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 www.cearabia.com موقع  انطالق  مع  العدد  هذا  إصدار  يتوافق 

ية بالتعاون  ز نجل�ي ز العربية والإ ي طب الأسنان وباللغت�ي
للتعليم المستمر �ز

ي طب الأسنان 
مع PennWell Corporation المعتمدة للتعليم المستمر �ز

طب  لجمعية   ADA CERP المعتمد  المستمر  التعليم  برنامج  قبل  من 

  AGD PACE المستمر  بالتعليم  اف  الع�ت وبرنامج   الأمريكية  الأسنان 

الأول  الإصدار  يتضمن  الأمريكية.  العام  الأسنان  طب  لأكاديمية  التابع 

سبع دورات تعليم مستمر متوفرة الآن عىل الموقع، وندعوكم لالّطالع 

عليها وإفادتنا برأيكم.

، ونفتخر  نحمد هللا عىل انطالقة الموقع بعد عام ونيف من التحض�ي

عىل  الُقرَّاء  قدرة  من  يد  ز س�ت بأنها  نعتقد  ي  
وال�ت العربية  الموقع  بلغة 

الدكتور  دراسة  فوفق  قيمة،  موضوعات  من  يُطرح  ما  واستيعاب  تفهم 

زه�ي السباعي )كلية الطب، جامعة الملك فيصل( والدكتور ماجد عثمان 

تزداد  العربية  باللغة  يدرس  الذي  الطبيب   أن  ز  تب�ي مارات(  الإ )جامعة 

لو  عما  نحو  15%  الستيعاب  عىل  قدرته  وتتحسن  بنسبة 43%  رسعته 

العرب  والطبيبات  الأطباء  معظم  أن  والمالحظ  ية.  ز نجل�ي الإ باللغة  قرأ 

ية أو الفرنسية، ولكن قراءة  ز نجل�ي ملمون بمعظم المصطلحات الطبية الإ

دورات التعليم المستمر باللغة العربية ستجعل الأمر أك�ث رسعة وسالسًة 

ورة  ب�ز نؤمن  زلنا  فما  الدورات  هذه  للعربية  ننقل  إذ  ونحن  وسهولًة. 

ية بالتحديد فهي اليوم لغة كل ما يكتب أو  ز نجل�ي تقان التام لّلغة الإ الإ

نت.  ن�ت ضافة اىل كونها  لغة الإ ين�ث عالمياً بالإ

مقابلة   ي 
�ز ي 

الطوير�ت سالم  عثمان  الدكتور  استضفنا  العدد  هذا  ي 
�ز

ة  خاصة أضافت بعداً جديداً لهذا العدد لما تحتويه من معلومات مث�ي

ي اختصاصه. لقد قّدمت 
ي جعلته رائداً �ز

ته المهنية ال�ت عجاب عن مس�ي لالإ

ي 
ي الما�ز

الفّكية �ز التقويمية  الكث�ي من المعلومات عن الجراحة  المقابلة 

، كما احتوت عىل معلومات قيمة لتوعية مر�ز تشوهات الفم  والحا�ز

ز بحيث يدركون خيارات العالج الحديثة المتاحة لهم اليوم، فكلنا  والفك�ي

يعلم أن العالجات التجميلية لالأسنان بما فيها تقويم الأسنان لن تُقّوم 

د وظائف المضغ واللفظ والتنفس الطبيعية أو  خلالً  هيكلياً عظمياً أو تس�ت

. تحقق  حلم البتسامة الذي يعيشه هؤلء المر�ز

ي هذه أحببُت أن أسلط الضوء عىل بعض المقالت الجديرة 
ي رسال�ت

�ز

بالهتمام، فمقالة Simmons »هذا ما تعلمته من طردي لموظفي الأول« 

به مع  ما مرت  التخرج  أمريكية حديثة  فيها طبيبة  ممتعة تصف  مقالة  

ولكنها  ز  الموظف�ي وجميع  المر�ز  مع   التعامل  سيئة  استقبال   موظفة 

قد  منا  الكث�ي  أن  شك  ل  خادعة  بم�حية  الطبيبة  ي  تحا�ب أن  استطاعت 

عاش جزءاً من فصولها. 

ة  ي خمس ع�ث
نتاج �ز مقالة Philhower حول تجمع الصباح »زيادة الإ

القيادة  العيادة عىل  فريق عمل  لتدريب  فعالة  أقل« طريقة   أو  دقيقة 

والشعور بالمسؤولية وروعة ممارسة المهنة وخاصة إن كنا نملك العيادة 

أو نمارس المهنة يومياً بدءاً من الصباح، ولكن... من منا يطبق الأمر؟؟؟

هناك ثالث مقالت أخرى يمكن أن نستعمل محتواها لتقييم أنفسنا 

دارة. ففي التواصل يعت�ب Workman ال�احة  ي التواصل، والقيادة، والإ
�ز

موضوع  ي 
و�ز الآخرين،  مع  التواصل  مستويات  أر�ت  المطلق  والنفتاح 

ز Morgan أن التس�ت خلف جدار مزيف من التصنع والالمبالة   القيادة تب�ي

دارة  سيوقع كلماتنا عىل آذان صاّمة ويعرضنا للسخرية. أما فيما يتعلق بالإ

ي يحذرنا Clancy من ارتكابها كي لُ نخرب 
فهناك قائمة الأخطاء الثمانية ال�ت

ل  ُنفوض،  ل  ُنقرر،  ل  كنا:  إن  مخطئون  فنحن  قادة،  بوصفنا  سمعتنا 

ي 
ي التوظيف ونبطئ �ز

نتجاوب، ل نوضح الأهداف، ول نستمع، بل نُ�ع �ز

ي  البعض و نعامل الآخرين وكأنهم قطيع. الطرد، نُحا�ب

ي شخصياً وبعد وقفة مع نفسي لتقييمها، وجدت أن  أما فيما يتعلق �ب

ي القيادة، 
ي التواصل،  والصوت الصادق �ز

ال�احة والنفتاح المطلق  �ز

غالباً ما يسبب العزلة والوحدة إن لم يعاملنا الآخرون بالمثل أو كنا نعيش 

ي متذكراً ما 
ي مجتمع منغلق، ولهذا ما زلت أُخطئ ثم أتعلم من أخطا�أ

�ز

قاله :John C Maxwell » يجب أن يتمتع الرجل بمستوى من الوعي يكفي 

القوة  من  وبقدر  منها،  الستفادة  عىل  يعينه  وبذكاء  بأخطائه،  اف  لالع�ت

يكفي لتصحيحها«.

ز أن نسعد بتواصلكم وآرائكم. نرجو أن ينال هذا العدد رضاكم آمل�ي
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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 

CREME DE LA CREME ويمكن إعتبارها زبدة الزبدة
فإن أعجبتك فأرجع إلى المقالة للمزيد.

خمس توصيات إلظهار 
موقع العيادة على 

اإلنترنت للمرضى الجدد
الخمسة  النتائج  يختارون  ما  غالباً  الناس   •
عىل  يرونها  ي 

ال�ت  First Five Results الأوىل 

من   87٪ أن  الإحصائيات  وتقدر  الشاشة، 

النقرات Clicks تذهب للنتائج الخمسة الأوىل، 

بد  ل  ولذا  الشاشة  عىل  يظهر  ما  أول  إنها  إذ 

أن  يكون موقع عيادتك نتيجة من ضمن هذه 

البحث عن  ي عمليات 
�ز الأوىل  الخمسة  النتائج 

 Specific Keywords معينة   مفتاحية  كلمات 

. ح�ت تكسب أك�ب عدد من المر�ز

لماذا الطبعات 
الرقمية؟

العظمى  الفائدة  أن  وجدت  لقد   •
الوقت  هو  الرقمية  الطبعات  ي 

�ز

عند  دقيقة  إىل47   35 من  تحتاج  حيث 

متضمناً  التقليدية  الطبعات  استعمال 

وقت التحض�ي لأخذ الحالة إىل المعمل, 

مع  الرقمية,  الطبعات  استمعال  بينما 

دقائق  أربع  و  التحض�ي  وقت  حساب 

ز اعتمادا عىل ربع الفك  لنسخ كال الفك�ي

Quadrant impression  الذي أخذت 

إىل   12 من  فقط  نحتاج   , الطبعة  منه 

ي أقل من وقت الطبعات 
14 دقيقة يع�ز

التقليدية بفارق  32إىل 33 دقيقة.

"التغيير المرّكز" 
لزيادة اإلنتاجية

عدم  ي 
�ز يكمن  للتغي�ي  الأفضل  •الطريق 

واحدة  دفعة  والسلوكيات  النظم  تغي�ي 

ة  ي اتخاذ خطوات صغ�ي
وبمرة واحدة. بل �ز

ة  الكب�ي الأهداف  إنجاز  نحو  تقدمنا  ي 
�ز

والعظيمة.
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هذا ما تعلمته من 
طردي لموظفي 

األّول
• قمت بتحري الأمر بشكل رسّي، ورسعان 
ز  ز Jane تتجاهل العامل�ي ما أدركت بأن ج�ي

أنها  كما  وخشونة،  بجفاء  وتخاطبهم  معها 

بحاجيات  مبالية  غ�ي  سيئة  بطريقة  تت�ف 

المر�ز وتُحّصل من حسابات أجور العالج 

المستحقة وفق هواها، وفقط إن رغبت. لقد 

كان المشهد مؤلماً.                                                                                                                      

واتخاذ  بالتدخل  ي 
لعاطف�ت لقد سمحت   •

ي 
�ز أدى  قرار   ، ز بتم�ي اقتصادي  إداري  قرار 

البأس  من  أشهر  ثالثة  إىل  المطاف  نهاية 

واليأس والعذاب والكرب، إىل الهم والغم، 

أنظر  شهور  ثالثة  والمراوغة،  وير  ز ال�ت إىل 

تملؤها  وعيونهم  العمل  فريق  إىل  خاللها 

هذه  نعيش  تجعليننا  لماذا  التساؤلت... 

المعاناة؟

النتائج المستفادة من موضوع  • من أهم 
ي فريق 

ي وضعتها �ز
فصل Jane أن الثقة ال�ت

كان  فإذا  متبادلة،  الآن  أصبحت  قد  العمل 

ددوا  ي�ت لن  فإنهم  قلق،  أي  الفريق  لدى 

أصبحُت  لقد  يقلقهم.  عّما  معي  بالحديث 

ي تقبىلي وجهات نظر 
أك�ث مصداقية وليونة �ز

مختلفة عن وجهة نظري دون أن أشعر بأنها 

 . ي
ي أو قد تزعج�ز

تهدد�ز

كلنا  صعب.  أمر  الوضع  تغي�ي  مقاومة   •
، ولكن بوصفنا أصحاب عمل يجب أن  ب�ث

فإذا   . ي
أخطا�أ تكرر  ل  القرارات.  هذه  نتخذ 

ما فليكن، ولكن نّفذ  قررت أن تفصل أحداً 

ستكون  وبذلك  وط  رسث وبدون  ب�عة  ذلك 

سيقدر  عملك  فريق  إن  أفضل.  وضع  ي 
�ز

قيادتك وستستفيد عيادتك من ذلك إىل حدٍّ 

يفوق توقعاتك ول يمكنك إدراكه. 

ثمانية أخطاء شائعة 
يرتكبها مدراء 

وأصحاب العيادات
• الأشخاص الملَهمون يميلون إىل اللتفاف 
يعطي  ما  ألهمهم، وهذا  الذي  القائد  حول 

من  عىل  التأث�ي  عىل  مقدرة  الملِهم  القائد 

كل  عىل  التأث�ي  استطاع  فإن  معه،  يعمل 

فسيجد  معه  العامل  الفريق  أفراد  من  فرد 

لهام،  الإ نحتاج  للتأث�ي  الفريق.  يقود  نفسه 

لهام يتطلب التواصل، وللتواصل مع كل  والإ

عضو من أعضاء الفريق يجب عىل القائد أن 

احتياجاتهم  ويتفهم  منهم  كلٍّ  قيم  يفهم 

يهمهم  الذي  وما  بوظيفتهم،  المتعلقة 

وظيفياً وشخصياً.

البطء  هو  العيادة  إدارة  ي 
�ز الآخر  الخطأ   •

أو  إدارياً  ز  ئ�ي السيِّ ز  الموظف�ي خدمة  إنهاء  ي 
�ز

اً، والمهم أنه م�ت تم اتخاذ قرار الفصل  طبيَّ

لما  تجنباً  ب�عة  تنفيذه  فيجب  الت�يح  أو 

ء عىل رأس  قد يحدث من بقاء الموظف السي

ي عىل الآخرين. ه السل�ب عمله وتأث�ي

الستقاللية  العمل  فريق  يمنح  أن  يجب   •  
لأداء   Empowerment والصالحية   Autonomy

واجباتهم دون تدخل من القيادة ح�ت ولو أدى 

ذلك إىل ارتكابهم بعض الأخطاء، فدور القيادة 

أن تتواجد بالقرب منهم وتساعدهم كي يتعلموا 

من أخطائهم.

ِلَنِبْع تلك اإلبتسامة!
• تدل الإحصائيات أن نسبة المر�ز الذين 
ي عيادات طب الأسنان 

تم تبييض أسنانهم �ز

الأمريكية أقل من %25 من المجموع الكىلي 

أن  ي 
يع�ز وهذا  العيادة،  أرشيف  مر�ز  من 

%75 من المر�ز إما لم يعلموا عن تبييض 

رفضوا  فإن  العالج،  رفضوا  أو  الأسنان 

العالج  فشل  مزدوج،  فشل  فهذا  العالج 

وفشل عرض الحالة.

اً ما تكون المعلومات الواصلة لهؤلء  • كث�ي
المصداقية،  وتنقصها  خاطئة  المر�ز 

إعالمياً  مشوه  معظمها  كون  إىل  وبالإضافة 

ثارة ومن هذه المعلومات ما يخيف  قصد الإ

)سحب العصب( أو يرهب )بدون تخدير( أو 

ينفر )حفر السن(. ولهذا فمر�ز اليوم أك�ث 

من أي وقت م�ز بحاجة ماسة إىل المزيد 

الموثقة،  والتوعية  الصادق  عالم  الإ من 

نت قد تكون مصدراً للمعرفة  ن�ت فكما أن الإ

عالم  لالإ أيضاً  تستعمل  قد  فإنها  المجردة 

المغرض أو الجاهل.

• تلجأ بعض العيادات إىل تقديم تبييض 
خدمات  تسويق  بغية  مجانياً  الأسنان 

الغرض  لهذا  ويستعمل  الأخرى  العيادة 

أدوية تبييض رخيصة الثمن، هذا خطأ فادح 

نظراً لعدم ضمان جودة النتائج وقد نخ� 

والمريض،  المصداقية  من  كالً  هذا  نتيجة 

وإن  الخدمة  جودة  عىل  المحافظة  يجب 

قدمت مجاناً.
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صوتك القيادي
 without يعود مصطلح بدون شمع •
زت تلك  wax إىل روما القديمة. حيث تم�ي

المنازل.  ي 
المنحوتات �ز الحضارة بعرض 

الذين  ز  النحات�ي من  نوعان  ظهر  حينها 

الرخيصة  الأقبية  ي 
�ز المنحوتات  يبيعون 

يغطون  وكانوا   Bargain Basements

أخطاءهم بشمع بلون الحجر الطبيعي. 

مما  الماهرين  ز  الحرفي�ي أغضب  وهذا 

جعلهم يعلقون بكل فخر لفتات تقول 

 ،»sine cera« أنهم نحاتون بدون شمع

ومصطلح »sine cera« هو أصل كلمة » 

ي نستعملها اليوم 
sincere : صادق« ال�ت

ية. ز نجل�ي ي اللغة الإ
�ز

• يعتقد الكث�ي من أطباء الأسنان خطأً 
العمل  فريق  أمام  الظهور  عليهم  أن 

عن  ز  المعصوم�ي بصورة  ز  والموظف�ي

كل  عىل  والقادرين  ز  والعارف�ي الخطأ 

ء، بينما تؤمن القيادة بدون شمع أنه  ي
�ث

موظفيك  تجعل  أن  جداً  الطبيعي  من 

يرونك مخطئاً بل مرتبكاً

الجذابة  النتيجة  تصف  صورة  إرسم   •
إنجازها  وبشدٍة  ترغب  ي 

ال�ت المستقبلية 

كان  وأياً  المهنية،  قيمك  تدعم  ي 
وال�ت

 : باستخدامه  ترغب  الذي  المصطلح 

هدف Goal أو مهمة Mission أو حلم 

Dream أو دافع Purpose  فإن وجوده 

 Purpose ًأمر مهم يعطي لعملك هدفا

ومع�ز Meaning . بدون الرؤيا سيصبح 

عبارة عن سلسلة من  عيادتك  ي 
�ز العمل 

رهاق  الإ إىل  تؤدي  ي 
وال�ت الشاقة  المهام 

.Burnout

تدفعك  ي 
ال�ت الرؤيا  حددت  أن  بعد   •

فريقك  تجعل  أن  الآن  عليك  للعمل 

يشاركك بها، وهذا هو الجزء الصعب. 

تعريف وقياس 
النجاح

مواعيد  جدول  أن  البعض  يظن  قد   •
المر�ز المكتمل يومياً منذ بدء الدوام ح�ت 

بالحركة  الممتىلأ  العيادة   »جو«  أو  نهايته 

الغرف  ز  ب�ي ي  الط�ب الكادر  لأعضاء  المفرطة 

نتاجية العالية  ي أرجاء العيادة يدل عىل الإ
و�ز

استيعاب  يمكنها  ل  العيادة  وأن  والنجاح 

صحيح  غ�ي  ،وهذا  أبداً  المر�ز  من  مزيٍد 

ليس  المفرط  والنشغال  العمل  فضغط 

نتاج. اً عىل وفرة الإ مؤرسث

الخيارات  من  المزيد  الأطباء  عرض  كلما   •
، كلما زادت فرصة قبول المر�ز  المالية للمر�ز

والختيارية.  التجميلية  للخدمات  خصوصاً 

اليوم والذي يهتم  الذي نعيشه  المجتمع  ففي 

بالمظهر الخارجي.

الجراحة الفكية 
التجميلية و 

التصحيحية المعاصرة
ز  ي تباين معاي�ي الرعاية ب�ي

• هناك مشكلة �ز
اً ما ألحظ  ز العام والخاص، فكث�ي القطاع�ي

أن مر�ز القطاع الصحي الخاص يميلون إىل 

»التسوق« بحثاً عن »أحسن« طبيب أو طبيبة ، 

أما مر�ز القطاع الصحي العام فليس لديهم 

خيار سوى قبول ما يقدمه المستشفى العام.

ي 
ي عىل مهن�ت

• هناك الكث�ي مما يقلق�ز
واختصا�ي وأبناء بلدي، فافتتاح 25 كلية طب 

ي أنه 
ي غضون 2-3 سنوات متتالية يع�ز

أسنان �ز

هناك من رأى حاجة ملحة لزيادة عدد أطباء 

الأسنان  دون النظر إىل تبعات هذا القرار 

ومتطلباته.

• من المهم أيضاً أن نذكر هنا أّن معظم 
ي من 

شكاوى عدم الر�ز عن نتيجة العملية تأ�ت

المر�ز الذين لديهم تجربة سلبية فيما م�ز 

أو نتائج غ�ي ُمرضية لعالج سابق. 
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كيفية الربح من طب 
األسنان التجميلي؟

مقدمة  ي 
�ز الأسنان  طب  أصبح   •

الناس  تساعد  ي 
ال�ت الصحية  الخدمات 

بأنفسهم  وثقتهم  معنوياتهم  رفع  عىل 

فم  صحة  عىل  المحافظة  إىل  بالإضافة 

ة.   ز وأسنان مم�ي

ازدياد،  ي 
�ز المر�ز  أن متطلبات  كما   •

 ، العالج  نتائج  من  توقعاتهم  وكذلك 

وظيفياً،  تجميلياً،  عالجاً  يريدون  فهم 

الفشل  عن  بعيداً  كونه  عن  عدا  ودائماً، 

المبكر وغ�ي مؤلم أو مفرط الحساسية .

اختيار  ي 
�ز النجاح  أن  القول  ويمكن   •

ي يعتمد عىل 
وأداء العالج التجميىلي الس�ز

دراك  والإ التنبؤ  إمكانية  ي 
�ز الأطباء  مهارة 

لالأمور الأربعة الآتية:

1. نجاح التواصل مع المريض والتنبؤ بمعرفة ما 

يتوقعه  من العالج التجميىلي .

بمعرفة  التنبؤ  ي 
�ز الطبيبة  أو  الطبيب  نجاح   .2

خواص المواد الجديدة وكيفية التعامل معها .

 ِّ ي فن�ي مع  والتعامل  التواصل  عملية  نجاح   .3

اميك(  . الأسنان )الس�ي

4. اقتناع الطبيب أو الطبيبة بأهمية ما يقدمونه 

المخابر  ي 
�ز ُطورت  الجديدة  •فالمواد 

ي الفم مشاكل 
وسينجم عن استعمالها �ز

الأسنان،  أطباء  يعهدها  لم  جديدة 

تبييض  بعد  الحساسية  فرط  من  كالألم 

الأسنان، والفشل المبكر.

الُرقّي إلى تواصل 
المستوى الثالث

• إن حدث خالف أو تع�ث عند التواصل 
ء طبيعي( فعليك  ي

مع الآخرين )وهذا �ث

التعامل معه بشكل صحيح، فالغضب، 

ردود  هي  الأبواب  وإغالق  والمهاجمة، 

ليست  لكنها  ومتوقعة،  طبيعية  فعل 

ي 
�ز اختالف  يحدث  عندما  ُمستحبة. 

ي س�ي مجريات الأمور 
الأفكار أو مشكلة  �ز

هادئاً  تبقى  أن  هو  الصحيح  فالت�ف 

ومنفتحاً ومركزاً.

فكرة  عنا�  من  آخر  هام  عن�   •
بكيفية  وإنما  تقوله  بما  يتعلق  ل  »الأمر 

تك  قوله« هو التواصل غ�ي اللفظي، فن�ب

هذا  ي 
�ز مهمان  عامالن  جسدك  ولغة 

جسدك  لغة  من  كلٌّ  كانت  إذا  المجال. 

ثة فهكذا سينظر  تك سلبية وغ�ي مك�ت ون�ب

الآخرون لك بغض النظر عما تقوله. كن 

ك  عندها ست�ت ومشجعاً  ومتفائالً  إيجابياً 

. انطباعاً أفضل بكث�ي

مستوى  إىل  الوصول  يتم  عندما   •
ي عيادة طب 

التواصل      التام المثاىلي �ز

المثالية  التطبيقات  أحد  فإن  الأسنان، 

المدبر  »العقل  مفهوم  تطوير  هو 

.»Mastermind

ي 
�ز أنجحها  و  كات  ال�ث أك�ب  بعض   •

 Open العالم تعمل وكأنها كتاب مفتوح

متاحة  الهامة  المعلومات  حيث    Book

عىل نطاق واسع. هذه الشفافية ستؤدي 

والبتكار  للنمو  المناسبة  البيئة  خلق  إىل 

وري جداً  المثاىلي �ز التواصل  والتقدم. 

للوصول إىل مرحلة العقل المدبر.

ع الصباح  زيادٌة  تجمُّ
اإلنتاج في خمس 

عشرة دقيقة أو أقل
ممارسة  ي 

�ز المفضلة  الممارسات  من   •
طب الأسنان أن يحتوي ملف كل مريض 

عىل صور شعاعية  ذروية حديثة  لجميع 

فإذا  بانوراما.  أشعة  أو  المريض  أسنان 

كان ملف المريض ل يتضمن هذه الصور 

المريض  يُجدول  فعندئٍذ  الشعاعية, 

لهذا الغرض. 

وهذا يعني دخالً إضافياً للعيادة.

ع الصباح تتم مناقشة  ي نهاية تجمُّ
• �ز

ما يحتاجه فريق العمل للتحض�ي للغد.

المر�ز  مواعيد  جدولة  تمت  هل   •
ي  نتاج للفريق الط�ب بما يحقق أهداف الإ

العامل غداً؟ 

ي جدول مواعيد الغد  ●
هل هناك فتحات �ز

يحب ملؤها؟

هل وصلت إىل العيادة حالت مر�ز الغد   ●

من معمل الأسنان؟

هل أكد جميع مر�ز الغد مواعيدهم؟ ●

هل لدى أي من مر�ز الغد حاجيات  ●

هم بإجرائها قبل  خاصة يجب تذك�ي

الموعد؟

ي جدول  ●
هل هناك أي مر�ز جدد �ز

مواعيد الغد؟



الجراحة الفكية التجميلية 
و التصحيحية المعاصرة
مقابلة قيمة مع الدكتور عثمان سالم الطويرقي
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اختصاص  هو  والوجه  والفكين  الفم  جراحة 
ويتطلب  األسنان  طب  في  معتمد  جراحي 
وتعود  األسنان.  الطب وطب  حيازة شهادتي 

OMFS تسمية جراحة الفم والفكين والوجه
حيث   1977 عام  إلى   )Oral And Maxillofacial Surgery(
لجمعية   المندوبين  مجلس  قبل  من  اعُتمدت 
التسمية  عن  بدياًل  األمريكية  األسنان  طب 
تم  وقد   » الفم  جراحة   « لالختصاص  السابقة 
طب  جمعية  قبل  من  االختصاص  هذا  تعريف 

األسنان األمريكية على النحو اآلتي:
 »جراحة الفم والفكين والوجه هو اختصاص 

التشخيص،  يشمل  األسنان  طب  في  معتَمد 
والعيوب  اإلصابات  لألمراض،  الجراحي  العالج 
الوظيفية  الجوانب  من  كاًل  تصيب  التي 
والتجميلية لألنسجة الرخوة والصلبة لمنطقة 

الفم والوجه والفكين«.
اقتصاديات طب  مجلة  من  العدد   في هذا 
األسنان العربية استضفنا الدكتور عثمان سالم 
الطويرقي والذي يعتبر من الرواد القالئل في 
هذا االختصاص، و هو أول طبيب أسنان من 
الزمالة  على  حصل  الذي  العربي  الخليج  دول 
والفكين  الفم  جراحة  تخصص  في  األمريكية 
والوجه عام 1996. فعقب تخرجه من  كلية طب 
األسنان  في جامعة الملك سعود  1988 ذهب 
المتحدة   الواليات  في  بوسطن  مدينة  إلى 
دامت  نادرة  دراسية  رحلة  ليبدأ  األمريكية 
 Tufts العقد في جامعات تافتس  عقدًا ونصف 
وانتيغوا   Boston وبوسطن   Harvard وهارفارد  
Antigua حصل أثناءها على خمس شهادات في 

األسنان  العليا. وهي شهادة طب  الدراسات 
الماجستير في علوم  DMD، شهادة  األمريكية 
 .Ph.D الدكتوراة  شهادة    ،MSD األسنان  طب 
 MDالطب وشهادة  الجزيئية،  البيولوجيا  .في 

جراحة  األمريكي في  البورد  وأخيرًا شهادة   ،
.OMFS الفم والفكين والوجه

الطويرقي  للدكتور  الذاتية  السيرة  ُتبين 
تخصص  مجاالت  مختلف  في  وتميزًا  تمرسًا 
جراحة الفم والفكين والوجه كاألبحاث العلمية، 
الممارسة  والمستمر،  الجامعي  التعليم 
الفكية  الجراحة  مجال  في  وخاصة  السريرية 
الدكتور  أراء  المقابلة  ستوضح  التقويمية. 
وطب  االختصاص  أوضاع  حول  الطويرقي 
األسنان  في المملكة العربية السعودية عامة 
والجراحة الفكية التقويمية خاصة، وهي أمور 
البّد أن يعلم عنها زمالء المهن الطبية  قصد 
المجتمع  عامة  أن  كما  والمناقشة،  المعرفة 
لمن  وخاصة  صحيًة،  توعيًة  ثمارها  ستجني 
اإلطباق  سوء  مشاكل  من  يعاني  أو  يشكو 

السني الهيكلي.
ونبدأ  عثمان  دكتور  معنا  بك  وسهاًل  فأهاًل 
معك ببعض األسئلة التي نأمل أن تقّدم النفع 

لجميع القراء.

 جراحة الفم والفكين 
والوجه هو اختصاص معتَمد في 
طب األسنان يشمل التشخيص، 

العالج الجراحي لألمراض، 
اإلصابات والعيوب التي تصيب 

كاًل من الجوانب الوظيفية 
والتجميلية لألنسجة الرخوة 

والصلبة لمنطقة الفم والوجه 
والفكين 
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1.  بوصفك أخصائيًا في جراحة الفم والفكين والوجه، 
هل لك أن  تطلعنا على رؤيتك الشخصية، والقيم 
المهنية التي آمنَت بها، واألشخاص الذين كان لهم 

تأثير في مسيرتك المهنية؟

ز والوجه عندما كنت طالباً  ي تخصص جراحة الفم والفك�ي
ي �ز

بدأت رغب�ت

ي الثمانينات. وطالما حلمت 
ي جامعة الملك سعود �ز

بكلية طب الأسنان �ز

أن أكون أفضل ممارس إكلينيكي ثم أصبح هذا الحلم بمثابة رؤيا  شخصية 

ي بكلية طب الأسنان. وخاصة عندما رأيت 
ة دراس�ت ي طيلة ف�ت

ظلت تالحق�ز

المر�ز  حياة  عىل  سلباً  يؤثر  قد  ز  العام�ي الأسنان  أطباء  إهمال  أّن  كيف 

ويعيقهم مدى الحياة، إما لأن هذا الطبيب لم يشخص آفة فم سابقة 

ذاك  لأن  أو  وتجاهلتها،  الآفة  شاهدت  الطبيبة   تلك  لأن  أو  الت�طن 

ي لالستشارة. هذا ما 
التحويل إىل الأخصا�أ ي 

المريض �ز الطبيب نس حق 

ي  هي التخصص.
ز المه�ز ي أفكر بأّن أفضل طريقة للتم�ي

جعل�ز

تطورت  فقد  للمهنة  ممارساً  ي 
كو�ز الشخصية  ي 

رؤي�ت اىل  بالنسبة  أما 

عقداً  قضيت  الذين  ي 
أساتذ�ت عن  ورثتها  ي 

ال�ت المهنية  بالقيم  وتأصلت 

ي الوليات المتحدة مثل 
ونصف العقد معهم �ز

Professor G. E. Ghali, Louisiana State University

 Professors: Philip L. Maloney, Larry M Wolford, H.ChrisDoku,

MriaPapageoge, Lonne Norris, at Tufts And Boston Universities

Professor Johan P. Reyneke at Baylor University

Professor Ward at  Maryland University

ي المهنية. لقد كانت أخالقهم مثالً 
ي حيا�ت

وهم من كان لهم أعظم الأثر �ز

ومشاركتهم  المتواضع  وسلوكهم  والتك�ب  التعاىلي  عن  فبعدهم  يحتذى، 

 . نفسي ي 
�ز »المشاركة«  و  »التواضع«   قيم   عكس   ذلك  كل  المخلصة، 

طبيباً  بوصفي  أفعله  ما  كل  عىل  تسيطر  ي 
ال�ت المهنية  القيم   هناك  ثم 

ي يضعها المر�ز عىل عاتقي عند 
ي أشعر بأعباء المسؤولية ال�ت

ي جعلت�ز
وال�ت

ي سأقدم لهم أفضل مستويات الرعاية. 
السماح ىلي بعالجهم وثقتهم  بأ�ز

« مهما  ز ام بالتم�ي ز ي من الوليات المتحدة أن »الل�ت
لقد  أيقنت منذ عود�ت

للمريض ب�ف  ز أفضل خدمة  لتأم�ي المثىل  الطريقة  الظروف هو  كانت 

ي 
ي قد تحيط بنا. بل إن�ز

النظر عن  بيئة العمل والصعوبات والتعقيدات ال�ت

آثار هذه الصعوبات والتعقيدات مهما كانت، سُتنس عندما  وجدت أن 

وجوههم  تمالأ  الر�ز  وابتسامة  الشفاء  بعد  والمريضة  المريض  يعود 

وبريق السعادة يشع من عيونهم. وهذا ما أتمناه وأعمل جاهداً لأمنحه 

 . ي
لكل مريض أو مريضة تحت رعاي�ت

الواليات المتحدة  العقد في  2.  قضيت عقدًا ونصف 
األمريكية وعشت حقبة تغيير التخصص من جراحة 
أن  أرجو  والوجه،  والفكين  الفم  جراحة  إلى  الفم 
وضع  وماهو  االختصاصين،  بين  الفرق  عن  تحدثنا 

اإلختصاص في المملكة العربية السعودية ؟

ي 
الس�ز العظم  أمراض  عمليات  يركز عىل  الفم  جراح  كان   ، ي

الما�ز ي 
�ز

مجال  توسع  فقد  حالياً،  أما   Dentoalveolar bone diseases السنخي 

الصلبة  لالأنسجة  والتجميلية  الوظيفية  النواحي  ليشمل  الختصاص 

إصابات  معدل  انخفض  وقد  والوجه.  ز  والفك�ي الفم  لمنطقة  والرخوة 

ي نقوم بعالجها الآن عما كانت 
الوجه الناجمة عن الحوادث والرضوض ال�ت

الصطناعي  ي 
الس�ز الغرس  ازداد عدد جراحات  ز  ي ح�ي

�ز  ، ي
الما�ز ي 

�ز عليه 

ي عمليات 
ي السنخي، بالإضافة إىل ازدياد ملحوظ �ز

وتطعيم العظم الس�ز

ي 
وال�ت والتجميلية  التصحيحية  والوجه  ز  الفك�ي لعظام  الجراحي  التقويم 

أّن مجال  فأعتقد  الإختصاص  لوضع  بالنسبة  المقابلة بصددها.أما  هذه 

ز  ي جراحة الفم والفك�ي ي أذهان أخصائ�ي
الختصاص لم يتحّدد بشكٍل جيد �ز

ي نعمل معها، 
ي أذهان الكوادر الصحية الأخرى ال�ت

والوجه بالمملكة أو �ز

ي الأنف والأذن والحنجرة وجراحي التجميل. فما زال معظم  مثل أخصائ�ي

ي المملكة العربية السعودية يعالجون مشاكل  
أطباء وطبيبات الختصاص �ز

وا  ، دون أن يع�ي ي
ي السنخي التقليدية بالإضافة للغرس الس�ز

العظم الس�ز

تدربوا  ي 
ال�ت والتصحيحية  والتجميلية  الختيارية  للجراحات  اهتمام  أي 

وري أن أذكر هنا أن معظم أطباء وطبيبات طب الأسنان  عليها. ومن ال�ز

الفم  جراحة  ومشاكل  ي 
الس�ز الغرس  حالت  يحولون  يعودوا  لم  العام 

إن  بل  المر�ز ح�ت لالستشارة،  يحولوا  أو    OMFS ي
أخصا�أ إىل  التقليدية 

الكث�ي من عيادات طب الأسنان العام تقدم عالجات الفيلرز والبوتكس 

ي تقديري أنه إذا استمر هذا التجاه فسينح� عمل 
لمر�ز عياداتهم. و�ز

ي القطاع 
ي المستشفيات وليس �ز

ز والوجه �ز ي جراحة الفم والفك�ي أخصائ�ي

الخاص.

الوليات  ي 
�ز تاريخياً  عما حدث   يختلف  ل  المملكة  ي 

�ز الآن  يحدث  ما 

ي الثمانينات حينما كان جراحو الأنف والأذن والحنجرة 
المتحدة الأمريكية �ز

والوجه مجرد  ز  والفك�ي الفم  ي جراحة  أخصائ�ي ون  يعت�ب التجميل  وجراحو 

ز  أطباء أسنان، وهذه مع الأسف  هي نظرة العديد من الأطباء والجراح�ي

. ز السعودي�ي

لتطوير  بُذل  الذي  الجهد  حجم  جميعاً  نعلم  أن  جداً  المهم  من 

أو  ي الوليات المتحدة، حيث أن الأمر لم يكن حدثاً سهالً 
الختصاص �ز

بها  قام  ي 
ال�ت والتضحيات  العناء  من قصص  الكث�ي  لقد سمعت  تلقائياً. 

ي سبيل بناء قواعده وتأسيس دعائمه ح�ت أضحى 
رواد الختصاص الأوائل �ز

الختصاص الذي  نتمتع به جميعاً اليوم. بعض هؤلء الرواد أم�ز عمره  

الآخر  الصحية، والبعض  السياسة  ي كواليس 
وداعية لالختصاص �ز ناشطاً 

لتطوير  والتعليم  والأبحاث،   ، كلينيكي الإ العمل  ي 
�ز شبابه  سنوات  ق�ز 
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a

b

d

e

c f
الشكل رقم ١ )A.B.C( صور وجه جانبية وأمامية توضح عدم تناسق الوجه الناجم عن امتصاص لقمة الفك السفلي condyle resorption والذي 

. )D.E.F( صور بعد العالج و قد عاد التناسق للوجه بعد عملية  ي التنفسي
ن وانهيار المسلك الهوا�ئ أدى الي تراجع الفك السفلي وعدم تطابق الفك�ي

. ن تكوين العظم  distraction osteogenisis و الجراحة التقويمية للفك�ي
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ي المملكة العربية 
الجوانب الأكاديمية لالختصاص. هذه الأمور نفتقدها �ز

ز  السعودية، فال أجد من يُجد أو يعمل لبناء اختصاص جراحة الفم والفك�ي

لم  بالختصاص  يؤمن  ممن  الأقلية  أن  م. ح�ت  والمح�ت المنظم  والوجه 

التطوير ول تمتلك رؤيا للمستقبل، وبالتاىلي فاختصاصنا  ي 
أية رغبة �ز تبِد 

إن تُرك ليقود نفسه بنفسه كما هي الحال الآن فسيكون عرضة للضياع أو 

لمزيٍد من الالمبالة.

هنالك حاجة إىل قيادة تقدمية تعمل عىل إعادة الحيوية لالختصاص 

ي 
ي عدد أطباء الأسنان �ز

ايد الكب�ي �ز ز والعبور به إىل القرن 21، خاصًة مع ال�ت

ي مجال 
ي طلب المجتمع للخدمات عالية الجودة �ز

ايد المطرد �ز ز البالد وال�ت

الرعاية الصحية والتجميلية  للفم والأسنان والوجه.

٣. السؤال السابق كان عن المجال التنظيمي، ماذا 
عن الفروق التي الحظتها شخصيًا بين الدولتين من 
والنشاط  المعالجة  ونوعية  الممارسة  نظم  حيث  

العلمي؟

ي 
�ز الختصاص  أوضاع  عن  ي 

بإجاب�ت عالقة  وله  جداً  هام  سؤال  هذا 

ي معالجة مر�ز 
ي معظم الوقت منهمكاً �ز

ي بوسطن  كنت أق�ز
المملكة. �ز

ي فريق مؤهل لمعالجة 
�ز ، حيث كنت عضواً  ز حالت أورام الفم والفك�ي

هذه الأورام، وقد تكّون هذا الفريق من اختصا�ي الأورام، اختصا�ي 

الفم،  باثولوجيا  اختصا�ي  شعاع،  بالإ المعالجة  اختصا�ي  الأشعة، 

اختصا�ي الأنف والأذن والحنجرة، اختصا�ي تركيبات وتعويض الأسنان 

ز والوجه، واختصا�ي معالجة النطق. لم أجد مثل هذا النظام  والفك�ي

ي ل أعلم عن تواجده 
ي المملكة، ح�ت أن�ز

ي أي مستشفى عملت ضمنها �ز
�ز

ي أركز خالل ممارسة المهنة 
ي المملكة الآن، مما جعل�ز

ي أي مستشفى  �ز
�ز

ي تحتاج فقط إىل مساعدة 
عىل حالت الجراحة التجميلية والتصحيحية ال�ت

اختصا�ي التقويم لتحض�ي المريض أو المريضة للجراحة.

من  عدد  ي 
�ز بوسطن  ي 

�ز شاركت  فقد  العلمية  للنشاطات  بالنسبة  أما 

وتم  ز  والفك�ي الفم  بأورام  التسبب   ي 
�ز التبغ   بدور  المتعلقة  البحوث 

الأبحاث  مجال  ي 
�ز الجاد  التعاون  روح  تجد  فال  المملكة  ي 

�ز أما  ها.  ن�ث

العلمية، مما يجعلك  تنطوي وتركز عىل جهدك الفردي ونوعية الأبحاث 

ي ل تعتمد عىل تعاون الآخرين.
ال�ت

٤. من الواضح أنك لست راضيًا عن أوضاع االختصاص 
يجعلني  مما  المعالجة،  نظم  عن  وال  التنظيمية 
والوجه  والفكين  الفم  معالجات  جودة  عن  أسألك 

التي تشاهدها في المملكة العربية السعودية.

ي لختصا�ي 
ي هذا السياق مبنية عىل ممارس�ت

 هذا صحيح، وأفكاري �ز

فريق  نظم  كفاية  عدم  اىل  فبالإضافة  والخاص.  العام  ز  القطاع�ي ي 
�ز

الرعاية  تباين معاي�ي  ي 
�ز العامة، هناك مشكلة  المستشفيات  ي 

�ز المعالجة 

اً ما ألحظ أن مر�ز القطاع الصحي  ز العام والخاص، فكث�ي ز القطاع�ي ب�ي

الخاص يميلون إىل »التسوق« بحثاً عن »أحسن« طبيب أو طبيبة فتجدهم 

وجراحي  والحنجرة  والأذن  الأنف  جراحي  التجميل،  جراحي  ز  ب�ي يقارنون 

التفاصيل  عن  ويسألون  الكث�ي  يطلبون  إنهم  والوجه.  ز  والفك�ي الفم 

ة،  الخ�ب الشخصية،  الخلفية،  حيث:  من  الطبيبة  أو  بالطبيب  المتعلقة 

الجودة، والعملية الجراحية من حيث المخاطر والمضاعفات والنتائج. أما 

يقدمه  ما  قبول  خيار سوى  لديهم  فليس  العام  الصحي  القطاع  مر�ز 

إل  الكث�ي  يطلبون  ول  يسألون  ل  أنهم  من  فبالرغم  العام،  المستشفى 

أنهم مثقفون وواعون ويتوقعون نتائج عالية الجودة، بل وتحاكي النتائج 

ي  جراحة 
ي القطاع الخاص، ولهذا فإن معاي�ي الرعاية الصحية �ز

المتوقعة �ز

الخاص  القطاع  ي 
�ز كنا  علينا جميعاً، سواء  ي 

تقت�ز والوجه  ز  والفك�ي الفم 

أو القطاع العام، أن نرعى المر�ز ونعالجهم وفق أفضل وأجود معاي�ي 

ز  الرعاية. ومع شديد الأسف فإن الكث�ي من معالجات جراحة الفم والفك�ي

ي أشاهدها أو قمت بالتدخل الجراحي لإصالحها ل ترتقي إىل 
والوجه ال�ت

ي 
مستوى معاي�ي الرعاية المقبولة Acceptable Standard Of Care. وال�ت

زم بها ممارسو الختصاص. يجب أن يل�ت

جراحة  اختصاص  وضع  بخصوص  وآراؤك  إجابتك   .٥
لسماع  أتشوق  تجعلني  والوجه،  والفكين  الفم 
المملكة  األسنان في  تعليم طب  أوضاع  رأيك في 
في  زال  ما  اختصاصك  إن  إذ  السعودية،  العربية 

ماهيته جزءًا من طب األسنان.

الملك سعود،  لجامعة  الأوىل   الدفعات  أّن خريجي   الزمن  سيكشف 

وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك فيصل كانوا أفضل َمن خرّجته 

فمعرفتهم  المعا�،  السعودي  الأسنان  تاريخ طب  ي 
�ز الجامعات  هذه 

ومعظم  الأمريكية،  الأسنان  طب  معاي�ي  تحاكي  كلينيكية  الإ ومهاراتهم 

من  الخامس  أو  الرابع  العقد  ي  
�ز الآن  هم  والطبيبات  الأطباء  هؤلء 

عداد  ة لإ أعمارهم. و قد أم�ز الكث�ي منهم  سنوات طويلة وجهوداً كب�ي

ي 
إنهم �ز أْكفاء.  ز  ز  وأطباء رسيري�ي أنفسهم ح�ت يصبحوا أساتذة وباحث�ي

اعتقادي » الأوائل«.

طب  لتعليم  والمستقبلية  الحالية  الأوضاع  بصدد  القلق  شديد  ي 
إن�ز

ي عدد 
الكب�ي �ز إنه مع الزدياد  إذ  العربية السعودية،  المملكة  ي 

الأسنان �ز

معايير الرعاية الصحية في  
جراحة الفم والفكين والوجه 

تقتضي علينا جميعًا، سواء كنا 
في القطاع الخاص أو القطاع 

العام، أن نرعى المرضى 
ونعالجهم وفق أفضل وأجود 

معايير الرعاية 
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ي تجاوز عددها اليوم 34 كلية 
كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة وال�ت

ي الجودة النظرية والعلمية والعملية 
طب أسنان، أُلحظ تدهوراً شديداً �ز

أرى  ل  الحظ،  ولسوء  المملكة.  ي 
�ز الحالية  الأسنان  كليات طب  لخريجي 

ي 
�ز يساهمون  أو  قلقي  ي 

يشاركون�ز عنهم  تحدثت  الذين  »الأوائل«  هؤلء 

ي المملكة العربية السعودية. 
وضع خطٍط لمستقبل طب الأسنان  �ز

عدد  كثرة  من  استياًء  حديثك  في  لمست   .٦
الكليات،هل لك بتوضيح ما يقلقك؟ 

ي واختصا�ي وأبناء بلدي، فافتتاح 
ي عىل مهن�ت

هناك الكث�ي مما يقلق�ز

ي أنه هناك من رأى 
ي غضون 2-3 سنوات متتالية يع�ز

25 كلية طب أسنان �ز

حاجة ملحة لزيادة عدد أطباء الأسنان  دون النظر إىل تبعات هذا القرار 

ومتطلباته. فكليات طب الأسنان الحالية تخرج حواىلي 1200 طبيب وطبيبة  

ي 
ي الما�ز

ة أضعاف ما كانت الكليات الثالثة تخّرج �ز أسنان سنوياً أي ع�ث

كلية   27 ي  
�ز المقدم  الأسنان  تعليم طب  أّن جودة  ي 

ي ظ�ز
�ز و  القريب، 

ي 
طب أسنان بالجامعات الحكومية و7 كليات طب أسنان خاصة ل تستو�ز

ي أعتقد أنها 
متطلبات ومعاي�ي اعتماد جمعية طب الأسنان الأمريكية وال�ت

نت  الن�ت وصفحات  والمنشورات  الكتيبات  أن  فمع  العالم.  ي 
�ز الأفضل 

الخاصة بهذه الكليات عبارة عن نسخ ولصق لمعاي�ي تحاكي معاي�ي تعليم 

طب الأسنان الأمريكية، ولكن إن قمت بزيارتها ستجد ما يؤلمك سواء كنت 

طبيباً أو مدرساً أو ممارساً لمهنة صحية. فلقد حرصت الدولة مشكورة عىل 

المادية من جهة ولكن عىل الجهة  الكليات بأحدث الموارد  أن تزود هذه 

ية. فليس لدى معظم الكليات  ي الموارد الب�ث
المقابلة تجد نقصاً مريعاً �ز

ي طب الأسنان وليس 
ة المعتمدة �ز ي الختصاصات الع�ث

الجديدة أساتذة �ز

لديهم أساتذة مشاركون أو مساعدون ومعيدون رسيريون وكوادر مساندة 

توفرت  وإن  الأسنان،  تقنية  أو  الفم  صحة  ي 
�ز والتدريب  الكفاءة  موثقة 

إذا  المطلوبة.  والكفاءة  بالجودة  تتمتع  ل  فهي  ية  الب�ث الموارد  بعض 

الشهادة  استيعاب خريجي  الجديدة هو  الكليات  افتتاح  من  الهدف  كان 

الذين  الأسنان  أطباء  من  للكث�ي  الستعداد  الدولة  عىل  فإّن  الثانوية، 

ي المستقبل القريب. هذا بالإضافة إىل موضوع 
سيبحثون عن الوظائف �ز

جودة التعليم والمخرجات.

ما  بل  الكليات،  هذه  افتتاح  تعارض  ال  أنت  إذًا   .٧
يقلقك هو نوعية الطالب ومعايير القبول واالنتساب 

والمناهج ؟

المهن  مع  المساهمة  الأول  هدفها  صحية  مهنة  الأسنان  طب  تماماً، 

أفراد  لكافة  الجيدة  الصحية   الوقاية والمعالجة  ز  تأم�ي ي 
�ز الأخرى  الطبية 

ي جداً أّن 
ي مختلف مجالت واختصاصات طب الأسنان. ومايقلق�ز

المجتمع �ز

هذه الحقيقة البديهية غ�ي واضحة لدى الكث�ي ممن قابلتهم من خريجي 

ي 
: �ز ي

ح ما أع�ز ي أرسث
. دع�ز ي الوقت الحا�ز

كليات طب الأسنان السعودية �ز

الحالت  وتوثيق  تحض�ي  ي 
�ز ي 

المض�ز العمل  من  ز  وبعد سنت�ي عام 1996 

والوجه  ز  والفك�ي الفم  جراحة  زمالة  لنيل  التوصية،  وخطابات  ال�يرية، 

أثناء المتحان أن  ي أعضاء اللجنة الفاحصة 
ي ولية ماساتشوتس، أعلم�ز

�ز

 : ز بصفت�ي تمتعي  عىل  يعتمد  الولية  أهل  عىل  الختصاص  ممارسة  حق 

الأوىل، أن أكون أميناً عىل سالمة مرضاَي والثانية، أن أكون أميناً عىل سمعة 

الأسنان  كليات طب  الأسنان. فهل تختار  وسالمة اختصا�ي ومهنة طب 

ي 
الطلبة الذين سيكونون أمناء عىل سالمة مرضاهم؟ إن أهم الدروس ال�ت

ز الطبيعي والالطبيعي  ز ب�ي ي المبكرة هو التمي�ي
ي سنوات ممارس�ت

تعلمتها �ز

من نسج الفم مثل الآفات السابقة للت�طن، ولقد رأيت الكث�ي من المر�ز 

ز  لالأبد جراء عدم اكتشاف مثل  الذين فقدوا حياتهم أو أصبحوا معاق�ي

ها أو طبيبة أسنان أساءت  ز هذه الآفات من قبل طبيب أسنان فاته أن يم�ي

المريض  حقوق  أبسط  تجاهل  آخر  طبيب  أو  المريض،  حالة  تشخيص 

، سالمة المجتمع،  . إنها النقطة الأهم: سالمة المر�ز ي
بالتحويل  لالأخصا�أ

وسمعة المهنة. إّن أطباء أو طبيبات الأسنان الذين يقومون بقلع أسنان 

بتلبيس  يقومون  أو  بأسنان اصطناعية،  يمكن عالجها واستبدالها  طبيعية 

جميع أسنان المريض أو المريضة بالتيجان لتجميلها وإصالح سوء إطباق  

ي نوعاً من خيانة الأمانة والسالمة الذي  هيكىلي عظمي المنشأ، يمارسون برأ�ي

ه خطراً عىل الأمن الصحي للمجتمع. فقد شاهدنا  ، بل وأعت�ب ي
أعنيه ويقلق�ز

نتيجة  أفواههم  وعظام  أسنان  دمرت  الذين   المر�ز  من  الكث�ي  سوية 

ي سببتها هذه المعالجات 
المضاعفات المرضية والوظيفية والتجميلية  ال�ت

ي 
ي تعت�ب طبياً دون مستوى معاي�ي الرعاية الطبية المقبولة �ز

الخاطئة وال�ت

طب الأسنان.

   سيكشف الزمن أّن خريجي  
الدفعات األولى  لجامعة الملك 

سعود، وجامعة الملك عبد 
العزيز، وجامعة الملك فيصل 
كانوا أفضل َمن خّرجته هذه 

الجامعات في تاريخ طب األسنان 
السعودي المعاصر  
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٨. لنعد إلى الجانب السريري لجراحة الفم والفكين 
به  تقوم  لما  إحصائيات  تعطينا  أن  لك  والوجه، هل 

يوميًا باعتبارك أخصائيًا متفرغًا؟

بوسعي إعطاؤك التقديرات التالية:

%70- %65 الجراحة الفكية التقويمية التصحيحية و التجميلية.	 

والبوتكس،   	  الفيلرز  مثل  جراحي  غ�ي  تجميىلي  إجراء   15-%%20

وكذلك شد الوجه )السيليوليت(.

ي السنخي، وزراعة وتطعيم عظام الفك.	 
%10 جراحة العظم الس�ز

%5 شد الوجه وتجميل الأنف.	 

%3  إجراءات مشاكل مفاصل الفك غ�ي الجراحية.	 

هي  بها  تقوم  التي  العالجات  من   65% أّن  بما   .٩
بدايًة  أسألك  فدعني  التقويمية،  الفكية  الجراحة  
الجراحي ضرورة  العمل  تجعل  التي  المشكلة  عن 

ملحة وما هي طبيعتها وسبب نشوئها؟

 Malocclusion طباق الإ أّن تصحيح سوء  الأسنان  ي كتب طب 
ستجد�ز

 Orthognathic Surgery هو واحد من  استطبابات  الجراحة الفكية التقويمية

طباق لوصف رصف  ي غ�ي صحيح. يُستخدم مصطلح سوء الإ ي رأ�ي
، وهذا �ز

أن  إل   . ز الفك�ي أو  الفك  قاعدة  عظام  مستوى  عىل  الالطبيعي  الأسنان 

ز هذه هي تشوهات عظمية سببها مشاكل َخلقية  معظم تشوهات الفك�ي

ز  جنينية أو مشاكل ظهرت مع النمو. ومن أمثلة تشوهات الأسنان والفك�ي

والوجه: 

عدم تناسق الوجه.	 

 اللثة الظاهرة.	 

 	.  بروز الفك العلوي أو السفىلي

العضة المفتوحة. 	 

ي نطق كلمات معينة وصعوبة 
ويشكو مر�ز هذه المشاكل من صعوبٍة �ز

الجماىلي  المنظر  عن  الر�ز  عدم  إىل  بالإضافة  هذا  والتنفس.  بالمضغ 

وري أن يتم عالج هذه الحاالت  قبل اكتمال  ن . ومن ال�ن الشكل رقم ٢ يوضح عدم تناظر الوجه الناجم عن التشوهات الخلقية للفم والفك�ي

جتماعية والنفسية عل الصغار.   النضوج maturation وقبل بلوغ سن المدرسة حيث تزداد الضغوط االإ
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للوجه والفم والأسنان مما يجعل المر�ز يتلفظون بعبارات مثل:

 » ل أحب مظهري« 	 

 » فكي السفىلي يرجع إىل الخلف بصورٍة مستمرة«	 

 »وجهي طويل«	 

الفكي                                       الهيكىلي  الوظيفي  الخلل  تسمية  أحبذ  شخصياً، 

بأن  القول  إّن  طباق.  الإ عن سوء  Skeletal  Jaws Dysfunction  عوضاً 

يعت�ب  فقط  طباق  الإ سوء  لإصالح  هو  ز  الفك�ي تقويم  جراحة  استطباب 

طباق يش�ي  طباق وسوء الإ اصطالحاً غ�ي صحيح أو مالئم، لأّن مصطلح الإ

الجوانب  ويتجاهل  التصحيحية  للجراحة  السنية  الوظيفية  الجوانب  إىل 

ي هي عادة ما تعطي الوجه سماته. 
التجميلية للجراحة وال�ت

التقويمية هو إصالح التشوه بإعادة وضع  الهدف من الجراحة الفكية 

أو  للمريض  يعيد  والذي  الطبيعي  يحي  الت�ث وضعها  إىل  الوجه  عظام 

المريضة  وظائف المضغ والتنفس واللفظ  الطبيعية بالإضافة إىل الغرض 

 . التجميىلي

األكثر  الفم والفكين  والوجه  ١٠. ما هي تشوهات 
الفكية  الجراحة  إجراء  تستدعي  والتي  شيوعًا 
المملكة  التصحيحية في  أو  التجميلية  التقويمية 

العربية السعودية؟

ي  جامعة الملك سعود بفرض تطوير معاي�ي 
ي أُجريت �ز

الدراسات ال�ت

أن  أوضحت  السعودية  العربية  المملكة  ي 
�ز الأسنان  تقويم  ي 

�ز عالجية 

الشكل  ي 
�ز مثالً  نراها  ي 

وال�ت التجميلية والوظيفية  الوجه  معظم تشوهات 

)c( يعود أسبابها إىل الأمور الآتية:

طباق من الدرجة الثالثة. 1. سوء الإ

ز العلوي والسفىلي )الفك العلوي بوجٍه خاص(. 2. بروز الفك�ي

3. اللثة الظاهرة.

4. عدم تناسق  أو تناظر مكونات الوجه. 

. 5. تراجع الفك السفىلي

6. انقطاع النفس أثناء النوم.

7. عدم تناسق أو تناظر الوجه بعد الحوادث الرضية. 

الطريقة  هي  التقويمية  الفكية  الجراحة  هل   .١١
التدخالت  عن  ماذا  التشوهات؟  لتصحيح  الوحيدة 

التصحيحية في سن مبكرة؟

لتصحيح  المبكرة  العمر  سنوات  خالل  النمو  أنماط  تعديل  بوسعنا 

الوجهي  الشق  صغر  عالج  بدء  يمكن  المثال،  سبيل  عىل  التشوهات. 

تصل  بنسبٍة  إصالحها  ويمكن  سنوات   7-5 عمر  ي 
�ز  )2-1 النوع   ( البسيط 

التقويم  أدوات  تطوير  عن طريق  تتم  الإجراءات  مثل هذه   .)80%( إىل 

التشوهات  أما  مبكرة.  سن  ي 
�ز بالتدخل  القيام  تتيح  ي 

ال�ت ة  الصغ�ي الفكي 

ي السنخي، مثل العضة 
ي هيكل العظم الس�ز

البسيطة والمتوسطة الحدة �ز

فيمكن  اللسان  دفع  أو  الأصبع  مص  أسبابها  أحد  من  ي 
وال�ت المفتوحة 

إصالحها عن طريق تقويم الأسنان التقليدي.

إىل  يؤدي  المبكر  العمر  أثناء  النمو  أنماط  تعديل  طريق  عن  التدخل 

ي سن المراهقة المبكرة 
نتائج جيدة ولكن ليست ممتازة، لذا فإّن المر�ز �ز

يحصلون عىل نتائج أفضل بإجراء الجراحة  الفكية التقويمية.

١٢. من هم المرضى الذين تستدعي حالتهم إجراء 
الجراحة الفكية التقويمية، و ما هي السن المالئمة 

إلجراء مثل هذه الجراحة؟

ناث من سن المراهقة المبكر إىل العقد الرابع  معظم مرضاي هم من الإ

من العمر.

سن  قبل  الخلقية  للعيوب  التصحيحية  الجراحة  إجراء  يتم  أن  ح  أق�ت

ز سواء كانوا  المدرسة وذلك من أجل تفادي الآثار النفسية للمر�ز البالغ�ي

ي مجال 
�ز ة  الأخ�ي التطورات  أّن  أعتقد  إىل ذلك،  بالإضافة  إناثاً.  أم  ذكوراً 

فائدة،  أك�ث  الجراحي  التدخل  جعلت  قد   )Osteodistraction( تقنيات 

ي سٍن 
وجعلتنا نعده عالجاً يمكن التنبؤ به لتصحيح عيوب الوجه الخلقية �ز

مبكرة، إذ ل داٍع لنتظار اكتمال نمو أو نضوج الهيكل العظمي. هناك مزية 

ي تنتج عن تمديد الأنسجة 
أخرى للتدخل الجراحي المبكر وهي الفوائد ال�ت

ي الوجه جنباً إىل جنب مع الأنسجة الصلبة، وبالتاىلي تقليل إمكانية 
الرخوة �ز

حدوث مشكلة عودة عيوب الأنسجة الرخوة.

 إذا كان الهدف من افتتاح 
الكليات الجديدة هو استيعاب 

خريجي الشهادة الثانوية، 
فإّن على الدولة االستعداد 

للكثير من أطباء األسنان الذين 
سيبحثون عن الوظائف في 

المستقبل القريب. هذا باإلضافة 
إلى موضوع جودة التعليم 

والمخرجات 
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a

b

c

d

e

f
ي 

اجع واستدارة الفك السفلي وانهيار المسلك الهوا�ئ الشكل رقم ٣ )A.B( عدم تناسق وجهي سببه امتصاص لقمة الفك السفلي والذي تسبب ب�ت

 )D.E( .مرحلة تقويم االئسنان ، ونرى بوضوح العضة المفتوحة وفقدان البعد العمودي الخلفي مما يج�ب عل التنفس الفموي )C( . التنفسي

ي حركت )أبرزت( الفك السفلي لالئمام بمقدار ٤٢مم مما أدى ال فتح 
صور بعد العالج وتوضح عودة تناسق الوجه بعد الجراحة التقويمية ال�ت

.)Wolford وفيسور ذن من ال�ب . )F( إطباق االئسنان بعد العالج )باالإ ي التنفسي
المسلك الهوا�ئ
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والمراحل  والتفاصيل  األهداف  تشرح  أن  لك  هل   .١٣
السريرية للجراحة  الفكية التقويمية ؟

أفضل  تحقيق  هو  التقويمية  الفكية  الجراحة   من  الرئيسي  الهدف 

الوظائف  الوجه، واستعادة  المريض لجمال وتناسق  ي يرجوها 
ال�ت النتائج 

أن  الهدف، يجب  الشكل )1,3,4(. ولتحقيق هذا  الطبيعية  يولوجية  ز الف�ي

يمر المريض بفحوصات وتقييمات رسيرية وتصويرية عديدة للوجه والفم 

والأسنان وذلك ليتس�ز تحديد أنواع وكميات الوسائل التقنية الالزمة. 

تبدأ الجراحة الفكية التقويمية بعالج تقويمي لالأسنان لرصف وتصحيح 

وضعها داخل الأقواس السنية. ينبغي أن يتم تقويم الأسنان قبل إجراء 

الجراحة التقويمية. وبالرغم من أّن هناك حالت يمكن عالجها دون إجراء 

تقويم ولكن نتائجها غ�ي مضمونة ودون مستوى المعاي�ي المقبولة مهنياً. 

ويستدعي العالج التقويمي  عادة حواىلي 6-12 شهراً.

الفكية  الجراحة  مر�ز  من  الكث�ي  أن  هنا  نذكر  أن  جداَ  المهم  من 

طريق  عن  الهيكلية  والأسنان  الفم  مشاكل  عالج  حاولوا  قد  التقويمية 

تغطيتها  أو  بالتيجان  الأسنان  تلبيس  مثل  السنية  التجميلية  الإجراءات 

يجب  المر�ز  هؤلء  مثل  كارثية.  النتائج  كانت  وقد  الخزفية،  بالوجوه 

والأنسجة  ي 
الس�ز اللب  أّن نسج  للتأكد من  لتقييمات شاملة  أن يخضعوا 

من  أو  والخراجات  الأمراض  من  خالية  المهمة  الأسنان  بكل  المحيطة 

إجراءات  ي 
�ز وع  ال�ث قبل  وذلك  للمعاي�ي  مستوفية  غ�ي  سابقة  عالجات 

تقويم الأسنان أو التدخل الجراحي.

العظم،  جراحة  مثل  التقويمية   الفكية  الجراحة   إجراءات  كافة  إن   

يحية بحيث  إعادة عظام الفك العلوي والفك السفىلي إىل مواضعها الت�ث

عن  تتم  وتجميلياً،   وظيفياً  والسفلية  العلوية  الأسنان  وتتطابق  تتناسق 

طريق فتحة الفم حيث تشفى الجروح ب�عة ودون ظهور ندبات. ومع 

تطور تقنيات جراحة العظام والمواد الحديثة المستخدمة لم تعد هناك 

حاجة لتسليك الأسنان العلوية والسفلية بعد العملية الجراحية كما كان 

 . ي
ي الما�ز

يحدث �ز

١٤. ماهي الخطوات التي يجب أن يمر عبرها المريض 
أو المريضة في الجراحة الفكية التقويمية؟

هنالك خمُس خطوات قبل إجراء العملية الجراحية وخمٌس بعدها. 

خطوات ما قبل العملية الجراحية:
• الستشارة الأولية لالإجابة عن أسئلة المر�ز والحصول عىل الستبيانات 

ورية والفحص الكامل للوجه بالأشعة المقطعية   الطبية والتوثيقية ال�ز

أو ثالثية الأبعاد.

ي تقويم الأسنان وبدء المعالجة التقويمية. 
• استشارة  أخصا�أ

ي يمكن تحقيقها.
• تثقيف المر�ز حول النتائج ال�ت

يجاد  • مقابلة لتعريف  المريض أو المريضة بمن تم عالجهم وذلك لإ

فرصة للتحدث مع من مر بالتجربة.

• معاينة ما قبل الجراحة.

خطوات ما بعد العملية الجراحية:
ي 

ة بعد الجراحة – صور أشعة ما بعد العملية. �ز • )االئسبوع االئول( مبارسث

ي منها 
هذه الخطوة قد يكتشف الجراح بعض  المشاكل  الواضحة وال�ت

ما يتطلب تدخالً جراحياً ثانياً ومنها ما ل يتطلب التدخل بلُ يوضع تحت 

المراقبة بحيث تزول المشكلة  بمرور الزمن.  

• )بعد 3 أسابيع( تقييم  التورم و س�ي الشفاء. 

• )بعد 6 أسابيع( إعادة تقييم المعالجة التقويمية وإنهاء عالج التقويم 

ي قد تستغرق ستة أسابيع. 
ة ال�ت باللمسات الأخ�ي

•  )بعد 8 أسابيع( التقييم المتأخر لمرحلة ما بعد الجراحة. 

ي وإزالة أداة التقويم.
• )بعد 3-6 أشهر( إتمام العالج النها�أ

المحتملة  والمضاعفات  المخاطر  هي  ما   .15
للجراحة؟

ز الإجراءات الختيارية  ز ب�ي  عند مناقشة مخاطر الجراحة، ينبغي أن نم�ي

منخفضة  المخاطر  فيها  تكون  ي 
وال�ت  ،)ASA I/II( مر�ز  عىل  تطبق  ي 

ال�ت

تكون  ي 
ال�ت الَخلقية  والعيوب  والرضوض  الحوادث  إصابات  ز  وب�ي جداً، 

المخاطر فيها عالية جداً، حيث تعتمد عىل ِحّدة المشكلة وسن المريض.

ي التقنية والمواد جعلت الجراحة أك�ث سالمًة وبساطًة 
التطوُر الهائل �ز

 . ي
ي الما�ز

عما كانت عليه �ز

ي 
ي الثمانينات كان المريض ينقل إىل غرفة العناية المركزة ليم�ز

أذكر أنّه �ز

فيها الليل ح�ت يستفيق من التخدير، كما كان يتم نقل الدم إليه بشكل 

 ولقد رأيت الكثير من المرضى 
أو أصبحوا  الذين فقدوا حياتهم 
معاقين  لألبد جراء عدم اكتشاف 
مثل هذه اآلفات من قبل طبيب 
أسنان فاته أن يميزها أو طبيبة 
حالة  تشخيص  أساءت  أسنان 
تجاهل  آخر  طبيب  أو  المريض، 
بالتحويل   المريض  حقوق  أبسط 

لألخصائي 
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. أما اليوم، فتستغرق العملية من ساعة ونصف إىل ثالث ساعات  ي
روتي�ز

فاقة من التخدير، يُنقل المر�ز إىل  اعتماداً عىل صعوبة الحالة. بعد الإ

الغرف العادية ويخرجون من المستشفى خالل 24-48 ساعة بعد العملية 

الجراحية.

 1% بنسبة  الطبية  الممارسة  خالل  فحدوثها  للمضاعفات،  بالنسبة 

ّ نمط حياة  ة بحيث تغ�ي ليس جديراً بالذكر ما لم تكن المضاعفات خط�ي

المريض، مثل إصابة عصب الوجه. و بالطبع هنالك المضاعفات العادية 

التنميل  مؤقتاً،  الوجه  تناسق  عدم  الكدمات،  الوذمة،  التورم،  مثل 

ي 
المؤقت، سيالن اللعاب المؤقت، ثم هناك النادر من المضاعفات ال�ت

زف والتهاب اللثة  أو الأسنان. يمكن معالجتها بسهولة مثل ال�ز

الجراحة غير مقبولة لدى  نتيجة  16. في حال كانت 
المريض أو المريضة، ماذا تفعل؟

 . ي
ي تجرب�ت

لحسن الحظ، فإّن عدم الر�ز عن نتائج العملية نادر جداً �ز

فإذا ُزود المريض بمعلوماٍت كافية وأُعّد نفسياً قبل العملية، فإّن غالبية 

ز زوال التورم قبل الحكم عىل النتيجة، الأمر  المر�ز سوف ينتظرون لح�ي

الذي قد يستغرق حواىلي 3 أشهر.

كل  زوال  بعد  إلّ  تظهر  لن  التقويمية  الفكية  للجراحة  الأولية  النتائج 

النهائية  النتائج  أسبوعاً.   12-6 تستغرق  قد  ي 
وال�ت والوذمات  التورمات 

للشفاء من عظام الفك والوجه والأنسجة الرخوة للفم قد تستغرق 12-6 

شهراً للثبات تماماً.

يسارعون  الذين  المر�ز  أّن  أعتقد  ي 
يجعل�ز البيولوجي  هذاالمعيار 

بعد  ي 
الثا�ز أو  الأول  الأسبوع  خالل  النتائج  حول  بالشكوى  أو  بالحكم 

ي توقعاتهم أو لديهم أجندة خفية، ومثل 
ز �ز العملية، إما أنهم غ�ي واقعي�ي

هؤلء المر�ز من الصعب عالجهم أو إرضاؤهم مهما حاولت.

تعرف  وكيف  الخفية،  باألجندة  تعني  ماذا   .  17
المرضى غير الواقعيين؟

من المهم أيضاً أن نذكر هنا أّن معظم شكاوى عدم الر�ز عن نتيجة 

ي من المر�ز الذين لديهم تجربة سلبية فيما م�ز أو نتائج غ�ي 
العملية تأ�ت

ُمرضية لعالج سابق. 

المر�ز الذين لديهم خلفية سابقة هم المر�ز الذين لديهم مفهوم 

، فهم  ز خاطئ عن الجراحة التقويمية. أما بالنسبة للمر�ز غ�ي الواقعي�ي

ويبوحون  ممثلة  ممثل/  صورة  مخيلتهم  ي 
و�ز العيادة  إىل  ون  يح�ز من 

بتوقعاتهم. بعض هؤلء المر�ز قد ل يكون لديهم صورة واضحة عما 

يريدون، بينما البعض الآخر يكون ملحاحاً جداً ويريد أن تكتمل العالجات 

بأق� وقت ممكن. 

عندما ل تحقق نتائج الجراحة توقعات هؤلء المر�ز يقومون بتوجيه 

الأك�ث  هو  الأمر  هذا  أنفسهم.  من  بدلً  الطبيبة  أو  الطبيب  عىل  اللوم 

ي مجتمٍع منغلق مثل مجتمعنا. ولسوء الحظ، الأصدقاء والأقارب 
راَ �ز �ز

ي الحكم التعسفي ح�ت بدون معرفة 
ي النتقاد والمساهمة �ز

ددون �ز ل ي�ت

أك�ث  الصعب  المريض  يجعل  مما  قبة،  الحبة  من  يجعلون  الحقائق. 

ة زمنية كافية  صعوبًة. مثل هؤلء المر�ز يجب تجنبهم، أو منحهم ف�ت

بكل حرص. وقد لوحظ  التفاصيل  العملية، وتوثيق  المعاينة وإجراء  ز  ب�ي

اً للعمليات حيث ينتهي من عملية  أن الكث�ي من هؤلء المر�ز يصبح أس�ي

ليبدأ بأخرى.

 أذكر أّنه في الثمانينات 
كان المريض ينقل إلى غرفة 
ليمضي  المركزة  العناية 
يستفيق  حتى  الليل  فيها 
من التخدير، كما كان يتم نقل 
الدم إليه بشكل روتيني. أما 
العملية  فتستغرق  اليوم، 
من ساعة ونصف إلى ثالث 
ساعات اعتمادًا على صعوبة 

الحالة. 

للجراحة  األولية  النتائج   
إاّل  تظهر  لن  التقويمية  الفكية 
بعد زوال كل التورمات والوذمات 
أسبوعًا.   12-6 تستغرق  قد  والتي 
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الشكل رقم ٤ )A.B.C( صور توضح فقدان بروز الوجه واستدارة خلفية لبنية الوجه المتسببة من امتصاص لقمة الفك السفلي .

. ي التنفسي
)D.E.F( بعد العالج وقد عادت بنية الوجه لالستدارة االئمامية ومعها عاد تناسق الوجه وانفتح ممر المسلك الهوا�ئ

.)Wolford وفيسور ذن من ال�ب )باالإ

f

e

d

c

b

a



WHAT I LEARNED FROM FIRING MY FIRST EMPLOYEE

هذا ما تعلمته
من طردي لموظفي األّول

  STACEY L. SIMMONS, DDS
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ي العيادة تس�ي عىل أحسن ما يرام، 
ي البداية كنت أشعر أن الأمور �ز

�ز

ي 
ال�ت ي 

أخطا�ئ أول  كان  قناع  الإ هذا  لكّن  الأمر،  بهذا  نفسي  أقنع  ورحت 

ز  ب�ي يسود  شديٍد  توتٍر  عن   ّ ي
عي�ز يعمي  أن  لرضاي  لقد سمحت  ارتكبتها، 

ز وموظفي المكتب الأمامي لالستقبال، ح�ت أن التوتر قد تفاقم بحيث  ج�ي

.)back office( امتدت آثاره السلبية لتؤثر عىل المكتب الخلفي

 Jane ز  ج�ي بأن  أدركت  ما  ورسعان  رسّي،  بشكل  الأمر  بتحري  قمت 

تت�ف  أنها  كما  وخشونة،  بجفاء  وتخاطبهم  معها  ز  العامل�ي تتجاهل 

أجور  من حسابات  وتُحّصل  المر�ز  بحاجيات  مبالية  غ�ي  بطريقة سيئة 

العالج المستحقة وفق هواها، وفقط إن رغبت. لقد كان المشهد مؤلماً... 

 ، ي مكت�ب إىل   Jane واستدعيت   ، ي
عياد�ت مدير  مع  الموضوع  بحثت 

، ثم حددت لها فرصة ثالثة أشهر لتحقق ما أرجوه  ي
ووضحت لها مخاو�ز

عىل  ذلك  دونت  العمل.  من  ستفصل  فإنها  وإل  وأداء،  سلوك  من  منها 

ورق العيادة المعنون رسمياً وأعطيته لها للقراءة والتوقيع، وحددت موعد 

الخطأ  ي بذلك كنت قد هّيأُت الم�ح لمشهد 
القادمة، ولكن�ز المراجعة 

  ... ي
الفادح الثا�ن

خطأ فادح
؟؟ ؟ لماذا أعطيتها ثالثة أشهر كي تتحسن أو تتغ�ي ي

لماذا؟ ما الذي أصاب�ز

ي البحث عن موظفة 
ز لأن ذلك يع�ز ي طرد Jane ج�ي

ب�احة، لم أرغب �ز

بديلة لمكتب الستقبال، ووجود شاغر سيكون ملؤه من أصعب الأمور، 

 ، ز المرشح�ي الوظيفة ومقابلة عدد من  عالن عن  الإ أن هذا سيتطلب  كما 

بشكل سلس،  الأمور  تس�ي  بأن  آمُل  كنت  لقد  تدريباً.  أفضلهم  واختيار 

ي المكتب الأمامي لالستقبال فقد 
ي لم أقِض الكث�ي من الوقت �ز

وبما أن�ز

.Status quo كنت راضية إىل حد ما عن بقاء الأمور عىل وضعها الراهن

زعاج الناجم عن استمرار  ت االإ ي اعت�ب
لقد كنت أت�ف بأنانية ح�ت أن�ن

البحث عن  ي 
أتكّبده �ن الذي قد  العناء  العمل هو أهون من  ي 

Jane  �ن

العمل  فريق  كامل  بمصلحة  أضحي  أن  قبلت  لقد  بديل.  موظّف 

فصل  عواقب  تجنب  أجل  من  ومرضاي  ي 
عياد�ت ومصلحة  ومشاعرهم 

موظفة سيئة والبحث عن بديل لها.

دوماً  كنت  بسيط  سؤاٍل  من  تنبع  موقفي  رات  وم�ب ي 
حج�ت كانت  لقد 

ذلك،  ينسجمون؟ وعالوة عىل  ل  لماذا  الجميع؟  يتوافق  ل  لماذا  أسأله: 

ي قرارة نفسي لم أكن أرغب أن أؤذي 
ي �ز

اف به، ذلك أ�ز ثّمة أمر أكره الع�ت

ي 
مشاعر Jane بفصلها، فقد كانت بحاجة إىل راتبها كي تعيش، كما أن عالق�ت

الشخصية معها كانت مرضية.

ي الثالث .
كان ذلك خط�ئ

 ، ز بتم�ي اقتصادي  إداري  قرار  واتخاذ  بالتدخل  ي 
لعاطف�ت سمحت  لقد 

والعذاب  واليأس  البأس  من  أشهر  ثالثة  إىل  المطاف  نهاية  ي 
�ز أدى  قرار 

وير والمراوغة، ثالثة شهور أنظر خاللها  ز والكرب، إىل الهم والغم، إىل ال�ت

إىل فريق العمل وعيونهم تملؤها التساؤلت... لماذا تجعليننا نعيش هذه 

مع  الأول  اجتماعي  من  فقط  ز  أسبوع�ي وبعد  واضحاً  كان  لقد  المعاناة؟ 

Jane أن الأمور لن تستقيم، فما زال أداؤها دون المستوى، ومحاولت 

التغي�ي سطحية و غ�ي جدية.

ز Jane لم تكن  ي عدم إدراكي جوهَر المشكلة، فج�ي
ي الرابع كان �ز

 خط�ئ

ي كنت غ�ي 
ف الآن بأ�ز تمتلك  مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين. أع�ت

لهذه الحقيقة، ولم أِع ذلك عندما كنت أتعامل  مدركة بل جاهلة تماماً 

ي 
رضا�أ لإ معي  التعامل  عند  خاصة  زائفاً  قناعاً  تضع  كانت  إنها  إذ  معها 

. ي
وإقناعي بها، وإغفال مساوئها ع�ز

ي زاوية ل ألوم 
ت �ز ي قد انح�ث

 الآن أصبحت واعية لحقيقة مؤلمة أن�ز

ي 
ز المعنون أضحى رسمياً شبحاً يطارد�ز . تعُهد التحس�ي أحداً عليها إل نفسي

ىلي  يسمح  ل  الولية  قانون  ولكّن  فوراً،  ترحل  أن  أريدها  مساء،  صباَح 

امي بالعقد، وإن فصلتها فسأواجه مشاكل قانونية من  ز بفصلها بسبب ال�ت

ي وجهي 
ز لثالثة أشهر �ز جهة، وموظفة غاضبًة ل تنفك تلّوح ورقة التحس�ي

يجب أن يتمتع  الرجل بمستوًى من الوعي يكفي لإلعتراف بأخطائه، وبذكاٍء 
يعينه على االستفادة منها، وبقدر من القوة يكفي لتصحيحها.

 A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough
to correct them. -John C.Maxwell

 فعلى الجميع أن يتمثلوا تلك المقولة في حياتهم، وعلى أساسها يجب أن ُيدار أي عمل، 
ولكن. ما أسهل القول وما أصعب تطبيقه!!  

دعونا نعترف أنه بعد التخرج من كلية طب األسنان ودخول العالم الحقيقي ُأجبرنا في مسيرتنا 
وعلى طول الطريق الصعب أن نتعلم، وغالبًا ما كانت األخطاء التي ارتكبناها هي أفضل وأنفع 
الدروس وأعظمها قيمة لنا.أعترف بأنني قد ارتكبت عدة أخطاء في عدة مجاالت عندما وثقت 
الموقف، عندما تعاقدت  - في ذلك  - وخاصًة  العيادة  إدارة فريق عمل  التامة في  بكفاءتي 
مع Jane جين منذ ثالثة أعوام لتعمل موظفًة في مكتب األمام Front Office، وقد اختبرت عملها 
شخصيًا، والحظت كم كانت مرحة ولطيفة مع المرضى، وكم بدت منتجة، ومتعاونة مع موظفي 

فريق عمل العيادة.
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ء الممكن الوحيد هو أن ننتظر. وهنا ارتكبت  ي
من جهة أخرى... إذاً السث

الخطأ الخامس.

ي العيادة 
نعم خطأ آخر، فقد كان من المفروض أثناء تواجد Jane معنا �ز

أن نوثق جميع المحادثات والجتماعات والمالحظات، فالوصية القانونية 

 ، ي اً فصلت Jane، قدمت أسبا�ب تقول إذا لم توثق فإنها لم تحدث وأخ�ي

اً اتّخذت القرار الصائب، لم  ي أخ�ي
واستشهدت بالأمثلة. لقد شعرت أن�ز

ي قد خطوت خطوة 
،  شعرت بأن�ز ي

أترك الإجتماع إل ومشاعر الفرح تغمر�ز

 . ي
ة بوصفي صاحبة أعمال، وتحملت مسؤولية قرارا�ت كب�ي

ي العيادة بعد رحيل Jane كان الجميع مبتهجاً والجو 
ي اليوم الأول �ز

�ز

ي 
، فشعرت وكأن سحابة قد انقشعت عن العيادة بكاملها. و�ز ي مريح وإيجا�ب

ي الذي سببه وجودها  ر والتأث�ي السل�ب تلك اللحظة فقط أدركت مدى ال�ز

عىل جو العيادة، وما عكسه من هالة قنوط و بؤس شديدين.

: ي بما يىلي
باختصار، أستطيع أن أجمل أخطا�أ

ء كان عل ما يرام. ي
ضت أن كل �ش 1 - اف�ت

ن االئداء. 2 - منحت Jane وقتاً للتغي�ي وتحس�ي

ي أن تملي قرارات إدارية واقتصادية.
3 - سمحت لعاطف�ت

4 - لم أدرك طبيعة المشكلة.

5 - لم أوثّق.

ي قدرته عىل أن 
اوده الشّك �ز إّن كل إنسان يمّر بمثل هذه التجربة س�ي

به  شعرت  ما  بالضبط  وهذا  ناجح.  أعمال  صاحب  أو  فريق  قائد  يكون 

. ي
عندما قرأت قائمة أخطا�أ

موقفي  تقييم  إعادة  من  ي 
مكن�ز قد  بالفشل  اف  الع�ت أن  للقول  أذعن 

نفاذ التوقعات  ي عىل التكيف لإ
ي العزيمة والإ�ار عىل تعزيز قدر�ت

ومنح�ز

ي بوصفي قائدة وصاحبة أعمال.
المطلوبة م�ز

الأمور  بعض  ولكّن  مستمرة،  المتعددة  ي 
زل�ت تصحيح  عملية  زالت  ما 

السهل دعوة موظف  من  فمثالً،  الآخر.  بعضها  من  أك�ب  بسهولة  تنصلح 

فريق  يتفهم  أن  الصعب  ولكن من   ، ي
يقلق�ز لمناقشة موضوع  ي  مكت�ب إىل 

العمل سبب عدم توثيقي لتوصية معينة لأن ذلك يحتاج إىل نضوج فكري 

وري توثيق مثل هذه  ي ح�ت يدركوا أنه ليس من ال�ز
عميق لموظفي عياد�ت

أهم  من  قليالً.  فيه  تحسنت  ي 
لكن�ز مسبقاً،  أهملته  مجال  وهذا  الأمور. 

ي فريق 
ي وضعتها �ز

النتائج المستفادة من موضوع فصل Jane أن الثقة ال�ت

العمل قد أصبحت الآن متبادلة، فإذا كان لدى الفريق أي قلق، فإنهم لن 

ددوا بالحديث معي عّما يقلقهم. لقد أصبحُت أك�ث مصداقية وليونة  ي�ت

ي 
ي تقبىلي وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظري دون أن أشعر بأنها تهدد�ز

�ز

 . ي
أو قد تزعج�ز

كيف نتمكن من الستفادة من أخطائنا وخاصة عند إقالة أو فصل أحد 

؟ ز الموظف�ي

ي مولعة بالسيارات، لذا لنأخذ عمل السيارة كمثال. للسيارة أجزاء 
 إن�ز

ز وهام  ٍن أو عن� له دور مع�ي متعددة تعمل معاً كمجموعة، وكل مكوِّ

يؤثر أداؤه بشكل مبارسث أو غ�ي مبارسث عىل الأداء العام للسيارة. فإذا كان 

أحد المكونات ل يعمل بشكل مالئم فإن ذلك قد ل يالحظ نظراً لضعف 

قد  مما   Drastic واضح  وبشكل  ب�عة  يالحظ  قد  أنه  أو   ،Subtle ه  تأث�ي

العيادة، فعىل كل  ي تشغيل 
الأمر �ز بالكامل. وهكذا  السيارة  يعطل عمل 

عليهم  بل  بشكل جّدّي،  تحمل مسؤوليته  العيادة  فريق عمل  من  عضو 

أن يعملوا معاً لفائدة ومصلحة رفعة العيادة ونجاحها. هناك أمور خارج 

طاقتنا )كالمرض والغياب( وهي أمور تسهل إدارتها والتعامل معها، ولكن 

بواجبهم،  القيام  ي 
�ز فشلوا  موظفة  أو  موظف  من  الخلل  يكون  عندما 

ي العيادة عندئذ فجميع أعضاء الفريق 
وسببوا نزاعاً أو خصومة أو جدلً �ز

سيعانون، ومن بعدهم صحة وعافية العيادة المالية والمهنية.

كيف يؤثر ت�ف فريق العمل عل المريض؟
فالمر�ز  القادم،  لموعده  يعود  لن  فإنه  مرتاح  غ�ي  المريض  كان  إذا 

.patients read body language ًيقرؤون لغة الجسد جيدا

العمل،  نوقف  يشجعنا  ما  نجد  لم  فإن   ، الب�ث  ِّ يُس�ي ما  هو  ز  التحف�ي

ونرتكب أخطاًء أك�ث عند التحدث مع الآخرين وجهاً لوجه أو عىل الهاتف. 

، وح�ت  ، جدولة المر�ز ز ي توثيق الملفات، التأم�ي
وأك�ث ما تُرتكب الأخطاء �ز

نتاج. ي المعالجة، فالكم والكيف يؤثران عىل العمل و بالتاىلي عىل الإ
�ز

عندما عادت االئمور لطبيعتها و توقفت الـ Tete-A-Tete فجأة زادت 

يجب  ولكن   ، ن ّ باله�ي ليس  أمر  الجميع  انسجام  العيادة.  ي 
�ن نتاجية  االإ

إقالة  أو  فصل  مثالية.  غ�ي  أوضاع  مع  التكيف  ي 
�ن الشجاعة  نمتلك  أن 

اعتيادها،  يجب  عوامل  عدة  وهناك  سهالً  قراراً  ليس  موظف/موظفة 

وقت من  ي 
منا �ن ن الئّن ذلك سيحدث لكل  واقعي�ي نكون  يجب أن  ولكن 

االئوقات.

، ولكن بوصفنا أصحاب  مقاومة تغي�ي الوضع أمر صعب. كلنا ب�ش

أن  قررت  فإذا   . ي
أخطا�ئ تكرر  ال  القرارات.  هذه  نتخذ  أن  يجب  عمل 

وبذلك  وط  �ش وبدون  ب�عة  ذلك  نّفذ  ولكن  فليكن،  ما  أحداً  تفصل 

وستستفيد  قيادتك  سيقدر  عملك  فريق  إن  أفضل.  وضع  ي 
�ن ستكون 

عيادتك من ذلك إل حدٍّ يفوق توقعاتك وال يمكنك إدراكه. 

  تعُهد التحسين المعنون 
رسميًا أضحى شبحًا يطاردني 
صباَح مساء، أريدها أن ترحل 

فورًا، ولكّن قانون الوالية 
ال يسمح لي بفصلها بسبب 

التزامي بالعقد 



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.com.sa
+966 11 464 2696
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MORNING HUDDLE : INCREASE PRODUCTION IN 15 MINUTES OR LESS

ع الصباح  تجمُّ
زيادة اإلنتاج في خمس عشرة دقيقة أو أقل 

ع الصباح وفوائده  تجمُّ
MORNING HUDDLE 

عيادة  يوم عمل جديد في  لبدء  لالستعداد 
يجتمع  يوم،  كل  صباح  وفي  األسنان،  طب 
كافة أعضاء الفريق الطبي والطبي المساعد 
لمراجعة  دقيقة  عشرة  لمدة خمس  واإلداري 
إلى جدول  بالنسبة  اليوم وخاصة  ما سيجري 
ع هو  للتجمُّ الرئيس  المرضى. الهدف  مواعيد 
األهداف  مع  المجدولة  العالج  مراجعة خطط 
الفم  صحة  وأخصائيي  لألطباء  اإلنتاجية 
واألسنان العاملين في ذاك اليوم، ثم تعديل 
اإلنتاج عن طريق سد  لزيادة  لزم  إن  الجداول 
إضافة  أو  العالج،  خطة  تغيير  أو  الفراغات، 

معالجات نفس اليوم .
ع الصباح أية مشاكل إدارية  ال ُتبحث في تجمُّ
إلى  ُتحال  المواضيع  هذه  فمثل  أو شكاوى، 
اإلجتماع اإلداري األسبوعي أو نصف الشهري 
على  الصباح  ع  تجمُّ أجندة  لمناقشتها.تحتوي 
من  األمس  مواعيد  لجدول  سريعة  مراجعة 
أهداف  تحقيق  في  الفشل  أو  النجاح  حيث 
من  الغد  مواعيد  جدول  إلى  إضافة  اإلنتاج، 

حيث اإلنتاجية وتجنب المشاكل.
إجتماع الصباح فكرة سهلة التنفيذ، عديمة 

التكلفة، وفوائدها عديدة، نذكر من أهمها :

n  داري تطوير الشعور بالمسؤولية لدى جميع أعضاء فريق العمل الإ

ع  ي المساعد وذلك بتفويضهم بالتناوب للتحض�ي للتجمُّ والط�ب

 Day’s ع الصباح قائد/ قائدة اليوم وإدارته. يُسمى من ُيدير تجمُّ

 . Team Leader

n  ي عن طريق مراجعة جداول مواعيد مر�ز رفع إنتاجية الفريق الط�ب

الأمس واليوم والغد والتأكد فيما إذا كانت هذه الجداول قد حققت 

، وإجراء ما يلزم لتحقيق ذلك  ز نتاجية اليومية للممارس�ي الأهداف الإ

يومياً عن طريق تغي�ي مدة زيارة المريض، ونوعية خطط العالج 

المجدولة أو إضافة عالجات نفس اليوم.

n  رفع مستويات الكفاءة والفعالية لدى جميع موظفي العيادة، إذ إنه

ع الصباح روتيناً يومياً دائماً يُدار بشكل جيد، عندئٍذ  م�ت أصبح تجمُّ

سيتحول موظفو العيادة من عدة أفراد تربطها تكتالت معينة، أو 

ز بقلب واحد  تحكمها ظاهرة الشللية إىل  فريق واحد من الموظف�ي

هدفه إعالء شأن العيادة وتحقيق أهدافها.

n  ز المكتب الأمامي والمكتب رفع مستويات التواصل والتنسيق ب�ي

ع الصباح سيكون عىل دراية كاملة  الخلفي. إذ إن كل من سيح�ز تجمُّ

ي غاية الأهمية 
ي العيادة، وهذا أمٌر �ز

ي كل غرفة عالج  �ز
بما يجري �ز

. Treatment Coordinators وخاصة لمنسقي عالج المر�ز

n .ته، والستعداد له والتكيف معه التنبؤ بجو عمل اليوم ووت�ي

JIM PHILHOWER
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ع الصباح   إدارة تجمُّ
ي المساعد بالتناوب  داري، والط�ب تتم جدولة جميع أعضاء فريق العمل الإ

ع الصباح بشكل دوري منتظم، بحيث يصبح التجمع عادة  عىل إدارة تجمُّ

ي العيادة. مهمة قائد / قائدة اليوم  الرئيسية هي تحض�ي 
روتينية يومية �ز

وأية  والغد،  واليوم  الأمس  جداول  عن  نسخ  وتحض�ي  ع،  التجمُّ أجندة 

ورية أخرى. معلومات �ز

ع بجملة تعريفية من قبل طبيب أو طبيبة العيادة يتحدث من  • يبدأ التجمُّ

ي العيادة.
خاللها عن قائد أو قائدة اليوم ولمحة عن إنجازاتهم �ز

• يبدأ قائد/ قائدة تجمع الصباح بمراجعة  جداول الأمس واليوم والغد.

األمس 
نتاجية للعيادة يوم أمس؟ ثم  يبدأ بالسؤال هل تم تحقيق الأهداف الإ

ي اليوم السابق.
يبدأ الفريق ببحث الخطوط العريضة لما حصل �ز

ي أُنجزت.
• ما هي الأمور الجيدة ال�ت

ي حصلت.
• ما هي الأمور السيئة أو الأخطاء ال�ت

ي 
�ز تُبحث  أن  يجب  ي 

وال�ت بالأمس  حصلت  ي 
ال�ت السيئة  الأمور  هي  ما   •

الجتماع الأسبوعي أو نصف الشهري القادم.

• ما هي نسبة قبول المر�ز لخطط المعالجة المقدمة لهم بالأمس؟

• هل يمكن أن تُرفع هذه النسبة لهذا اليوم.

كانت  إذا  أمس؟  تمت  ي 
ال�ت المعالجات  أجور  جميع  تحصيل  تم  هل   •

الإجابة )نعم(، فشكراً للمسؤول أما إذا كانت الإجابة ل، فتبدأ التساؤلت 

عن السبب. 

• هل تم التواصل مع جميع مر�ز جدول مواعيد اليوم وتم التأكد من 

ورة لتحديث أو تعديل الجدول؟ قدومهم وهل هناك �ز

اليوم
المر�ز  إتمام جدولة  اليوم حول  قائدة   / قائد  قبل  من  المناقشة  تبدأ 

فعىل  بالنفي  الإجابة  كانت  فإذا  نتاجية.  الإ اليوم  أهداف  تحقق  بطريقة 

بتقييمه  اليوم  مواعيد  جدول  تعديل  إمكانية  وفوراً  يبحث  أن  الفريق 

والنظر بوجود فتحات فراغ  تُجدول فيها.

 عالجات نفس اليوم 
 SAME DAY TREATMENTS

ي اليوم ذاته ونذكر 
ي يمكن إنهاؤها �ز

 وهي بالتعريف خدمات العالج ال�ت

منها الثالثة الآتية :

المعالجات الترميمية
Restorative Treatment 

ي ملفات المريض فيما إذا كانت هناك أية خطة لعالج ترميمي لم 
يُنظر �ز

ي إمكانية تمديد وقت زيارة المريض، 
يتم إنفاذها، فعندئذ ينظر الفريق �ز

ي الجدول 
ميمية إىل ما كان مقرراً القيام به �ز بحيث تُضاف المعالجة ال�ت

ُمسبقاً.

التقليح و تسوية الجذور

)SRP( Scaling And Root Planing 

ض أن يكون لدى المكتب الأمامي قائمة انتظار لمر�ز صحة  من المف�ت

الفم والأسنان  ممن هم بحاجة إىل عالج تقليح الأسنان وتسوية الجذور 

لية  ز الدوري )SRP(  أو المر�ز الذين لم تتحسن صحة فمهم بالعناية الم�ز

ي 
الفراغ �ز ورة لملء فتحات  القائمة عند ال�ز وحدها. ويستفاد من هذه 

. الجدول بمواعيد لهؤلء المر�ز

ي زيادة الدخل 
إن إضافة أربعة / أرباع فم Quadrants  كل أسبوع تع�ز

أعضاء أرسة  ي حاجة 
�ز النظر  يمكن  كما  50,000 دولر سنوياً.  يعادل  بما 

المريض وخاصة الذين أهملوا الكشف الدوري لصحة الفم والأسنان.

الفحص الشعاعي

Radiography Examination 

ض أن يكون لكل طبيب أو طبيبة أسنان سياسة أو فلسفة عالج  من المف�ت

خاصة بهم، توضح المطلوب تأمينه لتقديم أفضل الخدمات العالجية 

ي طب الأسنان احتواء ملف 
لمر�ز عيادتهم. ومن الممارسات المفضلة �ز

   من المفترض أن 
يكون لكل طبيب أو 

طبيبة أسنان سياسة أو 
فلسفة عالج خاصة بهم، 

توضح المطلوب تأمينه 
لتقديم أفضل الخدمات 

العالجية لمرضى عيادتهم  
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كل مريض عىل صور شعاعية  ذروية حديثة  لجميع أسنان المريض أو 

أشعة بانوراما. فإذا كان ملف المريض ل يتضمن هذه الصور الشعاعية, 

فعندئٍذ يُجدول المريض لهذا الغرض. 

ي سنوياً.
ي  25000دوالر إضا�ن

إّن هذه المعالجات تع�ن

المرضى الجدد
يركز قائد/قائدة اليوم عىل المر�ز الجدد الذين يزورون العيادة اليوم.

من هم؟  ●

لهم إىل العيادة؟ ● ومن حوَّ

ماذا يعلم الفريق عنهم؟  ●

ما هي طبيعة عملهم؟  ●

أين يسكنون؟ ●

الطبيبة عىل معلومات  أو  الطبيب  أن يحصل  الأسئلة  والهدف من هذه 

ورية أو ما يسمى لمسات شخصية  Personal Touch يُستعان بها عند  �ز

حيب بهم كأن يقول مثالً: مقابلة المر�ز لل�ت

ي أحالتك إىل 
بالأخت سارة، سمعت أنك صديقة الدكتورة سعاد ال�ت أهالً 

معروفة  عزيزة،  صديقة  إنها  سعاد؟  الدكتورة  ز  تعرف�ي م�ت  منذ  عيادتنا. 

ي سأتصل بها وأشكرها عىل ثقتها بنا. 
ة، من المؤكد أ�ز بإنجازاتها الكب�ي

ي العيادة سيدعوهم للحديث عنها مع 
إّن مرور المر�ز بتجربة إيجابية �ز

الأهل والأصدقاء، مما يعد ترويجاً هاماً للعيادة.

إحالة المرضى
ز جيداً  ز معروف�ي حوا اسم مريض�ي يطلب القائد/القائدة من الفريق أن يق�ت

ح أن يُفوض  ي إحالة مر�ز جدد، ويق�ت
من قبل جميع الأعضاء للمساعدة �ز

من يعرف هؤلء المر�ز جيداً بالتحدث معهم.

ي الجتماع وقد أعرب الجميع عن 
فيقول لهم مثالً: لقد ذكرناكم اليوم �ز

سعادتهم بمعرفتكم ووجودكم معنا، وتمنوا أن نتعرف عىل المزيد من 

حب بهم كما رحبنا بكم. أصدقائكم أو أقربائكم ل�ز

الغد
ع الصباح تتم مناقشة ما يحتاجه فريق العمل  ● ي نهاية تجمُّ

�ز

للتحض�ي للغد.

نتاج للفريق  ● هل تمت جدولة مواعيد المر�ز بما يحقق أهداف الإ

ي العامل غداً؟  الط�ب

ي جدول مواعيد الغد يحب ملؤها؟ ●
هل هناك فتحات �ز

هل وصلت إىل العيادة حالت مر�ز الغد  من معمل الأسنان؟ ●

هل أكد جميع مر�ز الغد مواعيدهم؟ ●

هم بإجرائها  ● هل لدى أي من مر�ز الغد حاجيات خاصة يجب تذك�ي

قبل الموعد؟

ي جدول مواعيد الغد؟ ●
هل هناك أي مر�ز جدد �ز

ي يتوجب عىل 
ال�ت إن تطبيق فكرة تجمع الصباح هو من أسهل الأمور 

ز فعالية أعمال  نتاج وتحس�ي عيادة طب أسنان أن تقوم بها بغية زيادة الإ

كانت  مهما  الصباح   اجتماع  يلغى  أل  يجب  النجاح  ولضمان  العيادة. 

الأسباب وأن يعت�ب إجراًء روتينياً لبدء عمل العيادة اليومي. وأفضل طريقة 

ة هي: ز لالستمرارية هي أن تكون شعارات الجتماع المم�ي

 Positivity  يجابية  الإ

  Informative  المعلومة المفيدة

 Motivational الحماسة

 Productivity نتاجية الإ

  Efficiency الفعالية

عملياً،  ُمجربة  احات  واق�ت أفكار  عن  عبارة  المقالة  هذه  ي 
�ز قدمناه  ما 

ع الصباح الخاص  يمكنكم تجربتها أو تعديلها بما يناسبكم، وتصميم تجمُّ

بعيادتكم وبالأجندة الخاصة بكم، ولكن .. تذكروا أن تبدأوا من الأمس.

 ولضمان النجاح 
يجب أال يلغى اجتماع 

الصباح مهما كانت 
األسباب وأن يعتبر 
إجراًء روتينيًا لبدء 

عمل العيادة اليومي 
 



ثمانية أخطاء
شائعة يرتكبها مدراء وأصحاب عيادات طب األسنان
8 COMMON MISTAKES MADE BY DENTAL PRACTICE OWNERS/MANAGERS
DESMOND CLANCY

هناك الكثير من األخطاء التي ُترتكب في القيادة. وبهدف التبسيط واإليجاز ُأعددت هذه 
القائمة من ثمانية أخطاء شائعة قد يقع فيها أصحاب و مدراء عيادات طب األسنان:
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7#
قيادة الفريق

LEADING THE GROUP 

بأن  اعتقادهم  دارة  الإ يتسلم  من  يرتكبها  ي 
ال�ت الشائعة  الأخطاء  من 

القيادة. إن قيادة فريق العمل  لديهم القدرة »الفطرية« والموهبة عىل 

سواًء كان إدارياً أو طبياً هي المحصلة والنتيجة المطلوب الوصول إليها، 

والجهد،  للوقت  اً  توف�ي الجماعية  القيادة  اتيجية  باس�ت للقيادة  يُنظر  لذا 

قيادة  أساس  عىل  تُب�ز  ل  والفعالة  الحكيمة  فالقيادة  فادح،  خطأ  وهذا 

عالقات  بناء  حول  تتمحور  وإنّما  جماعي،  وبشكل  الأفراد  من  مجموعة 

وبهذه  العمل،  طاقم  أفراد  من  فرد  كل  مع  شخصية  وح�ت  فردية 

اتيجية الفردية نستطيع أن نلهم كل فرد عل حدة، والأشخاص  االس�ت

الملَهمون يميلون إىل اللتفاف حول القائد الذي ألهمهم، وهذا ما يعطي 

القائد الملِهم مقدرة عىل التأث�ي عىل من يعمل معه، فإن استطاع التأث�ي 

الفريق.  يقود  نفسه  فسيجد  معه  العامل  الفريق  أفراد  من  فرد  كل  عىل 

لهام يتطلب التواصل، وللتواصل مع كل عضو  لهام، والإ للتأث�ي نحتاج الإ

ويتفهم  منهم  كلٍّ  قيم  يفهم  أن  القائد  عىل  يجب  الفريق  أعضاء  من 

وشخصياً.   وظيفياً  يهمهم  الذي  وما  بوظيفتهم،  المتعلقة  احتياجاتهم 

محفزات  هي  الجماعي  العمل  ي 
�ز والرغبة  والهدايا  والعالوات  المكافآت 

اً هو  ى وما يُعّد أك�ث تأث�ي ، أما ما له الأهمية الك�ب تقليدية محدودة التأث�ي

أن يتفهم القادة أن كل فرد من أفراد فريق العمل يعيش ظروفاً خاصة 

به مهنياً وشخصياً واجتماعياً.فكلما تفهمنا هذه الخصوصية كلما كان تأث�ي 

ز أك�ث فعالية وكان تجاوبهم أك�ث إيجابية. القيادة عىل الموظف�ي

8#
الفشل في اتخاذ القرارات الجوهرية

FAILING TO MAKE THE TOUGH DECISIONS 

ونهم  يعتمد المر�ز وموظفو فريق العمل عىل الأطباء/ الطبيبات ويعت�ب

ي ل يستطيع حلَّها إل القادة، 
قادة لعياداتهم، وهناك بعض المشاكل ال�ت

يدها  ز إَن عدم مواجهة هذه المشاكل وتجاهلها أو تسويف النظر فيها س�ي

تعقيداً، فمن حق من يعمل مع القادة أن تُتخذ القرارات المتعلقة بهم 

ي يرتكبها 
ي الوقت المناسب، ولعل أخطر الأخطاء ال�ت

والمطلوب اتخاذها �ز

القادة هي عدم اتخاذ القرار.

ز وإدارتهم  اف عىل أداء الموظف�ي إنَّ التعامل مع الخالفات والإرسث

كان مصدرها يتطلب قيادة حاسمة  ي الظروف الصعبة أياً 
وخاصة �ز

ورشيدة، فاتخاذ قراٍر رسيٍع دون النتباه إىل كل المعطيات وإدراك 

التحليل  ي 
�ز سهاب  الإ أن  كما  سوءاً،  المشكلة  يد  ز س�ي الوقائع  جميع 

سيؤدي إىل إطالة المشكلة وتعقيدها، ولبد لالأطباء القادة من إيجاد 

ي الوقت المناسب، وأفضل طريقة 
ي اتخاذ القرارات الواعية و�ز

توازن �ز

لذلك هي وضع خطة مدروسة لحل المشكلة والحرص الشديد عىل 

ألَّ تصبح خطة الحل مشكلة جديدة أو أن تكون هي المشكلة.

6#
التوظيف السريع والتسريح البطيء

HIRING TOO QUICKLY, FIRING TOO SLOWLY

ي 
ال�ت القوية  التحديات  من  لة  المؤهَّ ية  الب�ث الموارد  ي 

�ز النقص  يعت�ب 

موظفي  من  دارية،  الإ طواقمها  ي 
�ز وخاصة  الأسنان  طب  عيادات  تواجه 

استقبال ومنسقي عالج أو مساعدات طبيب أو طبيبة الأسنان، وغالباً ما 

الجّدّي  النظر  دون  للعمل  يتقدم  من  أول  بتوظيف  النقص  هذا  يُعاَلج 

أو  الفو�ز  إن  المهنية.  كفاءاتهم وصالحياتهم  ي 
�ز الدقيق  التمحيص  أو 

ياً أك�ب بكث�ي  ِّء تشّكل تحدِّ ي قد تحدث مع توظيف شخٍص  �ي
المشاكل ال�ت

من تحديات الفراغ الحاصل من مشاكل الوظيفة الشاغرة.

ز  الموظف�ي خدمة  إنهاء  ي 
�ز البطء  هو  العيادة  إدارة  ي 

�ز الآخر  والخطأ 

اً، والمهم أنه م�ت تم اتخاذ قرار الفصل أو الت�يح  ز إدارياً أو طبيَّ ئ�ي السيِّ

ء عىل  لما قد يحدث من بقاء الموظف السي فيجب تنفيذه ب�عة تجنباً 

ي عىل الآخرين. ه السل�ب رأس عمله وتأث�ي



41

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

ةدنيا نؤةرادا

www.DENTALECONOMICS.aeJUL-AUG 2015

5#
المحسوبيات

CREATING THE PERCEPTION OF FAVOURITISM

مردود  لها  مفضلة عن سواهم  بصورة  ز  الموظف�ي بعض  مع  التواصل 

المساواة،  وعدم  بالظلم  يشعرون  حيث  الآخرين  ز  الموظف�ي عىل  ي  سل�ب

وعىل الرغم من أن هذا الأمر طبيعي جداً إل أن نتائجه سيئة عىل العمل 

ورة ملّحة لأن يتفهم الأطباء مفاهيم وتصورات  ، ومن هنا كانت ال�ز ي
المه�ز

موظفيهم والتعامل معها بصدق وإخالص بعيداً عن المحسوبية.

فعليك  الطريقة،  بنفس  ز  الموظف�ي تعامل جميع  أن  تستطع  لم  فإن 

أثناء  سيتفاقم  بالمحسوبية  أي شعور  لأّن  بينهم،  تعدل  أن  الأقل  عىل 

اً لطرف ضد آخر، والقائد الحكيم عليه أن يكون  ز ُّ الخالفات وقد يبدو تح�ي

، لأن  ز ز معه أصدقاء مقرب�ي ودوداً مع الجميع دون أن  يتخذ من العامل�ي

. إن االختالط مع أعضاء الفريق أمر جيد، ولكّن  هذا سيعّقد الأمور أك�ث

من  يصبح  صديقهم  القائد  يصبح  ي 
ال�ت اللحظة  ففي  واجب،  الحذر 

الصعب جداً أن يكون مديرهم وقد يضطر أحياناً إىل اتخاذ قرار صعب 

د اتخاذه. ز ليجد أن الصداقة تعقِّ مع هؤلء الموظف�ي

4#
عدم وضع أهداف وتوقعات للعيادة 

FAILING TO SET GOALS AND EXPECTATIONS

هو  وما  لأهدافهم  دقيقاً  فهماً  الأشخاص  يملك  ل  عندما  ببساطة 

المطلوب منهم يصبحون أقل إنتاجية.

الوظيفي سببها  الأداء  من مشاكل  تقريباً  أن 80%  إىل  الدراسات  تش�ي 

أ . إذا لم تحدد  بشكل واضح الأهداف  ّ ح المهام للموظف بشكل س�ي رسث

الأهداف.  هذه  لتحقيق  دافع  لديهم  يكون  فلن  فريقك  من  عة  المتوقَّ

كل  ي 
�ز عملهم  أداء  ي 

�ز واضحة  رؤيا  يملكون  ل  الذين  الموظفون  يتخبط 

ي ترتيب لئحة 
يوم ويت�فون بحذر وبدون قناعة كما يواجهون صعوبة �ز

الأعمال  إنجاز  إىل  غالباً  يؤدي  وهذا  الأولوية  حسب  المطلوبة  الأعمال 

ي إتمامها، يجب أن يدرك كل موظف ما الذي عليه 
تيب خاطئ أو التأخر �ز ب�ت

أن يقوم به وأهميته للعيادة والهدف منه، وكذلك أن يعرف وبالتفصيل 

أية  ووفق  العمل  هذا  بها  يؤدي  أن  يجب  ي 
ال�ت  How الطريقة  الدقيق 

اً لماذا Why يقوم بهذا العمل. وط أو ظروف، وأخ�ي أوضاع أو رسث

المهنية  الرؤيا  ي 
�ز مشاركتهم  أهمية  لفريقهم  حوا  ي�ث أن  القادة  عىل 

كله فستجد  تنفيذها وتحقيق أهدافها، إن تم ذلك  ي 
للعيادة ودورهم �ز

أداء  ي 
�ز ز  ومنهمك�ي ز  زم�ي ومل�ت متحفزين  بأشخاص  محاطة  نفسها  القيادة 

العمل.
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3#
 عدم التفويض 

 NOT DELEGATING

التخىلي  عىل  القدرة  عدم  القادة،  يواجهها  ي 
ال�ت التحديات  أك�ب  من 

دارية، والمقصود بالتخىلي هنا هو  Letting Go، أو التمسك بكل المهام الإ

ي يمكن لأحد أعضاء الفريق إنجازها 
التخىلي عن المهام والمسؤوليات ال�ت

بفاعلية وبشكل أفضل.

فهم   لها  مدراَء  أو  للعيادة  ز  مالك�ي كانوا  سواء  القادة  أن  والمعروف 

ز  والموظف�ي والمال  كالوقت  التوفر  قليلة  أو  نادرة  مصادر  بإدارة  يقومون 

ي يفشل أو يغفل القادة 
، ومن الغريب أنه من أهم المصادر ال�ت ز المؤهل�ي

دقيقة  فكل  أنفسهم،  هي  وتالؤٍم  بجديٍة  معها  التعامل  أو  إدارتها  عن 

ي إنجاز عمل كان من الممكن تفويض أحد أعضاء الفريق 
يقضيها القائد �ز

ٍ أو دقيقة إهماٍل لعمل أو مهمة أساسية ل  ي أدائه هي دقيقة ضياٍع كب�ي
�ز

ي كان من المفروض عىل القائد القيام 
يمكن التخىلي عنها نظراً لأهميتها وال�ت

بها أو أداؤها.

وإزالة  اتيجي  الس�ت والتخطيط  الأهداف  وتحديد  المهنية  الرؤيا  وضع 

ي 
ال�ت المهام  بعض  هي  والتواصل  نتاج  والإ التنفيذ  تواجه  ي 

ال�ت العوائق 

العمل  فريق  توكيل  أو  بتفويض  القادة  يقم  لم  إذا  تتأثر سلباُ  أن  يمكن 

بإنجازها باستمرار أو بشكل أك�ث فعالية.

ي هذا الصدد هو أن التفويض يعطي القيادة وقتاً للتفك�ي 
والمهم أك�ث �ز

عىل  العمل  تقليل ضغط  إىل  بدوره  سيؤدي  الذي  الأمر  الفريق  وتطوير 

القيادة والفريق.

والصالحية    Autonomy الستقاللية  العمل  فريق  يمنح  أن  يجب 

أدى  ولو  القيادة ح�ت  من  تدخل  دون  واجباتهم  لأداء   Empowerment

ذلك إىل ارتكابهم بعض الأخطاء، فدور القيادة أن تتواجد بالقرب منهم 

وتساعدهم كي يتعلموا من أخطائهم.

2#
عدم التعليق على األداء

LACK OF FEEDBACK

 Recognition التقدير  خاص  بشكل  والموظفون  عامة  الب�ث  يحب 

وهم   ، ز مم�ي بشكل  عملهم  أدوا  أو  جّيٍد  بعمٍل  قاموا  إن   Praise والثناء 

ينتظرون إعالمهم بنتائج عملهم Feedback وبرأي القيادة بهم وخاصة 

إن تم الأداء الجيد، كما يتوقعون أن تُوّضح لهم الأخطاء المرتكبة بشكل 

ولباقٍة  بكياسٍة  تُقدم  أن  ط  Corrective Feedback رسث تصحيحية   ردود 

البوابة إىل التوعية الذاتية   Feedback النتائج عالم عن  ومهنية. يُعت�ب الإ

يُنبَّه  إذا لم  يتلقاها، وهي من الأهمية بمكان لأنه  Self-awareness لمن 

فإنها    Poor performance أدائهم  سوء  أو  أخطائهم  إىل  الموظفون 

ء يجب عىل القادة أن  ي الحدوث. وبعد التعامل مع الأداء السي
ستستمر �ز

يبدوا مالحظاتهم ويقروا بالتحسن الحاصل عن طريق التقدير والثناء وإل 

أصيب الفريق بالإحباط وعدم الهتمام.

التعليمية  والفرص  اللحظات  من  ويستفيد  يتق�  أن  القائد  عىل 

المدروسة  للردود  يمكن  بواسطتها  ي 
وال�ت  Teachable Moments

والمصّححة جيداً أن تعدل سلوك الفريق.

تأث�ي  يدركون  معهم  ز  العامل�ي بجعل  القادة  لدى  التحدي  ويكمن 

أفعالهم عىل عملهم وعىل حياتهم الشخصية سواء كان هذا التأث�ي سلباً 

أم إيجاباً .

1#
 عدم االستماع

 FAILING TO LISTEN TO YOUR TEAM

القادة والمدراء الناجحون يستمعون لما يقوله العاملون معهم، قال 

ي مرة : استخدم أدمغة كل من معك وليس دماغك فقط 
ىلي أحد أساتذ�ت

“Use everyone’s brain, not just yours” ، ولهذا عىل القادة أن يتقصوا 

ويبحثوا ويستمعوا إىل مداخالت وتعليقات أعضاء الفريق فهم أقرب إىل 

ز القدرة  المشاكل والفرص من القادة أو المدراء أنفسهم. للقادة الناجح�ي

ي التحدث بحرية 
عىل خلق جو أو بيئة يشعر فيها الجميع بالقدرة والرغبة �ز

ي أي موضوع ح�ت ولو كان معارضاً لرغبات القادة أو المدراء.
�ز

إنهم يشجعون الفريق عىل التعب�ي عن مشاعره والمشاركة بأفكاره ح�ت 

والمدراء  والقادة  ية،  الأك�ث أو  القيادة  أفكار  اختلفت عن  أو  تعارضت  لو 

عىل  تعليٍق  عىل  يحصلوا  أن  ويحاولون  يبحثون  دوماً  تراهم  الناجحون 

أدائهم من أعضاء الفريق.

هم يبحثون عن وجهات نظر فريدة يمكنها أن تقدم الحلقة المفقودة 

ي إن تواجدت ستكتمل الصورة وتزيدها إيضاحاً كي 
أو الفكرة الناقصة وال�ت

. تُتخذ القرارات المناسبة لعمل العيادة والفريق والمر�ز

 إن لم تستطع أن 
تعامل جميع الموظفين 
بنفس الطريقة، فعليك 

على األقل أن تعدل بينهم، 
ألّن أي شعور بالمحسوبية 

سيتفاقم أثناء الخالفات 





تعريف
 و 

قياس النجاح
DEFINING & MEASURING SUCCESS

ROGER P. LEVIN, DDS, MBA
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اإلنتاج
PRODUCTION

المدى  عىل  العيادة  لصحة  حيوية  أهمية  ذات  نتاج  الإ زيادة  تُعت�ب 

كانت  إذا  الربح،  زيادة  إىل  ورة  بال�ز تؤدي  ل  نتاج  الإ ة  ك�ث لكّن  البعيد، 

 ، single tooth treatment نتاج هي عبارة عن معالجة سن مفرد أغلبية الإ

ي الشامل للفم 
عندئذ ينبغي عىل الأطباء أن يركزوا عىل فوائد العالج الس�ز

اتيجيات  اس�ت الداخىلي واستخدام  ويج  ال�ت من خالل مجموعة من وسائل 

ورته للمر�ز ، كما أن عدم دراسة وتحليل  ح فوائد العالج الشامل و�ز رسث

نتاج يمكن أن تتسبب بمجموعة من المشاكل قد تؤثر سلباً عىل  مؤرسث الإ

. الربح، كازدحام جداول المواعيد والإجهاد وضعف العناية بالمر�ز

تحصيل األجور
COLLECTIONS

الكث�ي من الأطباء بالحرج من طلب أجور العالج فور تقديمه،  يشعر 

ي أذهان 
الخدمات �ز خوا عقلية دفع أجور  الأطباء أن يرسِّ ينبغي عىل  لذا 

ز دوراً هاما  وشورات ومالحظات الموظف�ي مرضاهم. تلعُب الالفتات وال�ب

ز  الممارس�ي  ) ز )ليف�ي تنصح مجموعة  الأجور.  لتحصيِل  فّعاٍل  نظاٍم  كلِّ  ي 
�ز

ي وقت تقديم المعالجة، و%8.5 خالل 
بقبض أك�ث من %90 من الأجور �ز

ز التالية. ما يتبقى من مستحقات ينبغي تحصيلها خالل 60  الأيام الثالث�ي

يوماً. دفع أجور خدمات عالج الأسنان مبدأٌ بسيط تواجه بعض العيادات 

ربما  الزمن،  من  وقتاً  تحتاج  المريض  إَن جدولة  بنجاح.  أدائه  ي 
�ز مشكلة 

جهدهم  كامل  الأطباء  يبذل  العالج  أثناء  ي 
و�ز دقيقة.   80 أو   40 أو   20

الفكري والجسدي لأداء العمل المطلوب، فعندما ل تدفع الأجور نخ� 

ريع العالج وتكاليفه عىل العيادة،  إضافًة إىل ريع تقديم خدمات العالج 

لمر�ز آخرين أك�ث استعداداً للدفع، عندما ل يدفع المر�ز  كامل  أجور 

العالج أو جزءاً  منها فإن الجهد الالزم لتحصيلها فيما بعد سوف يحّد 

من دخل العيادة.

مؤشرات  باستخدام  ليفين  مجموعة  توصي 
الرئيسية األداء 

 )Key Performance Indicators KPIs( كأداة 
 15 إلى   12 هناك  األهداف.  تحقيق  لقياس 
األسنان،  طب  عيادة  صحة  تعكس  مؤشرًا 
تزود هذه المؤشرات بلمحة إحصائية عن عمل 
مما  الزمن،  من  محددة  فترة  خالل  العيادة 
ويرصدوا  يتابعوا  أن  للطبيبات/لألطباء  يسمح 
بدقة إنتاجية العيادة اليومية أو الشهرية أو 
في  المدونة  باألهداف  ومقارنتها  السنوية 
الرؤيا. وباستخدام هذه البيانات يستطيعوا أن 
المشاكل  لمواجهة  الالزمة  التعديالت  يجروا 
مجاالت  ثمانية  أهم  يلي  وفيما  المحتملة. 
رئيسية  مؤشرات  باعتبارها  قياسها  يمكن 

.KPIs لألداء
اإلنتاج.. 1
تحصيل األجور.. 2
نفقات تشغيل العيادة.. 3
عدد المرضى الجدد.. 4
متوسط اإلنتاج لكل مريض جديد.. 5
متوسط اإلنتاج لكل مريض.. 6
نسبة قبول المرضى للعالج المقترح.. 7
الربحية. 8
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نفقات تشغيل العيادة
CLINIC OVERHEAD 

يضمن  الزائدة  التكاليف  إلغاء  ولكن  العيادة  دارة  لإ أسا�ي  جزء  وهو 

الصحة المالية للعيادة. يفشل العديد من أطباء الأسنان وفريق عملهم 

ز  ي النظر إىل نفقات التشغيل عىل أنها فرصة لتخفيض التكاليف وتحس�ي
�ز

علم  يكون عىل  أن  الأسنان  بطبيبة/طبيب  ويجدر  للعيادة،  الماىلي  الأداء 

انية الحالية  ز ح�ت بتكلفة تشغيل أضواء العيادة كل يوم. هل تعكس الم�ي

نتاج تكاليف التشغيل  تكاليف تشغيل العيادة بدقة؟هل تراعي جداول الإ

لمام التام بصورة الوضع الماىلي للعيادة قد يؤدي إىل سوء  ؟. إن عدم الإ

ي تقدمها العيادة فأسعار الخدمات المتدنية تؤدي إىل 
تسع�ي الخدمات ال�ت

ي تقدير الأسعار 
ي العوائد، والمغالة �ز

الإجهاد بالأداء لتعويض النقص �ز

تنفر المر�ز وتجعل استقطاب المزيد من المر�ز الجدد أمراً صعباً.

عدد المرضى الجدد
 NUMBER OF NEW PATIENTS 

ي استقطاب 
إىل الستمرار �ز تحتاج عيادات طب الأسنان كي تنمو مهنياً 

. ز ي المحافظة عىل المر�ز الحالي�ي
المر�ز الجدد والستمرار �ز

انتقال  بسبب  مرضاهم  من  بعضاً  الأسنان  أطباء  يخ�  عام  كل  ي 
و�ز

المر�ز إىل مدن أخرى، ومن جهة أخرى هناك حركة انتقال لسكان جدد 

عىل الدوام.

ي أعداد 
هل لديك نظام لمتابعة التغ�ي والتحول والتقلب Turnover �ز

ونوعية مر�ز العيادة؟ وهل تملك نظاما لزيادة نسبة المر�ز الجدد؟ هل 

يسأل كادرك المر�ز الجدد كيف تمت إحالتهم إىل العيادة؟ وما أك�ث ما 

تقوم به للمساهمة بتوسيع قاعدة مر�ز العيادة؟

يمكن من خالل برنامج إحالة Referral Program  قوي أن تضاعف عدد 

ً جدد إىل العيادة يجب أن 
المر�ز الجدد. إن كل من يحول أو يرسل مر�ز

افاً بالجميل  ي أجور العالج اع�ت
يُشكر من خالل هدية رمزية أو تخفيض �ز

. ي تحويل المزيد من المر�ز
وتشجيعا عىل الستمرار �ز

متوسط اإلنتاج لكل مريض جديد 
 AVERAGE PRODUCTION PER NEW PATIENT

المرضية  القصة  إىل  بالإضافة  تشمل  أن  يجب  الجدد  المر�ز  ملفات 

المريض تساعد عىل  توضيحياً عن  بياناً   Patient Profile العامة والسنية

ي  الط�ب الكادر  يقوم  أن  المهم  ومن  الأمد،  طويلة  عالجية  خطة  وضع 

خدمات  وخاصة  تقدمها  ي 
ال�ت الخدمات  بكامل  الجدد  المر�ز  بتعريف 

ز عىل خدمات  ك�ي ال�ت بدل    Comprehensive Dentistry الشامل  العالج 

. single-tooth treatment عالج السن الواحد

متوسط اإلنتاج لكل مريض  
 AVERAGE PRODUCTION PER PATIENT

بدء  منذ  يومياً  المكتمل  المر�ز  مواعيد  جدول  أن  البعض  يظن  قد 

المفرطة لأعضاء  بالحركة  الممتىلأ  العيادة   أو »جو«  نهايته  الدوام ح�ت 

العالية  نتاجية  الإ عىل  يدل  العيادة  أرجاء  ي 
و�ز الغرف  ز  ب�ي ي  الط�ب الكادر 

والنجاح وأن العيادة ل يمكنها استيعاب مزيٍد من المر�ز أبداً ،وهذا غ�ي 

نتاج. اً عىل وفرة الإ صحيح فضغط العمل والنشغال المفرط ليس مؤرسث

إنتاجية  متوسط  متابعة  هي  نتاج  الإ وفرة  لقياس  الوحيدة  الطريقة 

المريض الواحد Average Production Per Patient وبدون ذلك فإنه من 

الصعب التنبؤ فيما إذا كان الدخل مربحاً كما يجب أم ل.

إعالم  هي  الواحد  المريض  إنتاجية  متوسط  رفع  ي 
�ز االئول  الخطوة 

العالج  خدمات  وخاصة  العيادة  ي 
�ز المتوفرة  الخدمات  بجميع  المر�ز 

الشامل وخدمات العالج التجميىلي من التقويم الشفاف وتبييض الأسنان 

وسواها من المعالجات التجميلية.

إَن العيادات الفعالة ترفع من فرصها من خالل تقديم العالج الشامل  

ي اليوم 
ز مريضاً �ز ي تتلقى ثالث�ي

Comprehensive Dentistry   فالعيادة ال�ت

ي اليوم( هي ليست مربحة 
وبمعدل إنتاج $125 لكل مريض )أي $3750 �ز

بقدر عيادة تتلقى 20 مريضاً باليوم وبمعدل إنتاج قدره $325 لكل مريض 

)أي $6500 باليوم(.

ي $550000 إضافياً 
نتاج بمقدار $2750 يع�ز ي الإ

فكر للحظة أن فرقاً �ز

ي 
�ز الجذري  التغ�ي  هذا  إن  أسبوعياً.  أيام  أربعة  تداوم  لعيادة  عام  كل 

ح  لت�ث الوقت  لديها  »الأبطأ«  العيادة  لأن  يحدث  والأرباح  العائدات 

. وتسوق ثم تقدم حالت عالج شامل أك�ث

نسبة قبول المرضى للعالج 
  CASE ACCEPTANCE RATIO

عادة ما تكون كلفة العالج هي العائق الأك�ب لقبوله، فالمر�ز يرفضون 

فوائد  إيضاح  خالل  من  ويمكن  المالية،  إمكاناتهم  خارج  كان  إن  العالج 

 كثرة اإلنتاج ال تؤدي 
بالضرورة إلى زيادة الربح، 

إذا كانت أغلبية اإلنتاج 
هي عبارة عن معالجة 

سن مفرد
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ورة العالج، وتقديم خيارات واسعة للدفع أن تتغ�ي نظرة المريض  و�ز

للموضوع وتزداد فرص قبول العالج الشامل.

خيارات الدفع
PAYMENT FINANCIAL OPTIONS 

تقديم خصم %5  لمن يدفع كامل كلفة المعالجة قبل بدء الموعد  ●

الأول.

قبول بطاقات الئتمان، فالكث�ي من المر�ز ل يملكون القدرة عىل  ●

ية المكلفة، لكن بطاقات  نِّ الدفع النقدي مقابل المعالجات السِّ

الئتمان تخولهم أن يدفعوا كامل الأجور مقدماً.

طلب نصف كلفة المعالجة مقدماً ونصفها الآخر قبل إتمام العالج. ●

ي  ●
كات تمويل المر�ز ال�ت تقديُم تمويٍل خارجي بحيث تستطيع رسث

تقدم لهم دفعات مرنة بدون فوائد أن تجعل المريض قادراً عىل 

تحمل كلفة العالج.

زادت  كلما   ، للمر�ز المالية  الخيارات  من  المزيد  الأطباء  عرض  فكلما 

فرصة قبول المر�ز خصوصاً للخدمات التجميلية Cosmetic والختيارية 

بالمظهر  يهتم  والذي  اليوم  نعيشه  الذي  المجتمع  ففي   .  Elective

ز مظهرهم. ز بتحس�ي الخارجي ، تزداد أعداد المر�ز الراغب�ي

الواضح  ح  ال�ث اتيجيات  اس�ت مع  المناسبة  المالية  الخيارات  وبدمج 

للمر�ز Case Presentation يمكننا أن نعطي المر�ز البتسامة الجميلة 

والمظهر الأفضل.

الربحية 
 PROFITABILITY

ه كافة الأهداف المدروسة نحو زيادة الأرباح. فمع ازدياد  يجب أن تُوجَّ

نتاج  عدد المر�ز الجدد يجب أن يزداد دخل العيادة. وكلَّما زاد متوسط الإ

. طبعاً  للمريض الواحد كلَّما أصبحت العيادة قادرًة عىل تحقيق أرباح أك�ث

ي مع تحدياته الخاصة به.
ات الأداء الرئيسية يأ�ت كل مؤرسث من مؤرسث

نتاج ل تؤدي إىل زيادة الدخل إذا لم تحتوي قائمة الخدمات  زيادة الإ

العالجية عىل معالجات عالية الربحية، ولو حاول أطباء الأسنان أن يرفعوا 

ي وإداري مناسب فسينتهي بهم  نتاج دون الستعانة بكادر وطاقم ط�ب الإ

لسوء  نظراً  الحاىلي  الكادر  من  أفراد  وفقدان  المر�ز  خسارة  إىل  الحال 

التخطيط.

إل  يتم  ل  المهنية  الرؤيا  وتحقيق  الأسنان  عيادة طبيبة/طبيب  تطوير 

الأداء  ات  مؤرسث واستعمال  المنظم  المنهجي  الأسلوب  إتباع  خالل  من 

الرئيسية KPI بانتظام، ولكي يتم تقييم أداء العيادة ومدى التقدم نحو 

ات الأداء الرئيسية شهرياً  تحقيق الأهداف يجب متابعة كل مؤرسث من مؤرسث

اتخاذ خطوات  يمكن  المعلومات  يومياً، ومن خالل هذه  وح�ت  وأسبوعياً 

ورة. تصحيحية آنية عند ال�ز

ات الأداء الرئيسية يمكننا تعديل  وبالتقييم Evaluation  المستمر لمؤرسث

الأهداف ح�ت الوصول وتحقيق الرؤيا المهنية.

الخالصة
CONCLUSION

وجهتها  هو  فيها  النجاح  رحلة،  سوى  ليست  الطب  مهنة  ممارسة 

ي 
، والرؤيا المهنية للعيادة وأهدافها هي الخريطة ال�ت ومقصدها االئخ�ي

تقودك إل درب النجاح.

ات االئداء الرئيسية هي أدوات تساعد عل قياس مدى التقدم  مؤ�ش

والمثابرة  العزيمة  لكن  والعقبات،  التحديات  وستواجه  الدرب  عل 

ستجعل من حلم العيادة المثالية حقيقة.

تابع الرؤيا، فهي من سيقودك إل النجاح الباهر.

الخطوة األولى في 
رفع متوسط إنتاجية 

المريض الواحد هي إعالم 
المرضى بجميع الخدمات 

المتوفرة في العيادة 
وخاصة خدمات العالج 

الشامل وخدمات العالج 
التجميلي من التقويم 

الشفاف وتبييض األسنان 
وسواها من المعالجات 

التجميلية  



ِلَنِبْع ِتلك 
اإلبتسامة! 

JANET HAGERMAN, RDH, BS

SELL THAT SMILE!
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اعتاد المرضى مراجعة عيادة طب األسنان عند األلم أو الضرورة الطارئة واعتاد أطباء لقد 
األسنان تركيز التشخيص والعالج على حاجيات المرضى السريرية أو المرضية وكثيرًا 
ما أهملنا حاجيات المريض الوقائية والتجميلية ، فتسوس األسنان أو التهاب اللثة 
ازدحام  ازدحام األسنان  سرعان ما ُيشخص ويعالج في حين أن مشكلة  والناجم كالهما عن 
األسنان أو سواها من مشاكل التقويم واإلطباق السني نادرًا ما ُتعالج أو حتى ُتناقش ضرورة 

عالجه.  
وإذا راجعنا أرشيف مرضى عيادتنا فسنجد مرضى وعلى مر السنين من هم بحاجة إلى تقويم 

أو تبييض أو تجميل األسنان، ولكن لم تعرض أو تناقش معهم ضرورة العالج. 
تدل اإلحصائيات أن نسبة المرضى الذين تم تبييض أسنانهم في عيادات طب األسنان األمريكية 
أقل من %25 من المجموع الكلي من مرضى أرشيف العيادة، وهذا يعني أن %75 من المرضى 
إما لم يدروا عن تبييض األسنان أو رفضوا العالج، فإن رفضوا العالج فهذا فشل مزدوج، فشل 
العالج وفشل عرض الحالة، واألرجح أن معظم العيادات لم تعرض خدمات التبييض مثاًل على 

المرضى، فما هو السبب؟

تغي�ي  ورة  و�ز »البيع«  مفهوم  مناقشة  المقالة  هذه  هدف 

من  عدداً  ح  سنق�ت كما  »بيع«،  كلمة  تعنيه  ما  عن  مفاهيمنا 

اتيجيات لتسهيل عرض خدمات تبييض الأسنان وازدياد قابلية  الس�ت

قبولها من المريض.

العالج  أجور  عن  التحدث  تجنب  تاريخياً  الأسنان  أطباء  اعتاد  لقد 

أو تسويق خدمات العيادة كما أن مناهج تعليم طب الأسنان لم 

تركز عىل النواحي القتصادية للمهنة لعتبارها تجارية، فكلمة »بيع« 

اء  وال�ث )البيع  مثل  السلبية  ز  المضام�ي من  بالكث�ي  تاريخياً  ارتبطت 

عالن( وكان الرأي السائد أن طب  والمساومة والتسويق والدعاية والإ

الأسنان شأنه شأن سواه من الختصاصات الطبية هو مهنة وليست 

والتسويق  البيع  عىل  ز  ك�ي ال�ت بأن  اعتقاد  هناك  كان  أنه  كما  حرفة، 

ي العناية والرعاية ال�يرية.
يعوض عن نقص �ز

أما اليوم فإنه من الواجب بل يتحتم علينا كأطباء وفريق عمل أن 

، وإل فلن ننجح وسبب ذلك  »نسوق« و»نبيع« خدماتنا إىل المر�ز

أنه إن لم نقم بذلك فسوانا سيفعل!

نت  ن�ت والإ عالم  بالإ و»يباعون«  »يتثقفون«  اليوم  فمرضانا 

والعيادات  وأقربائهم  أصدقائهم  مع  المعلومات  ويتبادلون 

المنافسة.
وتنقصها  خاطئة  المر�ز  لهؤلء  الواصلة  المعلومات  تكون  ما  اً  وكث�ي

ثارة ومن  ضافة إىل كون معظمها مشوه إعالمياً قصد الإ المصداقية، وبالإ

هذه المعلومات ما يخيف )سحب العصب( أو يرهب )بدون تخدير( أو 

ينفر )حفر السن(.

المزيد  أك�ث من أي وقت م�ز بحاجة ماسة إىل  اليوم  ولهذا فمر�ز 

نت قد تكون مصدراً  ن�ت عالم الصادق والتوعية الموثقة، فكما أن الإ من الإ

عالم المغرض أو الجاهل. للمعرفة المجردة فإنها قد تستعمل أيضاً لالإ

بل  التجميىلي   الأسنان  لطب  النافذة  الأسنان  تبييض  يعت�ب 

عتناء  لخدمات طب الأسنان عامة، إذ أنه بمجرد أن يبدأ المر�ز بالإ
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الأسنان  طب  لخدمات  تقبالً  أك�ث  بالتاىلي  سيصبحوا  بابتسامتهم 

الأخرى.

ولكن يجب أن يح�ز المريض وبحذر شديد وعناية فائقة وفيما 

يىلي مجموعة من التوصيات العملية لتسهيل عرض وقبول خدمات 

ي عيادة طب الأسنان وهي:
تبييض الأسنان �ز

المحافظة على جودة المواد ونتائج 
تبييض األسنان

تسويق  بغية  مجانياً  الأسنان  تبييض  تقديم  إىل  العيادات  بعض  تلجأ 

رخيصة  تبييض  أدوية  الغرض  لهذا  ويستعمل  الأخرى  العيادة  خدمات 

الثمن، هذا خطأ فادح نظراً لعدم ضمان جودة النتائج وقد نخ� نتيجة 

الخدمة  المحافظة عىل جودة  والمريض، يجب  المصداقية  من  كالً  هذا 

وإن قدمت مجاناً.

أسنان فريق عمل العيادة 
أسنان الأطباء وفريق عمل العيادة يجب أن تشكل مثالً حياً من حيث 

ي برنامجها التسويقي.
السالمة والجمال لما تدعو أو تب�ث به العيادة �ز

فبالإضافة إىل جمال البتسامة فإن لتجربة خضوع أعضاء الفريق لعالج 

وقدرة  العيادة  مصداقية  من  يد  ز س�ي سواه  أي  أو  التقويم  أو  التبييض 

. ح والإجابة عىل أسئلة المر�ز أعضاء الفريق عىل رسث

استبيان التاريخ السني التجميلي
حول  أسئلة  عىل  للمريض  ي 

الس�ز التاريخ  نموذج  يحتوي  أن  يو� 

ي 
النواحي التجميلية لالأسنان أو عن تاريخ تبييض الأسنان مثل الأسئلة ال�ت

تركز عىل:

الر�ز عن جمالية الأسنان )الشكل واللون وارتصاف الأسنان  ●

ووضعها(.

ي موضوع تبييض الأسنان ونتائجه. ●
ة السابقة �ز الخ�ب

الرغبات التجميلية. ●

سالمة الأسنان مثل التآكل وسحل الأسنان وحك الأسنان. ●

اجع ونزيف اللثة. ● سالمة اللثة وال�ت

إطباق الأسنان وخاصة الأمامية. ●

وتحضيره  المريض  مقابلة  إستراتيجية 
لقبول العالج

ال�يري  الفحص  معلومات  من  بوابل  المريض  نغمر  أن  الخطأ  من 

ح  دفعة واحدة ومن الأفضل أن يكون لدى الطبيب نهج ثابت وبحيث ن�ث

الأسنان  فحص  عن  تب  سي�ت بأنه  ال�يري  الفحص  بدء  وقبل  للمريض 

: ي وتجميىلي
والفم نتائج عىل ثالثة أنواع عاجل ووقا�أ

يتجنب  Urgent والذي يجب معالجتها بأرسع ما يمكن كي  1.العاجل 

المريض الألم والمضاعفات الخطرة.

انجازها  يمكن  وري معالجته ولكن  ال�ز Prevention  وهو  ي 
2.الوقا�أ

ع�ب الوقت وبما يتالءم مع الحالة المالية للمريض 

وري معالجته طبياً وإنما تجميلياً  3.التجميىلي Cosmetic  وهو غ�ي ال�ز

ونفسياً.

إشراك المريض في اختيار لون األسنان
عند مقابلة المريض الأوىل وعند كل زيارة دورية للعيادة تعطي مساعدة 

الأسنان  ألوان  دليل  المريض  والأسنان  الفم  أخصائية صحة  أو  الطبيب 

ويطلب من المريض أن يقارن لون الناب العلوي أو السفىلي مع ألوان من 

الدليل وأن يقرر المريض أو المريضة رقم الظل أو اللون المالئم ثم يتم 

ز  التوعية وترك�ي التوثيق  الهدف من هذا  المريض،  ي سجل 
تسجيل ذلك �ز

ز أنه مع التقدم بالعمر أو مرور  النتباه عىل موضوع لون الأسنان موضح�ي

وري توثيق ذلك كمعلومة طبية. الزمن يتغ�ي لون الأسنان ومن ال�ز

إعرف مريضك
إن معرفة التاريخ الجتماعي والشخ�ي ونمط حياة المر�ز قد يساعد 

لها عالقة  تكون  قد  ي 
وال�ت للمر�ز ورغباتهم  الشخصية  القيم  ي معرفة 

�ز

يريدون  وما  المر�ز  رغبات  وتفهم  معرفة  فعلينا  معالجتهم.  ي 
�ز هامة 

بالنسبة لأسنانهم وابتسامتهم. 

ي عيادتك، هل هي مرتفعة أم 
قيم مستوى خدمات تبييض الأسنان �ز

مازالت أقل من %25، إذا كانت الإجابة بنعم فال شك أن جهود العيادة 

ي تسويق الخدمات التجميلية، وربما حان الوقت لتعيد النظر 
غ�ي مجدية �ز

ها وتحسينها.  ي أنظمة العيادة قصد تغي�ي
�ز

 أما اليوم فإنه من الواجب 
بل يتحتم علينا كأطباء وفريق 
عمل أن نسوق و نبيع خدماتنا 

إلى المرضى، وإال فلن ننجح 
وسبب ذلك أنه إن لم نقم بذلك 

فسوانا سيفعل 
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توافه األمور 
هي ما ُيحتسب 

ITS THE LITTLE THINGS THAT COUNT!

ي قد نغفل عن مالحظتها ونهملها نظراً 
ة وال�ت ية »The devil, as they say, is in the details« والمع�ن هنا أّن االئمور الصغ�ي ن نجل�ي يقال باالإ

ة التافهة قليلة  ن االئمور الصغ�ي ن ب�ي ة، والسؤال هنا كيف نم�ي ة كانت سبباً لمشاكل كب�ي لصغرها أو تفاهتها، غالباً  ماتصبح هذه االئمور الصغ�ي

ي العيادة أو 
ي تجربة المريض أثناء زيارته أو عالجه �ن ي من شأنها أن ت�ش

ة العظيمة الشأن والمهمة وال�ت ن االئمور الصغ�ي الشأن trivialities، وب�ي

ي بإمكانها أن تؤذي عالقة المريض إن تم التهاون بها؟
ال�ت

SANDY ROTH

التأكد من دقة التفاصيل ..كل التفاصيل
GETTING DETAILS RIGHT 

ي والمستوصفات 
ي العيادات والمشا�ز

ي التفاصيل أك�ث أهمية �ز
الدقة �ز

من  فكث�ي  أهميتها،  هنا  فللتفاصيل  الطبية،  المؤسسات  من  وسواها 

المر�ز يقلقون من قدرات الطبيب أو الطبيبة ال�يرية عندما يُفاَجؤون 

ي تفاصيل المواعيد والحسابات ونظافة العيادة ومرافقها وقلة 
بأخطاء �ز

. التنظيم والفو�ز

التجاوب الفوري عند وصول المرضى 
للعيادة

PROMTPT ACKNOWLEDGEMENT 

حيب بوصول المريض إىل العيادة ل يكلف الكث�ي بينما تجاُهل  إّن ال�ت

ذلك هو الذي يكّلف.

مراعاة دقة المواعيد
STAYING ON TIME 

، ل  ام للمر�ز ر الطبيب أو الطبيبة قد يُفهم خطأً عىل أنه قلة اح�ت تأخُّ

تدع التأخ�ي يصبح من الأمور المعتادة أو المقبولة.

عدم تقديم أسعار تكاليف العالج بدقة 
وااللتزام بها

QUOTING ACCURATE FEES AND STICKING TO THEM 

يحّق للمر�ز المعرفة التامة بجميع تكاليف العالج المتوقعة، وعدم 

ي مناقشات 
بحث ذلك إما بسبب خجل الطبيب أو الطبيبة من الدخول �ز

، أو بسبب عدم وجود سياسة مالية محددة، كل ذلك  مالية مع المر�ز

لتأذِّي  أو  متابعته  وعدم  للعالج  المر�ز  عودة  عدم  إىل  غالباً  يؤدي 

. العالقة مع المر�ز

َتَذُكر وتدوين ما وعدت
R E M E M B E R I N G  W H AT  YO U  P R O M I S E D

إّن وعودك لمرضاك:

إن لم تُكتب فسُتنس.

إن لم تُكتب لن يعلم عنها االآخرون.

إن لم تُكتب فلن يعلم االآخرون ماذا يجب أن يفعلوا.

أك�ث التفاصيل أهمية هي تدوين كل تفصيل من التفاصيل الأخرى كي 

ك مجالً لالرتباك أو المخاطرة بتخييب ظن المريض. ل ن�ت

الثبات 
CONSISTENCY

أنظمة  ز  تأم�ي من  التأكد  يجب  ولهذا  أهمية،  ذوا  والستمرارية  الثبات 

. إدارية لأداء الخدمة بشكل ثابت ومنظم وبعيٍد عن الفو�ز



صوتك 
القيادي
FINDING YOUR LEADER’S VOICE
AMY MORGAN
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لماذا 
ي 

القيادة �ن التعامل مع مواضيع  االئسنان  أطباء وطبيبات  يصعب عل 

عياداتهم؟

بنتائج  التحكم  عل  المقدرة  االئسنان  وطبيبات  أطباء  لدى  لماذا 

ن  تحف�ي بمواضيع  التحكم  عل  قدرة  أقل  ولكنهم  ال�يرية  أعمالهم 

فريق العمل أو حل مشاكلهم؟

ولهذا فإن الكث�ي من االئطباء وطبيبات االئسنان يشعرون أن الدواء 

الالزم للتعامل مع مشاكل القيادة هو أسوء من الداء.

والسؤال ماهو النهج القيادي الطبيعي والمريح الذي يجب أن يتبعه 

ن ؟ أطباء وطبيبات االئسنان الذين ابتلتهم وغمرتهم مشاكل الموظف�ي

هي   effective leader فعاالً  قائداً  تصبح  لكي  االئول  الخطوة  إن 

ي تقول: »القيادة هي 
ي وضعها Ken Blanchard وال�ت

رفض النظرية ال�ت

ء تقوم به للناس وليس مع الناس«. ي
�ش

ي القيادة ليس مونولوج Monologue وإنما هي محاورة 
فالتواصل �ن

 .Dialogue

ي كتابها :
ة القيادة Margaret Wheatley �ن ووفق خب�ي

 »Finding Our Way: Leadership for  an Uncertain Time« 

إننا »غالبا ما نقود الناس كالميكانيكي الذي يصلح السيارات«. 

فنحن بوصفنا أطباء أسنان تدربنا عل البحث عّما هو خاطئ �يرياً 

ض أنه ليس الئعضاء فريق  ثم ترميمه أو إصالحه بأنفسنا وعندما نف�ت

العمل المقدرة عل التنظيم وتقييم االئمور لذا ال نفوضهم وال نسمح 

لهم بالمشاركة، وال نسأل عن رأيهم أو نعمل به، عندئذ علينا أن نقوم 

اف،  ء بمفردنا من مهام وقيم وخطط وبناء وإ�ش ي
بأداء وإصالح كل �ش

العيادة  وإدارة  لتشغيل  كسياسة  اُتبع  وإن  مستحيل،  أمر  وهذا 

.Burnout رهاق فسيعرض الطبيب وفريق عمله إل االإ

إذاً ما هو صوت القائد leader’s voice؟

الدليل   إنه الصوت الذي يجعلك كقائد تقول الحق Truthful مقدماً 

معك،  يقفوا  كي  الآخرين  ومتحدياً  والسخرية  الشك  عن  بعيداً  المقنع 

 leadership « ي كتاب
أن تتعلم كيف تتواصل بصدق, وهذا ما وصف �ز

يش�ي  Ron Crossland حيث  و   Boyd Clarke قبل  من   »without wax

المؤلفان إىل أن القيادة الأصلية  والصادقة والمفتوحة هي القيادة بدون 

.leadership without wax  شمع

حيث  القديمة.  روما  إىل   without wax شمع  بدون  مصطلح  يعود 

ي المنازل Statues. حينها ظهر 
زت تلك الحضارة بعرض المنحوتات �ز تم�ي

 Bargain ي الأقبية الرخيصة
ز الذين يبيعون المنحوتات �ز نوعان من النحات�ي

Basements وكانوا يغطون أخطاءهم بشمع بلون الحجر الطبيعي. وهذا 

تقول  بكل فخر لفتات  يعلقون  الماهرين مما جعلهم  ز  الحرفي�ي أغضب 

أنهم نحاتون بدون شمع »sine cera«، ومصطلح »sine cera« هو أصل 

ية. ز نجل�ي ي اللغة الإ
ي نستعملها اليوم �ز

كلمة » sincere : صادق« ال�ت

 . ي تش�ي بكل فخر إىل القائد الأصىلي
القيادة دون شمع هي الالفتة ال�ت

ف  والنصيحة هنا: إذا أخطأت أثناء اجتماعك مع فريق عمل العيادة اع�ت

بخطئك. 

فريق  أمام  الظهور  عليهم  أن  خطأً  الأسنان  أطباء  من  الكث�ي  يعتقد 

والقادرين  ز  والعارف�ي الخطأ  عن  ز  المعصوم�ي بصورة  ز  والموظف�ي العمل 

أن  الطبيعي جداً  من  أنه  بدون شمع  القيادة  تؤمن  بينما  ء،  ي
كل �ث عىل 

ض أنك  تجعل موظفيك يرونك مخطئاً بل مرتبكاً فعىل سبيل المثال : لنف�ت

قررت أن تقوم بتدريب فريق عمل العيادة عىل استعمال نظام للتصوير 

وع كقائد خب�ي يعرف جميع  الشعاعي الرقمي. فإذا تعاملت مع هذا الم�ث

سيتبع  العمل  فريق  أن  فثق  أو شكوك  مخاوف  أية  لديه  وليس  الأجوبة 

وع. ي التعامل مع الم�ث
نفس الطريقة غ�ي الواقعية �ز

ات  وع بإجراء تغي�ي من الطبيعي أن تكون لديك بعض المخاوف عند ال�ث

فسحت  إذا  إل  مخاطرة  أو  مبادرة  بأية  العمل  فريق  يقوم  لن  معينة. 

المجال لبعض الأخطاء أو المخاوف، كما أنه لن يشعر فريقك بالراحة أو 

ي المصارحة حول مخاوفهم مع قائد متفرد بالرأي وبأخذ القرار. 
بالرغبة �ز

لدي   « الطبيبة:  أو  الطبيب  يقولها  أن  يمكن  ي 
ال�ت الجمل  أفضل  من  إن 

أنا  أنه بمقدورنا تجاوزها ولهذا  ي واثق من 
القلق والمخاوف ولكن�ز بعض 

بحاجة لمساعدتكم«.

اً ولكن ح�ت تكون قائداً، عليك أن  افاً كهذا يعّد خط�ي قد تعتقد أن اع�ت

تبدو ضعيفاً ومستعداً لتقبل النقد والمعارضة وغ�ي معصوم عن الخطأ. 

الفريق ويتطور  القائد و  يتغ�ي كلٌّ من  الآخرين قد  التأث�ي عىل  ي عملية 
�ز

ويتعلم ويخطئ ويواجه العقبات أو تصيبه النكسات، وتزداد مصداقيتك 

عندما تبدو ضعيفاً أو هشاً.

أل يبدو هذا الدور أك�ث إنسانية، لقد رأيت العديد من الأبنية الشمعية 

وكل ما فعَلته أنها حجبت رسالة القائد.

 James Kouzes : هناك كتاب آخر مفضل لدي هو »تحدي القيادة » لـ

ي تساعدك عىل 
ح هذان الكاتبان الخطوات ال�ت و Barry Posner، حيث ي�ث

ح أربعاً من هذه الخطوات: تكوين صوتك القيادي الصادق، سأرسث
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ُكن قدوة 
MODEL THE WAY

: يتطلب منك لعب دور القدوة ما يىلي

●  personal إبحث عن صوتك القيادي ع�ب توضيح قيمك الشخصية 

values

ام إىل القادة الذين  ●  جّسد ما تقوله بالفعل: ينظر الناس باح�ت

يؤمنون بقوة بأمر ما ويقفون للدفاع عّما يؤمنون به.

تها لتوجيه ت�فاتك، بل  ي اخ�ت
تُزّور المبادئ والقيم ال�ت ل يمكنك أن 

لما  وفقاً  قيمك  تختار  أن  حاولت  إذا  بصدق.  تختارها  أن  عليك  يجب 

ي الآخرين أو لما يبدو صالحاً للتسويق ولم تكن هذه القيم تعكس 
ير�ز

حقيقتك فإنك عند أول عقبة أو عائق أو ضغط تواجهه ستخ� المقدرة 

عىل المثابرة.

تك  ي وجود قيم قوية أّن هذه القيم كلها ستبقى ثابتة طيلة مس�ي
ول يع�ز

، أما  ي تُكّون شخصيتك مثل الصدق أّل تتغ�ي
المهنية, بل يمكن للقيم ال�ت

ي تحبها وتُقدرها 
القيم التجارية المستقاة من قيمك الخاصة كالأشياء ال�ت

ونوعية استثماراتك ل بد أن تتغ�ي مع الوقت. 

ي طور النمو من الأفضل أن 
عىل سبيل المثال: عندما تكون العيادة �ز

تؤمن بقيمة تجارية تدعى الربحية profitability value، لأنك لن تستطيع 

اكمة. ولكن عندما  ة الم�ت أن تقدم العالج والخدمة الأمثل مع الديون الكب�ي

اً  تصل العيادة إىل ذروة إنتاجها Peak Performance غالباً ما نشاهد تغ�ي

 Excellence value in patient المر�ز  بخدمة  أك�ب  ام  ز ال�ت مثل  بالقيم 

أك�ب  وقت  وتخصيص    Charity work valueي الخ�ي والعمل   services

. Family time value للعائلة

لتخت�ب أصالة قيمك عليك أن تسأل نفسك :هل أنا مّتقد الحماس لهذه 

ام بها؟ إذا  ز القيمة؟ هل أنا مستعد لتطبيقها علنياً؟ هل أنا مستعد لالل�ت

كانت الإجابة عىل أحد هذه الأسئلة بـ »ل » ابحث عن قيمة أسمى كي توقد 

عاطفتك. ما إن تحدد قيماً تريد تحقيقها بحماسة عليك أن تجسد هذه 

ي سلوكياتك كي تلهم الآخرين وتحفزهم.
القيم �ز

َألهم رؤيا مشتركة 
INSPIRE A SHARED VISION

ي ترغب وبشدٍة 
النتيجة الجذابة المستقبلية ال�ت إرسم صورة تصف 

ترغب  الذي  المصطلح  كان  وأياً  المهنية،  قيمك  تدعم  ي 
وال�ت إنجازها 

باستخدامه : هدف Goal أو مهمة Mission أو حلم Dream أو دافع

Purpose  فإن وجوده أمر مهم يعطي لعملك هدفاً Purpose ومع�ن 

ي عيادتك عبارة عن سلسلة 
Meaning . بدون الرؤيا سيصبح العمل �ن

.Burnout رهاق ي تؤدي إل االإ
من المهام الشاقة وال�ت

ي تدفعك للعمل عليك الآن أن تجعل فريقك 
بعد أن حددت الرؤيا ال�ت

يشاركك بها، وهذا هو الجزء الصعب. 

ي من كتاب »الصوت القيادي«: » إن الفرق 
ي أعجبت�ز

من أك�ث الجمل ال�ت

ز الرؤيا والهلوسة Hallucinations  هو عدد الأشخاص الذين يرونها«. ب�ي

بإجراءات  تبدأ  أن  مستمر  تعليم  دورة  حضورك  بعد  قررت  مرة  كم 

ي عيادتك وبعد مرور ثالثة أسابيع وجدت أن رؤيتك كانت مجرد 
جديدة �ز

هلوسة؟ ذلك لأنك أنت الوحيد الذي عشت الرؤيا ولهذا عليك أن تكون 

ويهتمون  به  ويرتبطون  الآخرون  يفهمه  بشكل  رؤياك  إيصال  عىل  قادراً 

تواجه  مشكلة  أك�ب  إن  لتحقيقه.  ورية  ال�ز بالخطوات  ويقومون  بتقدمه 

التواصل قد تم  القيادة هي العتقاد الخاطئ أو الوهم أن  ي 
التواصل �ز

ز القائد وفريقه. ب�ي

؟ هل تستطيع أن  ز هل لديك رؤيا يمكن إيصالها إىل المر�ز والموظف�ي

ح رؤياك وفقاً للمعاي�ي التالية: ت�ث

●   and results والنتائج service و الخدمات quality الجودة

ي ترغب بتحقيقها لمرضاك.
outcomes ال�ت

الر�ن satisfaction  والمسؤولية responsibility والمحاسبة  ●

 loyalty و الوالء commitment ام ن accountability واالل�ت

ي المر�ن وفريق 
ن motivation  الذي ترغب أن تراه �ن والتحف�ي

العيادة.

●  abilities والقدرات skills والمهارات knowledge المعرفة

ن العيادة؛  والفوائد  ي تم�ي
وسلوكيات behaviors فريق العمل ال�ت

ي تحقيق هذه الرؤيا.
ي ستقدمها للفريق ليساهموا �ن

ال�ت

ح رؤياك بهذه الطريقة عندها سيشاركك فريقك  عندما تستطيع أن ت�ث

ومرضاك هذه الرؤيا بل وسيساعدونك عىل تحقيقها.

َمّكن اآلخرين من المشاركة
ENABLE OTHERS TO ACT 

أك�ب  صالحيات  يُعطوا  بأن  الأسنان  أطباء  أنصح  كنت  سابقاً 

ي رأيت الكث�ي من أطباء الأسنان 
Empowering Staff لفريق العمل. ولك�ز

ي 
الذين يزعمون أنهم يُمكنون فريق العمل من المشاركة والت�ف وهم �ز

ي أدق التفاصيل أو أنهم تخلوا عن 
ء »ويتداخلون« �ز ي

الواقع يُديرون كل �ث

العمل بدون  لفريق  بكاملها  العيادة  أمور  وتركوا  نهائياً  القيادية  أدوارهم 

الرؤيا ومقوماتها الأنفة الذكر.
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ز والتفويض Empowerment« مصطلحات لم  لذلك أنا أعت�ب »التمك�ي

تعد صالحة، الآن أنا أفضل مصطلح »تحرير Emancipation«, ذلك لأن 

فريق العمل الذي ل تُعطى له الحرية لقيادة نفسه سيشعر أعضاؤه أنهم 

ي أُعطيت حرية كاملة لوضع 
عبيد. عىل سبيل المثال : منسقة المواعيد ال�ت

جدول المواعيد ستشعر بالإحباط عندما يقوم الطبيب أو الطبيبة بتغي�ي 

الجدول، وبالتأكيد فإن هذه الموظفة ستفقد ثقتها بالطبيب.

الطريقة الأمثل كي نمكن فريق العمل من الأداء الفعال هو أن نثق بهم 

ونمنحهم كامل المسؤولية والصالحية.

َشجع القلب 
ENCOURAGE THE HEART

القيادي  لصوتك  شمع  بدون  قيادة  تأسيس  ي 
�ز الخطوات  أهم  من 

ما  إلهام شخص  ي 
تع�ز   Encourage فكلمة تشجيع القلب.  هي تشجيع 

.cor ي القلب
وبشجاعة، وكلمة الشجاعة مصدرها كلمة لتينية تع�ز

قلب  تدخل  وكأنك  يجعلك  هذا  التشجيع  عمل  بأن  تفكر  أن  يمكنك 

شخص ما، حيث يتضمن ذلك مالحظة ودعم مشاعر فريق العمل بدلً 

من الحديث عن المزيد من الأمور المادية أو العملية.

هدف  ي 
�ز والسعادة  والمرح  والعاطفة  والمتعة  الحماسة  تبث  كيف 

الواجب  من  لك.  أهميتهم  وتظهر  بفريق عملك  تهتم  أن  عليك  واحد؟ 

ي العيادة وعل جبهاتهم 
ون �ن أن تقدر أعضاء فريق العمل، إنهم يس�ي

ي الفرصة كي أتطور«.
« و » أعط�ن ي

ّ« »قدر�ن الفتات تقول »انظر إلي

الناس  نجاح  بإمكانية  تؤمن  ك وقيمك واضحة وكنت  معاي�ي كانت  فإذا 

ي معظم الأحيان يؤدون واجباتهم عىل الشكل الأكمل.
اهم و�ز فعندئذ س�ت

ي آخر اجتماع إداري لك مع موظفيك وأعضاء فريق عملك، 
فّكر ملياً �ز

ي أبديتها عن عمل الفريق وسلوكياته أدت إىل 
هل المالحظات التقييمة ال�ت

؟ إذا كان الجواب بـ »ل«  ز امهم بالتم�ي ز تشجيعهم وقوتهم  وولئهم وال�ت

ي 
ي استعملتها �ز

فعليك أن تفكر ثانية وتغ�ي الكلمات  والجمل والأفكار ال�ت

ذلك الجتماع.

ي نسمعها من أعضاء فريق العمل أن الطبيب ل 
من أك�ث الشكاوى ال�ت

يلتفت إل إىل الأخطاء المرتكبة  ويتجاهل ما فعلوه من صواب.

كيف  نفسك  وتسأل  عملك  فريق  موقع  ي 
�ز نفسك  تضع  أن  عليك  إذاً 

بمرضاك  تهتم  ل  بأنك  باتهامك  )مساعدك(  ممرضك  قام  إذا  ستشعر 

ستقبال الذين  وبموظفيك وأنك تهتم فقط بالمال، وبالنسبة لموظفي الإ

مهتم  غ�ي  وأنك  والممرضات  بالمساعدات  اهتماماً  أك�ث  بأنك  يتهمونك 

تتغ�ي  أن  إىل  النتقادات  هذه  ستؤدي  هل  الستقبال،  مكتب  بمشاكل 

ت�فاتك، أم أنها ستبدو وكأنها هجوٌم يغضبك، هكذا هي الحال عندما 

ز تحت النقد المستمر وبدون أية مالحظات تقييم إيجابية.  نضع الموظف�ي

أو  السلبية  التقييم  ومالحظات  الردود  بها  نقدم  طريقة  هناك 

 Self الذات  اعتبار  نحفظ  بحيث   corrective feedback التصحيحية 

ز عىل السلوكThe Behavior  ل عىل الشخص  ك�ي esteem  وذلك ع�ب ال�ت

.The Person نفسه

تناولك  أن  وباستمرار  اعتادت  أسنان  ممرضة  لديك  كان  إذا  فمثالً   

تها بما تُريد! فكيف تستخدم صوتك  الأدوات الخاطئة ح�ت بعد أن أخ�ب

الطريقة  عملها؟  ي 
�ز بالتطور  لها  وتسمح  عتبار  الإ ترد  بحيث  هنا  القيادي 

ي الأداة الخاطئة مرة أخرى فسأطردك » 
الخاطئة أن تقول :« إذا أعطيت�ز

تتويج  لعملية  التحض�ي  أثناء  لقد لحظت  فيقول«:  القيادي  الصوت  أما 

ز  ي صينية الأدوات، فهل تحتاج�ي
الأسنان أن هناك بعض الأدوات الخطأ �ز

ي للتأكد أن صينية الأدوات قد جهزت عىل الوجه الأصح؟« 
مساعدة  م�ز

فمهما كانت الإجابة فثق أنك قد وجهتها حيث يمكنها أن تكتشف وبنفسها 

الحل المطلوب.

ي أن تكون صادقاً ومخلصاً لقيمك وأن 
أن تكون قائداً بدون شمع يع�ن

تلهم االآخرين ليشاركوك بها، وأن تحررهم كي يدعموا أهدافك، مشجعاً 

ات وقدرات. الئن يقدم كل منهم أفضل وأحسن ما عنده من خ�ب

صوتك  وسيسقط  منعزالً  ستبقى  مزيفة  واجهة  خلف  ئ  تخت�ب عندما 

بصدق  تتواصل  عندما  أما  ساخرة،  أو  صماء  آذان  عل  الالقيادي 

وإخالص فإن االآخرين سيسمعونك وستث�ي مشاعرهم وعواطفهم.

ي اجتماعك سّلط الضوء عىل خطئك وقل وبفخر:» 
وهكذا إن أخطأت �ز

لقد أخطأت وأحتاج إىل مساعدتكم جميعاً« وستكون النتائج كالمعجزة.

  بوصفنا أطباء أسنان 
تدربنا على البحث عّما هو 
خاطئ سريريًا ثم ترميمه 

أو إصالحه بأنفسنا وعندما 
نفترض أنه ليس ألعضاء 

فريق العمل المقدرة على 
التنظيم وتقييم األمور لذا 
ال نفوضهم وال نسمح لهم 

بالمشاركة، وال نسأل عن 
رأيهم أو نعمل به  



REACHING LEVEL 3 COMMUNICATION
RICK WORKMAN,  DMD 

الُرقّي إلى تواصل
المستوى الثالث 

األعمال  مشاريع  إلى  ننظر  عندما 
سنالحظ  الناجحين  األفراد  أو  الناجحة 
عن  تميزهم  التي  الصفات  من  عددًا 
عملهم،  مجال  في  كالخبرة  سواهم 
إضافة  التكيف،  على  العالية  والقدرة 
إلى الصفة األكثر أهمية من الصفات 
األخرى قاطبة والتي سنراها عند كل 
الناجحين أال وهي مهارة القيادة والتي 
تتجّلى بشكٍل كبير في مهارة التواصل 
الفعال Effective Communication  مع 
من حولهم. فإن كنت تعمل في مكتب 
إداري فاعلم أن فعالية إنتاجك تعتمد 
العاملين،  مع  تواصلك  فعالية  على 
وهذا هو شأن أطباء / طبيبات األسنان 
حيث هم على تواصل دائم مع فريق 
العمل لتحضير وتقديم العالج للمرضى 
المرضى  مع  تواصل  وعلى  جهة،  من 

لتلقي العالج من جهة ثانية.
ضرورة  الفعال  التواصل  أصبح  لقد 
في  الهام  لدوره  نظرًا  خيارًا  وليس 
في  التعليم  مناهج  وفي  القيادة. 
Gerald Bell أن  معهد يوضح الدكتور 
ولكلٍّ  للتواصل  مستويات  ثالثة  هناك 

صفاته وفعاليته.
مهارات  سبع   Bell الدكتور  يصف 
في  تساعد  أن  شأنها  من  أساسية 

الوصول إلى تواصل المستوى الثالث:

المستوى األول للتواصل 
  COMMUNICATION LEVEL  1

ويمكن اعتباره أضعف أنواع التواصل ويتصف 

بالتعامل الحذر، وسطحية المخاطبة والمعاملة، 

ي التواصل 
ام والمصداقية �ن ن وافتقاره إل الثقة واالل�ت

مع االآخرين. 

المستوى الثاني للتواصل
 COMMUNICATION LEVEL 2

، وبما  وفيه يبدأ المرء بالتعامل بانفتاح وثقة أك�ب

أن المصداقية تزداد مع التواصل المنفتح  فالحذر 

دد يقل.  وال�ت

المستوى الثالث للتواصل
 COMMUNICATION LEVEL 3

وهو التواصل المثالي التام  الذي يتصف باالنفتاح 

ي أفضل صورها. إنه 
الكامل وتتجل فيه المثالية �ن

ام بعيداً عن  ن تواصل مفعم بالثقة والوضوح واالل�ت

الحذر أثناء تلقي المعلومات أو التعب�ي عن االئفكار، 

ة واالإخالص. فهو يعتمد عل ال�احة والمبا�ش
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االستماع الفعال 
  LISTENING EFFECTIVELY

الآخرين   ، فأنت عندما تتحدث إىل  ز ز طرف�ي التواصل عملية متبادلة ب�ي

تطمح إىل جذبهم والستحواذ عىل اهتمامهم وإنصاتهم بل ومشاركتهم 

استماعك  وإىل  إليك  بحاجة  هم  الآخرون  وكذلك  وآرائك،  بأفكارك  لك 

ام  ويساعد  الجيد لأفكارهم وآرائهم. الستماع  لالآخرين يع�ب عن الح�ت

عىل بناء العالقات ويزيد المعرفة ويولد الأفكار ويوطد الولء. 

تقديم األفكار بقوة ووضوح 
DELIVERING IDEAS CLEARLY AND POWERFULL

عندما تعرض رسالتك بشكل مرتبك أو غ�ي واضح وبدون حماس فإن 

إن لم تستطع  ثورية ولكنك  أفكارك  تكون  الرسالة سيضيع، فقد  فحوى 

إيصالها بفعالية للمالأ فما من أحد سيعلم بها.

مواجهة الخالفات بهدوء
  CONFRONTINGCONFLICT WITHOUT STRESS 

ء طبيعي(  ي
إن حدث خالف أو تع�ث عند التواصل مع الآخرين )وهذا �ث

وإغالق  والمهاجمة،  فالغضب،  صحيح،  بشكل  معه  التعامل  فعليك 

الأبواب، هي ردود فعل طبيعية ومتوقعة، لكنها ليست ُمستحبة. عندما 

فالت�ف  الأمور  مجريات  س�ي  ي 
�ز مشكلة   أو  الأفكار  ي 

�ز اختالف  يحدث 

الصحيح هو أن تبقى هادئاً ومنفتحاً ومركزاً.

االنفتاح على ردود الفعل واالنتقادات 
 BEING OPEN TO FEEDBACK CRITICIS

جميعنا يود أن يكون مثالياً، ولذلك فنحن نتعلم باستمرار. ما من أحد 

ورة لتطوير الذات عندما نغتنمه  يحب أن يُنتقد، مع أن النتقاد يصبح �ز

كفرصة للنمو والتعلم.

إستعمل قلياًل من الدعابة 
ENRICHING YOUR SENSE OF HUMOR

وتجعلك  الآخرين معك  تُبقي  المناسب  الوقت  ي 
�ز الفكاهة  أو  الدعابة 

هو  والتوتر  الخالف  أن  وبما  والتواصل.  التعامل  وسهل  طبيعياً  تبدو 

بالشكل  الدعابة  يستخدم  من  فالذكي هو  الأحيان  من  كث�ي  ي 
�ز شائع  أمر 

ي الوقت المناسب كوسيلة للتخفيف من حدة التوتر والإحباط.
المناسب و�ز

تعزيز مهارات التقديم 
ENCHANCING YOUR PRESENTATION SKILLS

ي هذا المجال هو إيصال الرسالة بوضوح وحماسة، فالأمر 
وأهم ما �ز

ل يتعلق بما تقوله وإنما بكيفية قوله والتعب�ي عنه، كن واضحاً ومخت�اً 

وحقيقياً وسوف يتفاعل الآخرون معك.

إتقن التواصل غير اللفظي 
MASTERING NONVERBAL COMMUNICATION

عن� هام آخر من عنا� فكرة » الأمر ل يتعلق بما تقوله وإنما بكيفية 

ي 
تك ولغة جسدك عامالن مهمان �ز قوله« هو التواصل غ�ي اللفظي، فن�ب

ثة  مك�ت وغ�ي  سلبية  تك  ون�ب جسدك  لغة  من  كلٌّ  كانت  إذا  المجال.  هذا 

ومتفائالً  إيجابياً  كن  تقوله.  عما  النظر  بغض  لك  الآخرون  فهكذا سينظر 

. ك انطباعاً أفضل بكث�ي ومشجعاً عندها ست�ت

ي عيادة طب 
�ز المثاىلي  التام  التواصل  إىل مستوى  الوصول  يتم  عندما 

الأسنان، فإن أحد التطبيقات المثالية هو تطوير مفهوم »العقل المدبر 

.»Mastermind

ي تناسق وانسجام 
 يرى Water Hailey أنه عندما يجتمع عقالن أو أك�ث �ز

فعندها يتكون ما يسمى بالعقل المدبر Master Mind  وعند وجود هذه 

باتجاه الأهداف  ء سيعمل  ي
كة أو عيادة ما فعندئذ كل �ث ي رسث

الظاهرة �ز

ز المصالح. ذاتها ولن يكون هناك تنافر أو تنافس أو تصارع أو تضارب ب�ي

مفتوح  كتاب  وكأنها  تعمل  العالم  ي 
�ز أنجحها  و  كات  ال�ث أك�ب  بعض 

هذه  واسع.  نطاق  عىل  متاحة  الهامة  المعلومات  حيث    Open Book

والتقدم.  والبتكار  للنمو  المناسبة  البيئة  خلق  إىل  ستؤدي  الشفافية 

وري جداً للوصول إىل مرحلة العقل المدبر.  التواصل المثاىلي �ز

إىل  النغالق  كامل  التواصل  حيث  الأول  المستوى  من  ي 
الر�ت تّم  إن 

المستوى الثالث حيث التواصل كامل

 النفتاح فسيكون ذلك إنجازاً هائالً وخلقاً لجوِّ عمل يعتمد عىل النفتاح 

والتعاون والعطاء دون أنانية ول خوف أو شك أو ريبة، وذلك ما يجعل 

. نجاز الكث�ي فريقنا مؤهالً لإ

 يرى Water Hailey أنه عندما 
يجتمع عقالن أو أكثر في 
تناسق وانسجام فعندها 
يتكون ما يسمى بالعقل 

المدبر Master Mind  وعند وجود 
هذه الظاهرة في شركة أو 

عيادة ما فعندئذ كل شيء 
سيعمل باتجاه األهداف 
ذاتها ولن يكون هناك 

تنافر أو تنافس أو تصارع أو 
تضارب بين المصالح 
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ز لزيادة اإلنتاج التغيير المركَّ
JAMES PRIDE, DDS AND AMY TUTTLE MORGAN

SUDDEN IMPACT TO BOOST PRODUCTION

يوصي الدكتور James Pride أن يكون لكل 
 )Annual Plan( عيادة طب أسنان خطٌة سنوية
أهداف  إلى  للوصول  طريق  كخارطة  تعتبر 
والمهنية.  واإلقتصادية  التشغيلية  العيادة 
وفائدة هذه الخطة السنوية أنها تصبح نبراسًا 
نهاية  إلى  للوصول  الجميع  بموجبه  ُيهتدي 
الخطة  هذه  وجود  بدون  وبالطبع  الطريق، 
تحقيقه  مدى  معرفة  من  فرد  أي  يتمكن  لن 
الفوضى  إلى  باإلضافة  لما عليه من واجبات، 

والضياع اللذين ينجمان عن عدم التخطيط.
ومن الطبيعي أن تحتوي الخطة السنوية 

على تغييرات وتحديات يجب إنفاذها.
إدخال  يتم  أن   Pride الدكتور  ويوصي 
طيلة  وعلى  وتدريجيًا  مرحليًا  التغييرات  هذه 
العام. وأن نتجنب ونحَذر من عدم إدخال هذه 
المفاجئ  فالتغيير  وبسرعة.  بكثرة  التغييرات 
والمفاهيم  والعادات  والسلوكيات  للنظم 
يجلب  أنه  كما  عقب،  على  رأسًا  األمور  يقلب 

الفوضى واألذى ويحبط مشاعر العاملين في 
العيادة ويربكهم.

عدم  يكمن في  للتغيير  األفضل  والطريق 
تغيير النظم والسلوكيات دفعة واحدة وبمرة 
في  صغيرة  خطوات  اتخاذ  في  بل  واحدة. 
تقدمنا نحو إنجاز األهداف الكبيرة والعظيمة. 
وتطبيق هذا في العيادة يتطلب أن نختار أمرًا 
أو وضعًا يتطلب التغيير والتحسين ونفكر مليًا 
في كيفية تحقيق نتيجة رائعة للتغيير وأداًء 

مدهشًا للعمل...
والفعالة  الصغيرة  النجاحات  هذه  وبتكرار 
من  قبواًل  أكثر  التطوير  قيد  التغيير  يصبح 
الجميع إذ ال خوف منه وال ضرر. وهذا ما دعاه 
الدكتور Pride جرعة دواء سريعة وسهلة البلع

 )Quick Dose of Easy-to-swallow Medicine( 
وهدف هذه المقالة هو إيضاح كيفية التغيير 
التدريجي السريع والسهل بغية زيادة إنتاجية 

العيادة.
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زيادة أجور العالج 
FEE INCREASES

إن زيادة أسعار جدول أجور العالج )Fee Schedule( إىل نسبة %80 مما 

زيادة  الحذر من  به. ولكن يجب  أمٌر يو�  العيادة  ي منطقة 
�ز هي عليه 

ار عىل  الأجور بشكٍل كب�ي وبمرٍة واحدة فهذا قد يؤدي إىل آثار سلبية وأ�ز

العيادة.

جدول المواعيد الُمـنتج والمتوازن 
BALANCED PATIENT SCHEDULE

الهدف الرئيسي من التحكم بجدول مواعيد المر�ز هو التوازن، بحيث ل 

ي القيام بعمل واحد مثل فحص 
ي الطبيب أو الطبيبة يومهم بكامله �ز

يم�ز

جدولة  أو  نتاجية،  الإ ضعيف  يعت�ب  والذي  اليوم  طوال  الجدد  المر�ز 

حالت صعبة طوال النهار كمداواة وتحض�ي الأقنية الجذرية والذي يعت�ب 

عمالً مرهقاً جسدياً ونفسياً.

ي الجدول لمواعيد عمليات عالجية 
ح هنا هو حجٌز مسبٌق �ز لذا فالمق�ت

هذه  دخل  يكون  أن  والهدف  نتاج.  الإ وسهلة  للمعالجة  الأجور  عالية 

مسبقاً  المواعيد  فبحجز  للعيادة،  اليومي  الدخل  يساوي  المعالجات 

وبشكل يومي يصبح 

نتاج  الإ قصور  نتجنب  بحيث  توازناً  أك�ث  المواعيد  جدول 

.)overproduction(نتاج )underproduction( أو فرط الإ

تمارين سيناريوهات جدول اليوم 
المثالي 

IDEAL-DAY SCENARIOS EXERCISES

لكي يشعر فريق العمل بمسؤولية التفويض )Empowering( وبأهمية 

، ل بد من تدريبهم عىل كيفية تنظيم جدول  ي إدخال التغي�ي
مشاركتهم �ز

مواعيد المر�ز وفق مفهومية المواعيد المنتجة والمتوازنة، بحيث يطلب 

تهم ورؤاهم تضمن  من فريق العمل كتابة جداول مواعيد مثالية وفق خ�ب

اك فريق العمل بهذه المهمة الهامة  نتاج اليومي. وبإرسث تحقيق أهداف الإ

الشعور  يرفع  ما  وهذا  نتاج  الإ بتحقيق  مرتبطاً  نجاز  بالإ الشعور  أصبح 

بالمسؤولية ويحسن الأداء.

خفض عدد المرضى الجدد
DECREASING NEW PATIENTS 

الشهري لعدد  الخفض  والمتوازن  المنتج  المواعيد  يتطلب جدول  قد 

وليس  الجدد  المر�ز  نوعية  عىل  ز  ك�ي ال�ت ذلك  وهدف  الجدد،  المر�ز 

عددهم وأن يقوم المسؤول عن جدول المواعيد باختيار المر�ز الذين 

المر�ز  مثل  العيادة،  أو  الطبيب  رؤيا  مع  ورغباتهم  حاجياتهم  تتوافق 

والرعاية   )Comprehensive Care( الشامل  والعالج  الفحص  ي 
�ز ز  الراغب�ي

الرعاية العرضية أو المؤقتة  المستديمة )Long Range  Care(، وليست 

)Episodic limited Care(. ول يتمكن من القيام بهذا الختيار سوى فريق 

ويمتلك  المر�ز  لشكوى  الإصغاء  يحسن  والذي  جيداً  المدرب  العمل 

تؤدي  قد  الجدولة  هذه  مثل  الفعالة.  وجدولتهم  فرزهم  عىل  المقدرة 

إىل خفض عدد المر�ز الجدد الشهري. ونتيجة لهذه الإجراءات ارتفعت 

إنتاجية الطبيب ولكن بعدد أقل من المر�ز الجدد.

n إنتج مايحتاجه العمل وتكاليف المعيشة

n .آدخل التغي�ي تدريجياً ومرحلياً كجزء من الخطة السنوية

n .تجنب تغي�ي أنظمة وسلوكيات فريق العمل دفعة واحدة

n .حجز المواعيد المسبقة اليومية وبدون استثناء

n .حدد الهدف وخط النهاية

Pride مفاهيم الدكتور



DAVID S. HORNBROOK, DDS, FAACD

كيفية الربح 
من 

 طب األسنان التجميلي
HOW TO PROFIT FROM COSMETIC DENTISTRY 
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طب  كلية  ي 
�ز تدرَّس  لم  التجميلية  المعالجات  إجراءات  من  فالكث�ي 

أن  كما  مستمر،  تطور  ي 
�ز المستعملة  المواد  أن  إىل  إضافة  الأسنان، 

توقعاتهم  وكذلك  ازدياد،  ي 
�ز  Patients Demands المر�ز  متطلبات 

تجميلياً  يريدون عالجاً  ، فهم   Patients Expectation العالج نتائج  من 

Esthetic، وظيفياً Functional ، ودائماً Permanent، عدا عن كونه بعيداً 

الحساسية مفرط  أو  مؤلم  وغ�ي   Premature Failure المبكر  الفشل  عن 

. Pain And Sensitivity Free

ي يعتمد 
ي اختيار وأداء العالج التجميىلي الس�ز

ويمكن القول أن النجاح �ز

دراك لالأمور الأربعة الآتية: ي إمكانية التنبؤ والإ
عىل مهارة الأطباء �ز

إمكانية التنبؤ عن طريق التواصل 
PREDICTABILITY WITH COMMUNICATION

ل تقل أهمية مهارات التواصل Communication Skills عن المهارات 

ي أداء المعالجة التجميلية، وأول مهارة للتواصل 
ال�يرية Clinical Skills �ز

للمعالجة   Creating Value معنوية  قيمة  خلق  هي  المجال  هذا  ي 
�ز

التجميلية.  

ول يمكننا أن نُشعر المر�ز بالقيمة المعنوية لتجميل البتسامة ومدى 

أطباء  بوصفنا  معهم  التواصل  ي 
�ز نجحنا  إذا  إل  حياتهم  ذلك عىل  تأث�ي 

ي هذه الحال عىل كل مريض أن يعرف الخيارات 
وفريق عمل متكامل، و�ز

المتاحة وما الذي يمكن تنفيذه وما الذي ل يمكن. وهناك ثالث طرق لخلق 

هذه القيمة.

لقد 
ازدادت معرفة العامة ووعيهم بفوائد طب األسنان المعاصر 
ما  فغالبًا  قبل،  من  ُتعرف  لم  عالية  لمستويات  ارتقت  حتى 
نرى أن عالج األسنان المبني على الرغبة قد أصبح بدياًل لعالج 
رد في التوعية  األسنان المبني على الحاجة، وهذا االزدياد المطَّ
والثقافة السنية باإلضافة إلى الرغبة العارمة لدى العامة في 
الحفاظ على المظهر الشبابي أدى إلى ظهور عصر جديد في 
)األلفية  الواحد والعشرين  القرن  طب األسنان لم يعرف قبل 

الجديدة(.
لقد أدى التركيز اإلعالمي الشديد على دور طب األسنان في تغيير مظهر الناس إلى نشر 
تبييض  مثل  مواضيع  حول  والفنية  التجميلية  المجالت  أمهات  في  المقاالت  من  خصب  عدد 
 ،Porcelain Veneers البورسلين  ورقائق   ،  Bonding الالصقة  الكمبوزيت  ورقائق   ،Bleaching األسنان 
وتقويم األسنان للكبار. ولقد أثرت التوعية اإلعالمية وبشدة على شريحة كبيرة من المرضى 
الذين اعتادوا تجنب زيارة عيادة طبيب األسنان بسبب كراهيتهم لأللم أو خشية التعرض له، 
فقد أصبح طب األسنان في مقدمة الخدمات الصحية التي تساعد الناس على رفع معنوياتهم 

وثقتهم بأنفسهم باإلضافة إلى المحافظة على صحة فم وأسنان مميزة.  
لقد أدى انتشار المواد الجديدة وطرق المعالجة المتطورة إلى تسهيل تقديم المعالجة 
»حصروا« ممارستهم في هذا المجال. إن  التجميلية، وهناك الكثير من أطباء األسنان الذين 
النجاح في أداء وإنجاز العالجات التجميلية ليس بهذه السهولة، بل يعتمد على مهارة الطبيب 

أو الطبيبة فيما نسميه إمكانية التنبؤ  Predictability أو التوقع.
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للمعالجة   Creating Value قيمة  لخلق  والأهم  الأوىل  الطريقة 

عداد  الإ ويبدأ   Verbal Commutation اللفظي  التواصل  هي  التجميلية 

ة وتوف�ي  والتأسيس لهذه القيمة المعنوية الهامة بإعطاء المريض مرآة كب�ي

إنارة جيدة ثم السؤال:

ي ابتسامتك؟«
ه �ن ء تتم�ن تغي�ي ي

»هل هناك أي �ش

ي ابتسامتك« ؟
ّ �ن »لو أن لديك عصاً سحرية، فماذا تحب أن تغ�ي

ما   وقد لحظنا مع الأسف أن الكث�ي من الأطباء أو فرق العمل غالباً 

يهملون القيام بهذه الخطوة الأوىل عىل الرغم من سهولتها، مع إن إهمال 

ي 
ال�ت الجميلة  البتسامة  الكث�ي من فرص منح مرضانا  السؤال يضيع  هذا 

يستحقون.

التجميلية  العالج  طرق  عن  سمعوا  قد  المر�ز  معظم  أن  ورغم 

ي 
ال�ت المذهلة  والنتائج  الخيارات  تتفهم  منهم  نادرة  قلة  أن  إل  الحديثة 

ي وقت قص�ي جداً.
يمكن إنجازها �ز

ز وبعناية عىل الأهداف  ك�ي المهم عقب السؤال هو الإصغاء لالإجابة وال�ت

ز  ب�ي المتبادل  فالحديث  المعالجة،  من  والمرجوة  المتوقعة  والآمال 

ما يؤدي إىل اتخاذ القرار بقبول  المريض وفريق العمل أو الطبيب غالباً 

خطة المعالجة.

قرار القبول هذا قرار عاطفي يستند إىل قناعة وثقة المريض بما سمعه 

فريق  أو  الطبيب  من  حماس  من  لمسه  وما  والنتائج  للخيارات  ح  من رسث

العمل. وغالباً ما توّلد هذه الثقة شعوراً لدى المريض بأن توقعاته سُتل�ب 

ثارة والتوقعات  . وكلما استطعنا أن ندمج عواطف الحماس والإ وربما أك�ث

ي خطة العالج والنتائج المتوقعة كلما ارتفعت نسبة 
بشكل عمىلي فّعال �ز

قبول المعالجة التجميلية.

الطريقة الثانية لخلق قيمة Creating Value للمعالجة التجميلية هي 

عن طريق التواصل الب�يVisual Communication، وذلك بأن يحقق 

المكان  إىل  أتوا  قد  بأنهم  مرضياً  للمر�ز شعوراً  العيادة  ي 
�ز العام  الجو 

العيادة  تكون  أن  يجب  ولذا  المناسب،  العالج  عىل  للحصول  المناسب 

توضيحية  وصور  جميلة  لبتسامات  الفنية  الأعمال  من  بالعديد  مجهزة 

المر�ز  يث�ي حماس  ما  كل  إىل  إضافة  العالج،  بعد  وما  قبل  ما  ي 
لمرحل�ت

ي توعيتهم ويشجعهم عىل اتخاذ القرار.
ويزيد �ز

الطريقة الثالثة لخلق قيمة Creating Value للمعالجة التجميلية هي 

 Practicing إليه تدعون  أو  به  ون  تب�ث بما  أنت وفريق عملك  تتحىل  أن 

ي تحدثتم 
What You Preach، فإن كانت ابتساماتكم تحاكي البتسامة ال�ت

فع ويزيد من شأن وقيمة وديمومة العالج. عنها للمريض فهذا س�ي

عل  فيها  نجد  الناجحة  التجميلي  االئسنان  طب  عيادات  إن معظم 

شخصياً  خضعوا  قد  العمل  فريق  أعضاء  من  عدداً  أو  طبيباً  االئقل 

فمن  الخزفية،  االئوجه  أو  التقويم  ع�ب  ابتساماتهم  ن  تحس�ي لعملية 

الصعب للمريض أن يدرك قيمة العمل التجميلي إن لم يكن الطبيب 

وفريق العمل مثاالً حياً لما يمكن لطب االئسنان التجميلي أن يحققه.

إمكانية التنبؤ في ظل توافر المواد الجديدة 
PREDICTABILITY WITH THE NEW MATERIAL

ي تطور المواد السنية 
شهدت السنوات القليلة الماضية تطوراً مذهالً �ز

السنية  ميمات  ال�ت صناعة  ي 
�ز   CAD-CAM الكومبيوتر  تقنية  واستخدام 

وخاصة التجميلية منها. إن الستغناء الكامل عن الذهب والمعادن الأخرى 

المواد  من  وسواه   Zirconium و   Composites بال  عنها  والستعاضة 

ات ورغم ذلك  التطورات والتغي�ي متابعة هذه  علينا  الصعب  يجعل من 

فعىل أطباء الأسنان معرفة ما هو متوفر وكيفية استعماله رسيرياً ومعرفة 

ي تؤثر عىل سلوك هذه المواد سواء 
يائية والكيميائية وال�ت ز المواصفات الف�ي

ي فم المريض، وبما أن معظم 
ي العيادة أو بعد وضعها �ز

أثناء استعمالها �ز

ي كليات طب الأسنان، فيتحتم عىل 
تقنيات العالج الجديدة لم تدرَّس �ز

الأسنان  طب  ممار�ي  وخاصة  المستمر  التعليم  دورات  متابعة  الأطباء 

. التجميىلي

الفم  ي 
�ز استعمالها  المخابر وسينجم عن  ي 

�ز ُطورت  الجديدة  فالمواد 

الحساسية  فرط  من  كالألم  الأسنان،  أطباء  يعهدها  لم  جديدة  مشاكل 

 Premature المبكر  والفشل  الأسنان،  تبييض  بعد   Hypersensitivity

.Failure

ها  وأك�ش المواد  أفضل  استعمال  يجب  المضاعفات  هذه  ولتجنب 

وكيفية  ومواصفات  خواص  معرفة  الطبيب  عل  أنه  كما  مثالية، 

استعمال هذه المواد وبدقة فقد توقف الكث�ي من االئطباء عن استعمال 

مواد ممتازة لعدم معرفتهم بطرق االستعمال الصحيح أو االستطباب 

المالئم، وقد ثبت أن الكث�ي من المواد الجديدة تُفشل المعالجة إن 

ساء استعمالها.

وري اليوم  متابعة التعليم العمىلي المستمر والمقالت العملية أمر �ز

المواد  صناعة  ي 
�ز نشهده  الذي  التقدم  لمواكبة  الوحيدة  الطريقة  وهي 

 رغم أن معظم المرضى 
قد سمعوا عن طرق العالج 

التجميلية الحديثة إال أن قلة 
نادرة منهم تتفهم الخيارات 
والنتائج المذهلة التي يمكن 

إنجازها في وقت قصير جدًا.
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التجميلية، فقمة التعليم المستمر هي حضور دورة تعليم مستمر عمىلي 

ي 
�ز والأساليب  النظم  أحدث  وفق  المر�ز  يعالجون  ممارسون  يقدمها 

 ،Restorative Dentistryو  Esthetic Dentistry التجميىلي  الأسنان  طب 

ة العملية ال�يرية اليوم هي الطريقة الأفضل لتطوير الثقة  وتعت�ب الخ�ب

بالنفس.

 Clinical Self ال�يرية  والمهارة  بالمقدرة  الشعور  أو  الثقة  إن 

ي وهي أول ما 
ي أدائنا المه�ز

ي نحتاجها �ز
Confidence من أهم العوامل ال�ت

يلمسه ويشعر به المريض أثناء تواصله مع الطبيب أو الطبيبة أو فريق 

يتقبلون خطة  المر�ز  تجعل  ي 
ال�ت العوامل  أهم  من  أيضاً  وهي  العمل 

العالج  وصف  أثناء  ثقًة  العمل  وفريق  الطبيب  يفيض  فعندما  العالج. 

ما  وهذا  يقوله  فيما  بالثقة  شعوراً  مرضاه  يمنح  فهو  والنتائج  والخيارات 

بنفسه  الطبيب  ثقة  انعدمت  إذا  أما  ح،  المق�ت العالج  لقبول  يدفعهم 

حول  المر�ن  قلق  سيث�ي  ذلك  فإن  ال�يرية  ة  الخ�ب ي 
�ن نقص  بسبب 

ي تجربة العالج.
ن من الخوض �ن النتائج النهائية وسيجعلهم متخوف�ي

إمكانية التواصل الناجح مع فني السيراميك 
YOUR CERAMIST AND PREDICTABILITY

الفم  وتحض�ي  المريض،  ذهن  ي 
�ز التجميىلي  للعالج  قيمة  تحقيق  بعد 

مع  مطلق  وبنجاح  التواصل  سوى  يتبقى  ل  الطبيب،  قبل  من  والأسنان 

ي Dental Ceramist، فالمهارات 
اميك الس�ز ي الأسنان المتخصص بالس�ي

ف�ز

المثالية  النتائج  عطاء  لإ تكفي  ل  لوحدها  اميك  الس�ي ي 
لأخصا�أ الفنية 

ي 
وف�ز الطبيب  ز  ب�ي الناجح  التواصل  ع�ب  ذلك  يتحقق  وإنما  معينة  لحالة 

اميك. الس�ي

التواصل عن طريق وصفة المعمل Lab Prescription هو تواصل غ�ي 

ز الطبيب  مجٍد إذ إنه حوار وحيد التجاه يحول دون التواصل والتفاعل ب�ي

 Consultatory ي نو�ي بها هي العالقة التشاورية
ي لذا فالعالقة ال�ت

والف�ز

كان  سواء  العمل  ي 
�ز زميالً  اميك  الس�ي ي 

ف�ز يصبح  بحيث   Relationship

النقاش يدور حول المواد أو تصميم البتسامة.

اميك بمخطط Blueprint دائم ليتقّيد  ي الس�ي
فعىل الطبيب أن يزود ف�ز

البتسامة  تصميم  مفهوم  عىل  ي 
مب�ز المخطط  وهذا  معه  تعامله  ي 

�ز به 

المريض  يريده  ما  كل  نقل  عىل  يعتمد  والذي   Designing The Smile

اميك كتابياً وعملياً حيث يوضح طول  ي الس�ي
من أهداف أو مطالب إىل ف�ز

يحية  السن Tooth Length، شكل السن Tooth Shape ، والتفاصيل الت�ث

واللون..... القاطع،  الحد  وشفافية  القاطع،  الحد  كلون  السن  لسطح 

الخ، ومن المفضل أن تدعم هذه المعلومات بصور أو قوالب توضيحية 

نموذج  إن   .Resin Mock Up Model لها  تسمية  أفضل  وتعد   ،Model

 Flowable الكومبوزيت  بواسطة  الطبيب  قبل  من   ّ يُح�ز هذا  المحاكاة 

الطول  وفق  وتجميلها  عالجها  المراد  المريض  أسنان  عىل    Composite

المريض،  بها  يرغب  ي 
ال�ت البتسامة  وخط  طباقية  الإ والعضة  والشكل 

وفقه  تصنع  محاكاة  نموذج  منها  ويصنع  النموذج  لهذا  طبعة  تؤخذ  ثم 

المؤقتة  ميمات  ال�ت المؤقتة Provisional Restorations وهذه  ميمات  ال�ت

ز به -وفق  يمكن استعمالها كأنموذج تشخي�ي Diagnostic Model يستع�ي

ي المريض 
�ز ي س�ت

ميمات النهائية وال�ت اميك ليضع ال�ت ي الس�ي
تفاصيله- ف�ز

العالقة  لول  لتكون  كانت  ما  المثالية  النتائج  هذه  إن  بمتطلباته.  وتفي 

اميك. ي الس�ي
ز الطبيب وف�ز ة ب�ي ز المم�ي

اقتناع الطبيب أو الطبيبة بأهمية ما يقدمونه 
PREDICTABILITY AND PERCEPTION

يمكن لطب الأسنان أن يكون مهنة بالغة الجزاء والر�ز  لمن يمارسها، 

ز هواية يستطيعون من خاللها  ولقد أصبحت بالنسبة للكث�ي من الممارس�ي

أطباء  نحن  نلعبه  الذي  ي  يجا�ب الإ فالدور  لالآخرين،  طبيعية  حياة  تحقيق 

 Self Image الذاتية ز صورتهم  المر�ز عىل تحس�ي ز نساعد  الأسنان ح�ي

ف عظيم يرفع من شأن مهنة طب  ي Self Worth  هو رسث
وتقديرهم الذا�ت

ز المهن. الأسنان ب�ي

لقد أزالت المعالجات التجميلية لالئسنان الوصمة Stigma النمطية 

االئلم  تسبب  ما  اً  كث�ي ي 
ال�ت المهنة  هي  االئسنان  طب  بأن  ي 

تق�ن ي 
ال�ت

والجمال  باالئناقة  مرتبطًة  إليها  بالنظر  واستبدالها  تزيله،  وأحياناً 

ن الصورة الذاتية وتقوية الشعور بالثقة بل وتقدير الذات. وتحس�ي

إنها مهنة يلجأ إليها الناس عندما يريدون أن يحسنوا حياتهم ولكي 

المعارص  االئسنان  لطب  الممارسة  العيادات  من  واحدة  عيادتنا  تكون 

النتائج  وإنجاز  ن  المم�ي االئداء  المستديمة عل  بمقدرتنا  نثق  أن  فعلينا 

المتوقعة. 

وفريق  المر�ن  نظرة  ستغ�ي  ي 
ال�ت هي  ء  ي

�ش كل  وقبل  الثقة  وهذه 

العمل لنا وح�ت نظرتنا الئنفسنا. 

رد   وهذا اإلزدياد المطَّ
في التوعية والثقافة السنية 
باإلضافة إلى الرغبة العارمة 
لدى العامة في الحفاظ على 

المظهر الشبابي أدى إلى 
ظهور عصر جديد في طب 

األسنان لم يعرف قبل القرن 
الواحد والعشرين 
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إشتركوا اآلن

نموا عيادتكم. 
إرفعوا دخلكم. 

أضيفوا إلى قدراتكم 
على المنافسة. 

ةشترنك تطبرقات نألجهبا نؤذكرم
 تحميل النسخة الرقمية عىل جهازك الذكي شهرياً .
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THE 7 DEADLY SINS OF ONLINE PRACTICE MARKETING
GLENN LOMBARDI, BA

عيادات  عدد  ازدياد  مع 
تتنافس  التي  األسنان  طب 
فقد  اإلنترنت  عبر  للتسويق 
أكثر  التنافسي  التواجد  أصبح 
يوم، ولكنه  بعد  يومًا  صعوبة 

ما زال ممكنًا. 
تحسين  في  راغبًا  كنت  إن 
اإلنترنت  على  عيادتك  وجود 
في هذا الوقت فعليك تجّنب 

الوقوع في المطبات التالية:

اإلفتراض أّن موقع 1 
العيادة اإللكتروني 
كاٍف

 ASSUMING A WEBSITE IS
SUFFICIENT

ي عام 2014، أصبحنا جميعاً أك�ث براعة 
إننا �ز

نت Internet-Savvy  مما كنا  ن�ت ي استخدام الإ
�ز

عليه قبل خمس سنوات- ومع ذلك- فإن عدداً 

يتطلبه  ما  كل  أن  يعتقدون  الأسنان  أطباء  من 

مجرد  هو  لين  أون  ي 
و�ز لك�ت الإ التسويق  نجاح 

نت. ن�ت وجود موقع للعيادة عىل الإ

، ولكن  ي ما م�ز
 لقد كان هذا الأمر صحيحاً �ز

نت  ن�ت تلك الأيام قد وّلت منذ زمن طويل، فالإ

الحشود  ز  ب�ي فيه  يضيع  ضخم  عالم  اليوم 

من  يكن جزءاً  لم  إن  جيداً  كان  مهما  موقع  أي 

ي شامل ومعت�ز بصيانته وتطويره 
و�ز وجوٍد إلك�ت

باستمرار. ولتؤّمن النصيب الأك�ب من النجاح فإن 

أك�ب  تكون  أن  يجب  نت  ن�ت الإ عالم  ي 
�ز بصمتك 

بأضعاف مضاعفة مما هي عليه الآن.

سبعة أخطاء ُمِميتة 
في التسويق عبر 
اإلنترنت
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عدم مراجعة ما 4 
كتب عنك 
 GIVING UP ON ONLINE
REVIEWS

أن  يمكن   Google أو   Yelp عىل  التعليقات 

النظر  بغض  ولكن  رائعة،  أو  محبطة  تكون 

فإنك  التعليقات،  هذه  من  عيادتك  موقع  عن 

لها، وذلك لأن 85٪  تبقى مواكباً  بحاجة إىل أن 

تتناول  ي 
ال�ت التعليقات  يقرؤون  ز  المستهلك�ي من 

 79% و  منها،  اء  ال�ث قبل  المحلية  كات  ال�ث

ونها  ويعت�ب التعليقات  بهذه  يثقون  الناس  من 

يكتب  ما  أن  ي 
يع�ز وهذا  شخصية،  توصيات 

مراقبة،  إىل  تحتاج  فهي  لذا  سمعتك  هو  عنك 

دائماً،  اهتمامك  فأظهر  ومشاركة.  ومتابعة، 

ووضح وجهة نظرك عند اللزوم.

عدم تواجد موقعك 2  
على الجوال 
 BEING UNPREPARED 
FOR MOBILE TRAFFIC

ي 
�ز الجوال  الهاتف  عىل  المواقع  تواجد  كان 

عام   2007  يعت�ب حداثة أو ابتكاراً، وخاصة مع 

ي ذلك الوقت. 
عدم توافر أجهزة الـ I Phone �ز

ي 
ز �ز ولكن بعد سبع سنوات، فإن واحداً وتسع�ي

المئة من الب�ث لديهم جوالت، و ٪56 منهم 

يجعل  ما  وهذا  ذكية،  هاتف  أجهزة  لديهم 

 Mobile Website الجوال  ي 
و�ز لك�ت الإ الموقع 

نصف  ستفقد  فإنك  وبدونه  ملّحة،  ورة  �ز

آخر  ونياً  إلك�ت ون موقعاً  الذين س�ي ز  المتصفح�ي

قبل موقعك.

تجنب شبكات 3 
التواصل اإلجتماعي 

AVOIDING SOCIAL MEDIA

الأطفال  عىل  حكراً   Facebook ال  يعد  لم 

فقط، بل أصبح -وبطريقة خارجة عن سيطرتنا- 

اً من المجتمع الحديث، وقد يكون هذا  جزءاً كب�ي

لآخرين.  بالنسبة  وسيئاً  للبعض  بالنسبة  جيداً 

فعىل موقع الفيسبوك وحده يدخل 728 مليون 

مستخدم، وكل منهم لديه ما معدله 303 من 

مثل  الناجحة  الأخرى  المنصات  أما  الأصدقاء، 

توي�ت  Twitter والمدونات Blogging، فال يمكن 

ي التواصل الجتماعي الذي 
كذلك تجاهل أثرها �ز

ز يديك لالستفادة  يشكل وسيلة قوية متوفرة ب�ي

أنت  ذلك  وكل  جدد،  لمر�ز  التسويق  ي 
�ز منها 

ي عيادتك. 
بأمس الحاجة إليه �ز
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عدم اإلهتمام  5 
بجوجل  
 LEAVING GOOGLE UP TO 
LUCK

نت.  ن�ت جوجل Google  هو المحرك القائد لالإ

لقد أصبحت عبارة »Google It« عبارة مفهومة 

 ، ز ح�ي كل  ي 
�ز لنا  المساعد  هو  فجوجل  عالمياً، 

ولكن كيف سيكون موقفك إذا لم تظهر عيادتك 

ح�ت عىل Google أثناء البحث عن أطباء الأسنان 

جدد،  مر�ز  هناك  يعود  لن  منطقتك؟!  ي 
�ز

وازدهارها.  العيادة  لنمو  تثبيط  سيحدث  بل 

عىل  موقعك  ز  تحس�ي اتيجيات  اس�ت تساعدك 

محرك البحث أن تحتل مرتبة بارزة حيث يّطلع 

ي معظم الأحيان.
الناس عىل خدماتك �ز

جعل المرضى 6  
يبحثون عن 
المعلومات الطبية 
عبر اإلنترنت 
 MAKING YOUR PATIENTS GO TO
WEBMD FOR INFORMATION

أن  أسئلة فاحرص عىل  كان لدى مرضاك  إذا 

قسم  طريق  عن  عليها  يجيب  من  أنت  تكون 

 Patient Education Section المر�ز  تعليم 

ي 
يب�ز و  جهة  من  يثقفهم  فهذا  موقعك،  عىل 

ما  فإذا  أخرى،  جهة  من  وبينهم  بينك  الثقة 

عنك  معلوماتهم  فستكون  يوماً  العالج  لزمهم 

جاهزة.

اإلنتظار، على أمل 7 
التحسين

 WAITING AROUND,  
HOPING FOR IMPROVEMENT

مشكلة  عالج  أهمل  لديك  مريض  من  كم 

إن  ؟  أك�ب بمشكلة  بعد  فيما  ليعود  ة،  صغ�ي

يشبه  نت  ن�ت الإ عىل  الضعيف  وجودك  إهمال 

مع  و  عالج  دون  تسوساً  يدع  الذي  المريض 

الوقت تسوء حالته.

وبالتأكيد  لالإصالح  قابلة  مشكلتك  كانت  إن 

سعر  جيدة،  كة  رسث عن  فابحث  ممكن،  هذا 

جديد، وابدأ العمل.

ذهبية  قاعدة  باتباع  تجنبه  يمكن  هذا  كل 

ز ، ل تتخلف،  واحدة: ابَق ع�ياً، وابدأ التحس�ي

ي أحدث التقنيات، أو أن 
أنت لست بحاجة لتب�ز

ما  كل  الأمور،  تعّقد  أن  أو  تشق طرقاً جديدة، 

التسويقية  الكفاءات  أن تبحث عن  تحتاجه هو 

ي خدمتك وخدمة 
نت وتضعها �ز ن�ت الأساسية  لالإ

عيادتك. 

حان  فقد  بالفعل،  بدأت  قد  تكن  لم  إذا 

الوقت لتنخرط قبل أن تك�ب حفرة التسوس.

 إذا كان لدى 
مرضاك أسئلة 

فاحرص على أن 
تكون أنت من يجيب 

عليها عن طريق 
قسم تعليم المرضى 
 PATIENT EDUCATION SECTION

على موقعك
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توصيات إلظهار موقع العيادة 
على اإلنترنت للمرضى الجدد

ز الإحصائيات أن 77 ٪ من الناس يلجؤون  تب�ي

ي الوليات المتحدة للحصول عىل 
نت �ز ن�ت إىل الإ

ي أهمها البحث 
معلومات الرعاية الصحية، وال�ت

آخر  ز  مع�ي اختصاص  أو  أسنان  طبيب  عن 

البحث  محركات  عىل  عادة  ذلك  ويبدأ  للعالج، 

المحركات  هذه  فإن  لذا   ،Search Engines

 Traffic ي مدى الزدحام
تعت�ب المقرر الفصل �ز

 Website Clinic العيادة  موقع  يشهده  الذي 

وبالتاىلي عدد المر�ز الجدد الذين قد يضافون 

لعيادتك نتيجة هذا البحث.

ما  غالباً  الناس  أن  أيضاً  الإحصائيات  ز  تب�ي

 First Five الأوىل  الخمسة  النتائج  يختارون 

وتقدر  الشاشة،  عىل  يرونها  ي 
ال�ت  Results

الإحصائيات أن ٪87 من النقرات Clicks تذهب 

للنتائج الخمسة الأوىل، إذ إنها أول ما يظهر عىل 

الشاشة ولذا ل بد أن  يكون موقع عيادتك نتيجة 

ي عمليات 
من ضمن هذه النتائج الخمسة الأوىل �ز

 Specific معينة   مفتاحية  كلمات  عن  البحث 

. Keywords ح�ت تكسب أك�ب عدد من المر�ز

من  مجموعة  عىل  المقالة  هذه  كز  س�ت

ظهور  فرص  ز  لتحس�ي الهادفة  اتيجيات  الس�ت

استعمال  عند  نت  ن�ت الإ عىل  العيادة  موقع 

)الرئيسية(  المجانية  العادية  البحث  محركات 

 Search أي   SEO اتيجيات  الس�ت لهذه  ويرمز 

.Engines Optimization

اتيجيات SEO  الصحيحة  إن استخدام اس�ت

مدعومة بموقع صحيح، ستؤدي لجذب العديد 

ز وتحويلهم لمر�ز جدد  من المر�ز المحتمل�ي

للعيادة. 

5 SEO BEST PRACTICES  TO HELP YOUR PRACTICE 
ATTRACT AND ACQUIRE NEW PATIENTS ONLINE

DIANA P. FRIEDMAN, MA, MBA

1
أولوية تجديد محتوى 

موقع العيادة 
 PRIORITIZE FRESH WEBSITE

CONTENT

الويب  صفحة  محتويات  تحديث  تم  إذا 

باستمرار، فإن محركات البحث ستنتبه إىل ذلك، 

وتوليك أهمية خاصة، مما يرفع من إمكانية جعل 

الموقع ضمن الصفحة الأوىل لنتائج البحث، لذا 

حاول تحديث موقع عيادتك شهرياً، كما يجب 

ويثمنها  يقدرها  محتويات  اختيار  عىل  تركز  أن 

محركات  اهتمام  يزيد  أيضاً  الموقع وهذا  زوار 

عىل  ايد  ز الم�ت النشاط  إن  إذ  بموقعك  البحث 

الموقع سيساعد عىل رفع مكانة وترتيب محركات 

ي 
ز �ز البحث نفسها. إن تحديث رابط  Link أو اثن�ي

يط التنقل Navigation Bar ل يساعد وحده  رسث

ز ترتيب موقعك بل إن إضافة منشور  عىل تحس�ي

الأك�ث  أو محتوى جديد هو  Blog Post جديد 

ضماناً للمساعدة.

2
االستعمال المالئم 
للكلمات المفتاحية
 INCLUDE APPROPRIATE 

KEYWORDS

لها  ي 
وال�ت المفتاحية  الكلمات  استعمال  إن 

رفع  عىل  تساعد  سوف  بالبحث  صميمة  عالقة 

اب  ق�ت ، ولالإ ز رتبة الموقع لدى المر�ز المحتمل�ي

يو�  المفتاحية  الكلمات  هذه  معرفة  من 

استعملوها  ي 
ال�ت الكلمات  عن  المر�ز  بسؤال 

أو يستعملونها عندما يبغون البحث عن طبيب 

 . ز ز أو عن عالج مع�ي أسنان باختصاص مع�ي
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3
دخول موقع العيادة عبر 
أي جهاز متصل باإلنترنت

 OPTIMIZE YOUR SITE EXPERIENCE

FOR ANY DEVICE

نت  ن�ت بحلول عام 2014 أصبح استخدام الإ

استخدامه  من  أك�ث  شائعاً  الجوال  الهاتف  ع�ب 

فالأجهزة  العادية،  الحاسوب  أجهزة  ع�ب 

ة،  كث�ي مختلفة  أشكال  ي 
�ز ي 

تأ�ت اليوم  المحمولة 

عن  البحث  عمليات  ي 
�ز عالية  مرتبة  تحتل  ولكي 

موقع  يدعم  أن  يجب  النقالة،  الأجهزة  طريق 

عيادتك الدخول من أي نوع من الأجهزة النقالة 

من  ذلك  كان  سواء  الناس،  يستخدمها  ي 
ال�ت

العيادة  ولمساعدة  لوحي.  جهاز  أو  ذكي  هاتف 

تدعى  الغرض وجدت طريقة  تحقيق هذا  عىل 

 Responsive Design المستجيب  التصميم 

الطريقة  هذه   ،)Google قبل  من  بها  )مو� 

الرئيسية  الشبكة  عىل  موقع  بإنشاء  لك  تسمح 

الأجهزة  كافة  ع�ب  فعال  بشكل  ويعمل  يظهر 

المستخدمة.  الشاشات  حجم  كان  ومهما 

  Responsive Design المستجيب  التصميم 

فهرسة  البحث  لمحركات  الأسهل  من  يجعل 

نت، ويحسن القدرة عىل  ن�ت الموقع عىل شبكة الإ

وبنفس  الأصلية.  البحث  نتائج  ي 
�ز عليه  العثور 

من  مثىل  تجربة مشاهدة  للزوار  يوفر  الأهمية، 

ز تحويل المر�ز الجدد. شأنها تحس�ي

4
استعمال الفيديو على 

موقع العيادة 
INCLUDE VIDEOS

عىل  مصورة  مقاطع  وضع  أن  الواضح  من 

يد  ز موقع العيادة سيلفت انتباه زوار الموقع وس�ي

ي الحقيقة إن 
ي زياراتهم له. �ز

ستمرار �ز فرصة الإ

ينظرون  ونية  لك�ت الإ المواقع  زوار  من   %  46

لمقاطع الفيديو كسبب رئيسي لجعلهم يطلبون 

منتج  أو  خدمٍة  حول  المعلومات  من  مزيداً 

المصورة  الفيديو  مقاطع  أن  ثبت  وقد   ، ز مع�ي

ي الموقع، 
تزيد مدة الوقت الذي يقضيه الزوار �ز

ترتيب  زيادة  عىل  البحث  محركات  يحث  وهذا 

الموقع ضمنها.

 

 5
قياس فعالية النتائج  

MEASURE RESULTS

ي 
ال�ت   SEO فعالية  بمدى  التنبؤ  يمكن  ل 

عىل  العيادة  موقع  ترتيب  ز  لتحس�ي اعتمدتها 

ز  ب�ي ما  تربط  أن  تستطيع  البحث ح�ت  محركات 

احم Traffic عىل  ز ز زيادة ال�ت هذه النشاطات وب�ي

إن  الجدد.  المر�ز  ثم عدد  ومن  أولً  موقعك 

 Google ونية مثل لك�ت الإ المواقع  تحليل  برامج 

الزيارات عىل موقعك  Analytics سيحدد عدد 

 Search البحث  محركات  خالل  من  بالضبط 

مما  الزمن،  من  محددة  ة  ف�ت خالل    Engines

ي زيارات موقعك عن 
الزيادة �ز يسمح لك بربط 

ي 
ال�ت   SEO بنشاطات  البحث  محركات  طريق 

المر�ز  مصدر  أثر  اقتفاء  أن  كما  بها.  قمت 

ز  ب�ي العالقة  تحديد  ي 
�ز سيساعدك  أيضاً  الجدد 

ز ترتيب موقعك عىل محركات  ما قمت به لتحس�ي

البحث واكتساب Acquisition مر�ز جدد.

محركات  عىل  المواقع  ترتيب  ز  تحس�ي إن 

البحث SEO يساعد عىل إيجاد مواقع العيادات 

يسمح  وبالتاىلي  ز  المحتمل�ي المر�ز  قبل  من 

المر�ز  لجذب  كأداة  موقعها  ز  بتحس�ي للعيادة 

الجدد. 
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WHY DIGITAL IMPRESSIONS?
لماذا الطبعات الرقمية؟ 

CURT MITCHEM, DMD
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تقنيات
TECHNOLOGY

 scanners النواسخ   من  نوعان  حالياً  يوجد 

أنظمة   . أسا�ي بشكل  السوق  ي 
�ز المتوفرة 

من  المنبعث  الضوء   ( الأزرق   LED تستخدم 

ي Light emitting diode (, وهذه 
الصمام الثنا�أ

سطح  عىل  تعتمد  ب�ية  مواسح  هي  الأنظمة 

 Contrasting متباين  لوسيط  وتتطلب  عاكس 

عىل  للحصول  بودرة  أومسحوق   medium

أيضاً  يوجد  كما  للسن.  يولوجي  ز الف�ي يح  الت�ث

لمسح   Laserر ز الل�ي تقنية  تستخدم  أنظمة 

وقياس المسافة من سطح السن للحصول عىل 

مسحوق  لتتطلب  فهي   ,Image السن  صورة 

بودرة.

سنتحدث عن أربعة أنظمة رئيسية: 

  Cadent iTero .1

 3M ESPE LAVA COS .2

 Sirona  من  CEREC .3

.D4D من E4D Technology .4

أمثلة   3M ESPE و    Cadent أجهزة   تنتج   •
ليصنع   Dental Lab الأسنان  ي 

ف�ز إىل  ترسل 

  Sirona أجهزة    تنتج  بينما  المطلوب.  ميم  ال�ت

عىل  ة  مبارسث ي 
النها�أ ميم  ال�ت لتصنيع   D4D و 

المريض المتواجد عىل كر�ي العيادة .

فقط  المثال  لتصنيع   CEREC AC اء  رسث يمكن 

اء وحدة الخرط milling center . إنها  دون رسث

الماسح الب�ي الأزرق LED وتحتاج  تستخدم 

برنامج  ويستعمل   , البودرة  لستعمال مسحوق 

 Lee Culp, قبل  من  المصمم  الأسنان  يح  ت�ث

ي بالكمبيوتر.
طبا�ت CDT لتصميم السطح الإ

داخل  للنحت   جهازاً   E4D نظام  يتضمن   •
اليوم  نفس  ي 

�ز مفردة  تيجان  نتاج  لإ العيادة 

يح  للت�ث  Culp بيانات  قاعدة  باستخدام 

 E4D ال  ويستخدم  أيضاً,  ي 
الس�ز يولوجي  ز الف�ي

ري ول يحتاج لمسحوق بودرة. ز ماسح ل�ي

نسخ  أو   TSS يسمى ب  ما   E4D يقدم أنه  كما 

الأسنان  لطبيب  يسمح  وهذا  مصادر,  ثالثة 

 Intraoral scanning الفموي  داخل  للمسح 

مسح  ثم  ومن  تقليدية  طبعة  وأخذ  ة  مبارسث

الطبعة  الطبعة Scan the impretionأو صب 

.Scan the model وبعد ذلك مسح المثال

هو   )Lava COS ( Chair Side Scanner  •

يستعمل  و  الفيديو  نظام  يعتمد عىل  تصميم 

يحتاج  والذي  الأزرق   LED بـ  المسح  نظام 

لمسحوق بودرة Powder. وتنتج عملية المسح 

SLA model مثال

Stereo lithography والذي يسمح لتصنيع أي 

ميمات.  نوع من ال�ت

 Opticalر ز بالل�ي مدعوم  ب�ي  هو   iTero  •
Assisted Laser Scanner ول يحتاج لمسحوق 

إنتاج  عىل    Optics الب�يات  تساعد  بودرة. 

صور حية Real life imaging , وهذا يسمح لك 

تتابع  وأنت  يصنع  وهو    Model المثال  برؤية 

عملية المسح, حيث يتم إنتاج مثال منحوت من 

ميم المطلوب. أجل تصنيع ال�ت

3M ESPE Lava COSCadent iTero
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أنظمة األمثلة
MODELING SYSTEMS

المستعملة  الأمثلة  أنظمة  من  نوعان  يوجد 

 Milling أو   SLA  Stereo lithography وهي: 

خرط.

SLA هي  تقنية رسيعة لتصنيع أمثلة شديدة 

.Stereo lithography الدقة

 Precured-Urethane block المثلة  تصنع 

ي الخراطة لتضع ضمن حجم 20 
ي توضع �ز

وال�ت

 Lava و    CEREC ل  امثلة   SLA ينتج  ميكرون. 

نتاج  ز يستعمل Cadent  الخرط لإ ي ح�ي
COS, �ز

أمثلتها. 

الطبعات  الأسنان  طب  معامل  تفضل 

الرقمية لأنه يمكن تحميل المعلومات النسخ أو 

نتاج  ة عىل أجهزة وحدات الخرط لإ المسح مبارسث

ي 
ترميمات CAD/CAM, مثل تيجان  E.max وال�ت

عمل  عن  الأنظمة  كل  ي 
تستغ�ز لأمثلة.  لتحتاج 

مشاكل  يوجد  ل  ولذلك  التقليدية  الطبعات 

الفقاعات  ظهور  Distortionأو  الطبعة  تشويه 

.Bubbles  فيها

ي 
�ز الدقة  مستوى  رفع   ، النظيف  التحض�ي 

ي تنطبق 
ميمات ال�ت عادة ، وال�ت المثال ، وعدم الإ

طباق  ي الإ
ي تتطلب قليالً من التعديل �ز

بدقة وال�ت

ي التكلفة بالنسبة لمعمل 
ستؤدي إىل توف�ي كب�ي �ز

الأسنان وعيادة طب الأسنان.

ميزات الطبعات الرقمية
DIGITAL IMPRESSIONS ADVANTAGES

تفتح    milled models المثال 1. طريقة خرط 

أمثلة صلبة. 

المثال  ي 
�ز دقيق  بشكل  الطوابع  كل  تتطابق   .2

ي 
�ز المخروطة  الأمثلة  ،توضح  حركة  أية  بدون 

موديل الطبعة بدون أية حركة.

3. و يتم تصميم الطبعة بمثال واحد. وهذا ما 

ميم بوحدات متعددة  يعطي دقة عالية عند ال�ت

 .veneer مثل حالت تيجان الوجوه الخزفية

4. ل يوجد تلوث للطبعات من قبل المريض 

5. ل يوجد حاجة لضافة die spaces  )مؤمن 

المسافة(.

مساويء الطبعات 
التقليدية 

CONVENTIONAL DISADVANTAGES

: ي
يمكن أن نجد بشكل روتي�ز

  PVS طبعات  مادة  ي 
�ز تقلص  أو  تمدد   .1

والأمثلة  السيلكون(  فينيل  )بوىلي   Polyvinyl

المصبوبة.

.Bubbles 2. واحتمال ظهور الفقاعات

3. التمزق والشد والتشوه عند أخذ الطبعات. 

ي 
4. ويوجد أيضاً هشاشة الأمثلة الحجرية وال�ت

عادة صبها بدقة أقل. تحتاج لإ

الطبقات الرقمية : التكلفة
COST

أتحكم  ي 
أنا أستعمل عادة iTero والذي يجعل�ز

هي  وكما  للطبعات  الشهرية  التكلفة  عىل 

 iTero  , الرقمية.  الأنظمة  جميع  مع  الحال 

و  للمسح    $4,000 سنوي  أجار  اك  اش�ت رسوم 

كمعدل  حالة   20 ينتج  الذي  فالطبيب  الصيانة 

حالة. لكل   $16.66 مبلغ  سيدفع  شهري 

)12month/20cases/4000$(

 Extrude مادة أستعمل  أنا   PVS ال مع  مقارنة 

كة Kerr  بتكلفة $18.72  لطبعات )PVS( من رسث

 التحضير النظيف ، رفع مستوى الدقة 
في المثال ، وعدم اإلعادة ، والترميمات 

التي تنطبق بدقة والتي تتطلب قلياًل من 
التعديل في اإلطباق ستؤدي إلى توفير 

كبير في التكلفة بالنسبة لمعمل األسنان 
وعيادة طب األسنان 

CEREC by Sirona E4D by D4D Technologies
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لكل عبوة. تكفي العبوة الواحدة للقيام بطبعات 

ز من الفك, بالإضافة لتكلفة عبوات المزج  لربع�ي

  PVS و رأس الحقن داخل الفم ومادة طبعات

الطرية  و مادة Blu Mousse لتسجيل العضة, 

تقريباً  ستكون  التكلفة  إجماىلي  فإن  وبالتاىلي 

زاد  وكلما  الطبعة.  إعادة  يتم  لم  إذا   $16.51

التقليدية  الطبعات  تكلفة  زادت  الحالت  عدد 

ز أنه كلما زاد عدد الطبعات الرقمية كلما  ي ح�ي
�ز

نقصت تكلفة الطبعات الرقمية والوقت .

الطبعات  ي 
�ز العظمى  الفائدة  أن  وجدت  لقد 

إىل47   35 من  تحتاج  حيث  الوقت  هو  الرقمية 

دقيقة عند استعمال الطبعات التقليدية متضمناً 

بينما  المعمل,  إىل  الحالة  لأخذ  التحض�ي  وقت 

وقت  حساب  مع  الرقمية,  الطبعات  باستمعال 

ز اعتمادا  التحض�ي و أربع دقائق لنسخ كال الفك�ي

الذي    Quadrant impression الفك عىل ربع 

أخذت منه الطبعة , نحتاج فقط من 12 إىل 14 

التقليدية  الطبعات  وقت  من  أقل  ي 
يع�ز دقيقة 

بفارق  32إىل   33دقيقة.

 Restoration لقد كانت وقت عملية وضع التاج

Seat Time يستغرق من 15 إىل  20دقيقة عند 

تستغرق  بينما   , التقليدية  الطبعات  استعمال 

استعمال  عند  15دقيقة  إىل    10 من  فقط 

دقائق  خمس  توف�ي  ي 
يع�ز الرقمية,  الطبعات 

دقيقة   38 إىل   28 توف�ي  ي 
يع�ز وهذا  إضافية,  

التاج لكل عملية تحض�ي سن  من وقت تحض�ي 

ميم كامل.  ل�ت

ي 
نتاجي للعيادة هو 500$ �ز فإذا كان الهدف الإ

ي كل دقيقة. فتوف�ي 28دقيقة 
الساعة أو 8.33$ �ز

ي 
تع�ز  $8.33 ب  بمضاعفته  )تاج(   $233.24 لـ 

 . الواحد  للتاج   233.24$ بمعدل  النتاج  زيادة 

وبالتاىلي  سنوياً,  تاج   500 تنتج  العيادة  أن  وبما 

تفع  233.24$ س�ي بـ   الرقم  فإن مضاعفة هذا 

سنوياً.  $116,620 نحو  العيادة  دخل  اجماىلي 

وهذه الزيادة النتاجية لربما كان سببها بالإضافة 

ي اكتسبتها 
إىل عامل توف�ي الوقت هو الشهرة ال�ت

ول  التقنية  عالية  خدمات  تقدم  كونها  العيادة 

ي تدعو 
تستعمل الطبعات التقليدية المدبقة ال�ت

بالطبعات  مقارنة  بدائية  تبدو  ي 
وال�ت للغثيان 

الرقمية.

فأنظمة  أجهزة  أي  اء  مثل رسث أولية  تكلفة  هناك 

من    iTero, Lava COS, the CEREC AC الـ 

أو   CEREC AC وأما    ,$30,000 20,000$إىل  

و   Center الجراحة  نظام  مع   Schein E4D

إىل   $110,000 من  عادة  سنتكلف   Milling

.$120,000

نتاجية  الإ ارتفاع  مع  الأنظمة  من  أي  قارنت  إذا 

ستعوض  بأنك  فستكتشف  الإجماىلي  والدخل 

ي أقل من سنة وهذا باعتقادي أهم 
استثمارك �ز

الطبعات الرقمية.

يتضمن توف�ي الوقت أيضاً: 

 Tray selection 1. اختيار الطابع

  Material dispersing 2. توزيع المادة

مادة  محاقن  تنظيف  و  التعقيم   .3

 Injection impress gun /clean الطبعات

 up and disinfection

للفك  طبعة  لصب  حاجة  يوجد  ل   .4

المثال أوحدوث تشوه  المقابل أو تشذيب 

عند أخذ الطبعة. 

الطبعات  لتغليف  أيضاً  داع  يوجد  ل   .5

شحن  أو  الأسنان  ي 
لف�ز تعليمات  كتابة  أو 

عىل  ترسل  الوصفات  أن  حيث  الطبعات 

نت مع الطبعات الرقمية.   ن�ت الإ

المساعدات  تقوم  التخدير,  أعطي  أن  بعد 

ي الأسنان ثم يبدأ 
عادة بمالأ تقرير تعليمات ف�ز

بالمسح بالتسلسل مع مسح الفك المقابل وأخذ 

ويتم  المؤقت,  ميم  ال�ت لصنع  الرقمية  الطبعة 

كل ذلك بينما أنا أقوم بفحص العناية الفموية. 

بعد ذلك, أقوم بتحض�ي السن, فال يوجد لدي 

نتاج  الإ ي 
�ز لزيادة  يؤدي   ما  وهذا  ضائع,  وقت 

والكفاءة. كما ذكرت سابقاً , التوف�ي الحقيقي عند 

استعمال الطبعات الرقمية هو الوقت.

إن دمج تقنية Invisalign  مع مواسح iTero أدى 

الطبعات  لأخذ  الحاجة  دون  معالجة أرسع  إىل 

وأرسل  الماسح  أستخدم  ببساطة  التقليدية. 

نمو  إىل  أدى  ما  أيضاً  وهذا  الرقمية.  الطبعة 

المعالجات  ي 
�ز   iTero ال  باستعمال  العيادة 

.  Invisalign التقويمية

كما تسمح الأنظمة المفتوحة مثل iTero بالدمج 

 cone beam مع  الرقمية  للطبعات  الدقيق 

للزرع  عالجية  خطط  تحض�ي  أجل  من   CT

عىل  أيضاً  يساعد  ما  وهذا  النفزالين  وتقويم 

  Surgical Guides الجراحي  الدليل  تحض�ي 

 Same day ي نفس اليوم
والتعويض المؤقت �ز

Temporization  مع نتائج مضمونة.وكذلك فإن 

نظام CEREC يتناسق Galileos CBCT لتحقيق 

تصوير   مع   CEREC دمج   يتم  الأهداف  ذات 

Galileos CBCT من أجل تصميم الحالة. 

المفردة  التيجان  من  ميمة  ال�ت الخيارات  كل  مع 

الخزفية  الوجوه  و  الكامل  الفم  ترميمات  إىل 

ة  المبارسث وغ�ي  ة  المبارسث والحشوات  والزرعات 

الخمس  ي 
�ز الرقمية  الطبعات  استعملت  فقد 

نفسي  أتصور  أن  ي 
يمكن�ز ول  الماضية  سنوات 

عائداً للطبعات التقليدية. 

  استعملت 
الطبعات الرقمية 

في الخمس سنوات 
الماضية وال يمكنني 

أن أتصور نفسي 
عائدًا للطبعات 

التقليدية. 



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�ث ي وت

ــ�ز ي الأداء المه
�ز

ــة  داري ــة والإ ــم ال�يري ــم وقدراتك مهاراتك
والتقنيــة . كل هــذا ســيطوركم مهنيــاً مهمــا 
ي عالــم طــب الأســنان 

كان مجــال عملكــم �ز
المعــا�.

dentaleconomics.ae

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

َتَفُرْب



75

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

يريرس

www.DENTALECONOMICS.aeJUL-AUG 2015

المشكلة:
من   73% أن   AAP األسنان   دواعم  ألمراض  األمريكية  األكادميية  تُقدر 

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

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

دواعم األسنان التجري السرب حول السني الشامل  لجميع أسنان فم املريض 

أو املريضة بشكل منتظم ، ويعتقد أن سبب ذلك هو أن معظم أمراض دواعم 

األسنان ، بإستثناء الخراجات التسبب أالماً للمرىض تجربهم عىل مراجعة أطباء 

وجهداً  وقتاً  تستغرق  السني  السرب حول  أن عمليات  إىل  باإلضافة   . األسنان 

وقليلة  املردود أإلنتاجي . لذا يستعمل السرب حول السني فقط عند الحاجة 

ومعظمه جزيئ أو عىل سطح جذرواحد. وقد لوحظ أن ملفات املرىض يف بعض 

العيادات التشمل إستبيان أمراض دواعم األسنان، وإن ُوجد فهو خاٍل من أية 

معلومات وكل هذا تعترب مامراسات دون املستوى املعياري للرعاية الصحية.

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

بروتوكول تشخيص األسنان الرقمي والذي يُركز عىل الفحص والتقييم الشامل   

  Periodontium & Endodontiumملكونات النسج  الصلبة والرخوة لكل من

تشخيص  بروتوكول  جلسة  وتُجدول    . املريضة  أو  املريض  فم  يف  سٍن  لكل 

األسنان الرقمي ملدة ساعة مستقلة وبتسعرية مالمئة يك تكون حجر األساس يف 

برامج رعاية صحة الفم الوقائية أو متطلباً ومرجعاً قبل  البدء يف معالجة 

مرىض العالج الشامل لألسنان  أو تقويم أسنان الكبار أو جراحة  دواعم 

األسنان أو  جراحة الفم وتقويم الفكني .

ويتطلب بروتوكول تشخيص األسنان الرقمي الشامل اإللتزام  بتواجد 

اإلستبيانات وامللفات  والوثائق والفحوص واإلجراءات األتية: 

1. استبيان طبي 

2. فحوص معيارية شاملة للفم و األسنان

3. صور شعاعية رقمية معيارية حول ذروية لجميع األسنان

4. أشعة البانوراما 

5. صور فوتوغرافية للوجه والفم والألسنان

6. توثيق نتائج إستجابة  اللب السني لفحص الربودة بالجليد الجاف 

CO2 ice لجميع األسنان

7. إستعامل نظام الفلوريدا بروب املعتمد عىل الكومبيوتر  سيزود 

معلومات التشخيص اآلتية : 

مخطط شامل ألوضاع األسنان الرتميمي والتعوييض و املبني عىل  ●

الفحوص الرسيرية

عمق امليزاب حول السني وعيوب جيوب  دواعم األسنان  ●

)اللثوية، الرباطية، العظمية( لجميع األسنان 

مؤرش النزف عند السرب لنسج اللثة ●

مؤرش اللويحات الجرثومية ●

مؤرش حركة السن  ●

اصابات ملتقى الجذور  ●

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

نتائج الفحوص و املشاكل الرسيرية التي تم الكشف عنها.

9. الخطة العالجية : تُنظم  جميع املعلومات مدعومة بالصور واألشعات 

والرسوم البيانية من الفلوريدا بروب )منوذج أدناه( وتُقدم  مع الرشح 

املالئم  للمريض أو املريضة بقامئة أولويات  ملشاكل مرضية أو وظيفية أو 

تجميلية أو وقائية تم الكشف عنها والتي من املمكن معالجتها بالخطة 

العالجية املقرتحة.

بروتوكول تشخيص األسنان الرقمي الشامل
Comprehensive Digital Dental Diagnostics protocol
 أ.د. مروان ديب أبوراس




