فالجودة والرسعة والحسم  المر�ف

وهي  المر�ف  يريدها  أمور  والراحة  والسالمة 

ي تحقق للعيادات أهدافها.
ال�ت

الكذزة الرازعة: موقع عياداتهم 
سبب نجاحهم

IT’S THEIR LOCATION THAT 

MAKES THEM SO SUCCESSFUL. 

:“إن  القائل  المثل  نسمع  ما  اً  كث�ي

الآخر                                                        الطرف  ي 
�ف ة  خرصف أك�ش  العشب 

 “The Grass is Always Greener on the Other Side“

والذي يذكرنا بأحجية الكذبة الرابعة حيث يركز 

الآخر  الطرف  عىل  الحاسدون  أو  المتذمرون 

ويقولون:

“موقع عيادتهم أحسن من موقعنا”

“مرضاهم أغ�ض من مرضانا”

لكان  الرئيسي  الشارع  عىل  عيادتنا  كانت  “لو 
” لدينا مر�ض أك�ث

ض مثلنا” “هم ل يقبلون التأم�ي

ف  والتأم�ي المادي  المريض  الموقع ووضع  إن 

أن  يجب  ل  ولكنها  مهمة،  أمور  جميعها 

نتاج  الإ نقص  يعلل  سبب  أو  كحجة  تُستعمل 

عن  يأتون  المر�ف  فأفضل   ، المر�ف قلة  أو 

طريق تحويل مر�ف العيادة نفسها، فقد يشكل  

عالن  مريض راٍض و سعيد بأداء عيادتك بديالً لإ

نت،  إن�ت أو  تلفون  دليل  أو  إذاعي  أو  ي 
تلفزيو�ف

بعض  يعتقد  قد  للعيادة.  أصدقاءهم  فيحول 

الأطباء أن مشكلة نقص المر�ف ستحل بمجرد 

إل  ما عليهم  وأنه   ، بالتسويق  قراراً  يتخذوا  أن 

الذي  المناسب  التسويقي  المستشار  يجدوا  أن 

عالنات  بالإ ممتلئاً  تسويقياً  سيضع لهم برنامجاً 

الباهرة والدعايات البارعة.

عالنات والدعايات  مما لشك فيه أن هذه الإ

ع�ب  توظيفها  وحسن  إنتاجها  أُتقن  إن  وخاصة 

جذب  عن  ستسفر  نت  ن�ت كالإ المناسبة  الوسائل 

ما  �عان  ولكن  الجدد،  المر�ف  من  العديد 

عىل  يحافظ  لن  والأداء  دارة  الإ سوء  أن  سنجد 

العيادة  كون  سي�ت ما  �عان  بل  طويالً  المر�ف 

العيادة  مقاعد  تبقى  ولكي  شاغرة،  بمقاعد 

مشغولة يجب أن يستمر التسويق.

الكذزة الخامسة: أسعايهم 
مرتمعة إنهم يبتزون المرضى

 THEIR PRICES ARE TOO HIGH, 

THEY ARE GOUGING THE PATIENTS 

الخدمات  هي  المنَتج  قيمة  يحدد  ما  إّن 

أن  ي صنعه، ول يمكن 
ي ساهمت �ف

ال�ت والجهود 

ر بمن  ف التكلفة والقيمة، فالقيمة تقدَّ نساوي ب�ي

وخدمته  وديمومته،  المنتج،  وبجودة  أنتجها، 

تم،  بما  وقناعته  المريض  وبر�ف  للمريض، 

ة،  ي التنفيذ، والخ�ب
إضافة إل الجهد المبذول �ف

   لو أن الطاقات التي 
تبذل و األوقات التي تصرف 
في تشويه وتلطيخ سمعة 
بعضنا البعض وجهت نحو 
التعلم وتطوير قدراتنا كي 

نصبح أطباء أفضل ألضحت 
مهنة طب األسنان التي 
نمارسها مهنة أفضل   

   العيادات المزدحمة 
بالمرضى هي مزدحمة 

لسبب والسبب دومًا هو 
المستوى العالي لخدماتها 

على جميع األصعدة.   
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يكون  أن  المانع  فما  المستعملة...  والمواد 

الجودة  معاي�ي  فيه  توافرت  إن  مرتفعاً  السعر 

النوعية؟

قد يقبل المر�ف بدفع الثمن الباهظ إن كان 

أن  المر�ف  شعر  إن  وبالعكس  ممتازاً،  الأداء 

يرضوا  فلن  الأداء  مع جودة  تتناسب  ل  التكلفة 

الأسعار  إن  العيادة.  كون  وسي�ت بل  ذلك  عن 

الذي  وإنما  المريض  أذية  تسبب  ل  المرتفعة 

ء. يؤذيه هو العمل السي

الكذزة السادسة: ذاك الطبيب 
شخصيته يائعة ولكن يديه

 THAT DENTIST HAS A GREAT 

PERSONALITY, BUT HE HAS THE 

HANDS OF A CARP 

 ، ف بطريقت�ي الكذبة  هذه  استخدام  يمكن 

الأول تتعلق بالشخصية والثانية تتعلق بالمهارة 

ي 
�ف بارعاً  الآخر  الطبيب  كان  ما  فإذا  الرسيرية، 

عىل  سينصب  عندئٍذ  فالهجوم  الرسيري  عمله 

“أنه  أو   “ مع المر�ف لبقاً  “إنه ليس  الشخصية: 

فظ الشخصية“ ومن ناحية أخرى لو أن الطبيب 

ي 
يتمتع بشخصية دافئة ومحببة وعيادته ناجحة �ف

الرسيرية  القدرات  عىل  كز  سي�ت فالنتقاد  عملها 

أو المهارات الطبية.

نستمتع  لماذا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 

المهنة  زمالء  من  الآخرين  عيوب  عن  بالتحدث 

ي زميل ناجح 
بدل البحث عن الصفات الحميدة �ف

ي حياته وعمله ونحاول تقليده، ولماذا ل نبحث 
�ف

ي تجعل عيادتنا رابحة كعيادته؟
عن الأسباب ال�ت

ي 
إن المر�ف ل يهتمون بمدى جودة أناملك �ف

تحض�ي  ي 
�ف مهارتك  أو  ميمات،  ال�ت حواف  إنهاء 

ما  كل  إن  اللثة،  جراحة  أو  الجذرية،  الأقنية 

يهمهم هو عدم معاناتهم عىل كر�ي العالج، 

ي الذي جاء بهم إل العيادة قد 
وأن الألم الس�ف

انتهاء  بعد  ألم  أو  يديك  ف  ب�ي ألم  من  وما  زال 

الجلسة، كما أنهم يُعَنون دوماً بمظهر الأسنان 

وطبيعيتها  جمالها  وبمدى  لهم  عوضتها  ي 
ال�ت

شكالً ولوناً، وكم كلفت وهل ستدوم طويالً أم 

أنها ستقع بعد أيام أو أسابيع.

ي 
�ف مهرة  العالي  الدخل  ذات  العيادات  أطباء 

وأثناء  قبل  بالألم  يتحكمون  الأمور،  هذه  كل 

وبعد المعالجة، بل إن التحكم بالألم من أهم 

الجودة  تتوفر  ما  الأطباء، ودائماً  ف هؤلء  ما يم�ي

وتجميلياً  وظيفياً  عملهم  نتائج  ي 
�ف والنوعية 

حون للمر�ف ما يقومون به من عالج بلغة  فيرسش

ددون  ي�ت ول  التقنية  عن  بعيدة  الفهم  سهلة 

الخيارات  وكل  المعالجة  تكلفة  عن  التحدث  ي 
�ف

المتاحة.

إن الكث�ي من الأطباء لديهم القدرة عىل دمج 

ف  التم�ي الرائعة مع  الشخصية  الصفات  كل هذه 

منا  ف الرسيري، وجميعنا قادرون عىل ذلك إن ال�ت

الترصف  عن  والتوقف  أنفسنا  وتطوير  ف  بتحس�ي

ي تجاه الآخرين. السل�ب

الكذزة السازعة: ويفوا المال
 SURE THAT DENTIST HAS 

MONEY, BUT IT WAS ALL GIVEN TO 

HIM 

عيادة  بناء  عىل  قدرته  عدم  البعض  ر  ي�ب

ناجحة بالدعاء بأن ثروة معظم أطباء الأسنان 

ف لم تأِت من العمل وإنما هي إرٌث عن  الناجح�ي

ي أو ما يسميه البعض مالً 
أب أو عم أو خال غ�ف

ي الحقيقة، إن %90 من 
قديماً Old Money، و�ف

ف هم أغنياء الجيل الأول وهذا  أصحاب المالي�ي

أعطيت  ف  الناجح�ي من  ة  صغ�ي نسبة  أن  ي 
يع�ف

وة. لهم ال�ش

حياتهم  يعيشون  ف  الناجح�ي الأطباء  معظم 

اتيجية  اس�ت ف  متبع�ي إمكانياتهم  حدود  ضمن 

الأطباء  أما  والستثمار،  الدخار  عىل  قائمة 

وينفقون  ينفقون،  مما  أقل  يحّصلون  الذين 

خارج حدود إمكانياتهم ودون أية خطة محكمة 

ي 
ويكافحون ليدفعوا ما عليهم من ديون، هم �ف

ي توف�ي مال للتقاعد.
النهاية لن ينجحوا ح�ت �ف

مالية  خطة  لديهم  الناجحون  الأطباء 

وفروه  لأنهم  المال  لديهم  ومدروسة،  محكمة 

لن  الآخرين  انتقادك  إن  بحكمة.  واستثمروه 

يصلح سوء تخطيطك.

وسبعينيات  ستينيات  ض  ب�ي ة  الف�ت كانت  إن   

لطب  ي  الذه�ب العرص   “ هي  ي 
الما�ض القرن 

فنحن    “Golden Age of Dentistry الأسنان 

العمالق لطب  ي 
البالتي�ض العرص   “ الآن  نعيش 

 “Mega-Platinum Age of Dentistry  الأسنان

ي هذا الوقت ل متناهية. فإذا 
مكانات �ف حيث الإ

وأزلنا  الناجحة  العيادات  إل  صدق  بكل  نظرنا 

نضيع  ولم  التذمر  عن  وأقلعنا  الحسد  أسوار 

ي إشاعة الأكاذيب عن زمالئنا فإنه سيصبح 
وقتنا �ف

لدينا الكث�ي لنعلمه لبعضنا البعض، فالأكاذيب 

ي نشيعها تحول دون تحقيق ما يمكننا تحقيقه 
ال�ت

وما نصبو إليه من مستقبل واعد لهذه المهنة .

   إنه من الصعب بل من المستحيل أن نرفع قيمتنا 
ومنزلتنا االجتماعية و المهنية عندما نحاول أن ندني قيمة 

ومنزلة اآلخرين   

   لطاقم العمل دور هام 
في إقناع المرضى بالمعالجة 

التي يحتاجونها ألن المرضى 
ينظرون إلى الطاقم الطبي 

المساعد و اإلداري كأشخاص 
محايدين ال يستفيدون 

مباشرة من أجور العالج التي 
يدفعونها   
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4 WAYS TO INCREASE REVENUE

توصيات لزيادة دخل 
عيادة طب األسنان 

MICHAEL KESNER, DDS

نفقات يعتقد  خفض  أن  البعض 
 Overhead العيادة   تشغيل 
إيراد  زيادة  إلى  سيؤدي 
فرغم  اإلجمالي،  العيادة 
أهمية التحكم أو ضبط نفقات التشغيل إال أنه نادرًا 

ما تؤدي لزيادة الدخل بشكل ملحوظ.
الحقيقة هي العكس إن زيادة الدخل هي الطريقة 
المثلى لخفض نفقات التشغيل، التوصيات األربعة 
التالية إن طبقت و بالترتيب ستؤدي إلى زيادة إيراد 

العيادة.

4
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1Increase your case acceptance rate يفع نسبة قبول المرضى للمعالجة المقترحة

ف 20% - 30%  حة ما ب�ي اوح معدل قبول المر�ف للمعالجة المق�ت ي�ت

بمع�ف أنه من أصل كل 10 مر�ف جدد يدخلون العيادة شهرياً، هناك ما 

كونها دون عالج. وهكذا إذا ارتفعت نسبة  يقارب من 7 إل 8 مر�ف سي�ت

ح ح�ت %60 إل %70 نكون قد ضاعفنا الدخل  قبول المر�ف للعالج المق�ت

. بنفس عدد المر�ف

يتم ذلك من خالل تطوير طرق عرض الحالة Case Presentation عىل 

ف  المر�ف بحيث تصبح حدثاً هاماً يشارك فيها أعضاء فريق العمل المدرب�ي

ح عاطفياً بدلً  بهدف جعل المر�ف يريدون Want ويبغون العالج المق�ت

القبول  الحالة قد دخل مرحلة  بذلك عرض  ورة، ويكون  بالرصف إرادته  من 

 Want فالمر�ف عادة سيبحثون ويجدون الطرق كي يدفعوا لقاء ما يريدون

.Need ورة بالنسبة لما يحتاجون وليس بالرصف

تعليم  هدفه  يكون  ل  أن  يجب   Case Presentation الحالة  فعرض 

يستند  قرار  هو  السنية  المعالجة  بقبول  فقرارهم  الأسنان  المر�ف طب 

عىل العاطفة وليس عىل الثقافة.

المتحكمة زاإلنتاج2 زيادة المعالية وتحسين العوامل             
Increase your capacity to do more dentistry

إنتاجية الأطباء والفريق العامل معهم خالل ساعة العمل  كلما زادت 

غرفة  إضافة  تتطلب  قد  هذه  نتاج  الإ وزيادة  الساعة،  إيراد  ارتفع  كلما 

زيادة  أو  والأسنان  الفم  ي صحة 
أخصا�أ لعمل  غرفة  أو  معالجة جديدة، 

ي صحة الفم والأسنان. ي من أطباء أو أخصائ�ي عدد أفراد الطاقم الط�ب

نتاج قد يتطلب أيضاً زيادة فعالية العمل Efficiency، وإطالة  زيادة الإ

من خالل  وتوكولت  وال�ب العمل  وإجراءات  أنظمة  وتغي�ي  الدوام  أوقات 

ف الأنظمة والإ�اع بتحض�ي غرفة المعالجة لستقبال المريض التالي  تحس�ي

التعقيم، وزيادة �عة  ف والحد من ضياع الوقت وتحديث عملية  ك�ي وال�ت

المعالجة من خالل بروتوكولت �يرية أك�ش �عة وتنظيماً.

Increase your number of high profit procedures  3 يفع عدد المعالجات ذات األجوي العالية

ي يمكن 
هنالك العديد من المعالجات الحديثة ذات المردود العالي وال�ت

كيبات  وال�ت المعالجات  مثل  للعيادة،  العالجية  الخدمات  إل  إضافتها 

التجميلية وتبييض الأسنان وتقويم الأسنان الشفاف و المعالجات اللبية 

وجراحة الجذور.

أنها  ورة  بالرصف ي 
تع�ف ل  المرتفعة  الخدمات  أسعار  أن  مالحظة  يجب 

أو  مربحة أو ذات مردود جيد، فإذا كانت المعالجة تستغرق وقتاً طويالً 

كانت مكلفة فهي إذاً غ�ي مربحة ويجب إعادة النظر فيها.

   فعرض الحالة يجب أن ال يكون هدفه 
تعليم المرضى طب األسنان فقرارهم 

بقبول المعالجة السنية هو قرار يستند على 
العاطفة و ليس على الثقافة.   

   زيادة اإلنتاج قد يتطلب زيادة فعالية 
العمل، إطالة فترات الدوام وتغيير أنظمة 

وإجراءات العمل والبروتوكوالت من خالل 
تحسين األنظمة واإلسراع بتحضير غرفة 

المعالجة الستقبال المريض التالي و الحد 
من ضياع الوقت.   
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 Increase your number of new patients 4 زيادة عدد المرضى الجدد 

من الممكن زيادة عدد المر�ف الجدد من خالل التسويق الداخىلي أو 

فالتسويق  التسويق،  من  الصحيح  النوع  اختيار  المهم  ومن  الخارجي، 

يكون  بحيث  يراد  والإ المر�ف  عدد  ي 
�ف زيادة  عنه  ينجم  الذي  هو  الجيد 

المردود الستثماري جيداً.

هذه  ي 
�ف إليه  المنوه  تيب  ال�ت وفق  التوصيات  بهذه  العمل  يجب  اً  أخ�ي

ي يرتكبها العديد من أطباء الأسنان أنهم 
المقالة، فمن الأخطاء الشائعة ال�ت

ي 
يلجؤون إل البحث عن كيفية زيادة عدد المر�ف الجدد كخطوة أول �ف

حال انخفاض دخلهم أو تع�ش عياداتهم.

ي الحقيقة إن الأفضل والمنطقي هو أن تتحقق الأمور الثالثة الآنفة 
�ض

نسبة  ارتفعت  فإذا   ، المر�ض عدد  زيادة  دور  ي 
يأ�ت ثم  البداية  ي 

�ض الذكر 

ورية  الرصف انية  ف الم�ي ستتوفر  عندئذ  حة  المق�ت للمعالجات  المر�ف  قبول 

نفاق عىل التسويق وهذا بدوره سيؤدي إل خفض تكاليفه. لالإ

ايد من المر�ف  ف نتاجية أولً سيمكن من معالجة عدد م�ت رفع القدرة الإ

، كذلك إن زيادة المعالجات ذات الأجور العالية  الجدد خالل زمن قص�ي

يراد الناتج عن كل مريض جديد. فع الإ قبل زيادة عدد المر�ف الجدد س�ت

إن التوصيات الأربعة سيكون لها أك�ب الأثر ح�ت لو لم تتحقق بكاملها، 

ي كل فئة من الفئات 
فمثالً: ماذا سيحصل لو حققت تحسناً بمقدار %20 �ف

السابقة؟

نظراً  الـ80/20“،  “قاعدة  إل  ذلك  يعود  سيتضاعف!  عيادتك  إيراد  إن 

لكون التوجيهات الأربعة السابقة عىل عالقة متداخلة مع بعضها البعض، 

اكب ومتآزر لدرجة أن المحصلة النهائية للكل معاً  سينتج عن ذلك تأث�ي م�ت

ي 
هي أك�ش من مجموع كل منها عىل حدة. بهذه الطريقة تنجح العيادات �ف

ة من الزمن. ة قص�ي زيادة دخلها ثالث أوأربع مرات خالل ف�ت

   من األخطاء الشائعة التي يرتكبها 
العديد من أطباء األسنان أنهم يلجؤون إلى 
البحث عن كيفية زيادة عدد المرضى الجدد 

كخطوة أولى في حال انخفاض دخلهم أو 
تعثر عياداتهم.   
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أنا مريضك
وهذا ما أتوقع منك!
I’M YOUR PATIENT SERVE ME
DIXIE D. GILLASPIE

أريد الشعور بالترحيب
I WANT TO FEEL WELCOME

 	... ي
ي عن حالي وليس عن هوي�ت

ي واسأل�ض
استقبل�ض

ي وحيداً عىل 	 
ك�ض ي وت�ت

ي باسمي ول تنَسه، ل تهمل�ض
خاطب�ض

كرسي المعالجة....

ي ول تدع 	 
ل تتحدث إل موظفي عيادتك وأنت تعالج�ض

... ي
موظفيك يقاطعوك وأنت تتحدث إلي أو تعالج�ض

ي واعتذر ول 	 
ك غرفة المعالجة أعلم�ض إن اضطررَت ل�ت

ي حضوري ول تغضب منهم، ل ترُسع 
تؤنب موظفيك �ض

ي وجهي، وانظر 
، وابتسم �ض ي وكأنك تريد رحيىلي

ي محادث�ت
�ض

... ي َ
ي عي�ض

�ض

أريد الشعور باألهمية
 I WANT TO FEEL IMPORTANT

ي شخص مهم.	 
ي وكأن�ض

عامل�ض

 	. ي
ل تهّمش�ض

 	. ي
ي عىل تساؤل�ت

ل تتجاهل ما أقول, بل أجب�ض

 	. ي
، وتتذمر من حركا�ت ي

ل تتجاهل خو�ض

ي المعالجة.	 
ل تتجاهل ألمي، وتستمر �ض

 	. ي ل تتجاهل قلقي واضطرا�ب

ي وتذكره. 	 
انتبه إل ما يهم�ض

َّ إن كنت متعاوناً وقليل التذّمر والشكوى، 	  أثِن عىلي
ي رأيك .

ي مهما قل شأنها �ض
وأجب عىل تساؤل�ت

ي سأتحمل 	 
ح لي كّل ما تفعله، ولماذا وكيف، فإن�ض ا�ث

، ول تستخفَّ بما أقوله وتتجاهله. ي
الألم إن حذرت�ض

 	. ي
ي لتساعدك عىل فهم مشكل�ت

... اسمع قص�ت ي
اسمع�ض

ي وما أريده.	 
َّ لتعرف ما هو مهم لي وما يزعج�ض أصِغ إلي

 	. ي ِّ لك عن قلقي واضطرا�ب ي فقد تع�ب
ة صو�ت انتبه إل ن�ب

ات وجهي فهي تنمُّ 	  ، وتعب�ي انتبه إل حركات يدي، رأسي
عن قلقي.

ي أنتظر مواعيدي، وانتبه إل 	 
ّ.. ل تدع�ض ل تحكم عىلي

ي... ي عن غ�ي
�ض ض ي تم�ي

التفاصيل ال�ت
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نظرة الناس عامة ومر�ف الأسنان خاصة إل أطباء الأسنان إن 

الختصاصات  ي 
لبا�ت نظرتهم  عن  تختلف  وعياداتهم 

طبيب  مواعيد  من  والتهرب  والقلق  فالخوف  الصحية، 

هذه  تتفاقم  وقد  ومعروفة،  موثقة  سلوكيات  الأسنان 

خطرة  مرضية  حالة  وهي   phobia )فوبيا(  رهاباً  تصبح  ح�ت  السلوكيات 

ذات عواقب وخيمة عىل صحة الفم والأسنان.

من  كالخوف  حيوي:  عضوي  أولها  فعدة  السلوكيات  هذه  أسباب  أما 

المغلقة  الأماكن  من  والخوف   claustrophobia الحتجاز  ورهاب  الألم 

: كتجربة سابقة مع طبيب أسنان  أو الضيقة أو ضيق النفس. ثانياً نفسي

مؤلم ومتعسف أو متعنت أساء معاملة المريض عضوياً ونفسياً وعاطفياً. 

:  عيادة طب الأسنان وما فيها من أصوات القبضات السنية أو  ي
وثالثاً بي�أ

محاقن التخدير أو رائحة الأدوية.

سلبية  نظرة  الأسنان  طب  لعيادة  المجتمع  نظرة  جعلت  الأمور  هذه 

وجعلت من مر�ف طب الأسنان مر�ف ذو خاصية معينة صعبة، تتطلب 

الحساسية  شديدو  الأسنان  مر�ف  فغالبية  ة،  ف مم�ي بل  خاصة  معاملة 

الغضب  �يعو  منها،  التافهة  ح�ت  للتفاصيل  وينتبهون  والمالحظة 

والنزعاج.

تش�ي الدراسات أن المر�ف الذين يتجنبون عيادة طب الأسنان غالباً ما 

تكون أسنانهم أسوأ من سواهم، كما أن عنايتهم بصحة فمهم أك�ش سوءاً 

وهم أك�ش إهمالً، فالمريض الذي لديه تسوس سيتجنب التفريش خوفاً 

من الألم الذي يسببه الماء البارد أو الحار، فما هي أسس التعامل وما هي 

ي يأملها مريض طب الأسنان 
سلوكيات التعامل أو بالأحرى التوقعات ال�ت

من طبيبه أو طبيبته.

أريد الشعور باالستفادة
I WANT TO FEEL BENEFITED

ي وأزل ألمي.	 
حلَّ مشكل�ت

ن مظهري. 	  حسِّ

 	. ي
ن صح�ت حسِّ

ي بعد عالجك 	 
أريد أن أمضغ طعامي وأستعمل أسنا�ض

لها.

ل أريد أن أعود إليك الأسبوع القادم لُتكرر ما فعلته 	 
اليوم.

 	. ي
أوقف نزف لّث�ت

 	. ي
عالج�ض

ي أّن عملك سيدوم ولن يفشل ...	  ِّ
طمئ�ض

ة. 	  ل تتجاهل شكواي مهما كانت صغ�ي

أريد الشعور بالتقدير
 I WANT TO FEEL APPRECIATED

ي عيادتك.	 
ي وثّمن وجودي �ض

قّدر�ض

ي عيادتك.	 
اً عىل البقاء �ض لسُت مج�ب

اً عىل قبول خدماتك.	  لسُت مج�ب

اً عىل المحافظة عىل مواعيدي معك.	  لسُت مج�ب

اً عىل دفع أجورك.	  لسُت مج�ب

ي لختياري عيادتك.	 
لذا اشكر�ض

ي ... تواصل معي.	 
ي ... ل تهمل�ض

تابع حال�ت
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سنة مذهلة 
CAD/CAM مع

KATIE MCCANN,DDS 

MY AMAZING YEAR WITH 
CAD/CAM
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تخرجت 
وكم  ونيف  سنة  منذ  الأسنان  طب  كلية  من 

ستكون  الممارسة  ي 
�ف الأول  ي 

سن�ت أن  اعتقدت 

سنة مليئة بالتحديات لذا كنت متحمسة للعمل 

اف طبيب أسنان عام  ي عيادة خاصة وتحت إ�ش
�ف

الكلية من  ي 
�ف تعلمته  ما  تطبيق  أتقن  ي كي 

يدرب�ف

المصهور  الخزف  )تيجان   PFM ال  معالجات 

 FGC الكاملة  الذهبية  والتيجان   ) المعدن  عىل 

وترميمات الأملغم والكومبوزيت.

الأسنان  طبيبة  ي سأصبح 
بأن�ف أبداً  أتوقع  لم 

الأك�ش إنتاجاً للمعالجات بتقنية

Computer Assisted Design /Computer 

Assisted Manufacturing  )CAD-CAM(

ي 
ي الكلية وال�ت

ي لم أتعلمها �ف
 وهي التقنية ال�ت

ي مجالت طب الأسنان. ففي 
قرأت عنها فقط �ف

خالل سنة واحدة كنت قد ثبت أك�ش من  700 

ي 
ي فم المر�ف كما أن دخل عياد�ت

ترميم Cerec �ف

ات  ي دولر  بالإضافة  إل الخ�ب
قد زاد عن مليو�ف

ي اكتسبتها.
الرسيرية ال�ت

وهذا ما قمت به :

كنت  ي 
لأ�ف التعلم  عىل  منفتحة  كنت  لقد 

قيد  زالت  ما  الرسيرية  ي 
فمهارا�ت التخرج  حديثة 

النمو والتطور.

ي لم أِع تماما ً أي المعالجات السنية 
كما أن�ف

ي 
ة هذا جعل�ف الخ�ب ي 

النقص �ف سأفضل وشعور 

CAD- ال  تقنية  عىل  وأّطلع  أستكشف  أن  أقرر 

CAM ففي كلية طب الأسنان تعلمنا أن نتجنب 

ميمات الخزفية عىل الأسنان  استعمال جميع ال�ت

الخلفية خشية النكسار Fracture وسوء انطباق 

الحواف Poor Marginal Adaption ولكن هذا 

ي لالإطالع .  لم يؤثر عىل ح�ب

ي حلم كل طبيب أسنان ناجح بأن 
طالما راود�ف

أكون قادرة عىل التحكم التام بالعالج وتكييف 

نتائجه بحيث أقدم لمرضاي أفضل رعاية ممكنة 

ي تسمح 
ي إل تقنية CAD-CAM ال�ت

وهذا ما جذب�ف

بتفاصيل   100% بالتحكم  الطبيبة   / للطبيب 

ة أثناء  العالج منذ بدايته إل نهايته بصورة مبا�ش

ي 
�ف ح  وسأ�ش العالج  كر�ي  عىل  المريض  تواجد 

هذه المقالة كل ما تعلمته وببساطة وبناًء عىل 

ي اكتسبتها من ال 700 ترميم بتقنية 
ات ال�ت الخ�ب

التقنية  فوائد  ألخص  أن  ي 
ويمكن�ف  CAD-CAM

: بما يىلي

الكامل     الرسيري  التحكم  إمكانية   -  ١

الدقيقة  التفاصيل  بجميع   Chairside Control

ميمية من  للمعالجة ال�ت

 Tooth Preparation تحض�ي السن §
Restoration Design ميم § تصميم ال�ت

 Restoration ميم § تصنيع ال�ت
 Manufacturing

 Restoration ميم عىل السن § تجربة ال�ت
Trial Preparation

 Restoration  )التعديل )إن لزم §
Adjustment

ويتم كل ذلك أمام المريض وخالل جلوسه 

ي جلسة واحدة.
عىل كر�ي العالج �ف

مثالية  ترميمات خزفية  إنتاج  أو  تصنيع    -  ٢

إن  السن،  عىل   Perfect Fit النطباق  كاملة 

وفق   Tooth Preparation السن  تحض�ي  تم 

ي المهنة. 
المعاي�ي الأكاديمية المتعارف عليها �ف

 Preparation التجسيم  إمكانية    -  ٣

بحيث  الكومبيوتر  شاشة  Magnification  عىل 

كامل  بوضوح  التحض�ي  حواف  رؤية  يمكن 

وعمق   ،Preparation  Clarity of  Margins

  Depth of  Preparation Reduction التحض�ي

ونعومة   ،) المحرصف السن  سطوح  )إنقاص 

. Smoothness of  Preparation التحض�ي

 كما أنني لم أِع تماما ً أي المعالجات السنية سأفضل 
أستكشف  أن  أقرر  جعلني  هذا  الخبرة  في  النقص  وشعور 
وأّطلع على تقنية ال CAM-CAD ففي كلية طب األسنان تعلمنا 
أن نتجنب استعمال جميع الترميمات الخزفية على األسنان 
الحواف  انطباق  وسوء    Fracture االنكسار  خشية  الخلفية 
Poor Marginal Adaption ولكن هذا لم يؤثر على حبي لإلطالع 
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والفحص  والتقييم  التجسيم  إمكانية  إن 

الدقيق هذه تمّكن الطبيب من تعديل التحض�ي 

المسحي(  )التصوير  ي 
النها�أ المسح  قبل 

والتعديل  التقييم  وهذا  للتحض�ي    Imaging

أمر غ�ي ممكن بعد أن تؤخذ الطبعة التقليدية 

ي الأسنان.
وترسل إل معمل ف�ف

فم  ي 
�ف ميم  ال�ت تجربة  إمكانية    -  ٤

الحواف                       انطباق  مثالية  من  للتأكد  المريض 

التصميم  ومثالية   Perfect Marginal Fit

ووفائه   Perfect Restoration Contoure

والفزيولوجية                                                        يحية  الترسش بالمعاي�ي 

ي 
ال�ت  Anatomic and Physiologic Criteria

ثم  ومن  والمقابلة  المجاورة  الأسنان  تتطلبها 

التحض�ي  عىل   Adjustments التعديالت  إجراء 

الأمر  لزم  وإن  والتصميم  المسح  لصور  وفقاً 

ة  مبا�ش المريض  أسنان  عىل  التعديالت  تطّبق 

وبرسعة مذهلة.

ة فقط تنهي ما يحدث عندما ترسل  ف هذه الم�ي

ل  سيئة  أسنان  طبعة  الأسنان  ي 
ف�ف معمل  إل 

ة، فإما أن تُرفض  توضح حواف الأسنان المحرصف

وإعادة  المريض  لستدعاء  الطبيب  ويضطر 

بناًء عىل معرفته  الأسنان  ي 
يلجأ ف�ف أن  أو  الكرّة 

ما  وهذا  الأخطاء  إصالح  إل  اته  وخ�ب ومهارته 

الأسنان  تنطبق عىل  ترميمات ل  غالباً  عنه  ينتج 

وحواف مكشوفة وسواها من الأخطاء المعروفة 

خسارة  أو  عادة  الإ إما  إصالحها  يتطلب  ي 
وال�ت

الوقت والمال.

إنهاء العالج الكامل ززياية واحدة

 SINGLE - VISIT DELIVERY

وتسليم  المعالجة  إتمام  المر�ف  يفضل 

ي زيارة واحدة وإن طالت مدتها 
ي �ف

ميم الس�ف ال�ت

 Multiple المتعددة  الزيارات  معالجات  عىل 

الناجمة  المشاكل  من  ذلك  يقلل  إذ   ،Visits

وقتهم  من  يوفر  أنه  كما  المتكرر  الغياب  عن 

التفك�ي  عند  الناجم  القلق  ويخفف  الشخىصي 

بزيارة عيادة طبيب الأسنان عدة مرات.

ميم  لننظر إل حالة مريض يعاَلج تقليدياً ل�ت

الخارج  إل  السفر  عمله  ويتطلب  مكسور  سن 

أسبوعياً، لنتوقع صعوبة جدولة مواعيد العالج 

المتعددة وعددها، ثم لنِضف إل ذلك إمكانية 

الطبعة  إعادة  تتطلب  قد  مضاعفات  حدوث 

طباق  الإ أو  النطباق  سوء  بسبب  ميم  ال�ت أو 

ميم  ال�ت انكسار  أو  التصميم  أو  اللون  أو رداءة 

المؤقت... كل هذه مواعيد لعالج نفس السن.

المر�ف  ي 
العالج هذه ومثيلتها ل تر�ف طرق 

مختلف  ي 
�ف ي 

التق�ف التقدم  مع  تتالءم  ول 

اختصاصات الصحة العرصية .

الأسنان  طبيبة  الأسنان/  طبيب  كان  فإذا 

فعليهم   CAD-CAM تقنية  استخدام  يريدون 

ي 
�ف والتسليم  العالج  إنهاء  بعقلية  التفك�ي 

 Single Visit Same Day واحدة  زيارة 

أهداف  فإن  وإل    Delivery Mentality

الربحية                         الفعالية و الجودة و  التقنية من حيث 

ستفقد،   Efficiency Quality And Profitability

وقد يجد بعض الأطباء صعوبة بتطبيق فلسفة 

ي يوم واحد ومصدر 
العالج خالل زيارة واحدة �ف

من  ين  الكث�ي لدى  التقليدي  الخوف  هو  ذلك 

إذا  ولكن   .Technology Failure التقنية  فشل 

تدرب الأطباء الممارسون وفريق عملهم تدريباً 

ي لن 
جيداً عىل التقنية ونظمها فإن الفشل التق�ف

يحصل.

الرزحية

PROFITABILITY 

وتزيد  المال   CAD-CAM ال  تقنية  توفر 

غ�ي  المواعيد  من  التخلص  طريق  عن  الربحية 

المنتجة Non Productive Appointment مثل 

ي تتطلب وقتاً إضافياً من 
ميمات وال�ت تسليم ال�ت

استهالك  تتطلب  كما  العمل  وفريق  الطبيب 

مزيد من المواد إضافة إل تشغيل العيادة.

طبيبة  بوصفي  ي 
وق�ت من  واحدة  ساعة  إن 

أسنان قيمتها أك�ش من 800 دولر ومن الطبيعي 

الضائع  الوقت  ي 
أفّضل تحض�ي سن آخر �ف ي 

أن�ف

ميم. ي تسليم ال�ت
الذي يتطلب م�ف

هذه  من  العالج  موضوع  إل  المر�ف  ينظر 

زيارات-  بعدة  مقارنة  واحدة  زيارة   - الناحية 

بنفس المنظار سواء كان المريض مديراً تنفيذياً 

من  تجد  أن  يجب  أماً  أو  عمله  ك  ي�ت أن  يجب 

لها. ف ي بطفلها أو م�ف
يعت�ف

ي تكلفة 
زيارات أقل لعيادة طبيب الأسنان تع�ف

اً  تشغيل أقل لالأجهزة والمواد والمعدات وتوف�ي

 و هذه الميزة فقط تنهي ما يحدث عندما ترسل 
إلى معمل فني األسنان طبعة أسنان سيئة ال توضح 

حواف األسنان المحضرة، فإما أن ُترفض ويضطر الطبيب 
الستدعاء المريض و إعادة الكّرة أو أن يلجأ فني األسنان بناًء 

على معرفته و مهارته و خبراته إلى إصالح األخطاء و هذا 
ما ينتج عنه غالبًا ترميمات ال تنطبق على األسنان و حواف 

مكشوفة و سواها من األخطاء المعروفة و التي يتطلب 
إصالحها إما اإلعادة أو خسارة الوقت و المال. 
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أو  المر�ف  من  كانوا  سواء  الناس  ووقت  لجهد 

. ي الطاقم الط�ب

ي زيارة 
ام بعقلية إنهاء العالج �ف ف من أجل الل�ت

ي عيادتك 
ي نفس اليوم يجب أن تخلق �ف

واحدة و�ف

جواً وبيئة للعمل تضع مصلحة المريض والوفاء 

أخرى،  مصلحة  أو  اعتبار  كل  قبل  باحتياجاته 

بذلته  ما  تماماً  المريض  سيدرك  فقط  عندها 

من جهد ولن يكتِف بالشكر بل  سيحول مر�ف 

آخرين إل عيادتك. وضع مصلحة المريض أولً 

ي 
ي أن تقوم بكل ما يلزم ح�ت تنهي العالج �ف

يع�ف

ي إلغاء موعد الغداء 
نفس اليوم، وهذا قد يع�ف

أعمل  ي 
فإن�ف المسائية.  العمل  ة  ف�ت تمديد  أو 

أحياناً 12 ساعة متتالية.

كان  طالما  أنه  نفسي  عاهدت  قد  ي 
لأ�ف ذلك 

أكون  أن  فيجب  للعمل  مفتوحاً  ي 
عياد�ت باب 

فريق  اعتنق  ولقد  مرضاي  لخدمة  متواجدة 

إن  بل  ام  ف الل�ت ونفس  التفك�ي  نفس  العمل 

للبدء  وتشوقاً  أك�ش رغبة وتحمساً  العمل  طاقم 

أننا  دراكهم  ي أي عالج يرغبه المريض وذلك لإ
�ف

ف صحتهم  رضاء المر�ف وتحس�ي جميعاً نعمل لإ

ي نمط 
ونمط حياتهم. إن التغي�ي الذي نحدثه �ف

ي نسببها أك�ش أهمية 
حياة المر�ف والسعادة ال�ت

ي 
�ف نقضيها  ي 

ال�ت العمل  ساعات  ومدة  عدد  من 

المعالجة.

لهذا العمل المتعب مكافأته الجزيلة بالنسبة 

ي خفض عدد أيام العمل، إجازات 
لنا، فهي تع�ف

، نمط حياة أفضل، والأهم من هذا كله هو  أك�ش

ي خدمة 
�ف واجبنا  نعي  بأننا  العمل  فريق  شعور 

ف حياتهم. ورعاية المر�ف وتحس�ي

ي 
�ف  CAD-CAMال تقنية  استخدام  أردت  اذا 

فيجب  وفوائده  مزاياه  من  والستفادة  عيادتك 

أن يكون لديك فريق عمل مساعد مدرب بشكل 

متقن وفعال.

ترميم  وحدة   700 إنهاء  بمقدوري  يكن  لم   

العظيمة  المساعدة  إنها  لوحدي  سنة  خالل 

موظفة  من  بدءاً  العمل  فريق  قدمها  ي 
ال�ت

مة  ف والمل�ت المثقفة  الموظفة  تلك  الستقبال 

 ،CAD-CAM ال  بفوائد  كامالً  إلماماً  والملمة 

مكسور  سن  لمعالجة  المريض  اتصال  فبمجرد 

ي زيارة واحدة من 
ح له فوائد إنهاء العالج �ف ترسش

العيادة  إل  المر�ف  يصل  وعندما  واحد.  يوم 

التقنية  عن  فوراً  يعلمونهم  المساعدات  فإن 

أقابل  عندما  وهكذا  العمل  وسهولة  وفوائدها 

المريض يكون قد تعلم الكث�ي بل إنه متحمس 

ي نفس اليوم.
لبدء العالج �ف

عن  مرعبة  قصصاً  المر�ف  ي 
�ف يخ�ب ما  اً  كث�ي

أسابيع  أربعة  عمله  استغرق  الذي  الأخ�ي  التاج 

ميم المؤقت الذي لم يثبت عىل السن. وال�ت

دقائق  عرسش  إل  أحتاج  العالج  أبدأ  عندما 

بمسح  المساعدة  تقوم  ذلك  وبعد  للتحض�ي 

ي 
ي �ف

ميم بشكل مبد�أ السن المحرصف وتصّمم ال�ت

ف أقوم أنا بزيارة غرف عالج مجاورة. ح�ي

أقوم بتقييم التصميم ثم أوافق عليه وفوراً 

 Milling الخرط ميم عن طريق  ال�ت يبدأ تصنيع 

ميم  ال�ت نجرب  دقائق،  ي 
ثما�ف يستغرق  ما  وهذا 

شعاعية  صورة  عىل  ونحصل  المريض  فم  ي 
�ف

أي  نجري  الحواف،  انطباق  انضباط  من  للتأكد 

ميم  ورية ثم  Cement يلصق ال�ت تعديالت �ف

وينتهي العالج. 

 Dental العمل  فريق   / المساعدات  تقوم 

إنهم  إذ  العمل  نصف  يعادل  بما   Assistant

ي النهاية عىل مكافأة عالية 
مدربون وسيحصلون �ف

وهذا ما يسمح لي أن أكون أك�ش إنتاجية.

حالة   700 إتمام  لأتصور  كنت  ما  سنة  منذ 

Cerec فأنا خّريجة جديدة من الكلية.

متناول  ي 
�ف النجاح  لنجاحي،   � من  ما   

بفريق  نفسك  وأحط  فم،  ال�ت انفتح،  الجميع، 

عمل ممتاز.

 من أجل االلتزام 
بعقلية إنهاء العالج في 
زيارة واحدة وفي نفس 

اليوم يجب أن تخلق في 
عيادتك جواً و بيئة للعمل 

تضع مصلحة المريض و 
الوفاء باحتياجاته قبل كل 

اعتبار أو مصلحة أخرى... 



46

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

سريرا

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-FEB  2015

SIX REASONS 
WHY PATIENTS

ARE DISSATISFIED

ستة أسباب
تجعل المريض 

يترك عيادتك 

GLENN CHRISTENSON, DDS

يختلف مراجعو عيادات طب األسنان اليوم عما كانوا عليه في 
الماضي، فهم أكثر اطالعًا ومعرفًة بأمور الصحة العامة و الفم  
لقاء  يدفعونه من مال  ما  لمردود  فتوقعاتهم  واألسنان خاصة، 

الخدمات أعلى كمًا وكيفًا مما كانت عليه سابقًا.
توقعوا  ما  يتلقوا  لم  بأنهم  شعروا  فإن  حسمًا  أشد  إنهم 
فعلى األغلب لن يعودوا. هناك الكثير من الخيارات فمن السهل 
األسباب  لهذه  أخرى،  عيادة  إلى  وبسرعة  الءهم  و  يغيروا  أن 
يعتبر االحتفاظ بالمرضى Patient Retention من أهم التحديات التي 
األيام. ففي دراسة قام بها  يواجهها طبيب/طبيبة األسنان هذه 
Patient Satisfaction Institute  اتضح أن هناك ستة أسباب تدفع المرضى 

لتغيير عيادة طبيب/طبيبة األسنان:

1
سوء معاملة موظمي االستقبال

Bad Experience at the Front Desk 

زيارة طبيب/طبيبة الأسنان ليست مصدر سعادة 

ي حال عدم استقبال المر�ف بسالم 
لأي كان، و�ف

الشكوك حول  بشوش فستشاورهم  حار ووجه 

مدى حسن اختيارهم لهذه العيادة أو تلك .

بداية  لحظة  هي  المريض  استقبال  لحظة  إَن 

الموعد مع العيادة والطبيب/الطبيبة، وإن كانت 

البداية سيئة فسيفسد ذلك ما تبقى من الزيارة.

2
االستقبال                                  غرفة  في  طويل  انتظاي 

Long Wait in the Reception Area

ة  لف�ت النتظار  سيث�ي  قيمة،  أهمية  للوقت 

ويشعرهم  المر�ف  استياء  أك�ش  أو  دقائق  عرسش 

أن  للطبيبة/الطبيب  الأفضل  من  بالإحباط، 

التأخ�ي  كان  وإن  سيتأخر،  بأنه  المر�ف  يعلم 

وا  يخ�ي أن  فعليهم  دقيقة  ين  العرسش سيتجاوز 

ف النتظار أو تحديد موعد جديد ومع حسن  ب�ي

سيتفهم  ي 
الوا�ف ح  والرسش والعتذار  الستضافة 

المر�ف الموقف.

3
.عيادة غير جذازة

Unattractive Practice

هل  مرضاك؟  ي 
بعي�ف عيادتك  إل  نظرت  هل 

بال  تصميمها  إن  أم  دفئاً،  وتشع  جذابة  تبدو 

؟ من وجهة  ي
وباهت من تسعينيات القرن الما�ف

انعكاس  هو  عيادتك  مظهر  إن  المر�ف  نظر 

للعناية Care المقدمة، فكث�ي من المر�ف يربط 

مستوى  مع  وأجهزتها  العيادة  وحداثة  منظر 

العالج الذي سيتلقونه.
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5
عدم قبول التأمين الصحي                                    

Does Not Accept Their Dental Insurance

صحي  ف  تأم�ي لديهم  الذين  المر�ف  يختار 

 ، ف التأم�ي هذا  تقبل  عيادة   Dental Insurance

لكن  بذلك،  للقيام  تدفعهم  المادية  فحالتهم 

إلغاء  أو  بإضافة  تقوم  العيادات  من  الكث�ي 

أية  دون  المختلفة  الصحية  للتأمينات  تغطيتها 

تأخذ  أن  بذلك  القيام  قبل  ينبغي  لذا  دراسة، 

ف العتبار تأث�ي ذلك عىل مر�ف عيادتك. دوماً بع�ي

4
 عدم إمكانية الحصول على موعد قريب     

Non-Timely Appointments

لالنتظار  سيضطرون  الجدد  المر�ف  كان  إن 

فسيبحثون  موعد  عىل  الحصول  قبل  أسابيع  

عن طبيبة/طبيب آخر، فلماذا ينتظرون إن كان 

هناك خمس عيادات أخرى قادرة عىل رؤيتهم 

جدولة  عىل  قادر  غ�ي  كنت  إن  أيام؟  خالل 

ي 
المر�ف خالل سبعة أيام فعليك إعادة النظر �ف

تصميم جدولك وبرسعة.

6
األلم

Pain

فعالية  من  التأكد  دون  بالعالج  تبدأ  هل 

ي  التخدير Anesthesia؟ هل تراقب عمل أخصائ�ي

صحة الفم Dental Hygienist  وتسأل مرضاك 

ف  الأخصائي�ي هؤلء  مع  تجربتهم  حول  بانتظام 

من حيث العناية وعدم الألم؟

مغادرة  بعد  الألم  من  المر�ف  ي 
يعا�ف هل 

العيادة لعدم وجود ما يحتاجونه من مضادات 

ومسكنات؟ 

هذه الأمور عززت الفكرة النمطية عن عيادة 

طبيب/طبيبة الأسنان بأنها مصدر لالألم.

أهمية  أك�ش  المر�ف  وإرضاء  خدمة  أصبحت 

، فقد أصبح المر�ف أك�ش تطلباً وأقل  مما مىصف

أن  الأسنان  طب  عيادات  وعىل  اً،  وص�ب تحمالً 

خدمات  وأحسن  أفضل  تقديم  عىل  تحرص 

مغادرة  ح�ت  الوصول  منذ  لمرضاهم  الرعاية 

الأمور  بأحد  تقوم  عيادتك  كانت  فإن  العيادة، 

المناسب  الوقت  هو  فالآن  السابقة  الستة 

لإصالحها.

بعد يوم  العالج يوماً  ي غرفة 
�ف أنك دوماً  بما 

فقد ل تدرك ما قد يعانيه بعض المر�ف دون 

علمك وغالباً ما يكون ذلك بعد فوات الأوان. إن 

الرتقاء بمستوى معاملة المر�ف ضمن عيادتك 

اتخاذها  عليك  ي 
ال�ت الأهم  الخطوة  تكون  قد 

العيادة   مر�ف  عىل  الحفاظ  عىل  قدرتك  لرفع 

ف من قبل  وزيادة أعداد المر�ف الجدد المحول�ي

أو  أمٌر  تحليلك  ي 
�ف وجد  إن   . ف الحالي�ي المر�ف 

خطأٌ واحٌد من الأخطاء الستة أعاله، فإن تدارك 

هذا الخطأ ينبغي أن يكون أول أولوياتك.

   االحتفاظ بالمرضى من 
أهم التحديات التي تواجه 
طبيب/طبيبة األسنان هذه 

األيام   
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MARKETING YOUR PRACTICE IN A DIGITAL 
AGE: START WITH A WEB PRESENCE
GLENN LOMBARDI, BA

التواجد  طريق  عن  التسويق 
الشامل على اإلنترنت

عىل ميثل  الفعال  التواجد 

فرصة  نت  ن�ت الإ شبكة 

عيادتك  لتسويق  هائلة 

البحث  محركات  مثل  متنوعة  وسائل  خالل  من 

Search Engine، وشبكات التواصل الجتماعي 

 ،Blogging والمدونات   ،Social Networking

 .Patients Reviews المر�ف  وآراء  تعليقات  و 

نت  ن�ت الإ عىل  ناجٍح  موقٍع  بناء  أو  تأسيس  إن 

كيف  والسؤال:  الخطوات.  من  الكث�ي  يتطلب 

عىل  وري  الرصف التواجد  هذا  تحقيق  تستطيع 

نت دون أن تستنفذ كل الوقت و الموارد؟  ن�ت الإ

نت  ن�ت الإ مواقع  إنشاء  اء  خ�ب مع  التعامل  عند 

نت  ن�ت المختصة بطب الأسنان و التسويق ع�ب الإ

بسهولة  تتفاجأ  سوف   ،Internet Marketing

ي والذي سيساعد 
و�ف لك�ت تحقيق هذا التواجد الإ

ي تسويق العيادة بشكل فعال.
�ف

عبر  موقعًا  أنشأت  إذا 
اإلنترنت، هل سيستطيعون 

إيجاده؟
IF YOU BUILD IT, 
CAN THEY FIND IT?
المر�ف  أن  من  التأكد  يجب  البداية  منذ 

التسويق سيتمكنون من  ف من خطة  المستهدف�ي

أطباء  عن  يبحثون  عندما  العيادة  موقع  إيجاد 

ي منطقة العيادة.
الأسنان �ف

اتيجيات المعروفة منذ زمن محرك  من الس�ت

  Search Engine Optimization( الأمثل  المحىلي  البحث 

أية  ي 
الزاوية �ف SEO( والذي يجب أن يشكل حجر 

نت. ن�ت خطة تسويق ع�ب الإ

الداخلية  العنا�  ف  تحس�ي  SEO الـ  يتضمن 

دعائية  بحملة  بربطه  وذلك  للموقع  المكونة 

عالنات  الإ و  المقالت  نرسش  خالل  من  نشطة 

أدلة  قمة  إل  العيادة  اسم  ورفع  الصحفية، 

العيادة  صفحة  توثيق  و  نت،  ن�ت الإ ع�ب  البحث 

الخطوات  من  وكل   .Google Plus موقع  عىل 

عدم  أو  حصول  ي 
�ف هاماً  دوراً  يلعب  السابقة 

الأول  الصفحة  ي 
�ف مكان  عىل  الموقٍع  حصول 

لمحركات البحث الرئيسية.

الضغط                                 عند  بالدفع  التسويق 

Pay-Per-Click Advertising هو طريقة أخرى 

يمكنك من خاللها وضع موقعك عىل محركات 

البحث. هذا النوع من التسويق يسمح بتسويق 

الأسنان  تبييض  مثل  معينة،  عالجية  خدمات 

ي  
الالمر�أ التقويم  أو   Teeth Whitening

عيادتك،  منطقة  خارج  مر�ف  إل    Invisalign

عىل  يتواجدون  مر�ف  إل  الوصول  بالتالي  و 

من  ميالً  ف  أو ح�ت خمس�ي ة  أو عرسش بعد خمسة 

العيادة.

الفعالية  ي 
�ف فورية  شبه  التسويق هذه  نتائج 

فعالية  قياس  الممكن  من  أنه  محاسنها  ومن 

ي 
وجدوى كل خطوة تسويقية ومدى فعاليتها �ف

. Return of Investment مردودها الستثماري

إنها شبكة اجتماعية. ازدأ 
التواصل:

IT’S A SOCIAL WEB: 
START CONNECTING
ة  الشه�ي الجتماعي  التواصل  شبكات  تسمح 

لمستخدميها   Twitter و   Facebook مثل 

فضاء  ي 
�ف المشاركة  و  والتبادل  بالتواصل 

. إنها مصدٌر للمر�ف الذين من الممكن  ي
ا�ف اف�ت

أو  يسمعونه  ما  بسبب  العيادة  إل  يتحولوا  أن 

يتعلمونه ع�ب التواصل. إن كل تماس أو ظهور 

سيساعد  الجتماعية  الشبكات  عىل  للعيادة 

ف عىل معرفة المزيد عن العيادة وهذا  المتابع�ي

 . بحد ذاته يعد مصدراً لجذب المر�ف

يدرك العديد من الأطباء والطبيبات الحاجة 

بالموقع Website، و  نت  الن�ت التواجد ع�ب  إل 

التواصل  شبكة  إنشاء  وقت  ف  يح�ي عندما  لكن 

الأمر  يتعقد  ويتعقد،  الأمر  يصعب  الجتماعي 

ونية  اللك�ت المواقع   ّ ي لأخصائ�ي ويمكن  ويصعب 

بدمج  العملية،  يسهلوا  أن  نت  ن�ت الإ عىل 

العيادة  موقع  مع  الجتماعية  التواصل  شبكة 

نت لتحقيق المطلوب دون  ن�ت Website عىل الإ

أفضل  ما يشكل  الصيانة وهو  ي 
�ف أية صعوبات 
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تسويق للعيادة.

عدة  كل  العيادة  مدونة  عىل  منشوراً  ضع 

التواجد  لمجرد  فقط  ليس  الأقل  عىل  أسابيع 

للمساعدة  أيضاً  ولكن   ، ي
و�ف لك�ت الإ الجتماعي 

محركات  ضمن  العيادة  مرتبة  ف  تحس�ي ي 
�ف

ي 
الكا�ف الوقت  الأطباء  لدى  يكن  لم  إذا  البحث. 

ي 
�ف ماهراً  عضواً  يعّينوا  أن  فعليهم  للتدوين، 

دارة  نت ضمن طاقم عمل العيادة لإ ن�ت أمور الإ

يتعاقدوا  أن  أو  الجتماعي،  والتواصل  الموقع 

الموقع، ويمكن  دارة  ي صممت لإ
ال�ت كة  مع الرسش

يتسلم  أن  الجتماعي  التواصل  شبكات  لخب�ي 

 ،Blog Content العيادة  مدونة  محتوى  إنشاء 

ثها بانتظام دون قلق . ويحدِّ

تحمل مسلولية سمعتك
TAKE RESPONSIBILITY FOR 
YOUR REPUTATION
تكون  فقد  نت  ن�ت بالإ الأمر  يتعلق  عندما 

خطر  ي 
�ف   Digital Footprint الرقمية  بصمتك 

 Harmful    ة حدوث التعليقات والكتابات المرصف

لديك  كان  سواء   ، ف المتابع�ي قبل  من   Review

أن  إل  ذلك  يعود  ل.  أم  نت  ن�ت الإ عىل  موقع 

وعن  والطبيبات  الأطباء  عن  يتحدثون  المر�ف 

ي مواقع المراجعات الجتماعية أو أدلة 
العيادة �ف

 .Review Sites and Directories البحث

المساعدة  الأسنان  يمكن لخب�ي تسويق طب 

للمر�ف  يسمح  تقنياً  متقدم  حل  تطبيق  ي 
�ف

فمن  العيادة.  من  ة  مبا�ش والتحدث  بالمراجعة 

المرتبط  الأسنان  طبيب/طبيبة  موقع  خالل 

التواصل معه عن طريق  والتمكن من  ونياً  إلك�ت

 Mobile Compatible Web الخلوي  الهاتف 

التعليقات  عىل  الطالع  للمر�ف  يمكن   ،Site

ع�ب  بسهولة  أسنانهم  بطبيب/طبيبة  الخاصة 

مع  التعامل  إل  الحاجة  دون  الخلوي  هاتفهم 

رموز الستجابة الرسيعة “QR“ المعقدة. بنقرة 

 Google يملؤوا  أن  للمر�ف  يمكن  بسيطة، 

بإفادات هامة عن أطباء أسنانهم.

أما بالنسبة للمر�ف الأقل مهارة بالتكنولوجيا 

خارجياً،  حالً  الأسنان  أطباء  يوفر  أن  فيمكن 

يتضمن بطاقات تعليمات بسيطة تقود المر�ف 

خطوة بخطوة من خالل مراجعاٍت �يعٍة من 

عرسش  أو  خمس  منازلهم،  ي 
�ف الكمبيوتر  أجهزة 

ي غضون 
مراجعات إيجابية جديدة كل شهر، و�ف

كافية  إيجابية  تعليقات  تجميع  يمكن  سنة، 

بطال مفعول أي تعليقات سلبية ستظهر دون  لإ

شك من وقت لآخر.

   يمكن ألخصائي 
المواقع االلكترونية 

أن يسهلوا عملية 
دمج شبكة التواصل 
االجتماعي مع موقع 

العيادة على االنترنت 
دون أية صعوبات 

في الصيانة وهو ما 
يشكل أفضل تسويق 

للعيادة  
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كيف تواجه سلبيات 
وسائل التواصل اإلجتماعي؟

SOCIAL MEDIA AND NEGATIVITY  
KRISTIE NATION, DDS

أن هواية التسىلي بإنتقاد يبدو 

مهاجمة  أو  الناس 

عىل  والتهكم  ف  الناجح�ي

نت فبإستطاعة  ن�ت ت ع�ب الإ إنجازاتهم قد انترسش

أن   Anonymous الهوية  مجهول  شخص  أي 

ء لك ولمصدر رزقك ويشوه سمعتك. يسي

هذه الحقيقة جعلت الكث�ي من أطباء الأسنان 

ي تجربة وسائل 
يبتعدون عن المشاركة والخوض �ف

 Social                                          التواصل الجتماعي

  Facebook :من مثل Media Communication

تجاهل  يؤدي  لن  الحظ  ولسوء   ،Twitter و 

نت إل اختفائها ولن تساهم عدم مشاركتنا  ن�ت الإ

الحقيقي  بل  المحتمل  ومن  عليها،  بالتأث�ي  بها 

صفحات  عىل  فعالً  مدرج  عيادتك  عنوان  أن 

 Online                         نت ن�ت استعالمات الإ

Directories ومن المحتمل أيضاً أن يكون هناك 

من كتب عنك وعن عيادتك.

تساعدك  أن  الأول  هدفان:  المقالة  لهذه 

الجتماعي  التواصل  وسائل  من  الستفادة  ي 
�ف

أن  بدل  حوزتك  ي 
�ف أداة  إل  تحولها  وتجعلك 

ضدك،  يستخدم  سالحاً  فتصبح  تتجاهلها 

ما  مع  للتعامل  مساعدتك  هو  ي 
الثا�ف والهدف 

له  تتعرض  أو  أو طبيبة  له كطبيب  تتعرض  قد 

عيادتك من شكاوى أو انتقادات محقة كانت أم 

كاذبة.

يجب أن تدرك أن هناك أربعة حقائق رئيسية 

سلبيات  مع  نتعامل  كي  بها  القبول  بنا  يجدر 

رها و هي : التواصل الجتماعي ونبطل �ف

1.  من المستحيل التحكم 
بكالم الناس وما قد يقولون أو 

ون عنك. يكتبون أو ينرسث

2. إرضاء الناس غاية ل تدرك.
3. التعامل بحكمة وإيجابية 
مع السلبيات يمكن أن يبطل 

مفعولها بل قد يجعلنا نستفيد 
منها إيجابياً.

4. يمكن لوسائل التواصل 
الجتماعي أن تصبح أك�ث الطرق 
فعالية لتسويق عيادتك وإدارة 

سمعتك.
لن  نت  ن�ت الإ عىل  التواجد  من  تهربك  إن 

يجديك نفعاً، فحالك عندها كمن يمتلك سجل 

اض من  ديون فارغ  لن يفيده عندما يحتاج الق�ت

وسائل  صفحات  عىل  عيادتك  فتواجد  البنك، 

التواصل سيسمح للناس بالتعرف عليك وخاصة 

أولئك الذين يبحثون عن طبيب أسنان. سيتعرف 

الناس عليك وعىل كيفية تعاملك مع مرضاك ع�ب 

نت وخاصة حيال مشاكل المر�ف الشائكة،  ن�ت الإ

فشكوى المريض أو المريضة عىل الفيس بوك 

الحقيقة  ي 
�ف Twitter هي  توي�ت  أو    Facebook

ظهار  لإ وبجدية  اغتنامها  يجب  ثمينة  فرصة 

حل  وأهمية  عيادتك  مر�ف  عىل  حرصك  مدى 

مشاكلهم والحصول عىل رضاهم بالنسبة لك.

ي  السل�ب التواصل  مع  التعامل  كيفية 

ي وإل صالحك: Negativity وقلبه إل إيجا�ب

الغاضب  والعنيف  الفوري  الرد  تجنَّْب   .1

ول تهاجم أو تبدو ضعيفاً )مكسور الخاطر 

أو جريج المشاعر(. 

كل  المعلومات،  راجع  تريث،   .2

ثم قم  عمله  الالزم  ما  وقرر  المعلومات، 

بالرد معتذراً ومصلحاً الخطأ إن اكتشفته.

3. اعتذر سواء كانت الشكوى محقة أم ل، 
 
العتذار الشاكية  أو  الشاكي  يريده  ما  فكل 
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أو  بهم،  ألم  الذي  بالضيم  اف  الع�ت أو 

حباط الذي عانوه. الإ

وسيلة  وبأية  المساعدة  بتقديم  تطوع   .4

ممكنة واعرض عىل الشاكي أو الشاكية خيار 

أو  شخصية  رسالة  ع�ب  التواصل  وإمكانية 

مكالمة هاتفية بدون أن ينترسث ذلك للعلن.

بإصالح  العرض  أو  ي 
العل�ف العتذار  إن 

فتيل  اع  ف وان�ت للتهدئة  طريقة  أ�ع  هو  الخطأ 

ترد  أو  تعلق  أو  منشوراً  تضع  فعندما  الأزمة، 

وإيجابية  بهدوء   Twitter أو   Facebook عىل 

اك الناس عىل حقيقتك طبيباً مهنياً، عطوفاً  فس�ي

ي إصالح الخطأ إن حدث.
ومتسامحاً وراغباً �ف

احرص عىل  بل  معركة،  كل  ي 
�ف التورط  احذر 

أحدهم عىل  أبدى  فإن  بحذر،  معاركك  اختيار 

أو   Race عرقك  حيال  عدائياً  تعليقاً  نت  ن�ت الإ

لما هو  أو  بمقدورك توجيهها لمصلحتك  يكون 

الحق والواقع، وهذا ما تقوم عليه سمعة عالمة 

ما. سمعتك المهنية ونجاح عيادتك يتطلب منك 

يسمح  وتقدمي   Proactive فاعل  موقف  اتخاذ 

للناس بالتفاعل معك نداً لند.

أصدقاؤهم   ... الحاليون  عيادتك  مر�ف 

بل  من مصادر،  لديك  ما  أثمن  وعائالتهم هم 

هم أفضل المصادر للحصول عىل معرفة بآراء 

عيادتك  وطاقم  أنت  تقدمه  ما  حول  الناس 

لهم، فعندما تقف ل تخسش المواجهة بل قدم 

معلوماتك بصدق وشجاعة فهذه فرصة ثمينة كي 

يعرف الناس حقيقتك المهنية.

فإن    Ethnicity أصلك  أو   Gender جنسك 

وينعتونه  إليه  سينظرون  القراء  من   99%

الحكمة  من  وهنا  والعنرصية،   Bigotبالتعصب

فم بعدم التعليق أو الرد إذ إن الآخرين  أن تل�ت

“اخجل“  ف  صارخ�ي عنك  الدفاع  مهمة  سيتولون 

منكباً  النتقاد  كان  إذا  أما  المعتدي،  وجه  ي 
�ف

 ) ي
المه�ف )السلوك  مهنيتك  أو  سلوكيتك  عىل 

الأمور  لتهدئة  فالأنسب   Professional Ethics

أو  النتقاد  سبب  ما  كل  عن  العتذار  �عة 

المعلومات  المزيد من  ثم طلب  الشكوى ومن 

لإصالح الخطأ وعدم تكراره.

الكمال فقد  يدعي  أن  له  يمكن  أحد  فما من 

كان  إن  وخاصة  خطأ  عىل  تكون  وأن  يحصل 

محددة  شكوى  المريضة  أو  المريض  لدى 

وبرسعة  الستجابة  فعليك  بالحقائق  ومدعومة 

وحزم لإصالح الوضع والوعد بالمساعدة وبهذا 

تظهر مهنياً وهذا ما قد يمهد الطريق لمن سبق 

لرسعة  عليك  ي 
ويث�ف اجع  ي�ت أن  سلباً  ووصفك 

للتفاصيل  النتباه  عىل  وحرصك  استجابتك 

والمتابعة.

عن  عبارة  الجتماعي  التواصل  وسائل  اعت�ب 

فلن  بها  تشارك  لم  إن   Conversation محادثة

   مرضى عيادتك 
الحاليون ... أصدقاؤهم 

و عائالتهم هم أثمن ما 
لديك من مصادر   

   يبدو أن هواية التسلي 
بانتقاد الناس أو مهاجمة 

الناجحين و التهكم على 
إنجازاتهم قد انتشرت 

عبر اإلنترنت فبمقدرة أي 
شخص مجهول الهوية أن 

يسيء لك ولمصدر رزقك و 
يشوه سمعتك.   
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ASK: THE PROFFESSOR

معالجة المرضى ذوي اإلمكانيات 
المحدودة لدفع أجور عالج األسنان

TREATING PATIENTS WHO 
HAVE MINIMAL ABILITY TO PAY
GORDON J. CHRISTENSEN, DDS, MSD, PHD
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اإلجازة: 
سواء  دائماً  موجودة  وصفتها  ي 

ال�ت الحالة  إن 

فثمة بعض  أم ل،  اقتصادية  أزمة  كانت هناك 

مكانيات المالية  المر�ف الذين ليست لديهم الإ

لدفع أجور معالجة الأسنان، ولكنهم حريصون 

جداً عىل المحافظة عىل أسنانهم. لقد عالجت 

الكث�ي من المر�ف الذين عانوا من ضائقة مالية 

معينة، فما كان منهم إل أن أبدوا بالغ المتنان 

عند العالج، بل إن الكث�ي منهم أصبحوا مر�ف 

أوضاعهم  تحسنت  عندما  عيادتنا  ي 
�ف ف  نظامي�ي

المالية.

تأخذها  أن  ح  وأق�ت ي 
آرا�أ لك  سأقدم 

مرضاك  يناسب  بما  تعديلها  مع  العتبار  ف  بع�ي

 . ي
وموقعك الجغرا�ف

1. الخطوة األولى: معالجة الحاالت 

الطايئة 

  EMERGENCY TREATMENT

لربما تعت�ب هذه الخطوة هي الأك�ش أهمية 

سعافية  الإ الحالت  معالجة  عىل  وتشتمل 

بأ�ع    Emergency Treatment الطارئة 

جلياً  يتضح  ي 
ال�ت الأسنان  وإزالة  ممكن،  وقت 

شكل                              بأي  ترميمها  يمكن  ول  منها  أمل  أل 

الخطوة  هذه  تشتمل  كما   ،Hopeless Teeth

 Temporary المؤقتة  ميمات  ال�ت وضع  عىل 

ي يمكن إنقاذها، 
Restorations عىل الأسنان ال�ت

ي 
وإتمام أي عالج للثة والنسج الداعمة لالأسنان �ف

ظل تلك الحالت الطارئة.

أسنان  إزالة  يستلزم  الأولي  العالج  كان  إذا 

وضع  يجب  فهنا  جمالياً،  حساسة  مواقع  من 

أجهزة الأسنان الجزئية المتحركة )Flippers( غ�ي 

المكلفة كي يبدو منظر فم المريض طبيعياً قدر 

مكان. الإ

هو  المرحلة  هذه  ي 
�ف العالج  من  الهدف 

تعت�ب  ي 
ال�ت الحتياجات  أو  المشاكل  معالجة 

طارئة Emergency Needs، إضافة إل تخليص 

نتانات  والإ واللتهابات  الألم  من  المريض 

دخاله إل المرحلة الوقائية. والخراجات الحادة لإ

2. الخطوة الثانية: المعالجة الوقائية

PREVENTIVE 

الخطوة  عن  أهمية  تقل  ل  خطوة  هي 

ي 
المريض أمام برنامج وقا�أ الأول، حيث نضع 

من شأنه أن يحافظ عىل العالج المؤقت لأطول 

 Preventive ي
مدة ممكنة. إن هذا التوجه الوقا�أ

ي 
Orientation  يسمح للمريض أن يفكر ملياً �ف

ويغ�ي  أولوياته  يراجع  وأن  فمه،  وصحة  حالة 

عاداته ليوفر المال بعد ذلك بهدف إجراء عالج 

مستقبىلي أطول أمداً وأك�ش تلبية لحاجاته.

ي المرغوب فيه لمثل هؤلء 
ما العالج الوقا�أ

؟ المر�ف

إن معظم هؤلء المر�ف ل يراعون عادات 

أن  كما  والأسنان،  الفم  بصحة  جيدة  عناية 

إمكانية  من  وتزيد  سيئة  الغذائية  سلوكياتهم 

اللثة،  والتهابات  الأسنان  بتسوس  صابة  الإ

يكون  يكاد  الكبار  سلوك  تغي�ي  أن  نعرف  ولأننا 

ي ل تتطلب 
مستحيالً، لذا فالتداب�ي الوقائية ال�ت

ات سلوك رئيسية تعت�ب هي الأك�ش نجاحاً،  تغي�ي

ي ذلك؟
فماذا يع�ف

مرة  أسنانهم  ينظفون  الناس  معظم 

الأسنان  معجون  باستخدام  اليوم  ي 
�ف واحدة 

يحتوي  والذي  لديهم  والمتوفر  شعبية  الأك�ش 

أيونات  من  المليون  ي 
�ف جزء   1,000 حوالي  عىل 

ف  معاج�ي أن  طبياً  المعروف  ومن  الفلورايد، 

ي عىل دفع إجور 
الما�ض ي 

�ض كانوا قادرين  الذين  المر�ض  العديد من  لدي 

معالجات باهظة، لكنهم الآن غ�ي قادرين عىل ذلك، فما الذي أستطيع 

لقاء  الدفع  يستطيعوا  أن  لهم  آمل  الذين  المر�ض  لهؤلء  أقدمه  أن 

معالجة أسنانهم يوماً ما دون أن أضطّر إل قلعها؟
السؤال
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الجزء  وترك  المتسوسة  الأسنان  بنية  إزالة   :  ٢ الشكل 
العميق من النخر لتجنب انكشاف اللب .

الشكل ٣ : بعض التسوس المتلون والصلب بقي بعد 
حفر السن .

Glutaraldehyde Con- محلول  وضع  تم   :  ٤  الشكل
taining لمدة دقيقة واحدة عىل العاج المتسوس المتلون 
 Micro Prime G From Danville الصلب المتبقي من نوع
كة أخرى متوفرة، ول يتم غسل هذه  Materials أو أي �ش
ي بسيط مع وضع الماصة عىل 

المادة بل إزالتها بتيار هوا�أ
ة. منطقة االتماس مبا�ش

الزجاج  إسمنت  باستخدام  ف  التبط�ي تم   :  ٥ الشكل 
 Vitrebond Plus, Fuji Lining LC الشاردي المعدل بالراتنج
. أو أي مادة أخرى، فوق الجزء العميق من حفرة التحض�ي

الشكل ١ : الآفة قبل أي معالجة، مشكوك بنفاذها للب 

ي وبعد إتمام المعالجة تم تفادي المعالجة اللبية.
الس�ف

من  الحد  ي 
�ف معتدلة  فعالية  لها  هذه  الأسنان 

ف  تسوس الأسنان، والأفضل هو استعمال معاج�ي

 5,000 عىل  تحتوي  فعالية  أك�ش  وقائية  أسنان 

ي ثبتت زيادة 
ي المليون من الفلوريد، وال�ت

جزء �ف

عليه  القضاء  ح�ت  أو  الأسنان  لتسوس  خفضها 

كة Colgate  و  مثل PreviDent 5000 من �ش

ف  كة 3M ESPE . معاج�ي ClinPro5000  من �ش

ي معظم 
ء، و�ف ي

الأسنان هذه مكلفة بعض السش

ح عليك أن  الدول تتطلب وصفة طبية، لذا فأق�ت

يها بالجملة وتقدمها لمرضاك الذين لديهم  تش�ت

ة لتسوس الأسنان، وبنفس الكلفة. قابلية كب�ي

عىل الرغم من أننا لم نغ�ي سلوك تنظيف 

الأسنان، ولكننا قدمنا لهم طريقة أك�ش فعالية 

للسيطرة عىل تسوس الأسنان بتكلفة قليلة.

وقت  أهم  أن  المريض  يتعلم  أن  يجب 

السماح  مع  النوم  قبل  هو  الأسنان  لتفريش 

  PreviDent ي 
الوقا�أ الأسنان  معجون  لبقايا 

بطبيعة  الليل،  أثناء  أسنانهم  عىل  بالبقاء 

خيط  استخدام  تشجيع  أيضا  ينبغي  الحال، 

استخدامه  طريقة  ح  و�ش الأسنان  تنظيف 

. ومع ذلك، فإنه من المشكوك فيه أن  للمر�ف

يكون استخدام هذا الخيط مقبولً لدى المر�ف 

الذين لم يستخدموه من قبل.

ي قد ثبتت 
ح بعض التوصيات الغذائية ال�ت أق�ت

فعاليتها عىل مدى العقود العديدة الماضية، 

ي السلوك لأن 
ة �ف ات كب�ي ي ل تتطلب تغي�ي

وال�ت

المر�ف لن يعملوا بها، من الأمثلة عىل ذلك:

ي تلتصق 
خفض تناول الأطعمة السكرية ال�ت  	  

بالأسنان.

ي تلتصق 
	  يو� بتناول الأطعمة السكرية ال�ت  

بالأسنان بوقت واحد مع الوجبات الرئيسية 

ف الوجبات للتسلية، فتكرار  بدلً من أكلها ب�ي

النخر  عىل  المحرضة  الأطعمة  هذه  تناول 

يبقيها عىل الأسنان لمدة طويلة ول يسمح 

ي من حالة إشباع السكر. 
للفم بالتعا�ف

	  يجب إزالة بقايا الطعام الملتصق بالأسنان   
ة بعد تناولها. من الفم مبا�ش

	  عندما تنوي تناول الأطعمة الغنية بالسكر،   
نة مع وجبات الطعام الرئيسة   فاجعلها مق�ت

للحد  وذلك  الوجبات  ف  ب�ي تناولها  من  بدلً 

من تشبع السكر Sugar Saturation  عىل 

الأسنان.

عالية  الغازية  وبات  المرسش تناول  تقليل    	  
السكر أو عصائر الفاكهة.

وبات الغازية عالية السكر  	  عند تناول المرسش  
بها مرة واحدة  أو عصائر الفاكهة، يفضل �ش

ة من الزمن. بدلً من احتسائها عىل مدى ف�ت

ف الأسنان عالية الفلورايد. 	  استخدام معاج�ي  

تفريش  أن  المريض  ينس  أل  يجب    	  
اعتاد  وقت  أي  ي 

�ف أو  النوم،  قبل  الأسنان 

تفريش أسنانه فيه هو أمر مهم جداً، فقد 

لأك�ش  الفم  ي 
�ف الأطعمة  آثار  بقاء  أن  ثبت 

الأسنان  مدمر عىل  تأث�ي  له  24 ساعة،  من 

.Destructive
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الشكل ٩ :  ٨ سنوات بعد العالج .

3. المرحلة الثالثة: المعالجة 

الترميمية

RESTORATIVE TREATMENT 

العالج،  من  الناجحة  الوقائية  المرحلة  أثناء 

ي 
�ف ملموساً  تحسناً  المريض  فيها  أبدى  ي 

وال�ت

حيث  من  ي 
الوقا�أ نامج  بال�ب اماً  ف وال�ت الفم  صحة 

الأسنان  ميم  ب�ت البدء  ينبغي  والغذاء،  العناية 

مؤقتة  وترميمات  حشوات  عليها  وضعت  ي 
ال�ت

ببطء وبطريقة غ�ي مكلفة نسبياً. بالنسبة لآفات 

ة فيعت�ب ترميمها بالتيجان أفضل  التسوس الكب�ي

العالية  لكلفتها  نظراً  ولكن  لعالجها،  طريقة 

ف  مقارنة بحالة المريض المادية يجب الأخذ بع�ي

العتبار الإجراءات التالية: 

السن  بناء  طرق  باستخدام  قم    	  
الأسنان  عىل   Build-Up Techniques

المتهدمة بمواد تجميلية تقليدية بدل طرق 

ي تعتمد عىل الكمبوزيت المعتمد 
البناء ال�ت

 Resin-Based Composites الراتنج  عىل 

ي 
�ف نستخدمه  والذي  نسبياً  التجميىلي  غ�ي 

البناء عادة. 

عىل  ف  تأم�ي لديهم  المر�ف  معظم    	  
صياغة  يمكنك  الحال  هذه  ي 

و�ف الأسنان، 

وليست  سن  بناء  أنها  عىل  فاتورتهم 

المريض  لدى  يصبح  وعندما  نهائياً،  ترميماً 

مكانيات المادية الكافية قم باستبدالها له  الإ

بتيجان.

مالية  بإمكانيات  مريضة  التالية  الصور  تظهر 

بالحتفاظ  قوية  رغبة  تمتلك  ولكنها  محدودة، 

ي ربع 
بأسنانها، وهنا نالحظ التيجان الموجودة �ف

ي وضعت من قبل طبيب أسنان سابق، 
الفك وال�ت

ي 
مما يؤكد أن المريضة كان لديها التمويل الكا�ف

لوضع التيجان سابقاً. 

ميمات                                            ال�ت لبناء  تقنية  هناك 

آفات  ترميم  بهدف   Building Up Restorations

تسوس عميقة:

ليست  المر�ف  من  العديد  أن  ندرك  نحن 

بالخيارات  قدماً  ي 
للمىصف المالية  الموارد  لديهم 

كيف  يظهر  فيديو  بعمل  قمنا  ومؤخراً  المكلفة، 

ي 
�ف محدودية  من  يعانون  الذين  للمر�ف  يمكن 

الفم  تأهيل  إعادة  يتحملوا  أن  المالية  الموارد 

مدى  عىل  انترسش  والذي   Oral Rehabilitation

عدة سنوات، وقد قدمت هذه الخدمة للمر�ف 

الأسنان  طب  من  يستفيدوا  كي  المرات  مئات 

الحديث عىل الرغم من القيود المالية.

مجربة  طرقاً  هناك  أن   ، ي جوا�ب خالصة 

ي 
�ف محدودية  من  يعانون  الذين  المر�ف  لعالج 

بعضاً  شخصياً  قدمُت  وقد  المالية،  الموارد 

المر�ف  ي بشأن كيفية خدمة هؤلء 
احا�ت اق�ت من 

ي أؤمن بأن الكفة قد 
ليحتفظوا بأسنانهم، لأن�ض

المعالجات  لهذه  الحاجة  موضوع  ي 
�ض رجحت 

لصالح المر�ض ذوي الموارد المحدودة  أك�ث 

المسؤولية  من  أنه  وأجد  الأثرياء،  طبقة  من 

خطط  لتقديم  بوسعنا  ما  نبذل  أن  المهنية 

معقولة بالنسبة لهم.

بدء  ي 
�ف والنجاح  التوفيق  لكم  أتم�ف  اً  أخ�ي

هذا المفهوم �في عياداتكم.

الشكل ٦ : شطب بمقدار 1 مم عىل كامل سطح الميناء.

ميم بعد النتهاء منه. الشكل ٧ : ال�ت

ميم بعد ثمانية سنوات بقي بدون أعراض  الشكل ٨ : ال�ت
و بقي مظهره مقبولً، فيمكن له الآن استقبال تاج إذا كان 
ميم، و هنا  بقاء عىل نفس ال�ت ورياً كما يمكن الإ ذلك �ف
الموارد  تملك  ل  تزال  ل  المريضة  هذه  أن  نجد  لالأسف 

المادية الكافية لذلك.

 ألنني أؤمن بأن الكفة قد رجحت في موضوع الحاجة 
لهذه المعالجات لصالح المرضى ذوي الموارد المحدودة  أكثر 
من طبقة األثرياء، وأجد أنه من المسؤولية المهنية أن نبذل 

ما بوسعنا لتقديم خطط معقولة بالنسبة لهم  



56

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

تكنولوجيا

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-FEB  2015



57

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

تكنولوجيا

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-FEB  2015

ف نهضة عارمة دخلت  شهدت مهنة طب الأسنان خالل العقدين الماضي�ي

إختصاصات طب  مختلف  الكومبيوتر,  المعتمدة عىل  الألية  التقنية  فيها 

التكلفة ومتطلبات  التقنيات رغم  أن هذه  الأن،  إتضح ح�ت  الأسنان وما 

ي نهاية المطاف، إذا تمرس فريق 
التدريب، و التشغيل والصيانة إل أنه �ف

ي هذه التقنيات سيؤدي 
ستثمار �ف ي الأداء فمن المؤكد أن الإ

عمل العيادة �ف

أكله ويعود عىل العيادة بالفوائد التالية:  

§ تشخيص وعالج أمن ومضمون النتائج .
§ توف�ي وقت المر�ف والعيادة.

§ تسهيل الأداء.
§ خفض نسبة المضاعفات العالجية.

ح . § رفع نسبة قبول المر�ف للعالج المق�ت
ي .

نما�أ ف وضع العيادة التسويقي والإ § تحس�ي
§ زيادة الفعالية التشغيلية .

نتاج . § زيادة الإ
المجال  ي 

�ف الكومبيوتر  عىل  المعتمدة  للتقنيات  ة  ف وج�ي وبمراجعة     

الرسيري نرى أن:

§ نُظم الأشعة التقليدية قد ُأستبدلت كلياً بُنظم الأشعة الرقمية. 
Digital Radiology & CBCT والمقطعية

§ جراحة الزرعات الموجهة Guided Implant Surgery قد سهلت 
ي دقة وسالمة وإنذار جراحة الزرعات السنية 

وزادت �ف

بمساعدة  السنية  والتعويضات  ميمات  ال�ت وتصنيع  تصميم   §
ي طب الأسنان 

ي �ف الكومبيوتر CAD/CAM Dentistry  أصبح المعيار الذه�ب

ي المجال.
ي �ف

ي وغاية كل أخصا�أ
ميمي والتعويىصف ال�ت

تقنية  ي 
�ف وإستخداماتها   Scanners الضوئية  الماسحات  تقنية   §

وترميم  تقويم  معالجات  ي 
�ف  Digital Impressions الرقمية  الطبعات 

وتعويض الأسنان تزداد إنتشاراً يوماً بعد يوم، ومن المتوقع أن تستخدم 

ي جميع إختصاصات طب الأسنان بديالً عن الطبعات التقليدية .
�ف

تقويم  نظام  ي 
�ف  3D ClinCheck الأبعاد   الثالثية  مجية  ال�ب  §

الين  ف نف�ي الإ تقويم  جعلت  قد   Invisalign Orthodontics الين  ف نف�ي الإ

ي لتقويم أسنان الكبار. اليوم المعيار الذه�ب

§ نُظم تحض�ي الأقنية الجذرية Endodontics اليدوي والذي كان 
ليٍ 

الأ التحض�ي  بُنظم  كلياً  ُأستبدل  قد  المهنة  ي 
�ف ي  الذه�ب المعيار  يُعت�ب 

Automation بحيث أن خدمات عالج الأقنية الجذرية اليوم أفضل جودة 

. وأك�ش فعالية إنتاجية من أي وقت مىصف

الكومبيوتر  عىل  المعتمد  ي 
الس�ف حول  الس�ب  المراجعة  هذه  وستقدم 

عمق  ألياً  يُقاس  حيث    Computer-Aided Periodontal Probing

الجيوب حول السنية بالكومبيوتر مستخدماً قوة س�ب ثابتة ل تتغ�ي بغض 

. يتم الس�ب بسهولة و�عة وأمان  ثم  ي تقوم بالس�ب
اليد ال�ت النظر عن 

ي  ملف المريض  أو يراجع عند 
ي الكومبيوتر كي يُطبع �ف

يذاع ألياً ويُخزن �ف

ي فحص وتشخيص أمراض 
االزوم. تعت�ب هذه التقنية تطور هام جداً �ف

دواعم الأسنان Periodontal Diseases. تطورٌمن شأنه أن يجعل فحص 

ي كل عيادة طب أسنان 
الفم والأسنان والنسج حول السنية إجراًء روتينياً �ف

ي طب الأسنان المعا�. 
وذا ما تتطلبه معاي�ي رعاية المريض �ف

سبر النسج حول السنية 
المعتمد على تقنية الكومبيوتر 

COMPUTER-AIDED 
PERIODONTAL PROBING.

THE FLORIDA PROBE.
MARWAN ABOU-RASS DDS, MDS, PHD



58

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

تكنولوجيا

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-FEB  2015

مصطلحات المراجعة

و  السن  حول  المصطلح Periodontium حرفياً  ي 
يع�ف  §

ي تكسي وتدعم الأسنان. قد تُرجم 
ُيعرّف بأنها النسج المحيطة ال�ت

العربية)1( قد  جمة  ال�ت المصطلح بدواعم الأسنان. والواضح أن 

 Periodontium يحية هامة وهي أن عتبار حقيقة ترسش أخذت بالإ

يحية مختلفة وهي:  عضو يتألف من أربعة مكونات ترسش

 Attached الملتصقة  اللثة  بأنواعها:   Gingivae اللثة   .1
.Gingivae

الحفافية  أواللثة   Unattached Gingivae الملتصقة  غ�ي  اللثة 

اللثة  و   Free Gingivae الحرة  اللثة  أو   Marginal Gingivae

.Papilla Gingivae الحليمية

أو   Dento-Alveolar Ligament السنخي  ي 
الس�ف الرباط   .2

ي هذه 
ي Periodontal Ligament وسندعوه �ف

الرباط حول الس�ف

 .PdL المراجعة إختصاراً : الرباط ويرمز إليه

مالط الجذر Root Cementum بنوعيه السطحي الخلوي   .3
 .Acellular والعميق الالخلوي Cellular

بنوعيه   Dento-Alveolar Bone السنخي  ي 
الس�ف العظم   .4

 Alveolar والنتوء السنخي Alveolar Proper Bone عظم الفك

. Process

§ سنستعمل المصطلح Periodontal  مرادفاً للمصطلح 
Periodontium وبحيث ندعو كالً من أمراض  Periodontium أو 

Periodontal باللغة العربية : أمراض دواعم ألأسنان.

ي هذه 
وهذا خالفاً لما إعتدنا عليه فالمصطلح Periodontal  �ف

والرباط  الملتصقة  واللثة  الحرة  اللثة  ويشمل:  ي 
يع�ف المراجعة 

ي 
الس�ف الرباط  ي 

يع�ف ول  الفك.  وعظم  السنخ  وعظم  والمالط 

السنخي فحسب.

 Periodontal ي
الس�ف الس�ب حول  بالنسبة لمصطلح  أما   §

: قاس غوره ليعرف  ي
َ باللغة العربية يع�ف َ Probing  فالفعل َس�ب

عمقه ومقداره. وس�ب جرحه بجسه ومعرفة عمقه وإتساعه.)2(

وهو  الرباط  بواسطة  الفك  مع عظم  السن  يتمفصل   §
أقل.  أو   mm  0.25 عن  ثخانتها  تزيد  ل  ي 

ال�ت الضامة  النسج 

ي 
�ف المهمة  المنطقة  و  السن،  جذر  سطح  كامل  الرباط  ويغطي 

تلتقي  أن  ض  يُف�ت حيث  السن  عنق  منطقة  هي  المراجعة  هذه 

من   60%(  Cemento Enamel Junction CEJ بالمالط  الميناء 

الميناء تغطي مالط الجذر، %30 تلتقي الميناء والمالط حداً لحد 

لتقاء(. و %10 يُفتقد الإ

الالخلوي  المالط  عىل   PdL الرباط  ألياف  ترتكز   §
العالمة  هذه  وتسمى  لتقاء  الإ منطقة  ي 

�ف بوفرة  والمتواجد 

أو                                     )PAL(   Periodontal Attachment Level يحية:  الترسش

ي تسميتها 
ي نستعمل �ف

)Clinical Attachment Level )CAL وال�ت

بالعربية المصطلح : مستوى إرتباط الرباط بالمالط.

1 Council of Arab Ministers of Health; World Health Organization. The Unified Medical Dictionary (English-French-Arabic). Dr. M. H. Khayat. Fourth Edition
2 Al Maany Dictionaries
3 Anon (1999) 1999 International Workshop for a Classification of Periodontal Diseases and Conditions. eds. Caton, J.G. & Armitage, G.C. (Vol. 4), pp. 1-112. Oak Brook, Illinois: Annals of Periodontology

التصنيف المعاصر إلمراض دواعم 
األسنان والمعتمد عالميًا في 
إختصاص طب دواعم األسنان 

المؤتمر العالمي لتصنيف أمراض دواعم األسنان 1999.

INTERNATIONAL WORKSHOP FOR 
CLASSIFICATION OF PERIODONTAL 
DISEASES AND CONDITIONS)3( 

األمراض اللثوية
GINGIVAL DISEASES

إلتهاب دواعم األسنان المزمن
CHRONIC PERIODONTITIS

إلتهاب دواعم األسنان الُعدواني
AGGRESSIVE PERIODONTITIS

إلتهاب دواعم األسنان كظاهرة 
ألمراض جهازية 

 PERIODONTITIS AS A MANIFESTATION OF SYSTEMIC
DISEASES

مرض دواعم األسنان الناخر
NECROTIZING PERIODONTAL DISEASES

خراجات دواعم األسنان
ABSCESSES OF THE PERIODONTIUM

إلتهاب دواعم األسنان المرافق 
ألمراض األقنية الجذرية

 PERIODONTITIS ASSOCIATED WITH
ENDODONTIC LESIONS

التشوهات واألوضاع المكتسبة أو 
النمائية

 DEVELOPMENTAL OF ACQUIRED
DEFORMITIES AND CONDITIONS
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السني  حول  السبر  ومعايير  أهمية 

في التشخيص التمريقي

الفحوصات  من  الكث�ي  توفر  من  الرغم  عىل 

دواعم  أمراض  لتشخيص  الحديثة  والإختبارات 

الأسنان مثل: فحص الزرعات الجرثومية، فحص 

فحوص  نزيمات،  الإ فحوص  المناعة،  إختبار 

وراثية DNA. إل أن الفحص الرسيري المعتمد 

ي والفحص الشعاعي الذي 
عىل الس�ب حول الس�ف

يستخدم الصور الشعاعية حول الذروية ما زال 

و  التشخيص  ي 
�ف المستخدمة  الفحوص  أهم 

المعالجة طبيباً و مهنياً و قانونياً.

قد يُصيب المرض مكوناً أو أك�ش من مكونات 

المالط  الرباط,  اللثة,  الأربعة.   Periodontium

يحي  الترسش والتداخل  للتشابك  ونظرا  والعظم. 

الأعراض  فإن  النسج  هذه  ف  ب�ي الوظيفي  و 

الرسيرية أيضاً قد تتشابك وتتداخل مما يُعقد 

التشخيص ويزيده غموضاً. لذا كان التشخيص 

ي منتهى الأهمية.
التفريقي �ف

اللثوية  الأسنان  دواعم  أمراض  فمعظم   

جيدة  العالج،  سهلة   Gingival Diseases

الأسنان  دواعم  إلتهاب  شأن  كذلك  نذار.  الإ

المرافق لأمراض الأقنية الّجذرية

.Periodontitis Associated with Endodontic Lesions 

  والذي يتظاهر بتشكل جيب عميق جداً ومشابهاً

الجيب كون  أن  إل  الأسنان.  دواعم   لمرض 

واحدة زاويٍة  أو  سطٍح  عىل  ومتموضعاً   منعزلً 

ه ويفرقه عن مرض ف ما يم�ي السن هو   عىل جذر 

و الظاهرة  أعراض  تزول  إذ  الأسنان.   دواعم 

الجذرية الأقنية  معالجة  بعد  الجيب   يختفي 

ودون أي عالج للثة أولالأنسجة حول السنية.

والجيوب  اللثة  التهابات  مع  الأمر  كذلك 

 Acquired Periodontitis Condition اللثوية المكتسبة

ميمات  ال�ت المثال  سبيل  عىل  سببها  ي 
ال�ت

أنه  يبدو  ما  أعراض  وتزول  تُشفى  السيئة حيث 

ميمات  Periodontal Disease بمجرد أن تزال ال�ت

ميمات مؤقتة أفضل . عن الأسنان وتستبدل ب�ت

هذه  تهم  ي 
ال�ت الأسنان  دواعم  أمراض 

هما  إنذاراً  وأسؤها  إنتشاراً  ها  وأك�ش المراجعة 

 Chronic المزمن  الأسنان  دواعم  التهاب 

الأسنان  دواعم  والتهاب   Periodontitis

ي 
وال�ت  Aggressive Periodontitis ي 

العدوا�ف

ي 
يتطلب تشخيصها استخدام الس�ب حول الس�ف

يحية  لتقييم وقياس مجموعة من المعاي�ي الترسش

ي 
الس�ف حول  لس�ب با  :الفحص  ع�ب  والرسيرية 

الشامل وفحص صور الأشعة لالأسنان والعظم 

الداعم.

دقة  ي 
�ف ي 

الس�ف حول  الس�ب  أهمية  تكمن 

 . الناتجة عن عملية الس�ب القياسات  ومصداقية 

  Criteria ولكل من أمراض دواعم الأسنان معاي�ي

صابة. ة عند الإ ف مم�ي

معاييرتقييم  نسج دواعم األسنان 

زالسبرحول السني 

PERIODONTAL TISSUES  PROBING 

ASSESSMENT CRITERIA

اب  ف الم�ي س�ب  ع�ب  اللثة  صحة  معيارتقييم   .1
فف عند  اللثوي أو الجيب بغية قياس مؤ�ش ال�ف

حيث   )BoP(  Bleeding  on Probing الس�ب 

نشيطة  التهابية  رشيحة  وجود  عىل  فف  ال�ف يدل 

لوحده  المؤ�ش  وهذا  الجيب.  أو  اب  ف الم�ي ي 
�ف

عند  فف  ال�ف غياب  ولكن   30% الدللة  ضعيف 

الس�ب مؤ�ش قوي جداً عىل عدم وجود التهاب 
أو مرض 98.5% . )4,5,6(

ع�ب  والمالط  الرباط  صحة  تقييم  معيار   .2
   Probing Pocket Depth  ي

س�ب الجيب حول الس�ف

كما  وإنتشاره.  الجيب  قياس عمق  بغية   )PPD(

معرفة  ي 
�ف المعيار  هذا  من  ستفادة  الإ يمكن 

محتويات الجيوب من قلح أو تقيح أو تقرح.

مستوى  وسالمة  صحة  تقييم  معيار   .3
 Probing س�ب    ع�ب  بالمالط  الرباط  إرتباط 

تواجد  لمعرفة   )PAL(   Attachment Level

  CEJ - رتباط من عدمه أو مقدار تراجعه من ال الإ

بإتجاه ذروة الجذر.

اق الجذور 4. معيار تقييم صحة منطقة إف�ت
الأفقي  الس�ب  ع�ب    Furcation Area Probing

أو  سطحي  كان  إذا  فيما  الجيب  عمق  لقياس 

عميق ثم تصنيفه.

 .Tooth Mobility 5. معيار تقييم حركة السن
تجاهات. ي مختلف الإ

ع�ب قياس حركة تاج السن �ف

 Gingival اللثة  إنحسار  تقييم  معيار   .6
. Recession

معايير تقييم نسج دواعم األسنان 

زصوي األشعة حول الذيوية

 Periapical أن توفر  صور أشعة حول ذروية

أو  المريض  أسنان  لجميع   Radiographs

ي من متطلبات 
ي وقانو�ف

المريضة هو متطلب مه�ف

الأسنان  طب  ي 
�ف الصحية  الرعاية  معاي�ي 

الأشعة  صور  بإستعمال  يو�  ول  المعا�. 

  Orthopantomography OPG البانورامية 

4 Joss A., Adler, R. & Lang, N.P. (1994). Bleeding on probing. A parameter for monitoring periodontal conditions in clinical practice. Journal of Clinical Periodontology 21, 402-408.
5 Lang, N.P., Adler, R., Joss, A. & Nyman, S. (1990). Absence of bleeding on probing. An indicator of periodontal stability. Journal of Clinical Periodontology 17, 714-721.
6 Lang, N.P., Joss, A., Orsanic, T., Gusberti, F.A. & Siegrist, B.E. (1986) Bleeding on probing. A predictor for the progression of periodontal disease? Journal of Clinical Periodontology 13, 590-596.

إال أن الفحص السريري المعتمد على السبر حول السني 
والفحص الشعاعي الذي يستخدم الصور الشعاعية حول 

الذروية ما زاال أهم الفحوص المستخدمة في التشخيص و 
المعالجة طبيبًا و مهنيًا و قانونيًا   
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لتقييم حالة العاج أو المالط أو الرباط أو القناة 

الجذرية أو العظم السنخي.  ويجب أن ندرك 

أن صور الأشعة ما هي إل خيالت ثنائية الأبعاد 

ل تُظهر أمراض اللثة أو موضع الجيوب وعمقها 

ومدى إنتشارها و حدتها أو طبيعة محتواها من 

كما   وجرثومي.  خلوي  تموت  أو  إنتان  أو  تقيح 

بالمالط.  الرباط  إرتباط  مستوى  لتوضح  أنها 

الذروية  حول  الأشعة  لصور  الرئيسية   الفائدة 

العظمية  العيوب  وتقييم  عن  البحث  هي 

وتصنيف شكلها: أُفقية أوعمودية أوزاوية.

 Horizontal and Vertical or Angular Alveolar 

defects.

البروتوكول التقليدا للسبر حول 

السني الشامل  

WHOLE MOUTH PERIODONTAL 

PROTOCOL PROBING

ح أهمية  وتفاصيل عملية الس�ب حول  1. ترُسش
ي وأهدافها  للمريض.

الس�ف

إل  المدرج  اليدوي  المس�ب  نهاية   تدخل   .2
نسج  مقاومة  تواجه  ح�ت  اللثوي  اب  ف الم�ي قعر 

 Junctional Epithelium الرخوة  اب  ف الم�ي قعر 

ي 
�ف ات  بالمليم�ت المدرجة  المس�ب   نهاية  وتُمسش 

وحول  ي 
الس�ف حول  الجيب  إل  الثوي  اب  ف الم�ي

محيط السن بكامله.

عىل  الكليلة  المس�ب  نهاية  تبقى  أن  يجب   .3
السن  سطح  مع   Adaptation مستمر  تماس 

أثناء الس�ب .

مواٍز  وضع  ي 
�ف المس�ب  يبقى  أن  يجب   .4

.Axis Long للمحور العمودي للسن Parallel

اللثوي  اب  ف الم�ي ي 
�ف المس�ب  يبقى  أن  يجب   .5

اللثة  نسيج  يرض  ل  كي  ويدخل  يخرج  أن  دون 

الحرة .

إل  الحرة  اللثة  حافة  من  المسافة  تقاس   .6
بلطف  الجيب  أو  اللثوي  اب  ف الم�ي عمق  نهاية 

ي ستة مواضع وهي:
ويكرر هذا القياس �ف

منتصف السطح الوجهي
FACIAL SURFACE

الزاوية األنسية الوجهي
MESIOFACIAL LINE ANGLE

الزاوية الوحشية الوجهية
DISTOFACIAL LINE ANGLE

منتصف السطح اللساني أو الحنكي
LINGUAL SURFACE

الزاوية األنسية اللسانية
MESIOLINGUAL LINE ANGLE

الزاوية الوحشية اللسانية
DISTOLINGUAL LINE ANGLE

7. أن ل تزيد قوة الس�ب عن 15-20 غرام.
CAL  8. يقاس مستوى إرتباط الرباط بالمالط
وذلك بقياس المسافة من CEJ إل قعر الجيب 

. ي
اللثوي أوالجيب حول الس�ف

9. قياس المسافة من حافة اللثة الحرة إل الـ 
CEJ لكل سطح عىل السن تطرح هذه المسافة 

. CAL من قياس عمق الجيب فنحصل عىل

للس�ب  خاصة  منهجية  بتطوير  يو�   .10
أي  فحص  عند  دوماً  تستخدم  ي 

الس�ف حول 

مريض.

عالمات  قراءة  من  دوماً  التأكد  يجب   .11
وتتىل  بدقة.  المس�ب  عىل  المدرجة  القياس 

ملف  ي 
�ف لتدوينها  الممرضة  أو  المساعدة  عىل 

المريض.

12. تجرى هذه القياسات عىل جميع الأسنان 
ي الفم.

الموجودة �ف

زروتوكالت السبر حول السني

PERIODONTAL PROBING 

PROTOCOLS

أسنان  لكافة  الشامل  الس�ب  بروتوكول  يعت�ب 

وتوكالت الس�ب حول  ي )7( ل�ب الفم المعيار الذه�ب

ي قاطبة
الس�ف

.Whole Mouth Probing )WMP(  

 WMP الـ  يستغرقه  الذي  للوقت  ونظراً  لكنه 

28 سن ستحتاج نحو 30 دقيقة(  ي
)ستة مواضع �ف

أو  للفاحص  والتوتر  نزعاج  الإ تخفيف  وبغية 

الوبائية إل  المريض فقد لجأ باحثوا الدراسات 

إستعمال ما يعرف بروتوكولت الس�ب والتسجيل 

ي 
وال�ت  Partial Recording Protocols ي 

الجز�أ

الأسنان  وخاصة  أسنان  بضعة  بموجبها  ُتس�ب 

بروتوكالت  ومن  صابة.  لالإ عرضة  أك�ش  هي  ي 
ال�ت

7 Beck JD, Caplan DJ, Preisser JS, Moss K. Reducing the bias of probing depth and attachment level estimates using random partial-mouth recording. Community Dent Oral Epidemiol 2006; 34: 1–10.  @ Blackwell Munksgaard, 2006
8 Peres M.A., Peres K.G., Cascaes A.M., Correa M.B., Demarco F.F., Hallal P.C., Horta B.L., Gigante D.P. and Menezes A.B. Validity of Partial Protocols to Assess the Prevalence of Periodontal Outcomes and Associated Sociodemographic and Behavior Factors in Adolescents and Young 
Adults. J Periodontol. 2012 Mar;83(3):369-78.
9 Owens JD, Dowsett SA, Eckert GJ, Zero DT, Kowolik MJ. Partial-mouth assessment of periodontal disease in an adult population of the Unites States. J Periodontol. 2003 Aug; 74(8): 11206-13
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ي نذكر :
س�ب الفم الجز�أ

س�ب  عىل  ويعتمد   Ramfjord Teeth  §
ممثالً عن  مختلف  مجموعة أسنان تحتوي سناً 

أنواع الأسنان: 16,12,24,36,41,44

ي الفك العلوي ُوربعية 
ُ ربعية الفم �ف § س�ب

)8( Quadrant Probing ي الفك السفىلي
�ف

§ س�ب نصف أسنان الفم)9( 
Half Mouth Probing 

ي 
الس�ف حول  والتسجيل  الفرز  مؤ�ش   §

 Periodontal Screening and Recording

من  المعتمد  وتوكول  ال�ب وهو   )PSR(  Index

 ADA الأمريكية  الأسنان  طب  جمعية  قبل 

  AAP والأكاديمية الأمريكية لطب دواعم الأسنان

دواعم  أمراض  عن  المبكر  للكشف  ستخدامه  لإ

لكافة  الشامل  للس�ب  المريض  الأسنان وتحض�ي 

مؤ�ش  أن   ُوجد  إن   WMP المريض فم  أسنان 

مس�ب  PSRال س�ب  ي 
�ف ويستخدم  إيجابياً.   PSR

WHO .المدرجة عالماته كل 3 مم.

إحصائيات  نتائج  أن  الدراسات  أوضحت 

أك�ش   WMP الفم  أسنان  لكافة  الشامل  الس�ب

الس�ب  إحصائيات  من  ومصداقية  دقة  و  ثقة 

أك�ش  الشامل  الس�ب  أن  حيث   ,PRP ي 
الجز�أ

ي 
الجز�أ الس�ب  كان  سواء  اً  ف تح�ي أقل  و  حساسية 

 Half Mouth فم  نصف  أو   Quadrant ُربعية 

ي أدى إل 
وقد وجدت الدراسات أن الس�ب الجز�أ

 Underestimated )10(  نتائج إحصائية منخفضة

ُقدرت  الأسنان  دواعم  إنتشارأمراض  نسب  ي 
�ف

%19 إل %50 وهذا ما دعى )10( إل التوصية  ف ب�ي

إل   Factor  Inflation التضخم  عامل  بإضافة 

ي إستعملت بروتوكالت 
الدراسات الحصائية ال�ت

ي 
�ف ة  كب�ي وأهمية  دللة  هذا  ي 

و�ف  . ي
الجز�أ الس�ب 

التشخيص الرسيري. 

األخطاء المتأصلة في السبر حول 

السني التقليدا

ERRORS INHERENT IN 

PERIODONTAL PROBING

الس�ب  معاي�ي  وقياس  تقييم  أن  الواضح  من 

من  أمكنة  ي 
و�ف اللثة  تحت  تتم  ي 

الس�ف حول 

الصعب الوصول اليها كما هي الحال عند س�ب 

ورغم  مثالً.  العلوية  رحاء  لالإ الحنكية  السطوح 

قرأءة  ي 
�ف خطأ  من  الس�ب  بمحدودية  معرفتنا 

العالمة  أو تداخل القلح أو فرط تحدب سطح 

إل  تؤدي  ي 
ال�ت العوامل  من  سواها  أو  السن 

قياسات خاطئة ‘ إل أن المهنة تمارسه منذ اك�ش 

من مائة عام. وأنه  عىل الرغم من أن قياسات 

بالمالط  الرباط  إرتباط  ومستوى  الجيوب  عمق 

صحيحة  تعت�ب  الرسيري  الفحص  ي 
�ف تتم  ي 

ال�ت

عىل اعتبار أن نهاية المس�ب تالمس النسج سليمة 

إل أن الدراسات بينت عدد من العوامل المؤثرة 

سلباً عىل مصداقية ودقة نتائج معلومات الس�ب 

الأخطاء  بسبب  وذلك   )13( اليدوي  ي 
الس�ف حول 

ي قد تسببها العوامل الأتية:
ال�ت

. § ثخانة المس�ب
بالنسبة  المس�ب  إدخال وموضع  زاوية   §

لجغرافية منطقة الفحص.

§ تعدد نظم ومقاس العالمات المدرجة 
عىل نهاية المس�ب )عالمات التدرج(.

ي 
: تختلف القوة ال�ت § إختالف قوى الس�ب

تطبقها اليد الفاحصة من شخص إل أخر، فاليد 

جيوب  قياسات  تعطي  قد  الغليظة  الفاحصة 

أن  كما  اللطيفة،  الفاحصة  اليد  من  عمقاً  أك�ش 

تثقب  أو  المريض  تؤلم  عادة  الغليظة  اليد 

قوى  تصل  عندما   CAL بالمالط  الرباط  إتصال 

الس�ب إل 50-30 غرام.

ي من إلتهابات أو 
مرا�ف § محتوى الجيب الإ

. ف تقيح وما يرافقه من فقدان الكولج�ي

§ عدم إنفاذ عملية الس�ب بدقة أو تأٍن.
قوى  ي 

�ف الفروقات  دراسة  تمت  وقد 

مهنيوا  مختلف  قبل  من  المستخدمة  الس�ب

الس�ب  أن معدل قوى  )12( ووجد   الأسنان  طب 

المستخدمة هي كما يىلي )جدول رقم ١(:

Periodontists أخصائيو طب دواعم الأسنان

36.92 ± 6.90 غرام

General Dentists أطباء طب الأسنان العام

56.34 ± 7.92 غرام

Dental Students طالب طب الأسنان

38.66 ± 4.29 غرام

 Dental والأسنان  الفم  صحة  ي  أخصائ�ي

 Hygienists

42.66 ± 5.04 غرام

التمنتج متطلب  أن  الدراسات  أوضحت  كما 

للفحوص  وري  الرصف  Reproducibility

حول  الس�ب  ي 
�ف يتوفر  ل  الصحية  والإختبارات 

أو  الس�ب  قوة   تمنتج  ي 
�ف سواًء  اليدوي‘  ي 

الس�ف

ذات  إل  أو  الزاوية  ذات  ع�ب  المس�ي  إدخال 

عدة  تمت  الأخطاء  هذه  ي 
لتالآ�ف الموضع. 

و  السنية  حول  المسابر  لتطوير  محاولت  

هذه  كز  وس�ت  )11( أجيال.  خمسة  ع�ب  ذلك  تم 

. ي
و�ف ك�ت المراجعة عىل المس�ب الالإ

 MEAN ABSOLUTE RANGE

)G FORCE(

MEAN MAXIMUM 

PROBING FORCE )G FORCE(

MEAN MINIMUM 

PROBING FORCE 

)G FORCE(

36.92 ± 6.9055.00± 7.8218.08 ± 1.84Periodontists

56.34 ± 7.9275.67 ± 9.1719.33 ± 3.38General Dentists

38.66 ± 4.2966.33 ± 6.7727.67 ± 3.51Dental Students

42.66 ± 5.0459.33 ± 5.3416.67 ± 1.05Dental Hygienists

Mean Minimum, Mean Maximum and Mean Absolute Rang of Probing Force (Maximum Force Minus 
Minimum Force) of the Four Clinician Groups

جدول يقم ١

10 Susin C., Kingman A., Albandar JM. Effect of partial recording protocols on estimates of prevalence of periodontal disease. J Periodontol. 2005 Feb; 76(2): 262-7
11 Arthur F. Hefti. Periodontal Probing. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine 1997; 8:336-356 
12 Freed HK, Gapper RL, Kalkwarf KL. Evaluation of periodontal probing forces. J Periodontol. 1983 Aug; 54(8): 488-92
13 Niklaus P. Lang and Jan Lindhe (Editors). Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Fifth Edition 2. 2008 by Blackwell-Munksgaard. 577-580
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المسابر اليدوية التقليدية
CONVENTIONAL PROBES

المسابر الحساسة بالضغط
PRESSURE SENSITIVE PROBES

المسابر اإلكترونية أو 
األلية

ELECTRONIC OR AUTOMATED 
PROBES

المسابر الثالثية  األبعاد
THREE-DIMENSIONAL PROBES

المسابر فوق الصوتية
ULTRASOUND WAVES PROBES

معايير المعهد الوطني ألزحاث طب 

األسنان والقحف والوجه للسبر حول 

السني

NATIONAL INSTITUTE OF DENTAL 

AND CRANIOFACIAL RESEARCH- 

NIDCR

الأمريكي لأبحاث طب  ي 
الوط�ف المعهد   قام 

ي عام 1979 بتحديد 
الأسنان والقحف والوجه �ف

المذكورة  الأخطاء  من  للتخلص  معاي�ي  ثمانية 

ي 
الس�ف حول  الفحص  ي 

�ف المتأصلة  و  أعاله 

التقليدي بالمس�ب اليدوي )جدول رقم 2(. 

ي لأبحاث طب الأسنان 
معاي�ي المعهد الوط�ف

و القحف والوجه

.0.1mm -/+ 1. دقة القياس
.10mm 2. نطاق القياس

 15 عن  تزيد  ل  موحدة.  و  ثابتة  قوة س�ب   .3
غرام.

ألجهاز  يكون  أن  و  راضه  غ�ي  س�ب  قوة   .4
ستعمال لمدة طويلة و  خفيف الوزن، مريح الإ

سهل التعلم.

حول  موضع  أي  إل  الوصول  عىل  القدرة   .5
جميع الأسنان.

من  القياس  إمكانية  يضبط  توجيه  نظام   .6
اب اللثوي،  ف مرجعية ثابتة – اللثة الحرة – إل الم�ي

رقمي المخرجات.

تدخل  ي 
ال�ت الأجزاء  جميع  تعقيم  إمكانية   .7

الفم. التعقيم البارد غ�ي مقبول.

أو   بيولوجياً  راً   �ف أو  تلوثاً   يسبب  ل   .8
كهربائياً.

زروتوكول تقنية  مسبر فلوييدا 

اإلكتروني

   FLORIDA PROBE 

ة  ي 1988 ووفق هذه المعطيات وبعد عرسش
�ف

إنتاج  تم  والرسيري  العلمي  البحث  من  أعوام 

ي :
و�ف لك�ت مس�ب فلوريدا الإ

قبل  من   Gainesville  ,Florida Probe Corp  

ي طب 
فريق من علماء  الهندسة الحيوية وأخصا�أ

اللثة ودواعم الأسنان. )17(

تطوير  تم  ف  الماضي�ي العقدين  خالل  ي 
و�ف

المس�ب وتم إجراء الكث�ي من الإختبارات الرسيرية 

والبحثية القائمة عىل الأدلة. والواضح أن مس�ب 

ولذا  المطلوبة  المعاي�ي  جميع  ل�ب  قد  فلوريدا 

ي أدت إل إنتاجه 
حصل عىل المنحة البحثية ال�ت

عليه  هو  ما  إل  وتطويره  وإختباره  وتصنيعه 

اليوم من حداثة و تقنية و فعالية. 

فلوريدا  بمس�ب  الأسنان  دواعم  أنسجة  س�ب 

ي 
يعت�ب من التطبيقات الناجحة للتقنية الحيوية �ف

ي الموضوع هو 
طب الأسنان المعا�. وأهم ما �ف

ي قد طور بروتوكولً . �يرياً 
و�ف لك�ت أن المس�ب الإ

ي صحة الفم نظاماً 
جديداً يؤمن لالأطباء وأخصا�أ

ويمنح  نتائجه  دقة ومصداقية  من  التأكد  يمكن 

والس�ب  والأسنان  الفم   فحص  لجعل  فرصة 

المطلوب  و  مريض  لكل  الشامل  ي 
الس�ف حول 

روتينية   تشخيصية  خدمة  وقانونياً  وطبياً  مهنياً 

. وتش�ي التقاريروإفادات  وتجربة ايجابية للمر�ف

أن  ف  باحث�ي أو  ف  ممارس�ي من  الأسنان  ي طب 
مه�ف

وتشخيص  فحص  ي 
�ف فلوريدا  مس�ب  أستخدام 

أمراض دواعم الأسنان قد حقق جميع الفوائد 

المراجعة.  مقدمة هذه  ي 
�ف الواردة  التوقعات  و 

بالإضافة إل ذلك ومن الناحية التقنية والرسيرية 

نجد الفوائد الأتية:

§ نقطة ثابتة لمرجعية إدخال المس�ب وهي 
الـ  اللثة الحرة المرئية عوضاً عن مرجعية  حافة 

الصعب  ومن  اللثة  تغطيها  ما  غالباً  ي 
ال�ت  CEJ

تحديد موضعها.)14,16(

ونياً  ويتحكم  مجة إلك�ت ، م�ب § قوة الس�ب

NATIONAL INSTITUTE FOR DENTAL AND CRANIOFACIAL RESEARCH )NIDCR( CRITERIA

NIDCR CRITERIACONVENTIONALLIMITATION

mm 0.1mm 1Precision

mm 10mm 12Range

ConstantNonstandardizedProbing Force

NoninvasiveNoninvasiveApplicability

Easy to accessEasy to accessReach

Guidance systemSubjectiveAngulation

Direct Electronic readingVoice dictation and recordingReadout

Complete sterilizationEasily sterilizedSecurity

 جدول يقم 2.

14 Marks RG, Low SB, Taylor M, Baggs R, Magnusson I, Clark WB. Reproducibility of attachment level measurements with two models of the Florida Probe. J Clin Periodontol. 1991 Nov; 18(10):780-4
15 Ramachandra SS, Mehta DS, Sandesh N, Baliga V, Amarnath J. Periodontal Probing Systems: A review of Available Equipment. Compendium March 2011, Volume 32, Issue 2
16 Maj Nitin Gupta, Col S.K. Rath, Maj Parul Lohra. Comparative evaluation of accuracy of periodontal probing depth and attachment levels using a Florida Probe versus traditional probes. Medical Journal Armed Forces India. Published online 24 October 2012
17 Gibbs CH, Hirschfeld JW, Lee JG, Low SB, Magnusson I, Thousand RR, Yerneni P and Clark WB. Description and clinical evaluation of a new computerized periodontal probe – the Florida Probe. J Clin Periodontol 1988; 15:137-144
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ي تسبب 
بها الكمبيوتر وليست اليد الفاحصة وال�ت

ف كما دلت الدراسة. )12( التح�ي

اب اللثوي  ف § بمجرد أن يدخل المس�ب الم�ي
يقيس  الجهاز  ويُشغل  ي 

الس�ف حول  الجيب  أو 

ونياً وتُذاع ألياً حيث يسمعها  الجهاز الجيب الك�ت

الكومبيوتر.  ي 
�ف القياس  أرقام  وتُخزن  المريض 

ي 
الس�ف حول  الس�ب  مخطط  ي  

�ف فوراً  وتطبع 

للمريض.

)شكل  ي 
الس�ف حول  ستبيان  الإ يُوفر   §

رقم 1( قائمة شاملة لجميع العالامات الممكن 

نزف  مثل:  الفحص  أثناء  تظاهرها  أو  تواجدها 

‘تضخم  اللثة  إنحسار   ‘ الجيب  عمق   ‘ تقيح   ،

اللثة ‘صفيحة جرثومية ‘ إنكشاف تفرق الجذور ‘ 

ي ‘ أسنان مفقودة ‘ مستوى اللثة 
تحرك سن مر�ف

الالصقة و عوامل الإخطار. 

§  قوة س�ب “ ثابتة “ وموحدة 15 غرام. 
لإجراء  واحد  فاحص  من  لأك�ش  يُحتاج  ل  لذا 

ذات  سيعطي  الس�ب  قوى  فتوحيد  القياسات. 

الأرقام . 

  

نقاط الضعف في مسبر فلوييدا

§ فقد الشعور بالحساسية اللمسية:
 وتفس�ي عدم الحساسية اللمسية أنه ينجم 

ونياً عند 15  عن تأث�ي قوة الس�ب المضبوطة الك�ت

 15 ال  بالمقاومة  تشعر  الفاحصة  فاليد  غرام 

ح  المشكلة يق�ت غرام فقط. وللتغلب عىل هذه 

تشغيل  بعدم  الألية  المس�ب  حركة  إلغاء  أن 

للشعور  يدوي  كمس�ب  واستخدامها  القبضة 

بالحساسية اللمسية عند اللزوم.

§ صعوبة الستعمال :

يتطلب إستعمال مس�ب فلوريدا تدريباً جيداً 

وتدل التجربة أن ذلك يستغرق يوماً كامالً . كما 

ستعمال المس�ب تبدأ  ف أن الكفاءة الرسيرية لإ تب�ي

ة حالت.  ي التكون  بعد إجراء س�ب شامل  لعرسش
�ف

دون  الجهاز  يستعمل   أن  الأخطاء  أسوأ  ومن 

تدريب مالئم.

المناقشة والتوصية

لطب  الأمريكية  الأكاديمية  إحصائيات  تدل 

دواعم الأسنان أن %73 من عيادات طب الأسنان 

ل تقوم بتشخيص أمراض دواعم الأسنان. كما 

بينت إحصائيات جمعية طب الأسنان الأمريكية 

تقوم  ي 
ال�ت الأسنان  طب  عيادات  من   50% أن 

دون  ،تعالج  الأسنان  دواعم  أمراض  بمعالجة 

. ي
إجراءات الس�ب حول الس�ف

المالحظ أن  معظم أمراض دواعم الأسنان 

بداياتها  ي 
�ف العالج  سهلة  التشخيص؛  صعبة 

ي 
�ف العالج  صعبة  التشخيص؛  سهلة  ولكنها 

العالج  أنه  يعلموا  أن  المر�ف  عىل  نهاياتها. 

الصحيح يحتاج التشخيص الصحيح وللحصول 

عىل التشخيص الصحيح يحتاج كل ملف مريض   

: أن يحتوي عىل ما يىلي

§ صور شعاعية  حديثة حول ذروية لكامل 
.FMX أسنان المريض

ي الشامل لكافة 
§ مخطط الس�ب حول الس�ف

أسنان المريض وموثق بأرقام وقياسات الجيوب 

.WMP حول السنية وفق بروتوكول

§ مخطط  فحص الفم والأسنان الشامل 
ميمي . ي وال�ت

المر�ف

المريض  إعالم  عن  كتابية  مالحظات   §

بخيارات  وتثقيفه  وتوعيته  المرضية  الحالة  عن 

أو  العالج  قبول  و  نذار  والإ والوقاية  المعالجة 

)شكل  ي 
الأخصا�أ إل  المريض  أوإحالة  رفضه. 

رقم 2(.

اً للرعاية  ولقد أصبحت هذه المتطلبات معاي�ي

المستحيل  من  قانونية  ومسؤولية  الصحية 

المساومة عليها أوتجاهلها مهنياً أو قضائياً. 

والتصوير  ي 
الس�ف حول  الس�ب  بروتوكولت 

روتينياً  تُمارس  ل  هذه  الشامل   الشعاعي 

تمارس  كما  العام.  الأسنان  طب  عيادات  ي 
�ف

بروتوكالت التحري والكشف  عن تسوس الأسنان 

ح�ت  السنية.  والتعويضات  ميمات   ال�ت وعيوب 

 PSR ي 
الس�ف حول  والتسجيل  الفرز  مؤ�ش  أن 

جمعية  قبل  من  ي 
الروتي�ف باستخدامه  المو� 

الأمريكية   والأكاديمية  الأمريكية  الأسنان  طب 

كإجراء  أو  الطارئة  ورة  الرصف عند  فقط  يجرى 

مستعجل Probing  Spot لس�ب سن واحد وعىل 

توجد  حيث  للجذر  واحد   سطح  س�ب  الأغلب 

ي ضعيف 
المشكلة. وقد أوضحنا أن الس�ب الجز�أ

معتمداً  وليس  و�يرياً  إحصائياً  المصداقية 

مهنياً أو مقبولً قانونياً.

مراضية  الإ بطيئة  الأسنان  دواعم  أمراض 

‘.ويمكن القول أن جميع أمراض دواعم الأسنان 

ل  الحادة   السنية  حول  الخراجات  بإستسثناء 

الناس  إعتاد  لقد  المريض.   يزعج  ول  يؤلم 

زالة  لإ إما  الأسنان  وطبيبات  أطباء  يراجعوا  أن 

وهكذا  مظهرها.  ف  تحس�ي أو  الأسنان  ي 
�ف ألم 

إمتصاص  إل  مؤدياً  ويتفاقم  المرض  يتطور 

العظم الداعم للثة مما يؤدي إل إنحسار اللثة 

ف السنية مما يؤدي إل ضياعها وما  والحليمات ب�ي

.)disposable( قبضة السرب حول السني املعدة لالستعامل مرة واحدة
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جمالية. مضاعفات  من  ذلك  يتلو 

موئالً  تغدو  و  الجيوب  وتتضخم 

الداعم  بالعظم  تنخر  للجراثيم 

هذا  السن.  تخلخل  و  للسن 

دواعم  أمراض  تأث�ي  ال  بالإضافة 

الجسم  أجهزة  عىل  الأسنان 

العامة.

الفم  فحص  يعت�ب   §
بمساعدة الكومبيوتر إبتكاراً ُمفعماً 

عملية  ح  و�ش العرصية،  بالتقنية 

توعية  ي 
�ف يد  ف س�ت ي 

و�ف لك�ت الإ الس�ب 

كي  المر�ف  وإهتمام  وثقافة 

يطلعوا عىل حقيقة حالة أفواههم 

يزيد  مما  وهذا  التقنية.  بمساعدة 

وزيادة  ح  المق�ت العالج  قبول  ي 
�ف

متابعة  و  الفم  بصحة  ام  ف الأل�ت

المعالجة.  فزيادة  توعية المريض 

ام. ف ل�ت ي الإ
يتبعها دوماً زيادة �ف

المراجعة  هذه  حه  تق�ت الذي 

عىل ضوء ما سبق أن توسع مهام 

الوصف الوظيفي لأخصائيوا صحة 

يتدربوا  بحيث  والأسنان  الفم 

بروتوكول  عىل  وعملياً  أكاديمياً 

بغية  ي 
و�ف ك�ت الإ ي 

الس�ف الس�ب حول 

ي الشامل 
القيام بالس�ب حول الس�ف

لجميع أسنان فم المريض بمس�ب 

أو  تشخيصية  كخدمة  فلوريدا 

ي  وقائية مستقلة  أو كإجراء تحض�ي

البدء  قبل   الطبيبة   أو  للطبيب  

الشاملة  السنية  بالمعالجة 

: وتتضمن هذه الخدمة تحض�ي

الفحص  بمخطط  مدعوم  مفصل  تقرير   .1
الشامل  للفم والأسنان.    

أشعة  صور  معطيات  عن  مفصل   تقرير   .2
حول ذروية لأسنان الفم كاملة .

للس�ب  ي 
و�ف ك�ت الإ بالمخطط   مدعم  تقرير   .3

بمس�ب  الأسنان  لكافة  الشامل  ي 
الس�ف حول 

فلوريدا .

ي  
4. إدخال معطيات مخطط الس�ب حول الس�ف

ي ملف المريض. 
ي التقارير �ف

ي  وبا�ت
و�ف ك�ت الإ

ي 
5. إعطاء نسخة عن مخطط الس�ب حول الس�ف

شكل يقم 2

. ي
ح الوا�ف لأسنان المريض مزوداً بالرسش

6. متابعة توعية وتثقيف ورعاية المريض ح�ت 
اف الطبيب  نهاية العالج  ووفق تعليمات وإ�ش

أو الطبيبة. 

إعتماد  هو  المراجعة  هذه  به  تو�ي  ما  ان 

بروتوكولت الفحص الرسيري  الشامل للفم و 

الأسنان و توثيقه بالأشعة حول الذروية و الس�ب 

الممارسة  هذه  الأسنان.  لجميع  ي 
الس�ف حول 

مفاهيمهم  تحّسن  و  المر�ف  مشاعر  ستغ�ي 

حول صحة الفم و الأسنان. كما ستساعد أطباء 

الإحصائيات  تجنب  عىل  الأسنان  طبيبات  و 

هذه  ان   أعاله.  المذكورة  و  المرعبة  المريكية 

الشاملة  الفحوص  بروتوكولت  التقنية ستجعل 

كل  ي 
�ف روتينياً  إجراءاً  الداعمة  النسج  و  لالأسنان 

إن  القول  يمكن  بحيث  و  أسنان  طب  عيادة 

أفضل  بتقديم  يقومون  الأسنان  طب  مهنيوا 

ها إنتاجيًة و فعاليًة و  الخدمات للمر�ف و أك�ش

جودًة.
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DAILY PRACTICE STATISTICS 
EVERY DENTIST SHOULD REVIEW
THEODORE C. SCHUMANN,  CPA, CFP

إحصائيات 
يومية على كل طبيب/
طبيبة أسنان مراجعتها
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بينما يجد معظم أطباء األسنان الجانب السريري Clinical Side ممتعًا فهناك يجد 
العديد منهم الجانب التجاري BUSINESS SIDE محبطًا، فالكثير من أطباء األسنان 

يستخفون بقدرتهم على إدارة عملهم بشكل فعال، ومن الطبيعي أن أكثرهم 
أطباء األسنان نجاحًا هم من لديهم المقدرة على التمتع بالجانبين السريري و 

إدارة أعمال العيادة.
و نظرًا للعالقة الحميمة بين هذين الجانبين فإن وجود أنظمة فعالة لمراقبتها 

هي من الضرورة بمكان، ويمكن حصر ما يجب على األطباء مراجعته يوميُا في 
عشرة إحصائيات:

1
 نسبة األموال المحصلة مباشرة:

OVER-THE-COUNTER COLLECTION 
PERCENTAGE

تحصيلها  يتم  ي 
ال�ت الأموال  نسبة  تمثل 

العالج وتدل هذه  تلقي  ي نفس يوم 
ة و�ف مبا�ش

العيادة  استقبال  مكتب  فعالية  الإحصائية عىل 

دفع  عىل  وحثهم  المر�ف  معاملة  ي 
�ف ونجاحه 

أجور العالج.

يجب أن تشكل هذه الإحصائية حوالي 35% 

من الدخل اليومي للعيادة.

 2
مواعيد  إلغاء  أو  تخلف  إحصائية 

المرضى:
NUMBER OF CANCELLATIONS OR 

NO SHOWS

يجب أن تتضمن هذه الإحصائية أسماء المر�ف 

أن  موضحة  مواعيدهم  ألغوا  أو  تخلفوا  الذين 

حدوثه  توثيق  تم  قد  الموعد  إلغاء  أو  التخلف 

ي المستقبل 
وسببه وأن موعداً جديداً قد ُجدول �ف

القريب، وعدم وجود هذه الإحصائية قد يؤدي 

عنه من مضاعفات  ينتج  وما  المر�ف  تخلف  إل 

طبية وشخصية وقانونية.

 3
إحصائية عدد المرضى الجدد:

NUMBER OF NEW PATIENTS SEEN

الأسنان  تش�ي الإحصائيات إل أن عيادة طب 

قد تخرس ما يصل إل %10 من قاعدة مرضاها 

وعدم  المدينة  من  نتقال  كالإ طبيعية  لأسباب 

الر�ف وتغي�ي المسكن، ولذا عىل الأطباء تعويض 

الجدد  المر�ف  من   15% نسبة  بتحديد  ذلك 

. والنمو الفعىلي

4
 إحصائية نسبة عرض/قبول المعالجة:

RATIO OF TREATMENT PRESENTED 
VS. TREATMENT ACCEPTED 

تعد هذه من أهم الأرقام الواجب متابعتها 

النسبة توضح بصورة غ�ي  وترقبها يومياً، وهذه 

داري  ي والإ ة نجاح الأطباء وطاقمهم الط�ب مبا�ش

حها،  و�ش للمر�ف  الحالت  عرض  مهارات  ي 
�ف

فنسبة القبول هنا يجب أن تكون من %70 إل 

ي مهارات عرض 
%90  ، وإل وجب إعادة النظر �ف

الحالت وتطويرها.
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5
 إحصائية اإلنتاج في الساعة

HOURLY PRODUCTION

 Gross الإجمالي  الدخل  عىل  تركز  أن  يجب 

الساعة   ي 
�ف ي 

والصا�ف  Production-Per-Hour

الوليات  ففي   ،Net Production-Per-Hour

المتحدة مثالً معدل دخل معظم أطباء الأسنان 

 20% حوالي  )تقريباً  الساعة  ي 
�ف دولر   375 هو 

معدل الدخل حوالي 500 دولر(، وتعادل زيادة 

زيادة  للطبيب/الطبيبة  الساعة  ي 
�ف دولر   50

ربحاً  أو  إجمالياً  دولر   73000 نحو  الدخل  ي 
�ف

لدخل  بالنسبة  أما  حوالي 60000 دولر،  صافياً 

فهو  والأسنان  الفم  صحة  حفظ  اختصا�ي 

ي الساعة.
حوالي 100 دولر �ف

6
 إحصائية عدد المرضى اليومي:

NUMBER OF PATIENTS SEEN EACH 

DAY

تركز هذه الإحصائية عىل المر�ف الذين تمت 

العيادة يومياً سواء من قبل الأطباء  ي 
رؤيتهم �ف

ي صحة الفم والأسنان، والعدد المثالي 
أو أخصا�أ

مريضاً،   12  -  8 من  للطبيب/الطبيبة  بالنسبة 

كما يجب هنا توثيق عدد المر�ف الذين غادروا 

العيادة دون جدولة موعد آخر. 

7
الطبيب/الطبيبة  فراغ  أوقات  نسبة 

المم  صحة  حمظ  واختصاصيي 

واألسنان إلى عدد المواعيد الكلي:

RATIO OF UNSCHEDULED UNITS 

FOR DOCTOR AND HYGIENE TO 

TOTAL AVAILABLE

تنظيم  كفاءة  الإحصائية  هذه  تتعقب 

الفم،  صحة  ي 
وأخصا�أ لالأطباء  العيادة  مواعيد 

ي الظروف 
فالفراغ هو مضيعة للوقت وخاصة �ف

دارة  الإ سوء  عىل  ويدل  الصعبة،  القتصادية 

ورة لهم . ف ل �ف وتواجد موظف�ي

عدد المرضى الذين تم عالجهمعدد المرضى الجدد

مريض

عدد المرضى الذي
رصد االنتاجيةنسبة قبول الحاالت المعروضة  ألغوا مواعيدهم

يومي
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 8
إحصائية تعديل اإلنتاج:

 PRODUCTION ADJUSTMENTS

يفهموا  أن  الأسنان  طبيب/طبيبة  عىل  يجب 

ي 
�ف نتاج  الإ ضبط  أدوات  ونوعية  كمية  دائماً 

خاصاً  انتباهاً  يولوا  أن  يجب  كما  العيادة، 

طرح  يجعلوا  وأن  الأصول.  قيمة  نخفاض  لإ

الأسئلة الدورية عىل أفراد مكتب الستقبال فيما 

يتعلق بأدوات الضبط عادة.

9
للمرضى  الهاتمية  االتصاالت  عدد   

الجدد مقاينة مع تعيين المواعيد:

NUMBER OF NEW-PATIENT 

PHONE INQUIRIES COMPARED TO 

APPOINTMENTS SET

برامج  فعالية  عىل  تدل  ي 
ال�ت المعاي�ي  من 

عدد  ومتابعة  توثيق  هي  للعيادة  التسويق 

الذين  الجدد  للمر�ف  الهاتفية  المكالمات 

الذين  بالمر�ف  مقارنة  ويستفرسون  يتصلون 

بصورة  يدل  وهذا  حقيقياً،  موعدأ  يحجزون 

ي 
�ف الستقبال  موظفي  فعالية  عىل  ة  مبا�ش غ�ي 

استقطاب المر�ف الجدد وربط ذلك بحسن أو 

سوء معاملتهم لهم هاتفياً.

 10
مقاينة  البنك  في  المودعة  األموال 

مع الدخل اليومي:  

FUNDS DEPOSITED IN THE BANK 

COMPARED TO DAY SHEET

يشكل تعقب الودائع البنكية يومياً رادعاً جيداً 

لالحتيال Embezzlement، وعىل أفراد الطاقم 

يومي  ي 
إحصا�أ موثق  تقرير  تحض�ي  داري  الإ

يجعلهم  ذلك  لمراجعته،  الطبيبة  أو  للطبيب 

يعلمون أنك مطلع عىل الأمور المالية للعيادة.

من  جمعها  يتم  ي 
ال�ت الإحصائيات  هذه  إن 

ي 
�ف مراجعتها  يمكن  ي 

وال�ت داري  الإ الطاقم  قبل 

غضون عدة دقائق يمكنها أن تنمي وتطور عادة 

الأمور  مراجعة جميع  الأطباء حول  لدى  جيدة 

ي عياداتهم عن كثب.
الرئيسية �ف

رصد عدد االتصاالت

األموال المودعة في البنك عدد ساعات الفراغ

يومي

األموال المحصلة نقدياً

من الدخل اليومي

الدخل بالساعة

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

ــ�ف ي الأداء المه
�ف

داريــة  مهارتكــم وقدراتكــم الرسيريــة والإ
والتقنيــة . كل هــذا ســيطوركم مهنيــاً مهمــا 
ي عالــم طــب الأســنان 

كان مجــال عملكــم �ف
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