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من رئيس التحرير ... 
                 سيستمر التغيير

ات  ز ي التجه�ي
ي جميع مجالت طب الأسنان، سواء �ز

 هناك تغي�ي حقيقي وشامل �ز

ي ديموغرافية 
ي التغي�ي الكب�ي �ز

والأدوات أو أنظمة العالج. والأمر الأك�ث أهمية هو �ز
ي الوليات المتحدة الأمريكية: 

أطباء الأسنان ونوعية خدمات طب الأسنان وخاصة �ز

•   فمن  أطباء جيل الستينات والسبعينات ومعالجات الجسور الثابتة والمتحركة 
وترميمات  الذهب والفضة وتيجان الPFM  إىل أطباء جيل التسعينيات والألفيات 
وخدمات الزرعات السنية بتكنولوجيا الCAD_CAM وتجميل الأسنان بالكومبوزيت 

وتيجان الزيركون.

نمو  ي 
�ز الفضل  أصحاب    solo practitioner الأفراد  ز  الممارس�ي عيادات  ومن   •

كات..  وال�ث اكات  وال�ث المجمعات  عيادات  إىل  الأمريكي  الأسنان  طب  وازدهار 
يلتهم   والقرش   القرش,  يبلع  فالحوت  ايد،  ز ت�ت والستحواذ  الندماج  عمليات 
ز يلتقم السمك, والسمك يقتات عىل ال�دين. فهل نحن عىل  , والدولف�ي ز الدولف�ي

الطريق؟

ملفات  ومن خزانة  الرقمية  الطبعة  إىل محاسن  التقليدية  الطبعة  ومن مساوئ   •
ي السيادة والسيطرة. 

المر�ز إىل برمجيات السحاب، لتستمر التكنولوجيا �ز

الستمرار  عىل  قدرتها  الأسنان  طب  ومعارض  مؤتمرات  تفقد  أن  المتوقع  من   •
ي التواصل مع أطباء الأسنان، وستحل مكانها قوقل 

بسبب تكلفتها العالية وفشلها �ز
ي السيطرة عىل العالم.

)google( وزمالءها لتتابع مشوارها �ز

عندما  والمهنية  الشخصية  قيمهم  الأسنان  طب  خريجي  من  الكث�ي  فقد  لقد   •
ي عيادتهم الخاصة.

اختاروا الوظيفة مساراً وبديالً عن العمل �ز

العيادات  وتموين  ز  وتجه�ي استحواذ  عىل  المعتمدة  كات  ال�ث مشاريع  داد  ز س�ت  •
ز  ز بحيث سيتال�ث دور الوكالء والموزع�ي تتبع لأفراد ممارس�ي ي كانت 

والمخابر ال�ت
كهم أمام خيارين، فإما أن ينتهوا، أو يخرجوا من سوق  مبيعات  ، وست�ت ز المستقل�ي

طب الأسنان.

مروان ديب أبوراس
DDS, MDS, PhD

Editor-In-Chief

mar@ dentaleconomics.ae

www.dentaleconomics.ae
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CREME DE LA CREME

تحتوي هذه الزاوية 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.

ن ممارس طب الأسنان العام  خالية الشوائب ب�ي

وإختصاصي طب الأسنان- أو أن المريض سوف 

يبحث عن مقدم رعاية آخر. 

طبيب  قيام   ظاهرة   مؤخرا  تزايدت  لقد   •
أن  بمفرده   عيادة  ي 

�ن يعمل  الذي  الأسنان  

ي 
�ن ذلك    وتمويل   ، أخرى  عيادة  اء  ب�ش يقوم 

أمٌر مهم لأّن معدل تخرج  غاية السهولة. هذا 

الأطباء الأصغر سناً قد تجاوز بكث�ي عدد الأطباء 

ة،  ي السنوات الأخ�ي
كبار السن الذين يتقاعدون �ن

ى  الك�ب الأسنان  طب  كات  ل�ش سمح  ما  وهذا 

التخرج  ي 
حدي�ش الأطباء  من  الكث�ي  باستيعاب 

يها  ي العيادات تؤسسها أو تش�ت
لملء الشواغر  �ن

كات العمالقة. هذه ال�ش

الرتفاع،  ي 
�ن التجاه  هذا  جميعاً  رأينا  لقد   •

الأسنان  أطباء  من  والمزيد  المزيد  ونشهد 

الوضع  بهذا  يقبلون  الجدد  ن  الخريج�ي وخاصًة 

الأمر  هذا  يرتبط  المهنة.  لممارستهم  كنموذج  

الأسنان  طب  خريجي  معظم  أّن  بحقيقة 

يتخرجون وعليهم ديون تتجاوز 300،000دولر 

يبحثون  ن  الخريج�ي من   25٪ من  وأك�ش   ، أمريكي

ي 
�ن الأسنان  كات طب  عيادات �ش ي 

�ن عن وظائف 

أّن أقل من ٪10 يبحثون عن ملكية عيادة  ن  ح�ي

خاصة بهم كطبيب ممارس منفرد.

المعارض  أّن  نرى  التسويق  مجال  ي 
و�ن  •

مؤلماً،  تالشياً  ببطء،  تتال�ش  الوطنية  التجارية 

عن  عدا  كفاءتها  عدم  هو  الرئيسي  والسبب 

تكلفتها العالية، وعدم إثبات فعاليتها للتواصل 

مع أطباء الأسنان

ستواصل  المجمعات  وعيادات  جوجل   •
لذا،  المهنة  عل  وستؤثر  العالم  عل  سيطرتها 

الأسنان  وأطباء  المصنعة  كات  ال�ش عل  ينبغي 

ي التخطيط.
وع �ن ال�ش

ٔاهم اإلتجاهات في 
صناعات طب األسنان 
لعام 2015 والتنبٔوات 

لعام 2016
نظرة  لديهم  اليوم  الأسنان  طب  خريجو   •
عن  كب�ي  حٍد  إىل  مختلفة  وتوقعات  للتكنولوجيا 

ن قبل 20،10، أو  ي كانت لدى المتخرج�ي
تلك ال�ت

له  يكون  سوف  الجديد  المنظور  هذا  سنة.   30

ي 
ي الإجراءات والتكنولوجيا �ن

بالتأكيد تأث�ي عل تب�ن

ممارسة المهنة

 ، ن الأخصائي�ي إىل  حاجة  دائماً  هناك  ستكون   •
ولكن عالقاتهم مع ممارس  طب الأسنان العام 

يك متعاون  ت من محول للمريض إىل �ش قد تغ�ي

. عالج المريض وهذا ما يستدعي وجود عالقة  ي
�ن
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 التغلب على 
التوسط

نتطور  تجعلنا  ل  ي 
ال�ت الأسباب  أحد  ربما   •

أنّنا  " من الناحية العملية هو  إىل مستوى "خب�ي

تطبيق  أوقفنا  قد  أننا  أو  التعلم،  نواصل  لم 

المعلومات المكتسبة حديثا

ي 
ي أعقدها، يمكن�ن

التدريبية ال�ت ي الدورات 
�ن  •

والمشارك  المنتبه  المشارك  ن  أتب�ي أن  بسهولة 

هو  هذا  لأّن  سلوكهم،  أقبل  أنا  الساهي. 

اختيارهم وعليهم التعامل مع العواقب

فيها  م  تُح�ت ل  عيادة  ي 
�ن لأعمل  أكن  لم   •

للبحث  العمل  تركت  وقد  خياري،  إنه  أفكاري. 

فيه  ي 
ويمكن�ن ي  مواه�ب يقّدر  جديد  مكان  عن 

مواصلة تطوير مهارات

اّدخار  أبداً  يحاول  ل  الحصيف  نسان  الإ  •
أجل  من  عمل  كلما  أنه  يعت�ب  فهو  الأشياء، 

أعطى  كلما  و  لنفسه،  اّدخر  كلما  الآخرين، 

لالآخرين، كلما عظمت ثروته

ي  
�ن المستمر  الرتفاع  هو  الرئيسي  التجاه   •

 venture capital( ك  المش�ت المال  توفررأس 

تأسيس  كات  ل�ش مشاريع  لتمويل   )funding

 Dental  Laboratories.الأسنان ي 
ات لف�ن مخت�ب

ية  المخ�ب الأعمال  تمويل   أّن  المعتقد  من  كان 

ي حرصاً من نمو التصنيع الرقمي، ولكن نمو  
سيأ�ت

الحاجة  أّن  ي 
يع�ن الأسنان  طب  كات  �ش عيادات 

ة ستكون أعظم  الكب�ي الفنية السنية  ات  للمخت�ب

الأسنان  طب  كات  �ش عيادات  حاجيات  ي  تل�ب كي 

العديدة

 مهارات التواصل 

لعالقات ناجحة 
عالقة  رةٕاىل  عودةالعالقةالمترصن احتمالت   •
ي أحسن الأحوال ل يمكن التنبٔو 

صحيةوّفعالة،�ن

بها، ل سيما عندما يكون الالعبون غ�ي مهرة

• الأمور ل تظل كما هي، ٕان لم تتحسن، 
فٕانّها تزداد سوءاً

 فن رعاية مرضى 
صحة الفم واألسنان

ٌء واحد يريده جميع المرصن ويستحقونه  ي
• �ش

هتمام. إنهم يريدون أن  هو أن يكونوا مركز الإ

يعرفوا أننا نهتم بهم تماماً، وأنهم الأك�ش أهميًة 

بالنسبة لنا

• كن فضولياً واطرح أسئلة تحتاج من المريض 
مستمع،  مجرد  كونه  من  بدلً  والإجابة.  التفك�ي 

ي نهاية 
يصبح المريض الآن جزءاً من الحوار، و�ن

اتباع  حول  جيد  قرار  صنع  من  جزءاً  المطاف 

خطة العالج الموص بها

أسناناً  أو  بياضاً،  أك�ش  أسناناً  دائماً  يريدون   •
تفاحة.  قضم  عل  قادرة  أسناناً  أو  مستقيمة، 

ي 
ركزعل ما يريدون، وكيف يمكنك مساعدتهم �ن

تحقيق ذلك الهدف

• أحب أن أقول لمرضاي إنّه "ليس هناك 
ء واحد يستطيع أي منا القيام به لتغي�ي ما  ي

�ش

حدث قبل جلوسك عل كر�ي الأسنان

الحماية من 
اإلختالس

والتحصيل،  نتاج(،  )الإ الفوات�ي  بفصل  قم   •
لكل  واحد  موظف  ن  بتعي�ي وذلك   والتسويات، 

مهمة من المهام الثالثة

مكتب  من  الفوات�ي  وظيفة  ٕابعاد  ي 
�ن فكر   •

الستقبال تماما

يقوم  الذي  الموظف  يصل  أل  يجب   •
بالفوات�ي   الخاصة  الجوانب  ٕاىل  يد  ال�ب بفتح 

والتحصيالت من برمجية ٕادارة العيادة

التعامل مع التنمر 
في العمل

الآخرين  من  يطلبون  ون  المبا�ش المتنمرون   •
الكلمات  ويستخدمون  احتياجاتهم،  تلبية 

الشخص  لدفع  الصوت  ة  ون�ب ة،  المبا�ش

ي يريدونه
المستهدف نحو القرارات والنتائج ال�ت

مكان  ي 
�ن للفريق  المعنوية  الروح  تهبط   •

العمل، وتضعف عالقة الزمالة، وتتد�ن الكفاءة 

غ�ي  تصبح  قد  بل  الرفقة  وتندر  المهنية، 

موجودة. سيستسلم الموظف، وينسحبا

 األسس الخمسة 

للعيادة
الحديثة  والتقنيات  ايدة  ن الم�ت •المنافسة 
عالم طب  تغي�ي  ي 

�ن تسبب  قد  ي  الط�ب ن  والتأم�ي

ي 
ّ معالم أجوائه وتضاريسه �ن الأسنان اليوم وغ�ي

ورة  كل مجال، ولم يعد التغي�ي خياراً وإنما �ن

لمواكبة التقدم



أهم اإلتجاهات في 
صناعات طب األسنان 
لعام 2015 والتنبؤات 

لعام 2016

APEX 360  هيئة تحرير   

 Top 2015 dental industry trends and 2016 predictions
from the Apex360 Editorial Advisory Board
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هناك تغيري حقيقي و شامل  يف خمتلف جماالت طب األسنان املعاصر سؤاء يف التجهيزات واألدوات التي ُتستعمل 
يف أعمال العيادة ، أو يف  األنظمة التي تستخدم  يف خدمات املرضى والتواصل معهم. ما من أحد  يعلم مكامن ، 
أسباب  وتأثريت هذا التغيري على  مهنة طب األسنان ،مثل املهنيني الذين يعملون يف هذه القطاعات كل يوم  ومنذ 
سنوات وهم النخبة التي اختارتها  الهيئة االستشارية لتحرير Apex 360 لإلضطالع  علي اهم االجتاهات والتغيريات 
التي حصلت يف قطاعات  طب األسنان اإلقتصاديةواألعمالية والصناعية  لعام 2015 وما هي التنبؤات املتوقعة لعام 

2016 . وما يتليه.

األفراد الذين  مت اختيارهم لهذه املقابلة هم املهنيون الذين  يعملون يف هذه القطاعات منذ سنوات هم خرباء 
خمضرمون  وناشئة قياديون ، ومشاركتهم يف عملية التحرير تعني أننا سنكون قادرين على معرفة منتجات التقنيات 

اجلديدة والتطورات اإلقتصادية، واألنظمة الطبية، املؤثرة  على ممارسة وتعليم  مهن طب األسنان.
 اإلندماجات )mergers( واإلستحواذات )acquisitions(، وتغيري السياسات، واجتاهات البيع، والتطورات املؤسسية 

مواضيع غري سريرية ولكنها ستؤثر على املمارسة السريرية  والتعليم  يف  خمتلف جماالت طب األسنان.
الواليات  تركزت أسئلة احلوار مع  جمموعة مشهورة من خرباء قطاعات  أعمال وصناعات  طب األسنان يف  وقد 

املتحدة  األمريكية على معرفة أراء هذه النخبة يف املواضيع األتية:

Bete Johnson بيت جونسون

نائبة رئيس قسم المبيعات

Vice President, sales- Care Credit 

كيف كانت اتجاهات المرضى و اإلستحواذات في 
قطاع تمويل عالج األسنان في عام 2015 ؟ 

التي أجريناها  فيما يتعلق بتمويل اخلدمات العالجية يف طب  يف الدراسة  
األسنان فقد، وجدنا  النتائج الرئيسية  اآلتية :

تكلفة ومتويل عالجات طب األسنان  من املرضى سألوا وبحثوا عن   67%  •
بالتقسيط ،

•  %58. من املرضى سألوا بالتفصيل عن اجراءات عالج معني
ممكن  بالتقسيط  التمويل  بأّن  علم  على  يكونوا  مل  املرضى  من   52%  •
ملعاجلة األسنان. 47 % مل يكن لديهم Care Credit قالوا إّنهم سوف يلجأون 

إىل العالج فورا إن توفر التمويل بالتقسيط.
%29 من املستطَلعني أشاروا إىل أنه من املرجح جدًا أنهم سيتقدمون   •
بطلب التمويل  بالتقسيط وخاصة إذاكانت  تكاليف العالج يف حدود 200 دوالر 

فقط.
• بدون متويل بالتقسيط، قال 39 % من املرضى أنهم لن ُيقدموا على عالج 

أسنانهم على اإلطالق. 

 CareCredit Path to Purchase Research, Dental Category. Conducted by املصدر: 
.Rothstein Tauber Inc., 2014

ي مجال المبيعات، التسويق، وإدارة 
متمرسة �ز

مبيعات  قسم  رئيس  نائبة  وهي  العيادات 

كة  لأك�ث  ي ال�ث
CareCredit، وعضو مؤسس �ز

ٌف بها بوصفها واحدة من  َ من 14 عاماً، وُمع�ت

ي مجال أعمال  
اً �ز ز 25 امرأة أمريكية الأك�ث تم�ي

مهنة طب الأسنان

 أهم اإلتجاهات 
والتغييرات في 
عام 2015 

الفرص التي 
توفرت في 

عام 2015  

التنبؤات 
المتوقعة في 

عام 2016
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أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 
ثالث عبارات عامة تتبادر إىل الذهن عندما أفكر يف التغيري: )التغيري حتّمي(-
)التغيري هو الثابت الوحيد (و)تغري األزمان ( هذه األقوال املشهورة أصبحت 
شائعة ألنها صحيحة. يف حني أّن التغيري أمٌر ال مفر منه، فهو أيضًا العامل 
الدافع يف سوق طب األسنان- وهو إيجابي وحمّفز لإلجراءات، واملنتجات، 
حتوالت  ستوفر  والتي  املرضى،  رعاية  على  أثرت  التي  اجلديدة  واخلدمات 

رئيسية فيما يتوقعه ويريده املرضى. 
لقد بدأنا نرى التغيري يف دميوغرافيا  مقدمي  خدمات طب األسنان )هناك 
 ،"x" اجليل   ،"millennials" األلفيات  مواليد  من  الطبيبات  و  األطباء  بني،  فروق 
يف  جديدة  رؤية  اىل  سيؤدي  ما  وهذا   ،"baby boomers"الستينات أومواليد 
التكنولوجيا  تأثري  جمال  يف  وخاصة  املستقبل  يف  األسنان  طب  ممارسة 

يف طب األسنان.
إىل  خمتلفة  وتوقعات  للتكنولوجيا  نظرة  لديهم  اليوم  األسنان  طب  خريجو 
30 سنة. هذا  أو   ،20،10 لدى املتخرجني قبل  كانت  التي  تلك  حٍد كبري عن 
املنظور اجلديد سوف يكون له بالتأكيد تأثري على تبني اإلجراءات والتكنولوجيا 
أهمية  أكرث  العيادة  يف  يجري  ما  كل  أصبح  لقد  املهنة.   ممارسة  يف 
للمرضى وأطباء وطبيبات  األسنان  مما كان عليه الوضع يف أي وقت مضى.

وفر العام 2015 العديد من الفرص، لكن أعتقد أّن األكرث تأثريًا كان هو تطور 
عمليات الزراعة )implants( من تطبيق حمدود لتصبح معيارًا للرعاية. املزيد 
الطبيب  أكرب من ذي قبل، وقد أصبح  الساحة بصورٍة  الشركات دخلت  من 
املمارس يتمتع بشعور أكرب بالراحة فيما يختص باقرتاح عملية الزرع وذلك 
بتأثري التكنولوجيا، واألهم توفر تقنية التصوير ثالثي األبعاد، فالتكنولوجيا هي 
التغيري الدافع الذي يغذي طب األسنان.تغري آخر يف هذه الصناعة هو العالقة 
هناك  ستكون  واألخصائي.   )”General Practitioner ”GP( العام  املمارس  بني 
دائمًا حاجة إىل األخصائيني، ولكن عالقاتهم مع ممارس  طب األسنان العام 
إىل شريك متعاون يف. عالج املريض وهذا  للمريض  قد تغريت من حمول 
العام  األسنان  طب  ممارس  بني  الشوائب  خالية  عالقة  وجود  يستدعي  ما 
وإختصاصي طب األسنان- أو أن املريض سوف يبحث عن مقدم رعاية آخر. 
ليس من السهل تشغيل عيادة ناجحة، إذ يتطلب الكثري من العمل الشاق 
من  التقليل  ينبغي  ال  األسنان.  عيادة  فريق  يف  عضو  كل  قبل  من  والتفاين 
أهمية إحاطة نفسك بأعضاء فريق جّيدين، وهذا يشمل األخصائيني الذين 

يدعمون عيادة كل ممارس عام.

الفرص التي توفرت في عام 2015  

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

للعالج  إزدياد طلبهم  إىل  الصحية  لدى املرضى  التوعية  إزدياد  يؤدي  سوف  
وبالتايل االستمراريف منو سوق املواد االستهالكية، و األجهزة ، والتكنولوجيا.

 Josh Killian جون كيليان

نائب رئيس قسم التسويق، التكنولوجيا والمعدات 

 Vice president of marketing, technology and

  equipment.  Patterson Dental Supply

وتنفيذ  وضع  عىل  اف  �ث الإ عن  مسؤول 

مبيعات  تدعم  امج  ال�ب التسويق. هذه  برامج 

باترسون،  كة  �ث خاصة   التكنولوجيا  منتجات 

ومجموعة منتجات

 Economical Restoration Esthetic Ceramics  

والمنتجات  الكمبيوتر  بمساعدة  المصممة 

الأبعاد  ي 
ثنا�أ الرقمي  التصوير  ومنتجات 

وجميع   ،)3-D( الأبعاد  ي 
وثال�ث  )2-D(

للعمالء  الأساسية  المعدات  منتجات 

ي المعدات، وممثىلي المقاطعات،  واختصاص�ي

المبيعات  مكاتب  ي 
�ز الدعم  وموظفي 

للتكنولوجيا.  باترسون  ومركز  المحلية 
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Lou Shuman, DDS, CAGS ، لو شومان

والمدير  الرئيس   Cellerant  Consulting Group

ستشارية،  الإ نت  سيل�ي مجموعة  التنفيذي–  العام 

والعالقات  نت،  ن�ت الإ اتيجية  اس�ت ي 
�ز ته  بخ�ب معروف 

وأساليب  الناشئة،  والتكنولوجية  اتيجية،  س�ت الإ

للعيادة. يشغل  التشغيلية  دارة  والإ الرقمية  التسويق 

منصب الستشاري التنفيذي لـ :

 Kavo Kerr, DEXIS, i-CAT, Pelton &Crane,  

 Propel Orthodontics, WEO Media,

                                                                  ZQuit, HR for Health, and Implant Direct

عالم  ستشاري لتكنولوجيا الإ ، وهو رئيس المجلس الإ

المجالس  من  العديد  ي 
�ز وعضو   )WEO Media( لـ 

ي ذلك
الستشارية ال�يرية وهيئات التحرير، بما �ز

،)Orthodontic Practice US( 

،)The Progressive Dentist( 

 و)Seattle Sleep EducationLLC(. وهو أيضاً مدير 

"Dental Sleep Practice".مؤسس  مجلة  تحرير 

سنوياً  تُمنح  ي 
ال�ت  )Best of Class Awards( شهادة 

ي الصناعة. شغل منصب رئيس 
لأك�ث التقنيات أهميًة �ز

نائب  ومنصب  لمدة ست سنوات   )Pride Institute(

ي 
اتيجية �ز كلينيكي والعالقات الس�ت الرئيس للتعليم الإ

"Align Technology" لمدة سبع سنوات. 

أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

بالدور  الطبية  األوساط  ِقبل  املتزايد  من  االعرتاف  أهميًة هو  األكرث  االجتاه 
احليوي ملهنة طب األسنان يف حل مشاكل توقف التنفس أثناء النوم. رغبة 
العمل واملمارسة يف قطاع النوم منت إىل حٍد كبري نتيجة لألثر احملتمل للعالج 
باجلهاز الفموي )Oral Appliance Therapy ”OAT”( يف عالج توقف التنفس أثناء 
النوم )sleep apnea( والشخري)snoring(. زاد اهتمام الشركات إىل حٍد كبري أيضًا، 
ليس فقط بانتشار شركات النوم وتنوعها )من التثقيفية، للفواتري، إىل أدوات 
النوم(، ولكن أيضًا مبؤسسات التوزيع الكبرية التي قامت بدمج شركات نوم 
 )EZ Sleep( متعددة لتقدمي خدمات كاملة لعمالئها. مثال على ذلك هو ارتباط
العام  شهد  كما   .)i.CAT(و  )Henry Schein( متكاملة،  نوم  خدمة  شركة  وهي 
."Dental Sleep Practice" النوم  يف  املتخصصة  األوىل  اليومية  الدورية   2015

الشركات  دعم  سيما  ال  للشركة،  تنفيذيًا  مستشارًا  بوصفي  فرصًا  يل  قدم 
اجلديدة للدخول إىل سوق  طب األسنان، والنمو الهائل. نتيجًة لذلك، أنشأت 
األحجام  جميع  من  الشركات  لدعم  كبرية  موارد  إلضافة  جديدة  شركة 
 .)Cellerant Consulting Group( وعمالئها على جميع املستويات. إسم الشركة

حاليًا، تدعم هذه الشركة 12 شركة طبية وشركة طب أسنان.

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

سوف نرى قبواًل متزايدًا من ِقبل اجملتمع الطبي يف قبول األطباء وطبيبات 
التعاون مع املهن الطبية يف حل  األسنان أخصائيي صحة فٍم ، مما يزيد 

مشاكل النوم، وسرطان الفم، وجتميل الوجه، وصحة دواعم األسنان.
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أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

املهنة  نزوح  هو  الربجميات،  مطوري  نظر  وجهة  من   ، أهمية  األكرث  االجتاه 
اىل سحاب اإلنرتنت  بدأ التحول يف 2014 ولكنه تسارع يف 2015. الرغبة يف 
استخدام السحاب متت تغذيها، إىل حٍد ما بنمو مراكز طب األسنان  املتعددة 
االختصاصات وكذلك  جلوء  األطباء اىل فتح عيادات ثانية وثالثة .  كما أنه  هناك 
 .)Franchise(  املزيد من املؤسسات التي دخلت سوق طب األسنان من باب

يوفر سحاب اإلنرتنت" لهذه املؤسسات مزيا إدراية مهمة.

استمرت )Curve Dental( يف االهتمام الشديد بتقنية السحاب بوصفها منصة 
تقنية لزيادة  الوعي بعالمتها التجارية.

التنبؤات المتوقعة في عام  2016                                                                                   
ستصبح  تقنية  السحاب هي املنصة التقنية األكرث بيعًا لربجميات العيادات 

املتعددة االختصاصات يليهم بعد ذالك العيادات اخلاصة املفردة. 

Andy Jensen آندي جينسن

    Jean Patterson  ز باترسون ج�ي

 مدير الخدمات الريادية: 

 Manager of entereprenerial servicesAlerding CPA Group 

 ،)CPA( ي معتمد
تشغل منصب، محاسب قانو�ز

تتمتع   ،)CFE( الحتيال  حالت  كشف  ومدقق 
الستشارات  مجال  ي 

�ز عاماً   25 تتجاوز  ة  بخ�ب
الأسنان  أطباء  مع  تعمل  دارية.  والإ يبية  ال�ز
وعياداتهم منذ العام 1999. . منصبها الحاىلي 
 Alerding مع   المشاريع  خدمات  مديرة  هو 

ي انديانا بوليس بولية انديانا. 
CPA Group �ز

أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

طبيبًا  املرء  كون  بأّن  الوعي  زيادة  هو  األسنان  أطباء  بني  رأيته  تغري  أهم 
عظيمًا ال يضمن عيادة أسنان ناجحة. بينما تبدأ العيادة الناجحة مع مهارة 
أيضًا مساهمات موظفني خملصني،  يتطلب  األمر  فإّن  استثنائية،  سريرية 
التأمني،  مثل  اخلارج،  من  خرباء  ومرئيات  سليمة،  سجالت  وممارسات 

الضرائب، ومهنيي التخطيط املايل.

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

التنبؤات املتوقعة يف عام  2016بقدر ما يحزنني، ال أتوقع أي حترك ذي شأن 
 2014 1 )قانون اإلصالح الضريبي لعام  2016 يف املوارد البشرية  يف العام 
أننا يف غياب أي تشريع جديد سنواصل  ليس خطأ مطبعيًا(، وهو ما يعني 
تسمح  سوف  وأيها  متديدها  سيتم  الضريبة  األحكام  من  أي  حول  التخمني 

بانتهاء اللعبة التي نلعبها منذ سنوات. 

 ،Dentrix Dental System المهنية مع  بدأ حياته 

واحد  رقم  التجارية  العالمة  ببناء  قام  حيث 

مديراً  بوصفه  الأسنان  طب  برمجية  ي 
�ز للمهنة 

نمت   ،Dentrix مع  عمله  ة  ف�ت خالل  للتسويق. 

قاعدة المستخدم من 250 إىل أك�ث من 25,000. 

اليوم، يعمل لتكرار نفس التجربة.يشغل منصب 

يُعت�ب  لذلك  والتسويق،  المبيعات  رئيس  نائب 

كة  كة"Curve Dental"، وهو يقود ال�ث صوت �ث

ي 
�ز الأسنان  طب  ريادة  إىل  البداية  غموض  من 

دارة المتوفرة ع�ب السحاب برمجيات الإ
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Jim Zenk, JD, CPA جيم زينك

 ،)Hinrichs, Zenk+Pesavento( ي
�ز يك  �ث

تقديم  عىل  تركز  واستشارات  محاسبة  كة  �ث

والمحاسبة،  ائب،  ال�ز مجال  ي 
�ز ة  الخ�ب

وتخطيط الأعمال لأطباء الأسنان. . حصل عىل 

جامعة  من  المحاسبة  ي 
�ز البكالوريوس  درجة 

ي القانون من جامعة 
ولية آيوا وعىل شهادة �ز

ائب  ال�ز قانون  عىل  ركز  حيث  كانساس، 

ي معتمد مرخص 
والأعمال. وهو محاسب قانو�ز

ي ولية كانساس وميسوري، ومحام مرخص 
�ز

ي ولية مينيسوتا، وواشنطن العاصمة. عضو 
�ز

ز  القانوني�ي ز  للمحاسب�ي الأمريكي  المعهد  ي 
�ز

ز  للمحاسب�ي كانساس  جمعية  المعتمدين، 

ميسوري  وجمعية  المعتمدين  ز  القانوني�ي

ز المعتمدين. ز القانوني�ي للمحاسب�ي

أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

يف  للبيع  املعروضة  األسنان  طب  عيادات  عدد  يف  حادة  زيادة  هناك  كان 
السوق. ألّن الكثري من أطباء األسنان إختاروا التقاعد. وما يبعث على الدهشة 
النزعات  ذوي  األسنان  أطباء  عدد  يف  الكبري  و  املفاجئ  االرتفاع  هو  أيضا 
الريادية  والذين ترتاوح أعمارهم بني 35 - 55 عامًا، يوظفوننا للقيام مبا يلزم 
لتقييم عيادات األطباء املتقاعدين. ثم إسداء املشورة لهم قبل التعاقد أو 
شراء هذه العيادات ومتى متلكوا العيادة يقومون بعملية التغيري )بني عشية 
وضحاها ( إما من أجل ربحية عالية من خالل اإلنتباه اىل املعايري اإلقتصاديةأو 
ايل  بالنسبة  أما  العيادة.  أعمال  لتوسيع  جديد   شريك  إلضافة  الفوري  النمو 
النموذج التاريخي للتقاعد عن طريق  مشاركة طبيب شاب  ثم بيعه العيادة 

فقد أصبح أقل شيوعًا هذه األيام.

بالنسبة لشركتي، هناك فرصة ملساعدة أطباء األسنان للقيام بهذا التحول. 
فبوصفنا خرباء ماليني يف جمال طب األسنان، نتبع نهجًا كليًا للتخطيط املايل 
و املهني، مما يعني أننا نقوم بأداء أشياء أكرث من إعداد األعمال احملاسبية 
األسنان  مهنيي  ملساعدة  االسرتاتيجية  املشورة  نقدم  نحن  والضرائبية. 
إلرشادهم إىل طرق زيادة الربحية وتنمية عياداتهم بالطريقة التي يريدونها. 
التجاري  أّنه من املهم أن نساعد يف ضمان األمن املايل، والتخطيط  أعتقد 
إىل  النظر  يعني  وهذا  التقاعد،  حتى  األول  اليوم  من  األسنان  ألطباء  الدقيق 

الصورة الكاملة لكل عيادة طب أسنان.

التنبؤات المتوقعة في عام  2016                                                                                   

العام  يف  اإلجتاه  هذا  يستمر  أن  أتوقع  اإلعتبار،  يف  ذكره  سبق  ما  أخذ  مع 
2016، وأن يتوسع نطاق احلاجة إىل التخطيط املايل واألعمايل املتعدد املراحل 

ألطباء األسنان .





SDS Member 1400 SAR

Non-SDS Member 1800 SAR
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أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

من  أعلى  مبعدٍل   2015 عام  يف  تتزايد  واالستحواذ  االندماج  عمليات  بدأت 
األزمة  من  األسنان  طب  أعمال  سوق  تعافى  أن  فبعد  السابقة.  السنوات 
العاملية 2008 بدأ  يشعر األطباء الذين هم على استعداٍد للتقاعد إقتصاديًا 

باألمان  واإلستقرار املنشود بحيث ميكنهم األن بيع عياداتهم .
لقد تزايدت مؤخرا ظاهرة  قيام  طبيب األسنان  الذي يعمل يف عيادة مبفرده  
أن يقوم بشراء عيادة أخرى ، ومتويل ذلك   يف غاية السهولة. هذا أمٌر مهم 
ألّن معدل تخرج األطباء األصغر سنًا قد جتاوز بكثري عدد األطباء كبار السن 
الذين يتقاعدون يف السنوات األخرية، وهذا ما سمح لشركات طب األسنان 
الكربى باستيعاب الكثري من األطباء حديثي التخرج مللء الشواغر  يف العيادات 

تؤسسها أو تشرتيها هذه الشركات العمالقة.

ملدخرات  خطة  وضع  يف  أطبائنا  من  العديد  لبدء  كثريًا  وقتًا   2015 عام  وفر 
بعد.  مبلغ  أعلى  إىل   )section 179( يصل  مل  بينما  الديون.  وتخفيض  التقاعد 
األطباء ليسوا مهتمني بالنفقات الرأسمالية بل إنهم ميالون لالستماع عن 

كيفية حتسني مواقفهم املالية الشخصية.

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

من  مدعوما  يكون  سوف  كبري  وجزء  واالستحواذ،  االندماج  نشاط  سيستمر 
التي  األسنان  طب  بالصورخدمات  وشركات  الصحي  التأمني  شركات   قبل 

ستؤمن املرضى.

                                                                                Andrew Hinrichs, CPA ،يكس أندرو هي�ز

ي 
يك �ز ي معتمد، و�ث

محاسب قانو�ز

 ، )”Hinr ichs,Zenk+Pesavento”HZP (

طب  مؤسسات  حسابات  ي 
�ز المتخصصة 

ومدينة   , شيكاغو  ي 
�ز  )HZP( كة  �ث أسنان. 

بأعمال  الواسعة   معرفتها  بفضل  كانساس، 

ز  ك�ي كة )HZP(، مع ال�ت طب الأسنان تعمل �ث

ي اتخاذ 
عىل خدمة و مساعدة أطباء الأسنان �ز

المجالت  من  مجال  كل  ي 
�ز مدروسة  قرارات 

،وخيارات  ،الرسوم  جداول  تحليل   ، المالية 

ونمو   ، ي ي�ب ال�ز التخطيط  فرص   ،. ز التأم�ي

بداعي للتقاعد  العيادة، والتخطيط الإ
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                                                                                         Rose Nierman مان روز ن�ي

المؤسس والمدير التنفيذي 

 founder and CEO–Nierman Practice Management

لأطباء  ز  التأم�ي للفوات�ي  دليل  أول  كتابة  بعد 

المتبادل  ز  م�ي ال�ت بتبسيط  عملت  الأسنان، 

تقرير �دي  كتابة  )cross-coding( من خالل 

ونية  لك�ت ، واستمارات المطالبة، والفوات�ي الإ آىلي

الفوات�ي  استخدام  المتكامل عىل  التدريب  مع 

تُستخدم  الأسنان.  طب  مجال  ي 
�ز الطبية 

 Nierman Practice" من  المتكاملة  الأنظمة 

طب  عيادات  آلف  ِقبل  من   "Management

بالتعويض  ز  التأم�ي كات  �ث لمطالبة  الأسنان 

 )DentalWriter( برمجيات   ، .مثل  العالجي 

 ") Cross-Code(و

أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

لألمراض الدويل  التصنيف  رموز  إىل  التحول  هو،  شك  دون  تغيري  أكرب 
عبارة  لألمراض  الدويل  التصنيف  رموز   .2015 أكتوبر  من   األول  يف   )ICD-10(  
عن جمموعة ترميز مصممة إلعداد تقرير بالتشخيص. كل عيادة أسنان اآلن 
حتتاج إىل تعلم رموز التشخيص، حيث أنها مطلوبة اآلن يف العديد من أنواع 
مطالبات األسنان وكذلك يف املطالبات الطبية املقدمة من عيادة األسنان. 
رموز التصنيف الدويل لألمراض كانت مستخدمة سابقًا يف املطالبات الطبية 
فقط. نظام )Nierman Practice Management( يساعد عيادات طب األسنان يف 
تعلم طريقة استخدام رموز تشخيص التصنيف الدويل لألمراض واالستفادة 
منها من خالل احللقات الدراسية يف الرتميز املتبادل )cross-coding(، ودليل 

الرتميز املتبادل، وبرجميات الرتميز املتبادل على شبكة اإلنرتنت.

نظام ترميز ICD-10 فرصة فريدة لـ "Nierman Practice Management". بعد تدريب 
العيادات على استخدام رموز التشخيص ألكرث من 25 عامًا، فإننا مستعدون 
ICD-( التشخيص  رموز  استخدام  على  األسنان  طب  عيادات  ملساعدة 
ومطالبات  الطبية  للمطالبات  أكتوبر  يف  إلزامية  أصبحت  التي  اجلديدة   )10
األسنان. للتعامل مع هذا الطلب، قمنا بتوسيع جدول السمنار لكافة أرجاء 

البلد.
بخراج املصابة  األسنان  أو  املكسورة  األسنان  تصف  التي  الرموز 
واضطرابات   ،)atrophy of the jawbone( الفك  وبضمورعظم   ،)abscess(
النوم أثناء  االنسدادي  التنفس  وانقطاع  الفكي،  الصدغي–  املفصل 
لتوضيح  استخدامها  ميكن  األخرى  والتشخيصات   )obstructive sleep apnea(  
الضرورة الطبية للعالج، واملساعدة على توسيع نطاق اخلدمات املقدمة 
قبل  من  اآلن  األسنان  عيادات  تعويض  حقيقة  إن  األسنان.  طب  عيادات  يف 
التأمني الطبي للعديد من التكنولوجيات اجلديدة تفيد صناعة األسنان برمتها.

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

مع التغريات الكبرية يف سياسات التأمني والتعليم، سيتم تعويض املزيد من 
عيادات طب األسنان من خالل وضع خطط التأمني الطبي لتقنيات وخدمات 

طب األسنان.
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أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

االجتاه األكرث أهمية هو الزيادة يف ارتفاع عدد عيادات شركات طب األسنان 
العام لشراء عيادة طب  . يف رحلتي هذا  أو عيادات جممعات طب األسنان 
أسنان خاصة يل و جمهزة لتلبية احتياجاتي،  وجدت أّن هذا األمر صعب ألّن 
شركات العيادات أو أصحاب عيادات اجملمعات كانوا يقومون بشراء العيادات 
قبل أن ُتطرح يف السوق، أو أنهم كانوا قادرين على عرض سعر أعلى مما ال 

يستطيع ممارس منفرد مثلي.
أطباء  من  واملزيد  املزيد  ونشهد  االرتفاع،  يف  االجتاه  هذا  جميعًا  رأينا  لقد 
األسنان وخاصًة اخلريجني اجلدد يقبلون بهذا الوضع كنموذج  ملمارستهم 
يتخرجون  أّن معظم خريجي طب األسنان  األمر بحقيقة  يرتبط هذا  املهنة. 
اخلريجني  من   25٪ من  وأكرث  أمريكي،  300،000دوالر  تتجاوز  ديون  وعليهم 
من  أقل  أّن  حني  يف  األسنان  طب  شركات  عيادات  يف  وظائف  عن  يبحثون 

٪10 يبحثون عن ملكية عيادة خاصة بهم كطبيب ممارس منفرد.

أن ُتستكمل  االختصاصية  العالجات   باملزيد من  عيادات اجملمعات تسمح 
والوجه  الفم  وجراحة  األسنان،  لب  عالج  األسنان،  تقومي  مثل    – العيادة  يف 
املاضي.  يف  يتم  كان  كما  اخملتصني  إىل  املرضى  إحالة  من  بداًل  والفكني 
نفقات  ملواجهة  املال  من  مزيدا  اجملمعات  هذه  لدى  احلاالت،  بعض  يف 
التشغيل ، وعقود اإليجار العقاري، وشراء معدات التقنية، وبالنسبة للبعض، 

بتوظيف األخصائيني  للعمل يف هذه اجملمعات.
2015 ملكية عيادة وتكنولوجيا .  لقد كنت أبحث عن عيادة  لقد ساق يل عام  
طب األسنان قائمة لشرائها، ولكنني مل أوفق يف العثور على عيادة تناسب 
من  عيادة  وتشييد  عقار  شراء  استطعت   . كممارس  السريرية  احتياجاتي 
استطعت  كما  املهنية.  حياتي  لبقية  السريرية  احتياجاتي  لتناسب  الصفر 

رفع وتطوير مستوى التكنولوجيا التي كنت أستخدمها لزيادة فعاليتها. 

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

نظرًا  وفعالية  إراحة  أكرث  أسنانهم  عالج  خربات  تكون  أن  املرضى  سيطلب 
ملشاغلهم احلياتية، والتكنولوجيا ستتيح لألطباء تلبية هذا الطلب.

                                                                        Brandon Campbell, DD  براندون كامبل

طبيب جراحة الأسنان 

Peak Family Dentistry & Orthodontics

ي جيش 
، تكساس، برتبة رقيب �ز ز من هيوس�ت

عىل  حاصل  الأمريكية.  المتحدة  الوليات 

ي علم الأحياء من جامعة 
درجة البكالوريوس �ز

ي 
�ز الأسنان  جراحة  دراسة  وأكمل  كولورادو 

ي جامعة كولورادو. عضو 
كلية طب الأسنان �ز

لدراسة  محلية  أندية  مع  المجتمع  ي 
�ز نشط 

ولجان  التخصصات،  جميع  ي 
�ز الأسنان  طب 

يتطوع  وهو  المحلية.  الأسنان  وجمعيات 

ي 
�ز للمر�ز  الأسنان  طب  ي 

�ز بخدماته  أيضاً 

البحث عن صحة  ي سبيل 
�ز المحىلي  المجتمع 

وكذلك  أجر  أي  ي 
تقا�ز بدون  أفضل  أسنان 

ي ولية كولورادو. يشارك 
ز �ز لقدامى المحارب�ي

و   )Dental Lifeline(و  )Give Kids A Smile( ي 
�ز

من  ها  وغ�ي  )Donated Dental Services(

المؤسسات المحلية.
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Chief marketing officer كب�ي موظفي التسويق

الصناعي  الجانب  ي 
�ز يعمل   Air Techniques

كة ي �ث
لأك�ث من 10 أعوام، �ز

 ،Jeneric Pentron/Pentron Clinical( )Kavo Kerr Group

لمدة  عمل  ذلك  وقبل   .)Air Techniques(و

الستهالكية  المنتجات  مجال  ي 
�ز عاماً   18

 )Beiersdorf( كة ي �ث
والصناعات الصيدلنية �ز

و)SC Johnson Wax(.يعمل  كمستشارمجلس 

كلية  لعميد  الستشاري  المجلس  و   ،)ADEA(

وفرقة  كونيتيكت،  جامعة  ي 
�ز الأسنان  طب 

لشؤون   )ADEA( لرئيس  التابعة  العمل 

لجمعية  الوقاية  وقمة  كاديميا،  والأ الصناعة 

مساعدة  وبرنامج  الأمريكية،  الأسنان  طب 

من  تخرج    .،)OSAP( أونتاريو  ي 
�ز الطالب 

البكالوريوس  بدرجة  فلوريدا  ولية  جامعة 

الكيمياء  ي 
وماد�ت المجهرية  الأحياء  علم  ي 

�ز

والفارماكولوجي كمواد ثانوية.

John Scott جون سكوت

أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

لألسنان،  الرقمية  الطبعات  رقمنة  يف  االستمرار  هو  أهمية  األكرث  االجتاه 
املنتجات  ووحدات  الفم،  داخل  لتصوير  األبعاد  ثالثية  الضوئية  واملاسحات 
الكمبيوتر مبساعدة  املصنعة  املنتجات  الكمبيوتر/  مبساعدة  املصممة 
األبعاد،  ثالثية  والطابعات  الرقمي،  الشعاعي  والتصوير   ،)CAD / CAM(
)bulk-fill composite with handpieces(، والكامريات عالية الوضوح )HD(، وأجهزة 
كشف التسوس، واملعدات الذكية )التعقيم، الضواغط، األجهزة الفراغية ..الخ( .

منو جتارة الـ CAD / CAM يف العام 2015 وفر لنا فرصة لالستثمار نظرًا للحاجة 
إىل ضواغط هواء ذات نوعية جيدة  لدعم آالت السحل )milling machines(، مما 

أدى إىل رفع املستوى العام لضواغط الهواء.

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

كتزايد   ،2016 العام  خالل  عديدة  حتوالت  يف  األسنان  طب  يستمر  سوف 
استخدام الرقمنة، واملزيد من اندماج الشركات املصنعة، والنمو املتواصل 
mid-market groups(، )gender and di-( وجمموعات السوق الوسيطة DSOs  يف
versity transitions(، واعتماد أخصائيي عالج أسنان إضافيني ووظائف موسعة 

الصحية  الرعاية  يف  املتخصصة  الصحي  التأمني  شركات  وتوحيد  إضافية، 
الفموية، 
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أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

املعلومات   و  للتكنولوجيا  املستمر  اإلستخدام  هو  التصنيع،  جمال  يف 
للتواصل مع أطباء األسنان. ويف جمال التسويق نرى أّن املعارض التجارية 
الوطنية تتالشى ببطء، تالشيًا مؤملًا، والسبب الرئيسي هو عدم كفاءتها 
عدا عن تكلفتها العالية، وعدم إثبات فعاليتها للتواصل مع أطباء األسنان. 
يف حني أنها توفر قيمة، االجتاه الذي أراه هو عبارة عن مزيج من التعليم، 
وهذا  االجتماعي.  والتواصل  للمنتجات،  العملية  واملعروضات  التحفيز، 
املستوى  على  معهم  واالرتباط  األسنان  أطباء  مع  بالتواصل  يبشر   ما 
الشخصي. ويف جمال التغيري يف املفاهيم  التسويقية ، هو الشعور القوي 
لدى أطباء األسنان، واإلقرار يف نهاية املطاف بأن املرضى مستهلكون. 
للعثور على طبيب أسنان   البحث كأول مصدر  يلجأون لإلنرتنت  وحمركات 
من  العيادة   عن  كتب  ما  ومراجعة    السمعة  أن  نعرف  أن  املهم  .ومن 
قبل املرضى هو من أهم األمور التسويقية جلذب مرضى جدد. تسويق 
ويؤثر على سلوك املرضى وتصرفاتهم  يؤثر على بحث جوجل؛  السمعة 
تسويق السمعة يؤثر على كل شيء. أنا أشجع أطباء األسنان على إيجاد 

شركة ذات سمعة مرموقة واملنتجة للربجميات. للقيام بالتسويق 

أطباء  أّن  رسالته  تضمنت  الذي   ،)Branding in Practice( كتابي،  تأليف  بعد 
عالمات  بوصفها  وعياداتهم  أنفسهم  يعاملوا  أن  عليهم  ينبغي  األسنان 
ومؤثرة.  فريدة  الرسالة  هذه  ُتعترب  حٍد  أي  إىل  أدركت  جتارية،  مستهلك 
األعمايل  يف  األفعال غامرة. اجلانب  أّن ردود  أجد  عندما أحتدث عن ذلك، 
طب األسنان مهم، ولكن ممارسة طب األسنان هي األكرث أهمية. أطباء 
األسنان ممتازون يف أشياء كثرية، ولكن التسويق ليس أحد هذه األشياء 
عادًة، لذلك هم بحاجة إىل املساعدة والدعم والتوجيه يف توصيل قيمهم، 
ورسائلهم، وعالماتهم التجارية. هناك العديد من الفوائد املؤكدة لتطوير 
أو  جمانية  خدمة  تقدمي  الذات،  بقيمة  )اإلحساس  قوية  جتارية  عالمة 
النهائية  احملصلة  ولكن  الخ(،  املنافسة،  يف  والتمايز  خمفضة،  بتكلفة 
هي أّن املستهلكني يشرتون العالمات التجارية القوية. حان الوقت الذي 

أصبح فيه لكل طبيب أسنان عالمة جتارية قوية.

                                                                                          Matthew Petchel ماثيو بيتشل

رئيس قسم البتكارات

 Creative director, principal – Brand Target  

وتنفيذ  وضع  ي 
�ز إبداعي  تسويق  خب�ي 

الرعاية  كات  ل�ث التسويق  اتيجيات  اس�ت

بارٌع  الأسنان..  طب  معدات  و  الصحية 

إقامة  وبالتاىلي  الصورة،  مجمل  رؤية  ي 
�ز

أيضاً  وهو  العمالء،.  مع  دائمة  عالقات 

مؤلف عن ترسيخ العالمات التجارية. كتابه 

يعمل   ،)Branding in Practice( الأول، 

، ي
الآن عىل إعداد عىل كتابه الثا�ز

.)Reputation in Practice( 

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

جوجل وعيادات اجملمعات ستواصل سيطرتها على العامل وستؤثر على 
ينبغي على الشركات املصنعة وأطباء األسنان الشروع يف  املهنة لذا، 

التخطيط.
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أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

يف  اجتاه  أهم   هي  اجلسم  وصحة  الفم  صحه  بني  اإلرتباط  عالقة 
الفم  يف  "جيدة"  بكترييا  هناك  أّن  احلقيقة  املعاصر.  األسنان  طب 
البكترييا  آثار  وحتوير  التوازن،  على  احلفاظ  يف  تساعد  أن  ميكنها 
بأّن  القائلة  للفكرة   ، متحمسة  أنا  لألمراض.  واملسببة  االنتهازية 
عالجات صحة الفم ميكنها أن حتسن حالة  الّنبيتات اجلرثومية املعوية

أثرًا  توفر  أنها  املثري  من  الوقت  ذات  ويف  املناعة،  وتعزز   ،)gut flora(  
اإلستمرار  هو  املهم  اجلهازية..  والصحة  اللثة  أمراض  على  إيجابيًا 
اجلسم،  صحة  كامل  بتحسني  الفم  صحة  ارتباط  مدى  استكشاف  يف 

والعكس بالعكس.
يبقى أخصائي طب األسنان هو األفضل، األكرث أهميًة كمصدر لتوصيات 
عند  مستهلكني  يصبحون  الذين  املرضى  عالج  وأساليب  املنتج 
عالقة  على  للحفاظ   Sunstar تعمل  لذا،  األسنان.  عيادة  من  خروجهم 

تعاونية مع أطباء األسنان وأخصائيات صحة األسنان.

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

مبعرفة  فقط،  الفم  من  أبعد  إىل  النظر  يف  األسنان  طبيب  سيستمر 
أساليب  إليجاد  والسعي  ككل  اجلسم  وصحة  الفم  صحة  بني  الصلة 

جديدة.

Jackie Sanders      جاكي ساندرز

Sunstar والتصالت  المهنية  العالقات  مديرة 

إدارة  ي 
�ز ماجست�ي  أسنان مسجلة،  صحة  أخصائية 

الأعمال، هي مديرة العالقات المهنية والتصالت 

تعمل  إلينوي.  شومبورغ،  ي 
�ز  Sunstar كة  �ث ي 

�ز

الجمعيات  مع  للتواصل  وصل  حلقة  مسؤولة 

التعليمية،  والمؤسسات  والصناعة  المهنية 

انضمامها  قبل  الأسنان.  لطب  ي 
المه�ز والمجتمع 

 13 لمدة  عملت  سنوات،  سبع  قبل   Sunstar إىل 

ي المجلس 
سنة أخصائية صحة أسنان وهي عضو �ز

يعي لجمعية تعليم طب الأسنان  الستشاري الت�ث

لجمعية  الأمريكي  المعهد  ي 
�ز وعضو  الأمريكية، 

صحة الأسنان للجنة الستشارية لصحة الفم وعدة 

هيئات تحرير.
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أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 

الفرص التي توفرت في عام 2015  

أّن  هو  رأيته  الذي  أهمية  األكرث  االجتاه  التسويقية،  النظر  وجهة  من 
السنوات  يف  عليه  كانوا  مما  تعليمًا  أفضل  أصبحوا  املرضى  العمالء/ 
املعلومات  على  للحصول  اإلنرتنت  يف  يبحثون  اآلن  هم  املاضية. 
املتعلقة بصحتهم الفموية، وعن اإلجراءات، واملنتجات. إذا ُأخربوا بأّنهم 
يف حاجٍة اىل إجراء معني، فمن املرجح أنهم سيلجؤون حملرك جوجل، 

لزيادة املعرفة ما أمكن فيما يختص باإليجابيات والسلبيات. 

مليون   380 و  للفيسبوك  مستخدم  مليون   936 من  أكرث  هنالك  اليوم، 
مستخدم لـ )LinkedIn(. منت هذه األرقام بنسبة ٪20 منذ العام املاضي. 
من  ميكس  ويب  االجتماعي  التواصل  وسائل  يف  النمو  هذا  مكن  وقد 
من  يكن  مل  مستوًى  إىل  احملتملني  والعمالء  عمالئنا  إىل  وصولنا  زيادة 
املمكن تصوره سابقًا. قناتنا على YouTube وحدها بها أكرث من 200.000 
وعلى  االجتماعي،  التواصل  وسائل  نستخدم  نحن  اآلن.  حتى  مشاهدة 
وجه اخلصوص املدونات لدفع احلركة إىل موقعنا على اإلنرتنت. تضاعفت 
حركة املرور على شبكتنا منذ أن بدأنا باستخدام تقنيات وسائل التواصل 
أسنان  طبيب  لكل  املفيد  من  أنه  أعتقد  منو.  يف  تزال  وال  االجتماعي، 
األرباح.  وزيادة  النطاق  لتوسيع  اجملانية  املصادر  هذه  يستشكف  أن 
.)inbound marketing( الداخل  نحو  املتجه  التسويق  ذلك،  نسمي  نحن 

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

مفهومًا  يصبح   )inbound marketing( للداخل  املتجه  التسويق  أّن  مبا 
يستخدمونه  سوف  األسنان  أطباء  من  الكثري  فإّن  أوسع،  نطاٍق  على 
الذي آمل أن يساعد من خالل عملي مع  )السبب  ويوسعون أعمالهم 

.Apex360

   John Hughes  جون هيوز

كة ويب ميكس :  مدير التسويق والتصالت – �ث

  Marketing and communication manager  

 .)Whip Mix Corporation( كة Whip Mix Corporation �ث

قد  ات  المخت�ب ومعدات  للجبس  معروفة  كة  �ث

الرقمية  التكنولوجيا  ي 
�ز قوياً  لعباً  وأصبحت  نمت 

ي طب الأسنان
الجديدة. إنها لحظة رائعة �ز
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     Bernie Teitelbaum ي تيتلبوم
�ز ب�ي

المدير التنفيذي:

Executive director Dental industry Association of Canada DIAC 

تورنتو(  جامعة   ،1971 تجارة،  )بكالوريوس   

الـ  السنوات  مدى  عىل  عاماً.   39 ة  بخ�ب يتمتع 

التنفيذي  المدير  منصب  شغل  الماضية،   17

لتحاد صناعة الأسنان الكندي 

 .Dental Industry Association of Canada DIAC

وهو مسؤول عن دفع برامج التحاد إىل الأمام 

أيضاً  وهو  امج،  ال�ب اكتمال  ح�ت  الفكرة  من 

أخالقيات  ومراقب  التحاد  باسم  المتحدث 

يعمل  كان   ،)DIAC( إىل  انضمامه  السوق.قبل 

مدير   ، والتسويق  المبيعات  مدير  وظيفة  ي 
�ز

ي 
�ز ات  المخت�ب منتجات  لقسم  المبيعات 

الخزينة   ز  أم�ي  ،).Dentsply Canada Ltd(

ومراقب )Dentsply Canada Ltd.(، ومساعد مراقب 

 ).McGaw Supply Ltd( قسم من ،)Denco( كة ي �ث
�ز

أهم اإلتجاهات والتغييرات في عام 2015 
املشرتك  املال  توفررأس  يف   املستمر  االرتفاع  هو  الرئيسي  االجتاه 
)venture capital funding( لتمويل مشاريع لشركات تأسيس خمتربات لفني 
األسنان.Dental  Laboratories كان من املعتقد أّن متويل  األعمال اخملربية 
سيأتي حصرًا من منو التصنيع الرقمي، ولكن منو  عيادات شركات طب 
األسنان يعني أّن احلاجة للمختربات الفنية السنية الكبرية ستكون أعظم 

كي تلبي حاجيات عيادات شركات طب األسنان العديدة

التنبؤات المتوقعة في عام  2016

أنهم  أو  استحواذهم  سيتم  اإلقليميني  املستقلني  املوزعني  أّن  أعتقد 
سوف ينتهون  ويخرجون من سوق مبيعات طب األسنان

طب  أعمال  مؤسسات  علي   يتوجب  االندماج؛  يف  تكمن  الفرص  جميع 
طب  عيادات  لشركات   الشرائية  القوة  ملواجهة  تندمج  أن  األسنان 
األسنان و شركات خمتربات فني األسنان. فلقد أصبح السعر عاماًل أكرث 
أهمية يف جميع اجملاالت وأصبحت األرباح تتقلص على نحٍو متزايد. أرى 
تراجعًا يف خمتربات  فني األسنان املستقلة، وكذلك مؤسسات  مبيعات 
الشركات  على  هائل  ضغط  هناك  سيكون  املستقلة.  األسنان  طب 
املصنعة ألجهزة ومواد طب األسنان للتعامل مباشرًة مع شركات عيادة 

طب األسنان الكبرية من أجل ضمان شهرة منتجاتهم.

الفرص التي توفرت في عام 2015  
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 FIVE FOUNDATIONS FOR PRACTICE SUCCESS

 نادرًا ما يحدث النجاح محض صدفة أو عقب حادثة، ففي طب األسنان نجد أن تصميم وجهد 
السريرية  المهارات  وأهمية  ضرورة  ورغم  النجاح،  وثوابت  بيئة  يؤمن  ما  هو  األسنان  طبيبة  أو  طبيب 

المتميزة فإنها ال تكفي، كما أن وجودها ال يضمن نجاح العيادة.
فما هي إذًا متطلبات أو عالمات هذه البيئة؟ وما هي الثوابت لنجاح عيادة طب األسنان الممارس؟ 

إن معظم أطباء األسنان شأنهم شأن المدراء التنفيذيين CEO  يركزون وباستمرار على ما يلي:

Vision الـــــــــــــــــرؤيا  •
Goals الأهــــــــــداف  •

Energy الحمـــــاس  •
Change التغـــي�ي  •

Leadership القـيادة  •

ROGER LEVIN  DDS, MBA

تدوين الرؤيا
ESTABLISHING A VISION 

ي كل ما نريده مهنياً، وليس 
اً جدياً �ن يتطلب تدوين بيان رؤيا العيادة تفك�ي

للتفك�ي  محاولة  هو  وإنما  اليوم  بموقعنا  عالقة  أية  المهم  البيان  لهذا 

ي المستقبل ثم التيقن وإعالم كل من يعمل معنا ماذا وم�ت وأين 
والتنبؤ �ن

الآن، وبيان  أو ع�ش سنوات من  وكيف ستكون حال عياداتنا بعد خمس 

الرؤيا يتطلب الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ي نريد؟
1.  ما هو نوع عيادة طب الأسنان ال�ت

ي الأسبوع تريدها أن تعمل؟
2.  كم يوماً �ز

وقائية،  ؟  للمر�ز نقدمها  أن  نريد  ي 
ال�ت الطبية  الخدمات  هي  ما    .3

تجميلية، شاملة، �يرية محدودة، الخ....

4.  ما هو نوع المر�ز الذي نريده؟

ي التعليم المستمر أو التخصص؟
5.  ما هي أهدافنا �ز

6.  كيف نود أن تدار العيادة؟

وضع األهداف
SETTING GOALS 

النتائج  هي  والأهداف  محددة،  أهداف  وضع  يتطلب  الرؤيا  تحقيق 

العمل،  لفريق  الجماعي  البعيد وبالجهد  المدى  المطلوب تحقيقها عل 

اتيجية بعيدة الأمد  وكل من يعمل بالعيادة، وقد تكون الأهداف إما اس�ت

 األسس 
 الخمسة
للعيادة
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ة الأمد. أو تكتيكية قص�ي

ل  كي  للجميع  المستمر  رشاد  الإ الأهداف هو  كتابة  من  الرئيسي  والغرض 

واضحة  بلغة  الأهداف  تكتب  أن  ويجب  الصحيح،  الطريق  عن  يحيدوا 

ومفهومة لكل من يقرؤها، إذ إنها تحدد التجاه العام لس�ي أمور العيادة 

بجميع مرافقها.

دارة، بل يجب أن تعلن  ي مكتب الإ
ول يكفي كتابة هذه الأهداف وحفظها �ن

استثناء  دون  العيادة  ي 
�ن يعمل  من  وكل  العمل  فريق  أعضاء  وتوزع عل 

ح المناسب. وبال�ش

ي غاية الأهمية، فال يكفي 
قياس الأهداف Goals Measurement أمر آخر �ن

ي الوصول، 
شعورنا بأننا عل الطريق الصحيح إذ إن هذا الشعور ل يع�ن

ول  إنجازها  من  التحقق  بقصد  الأهداف  قياس  ورة  �ن جاءت  هنا  ومن 

المشاعر،  وليست  توثق  ي 
ال�ت هي  فالأرقام  الأرقام،  بلغة  إل  ذلك  يتم 

ي ذلك أيضاً أن تكون هناك بالإضافة لالأهداف معاي�ي لقياسها 
وبالطبع يع�ن

  .Standards Of  Performance

نجاز الأهداف والعمل بموجبها أن يشارك فريق العمل  وري لإ ومن الرصن

ن أننا كقيادة أو إدارة سنحدد  ي كتابتها أو مراجعتها أو تعديلها، ففي ح�ي
�ن

الرؤيا والخطوط العريضة لالأهداف فمن الأفضل أن نطلب من كل عضو 

من أعضاء فريق العمل وكل حسب مجاله أن يساهم مساهمة حقيقية 

لتطبيق هذه  والسياسات  والخطط  والمعاي�ي  التفاصيل  كتابة  ي 
�ن وعملية 

الأهداف.

الحماس الدائم 
MAINTAINING ENERGY

ي س�ي أمور العيادة اليومية، 
تلعب شخصية الطبيب أو الطبيبة دوراً هاما �ن

هم قدوة يحتذى  ففريق العمل يراقب سلوك الأطباء وترصفاتهم ويعت�ب

فالأطباء   ، المرصن ومع  البعض  بعضهم  مع  والتعامل  التواصل  ي 
�ن بها 

التفاؤل والتشجيع والحماس وهم  العالية دائمو  الهمم  والطبيبات ذوو 

مثلهم والعكس صحيح، وهكذا  بالترصف  العمل  بذلك سيلهمون فريق 

أن  العمل  فريق  سيتفهم  يوم  بعد  يوماً  الأطباء  ومتابعة  مراقبة  ومن 

الهدف الرئيسي للعيادة ليس المال، أو التشغيل وإنما خلق بيئة لرعاية 

العاطفة  متقدي  نكون  أن  أسنان  كأطباء  فعلينا  النواحي،  كل  ي 
�ن ة  ن متم�ي

أو  العمل  لفريق  الشغف  هذا  إظهار  ي 
�ن دد  ن�ت ل  وأن  مهنتنا  ممارسة  ي 

�ن

، فالحماس عاطفة معدية وما من شك بأننا نتم�ن أن يكون فريق  المرصن

. ي حبه للعمل وما نقدمه للمرصن
العمل متفانياً �ن

إدارة التغيير
 INITIATING/MANAGING CHANGES 

قال Mark Twain داعيا للتغي�ي قصد التطوير: 

 If you do what you have always done, you will get the same"

"results you always have

عل  الحصول  لستمرارية  يؤدي  ي 
الروتي�ن الأداء  استمرارية  أن  إىل  منوهاً 

لدى  ي وح�ت مقبولً 
ي الماصن

التفك�ي سائداً �ن نتائج روتينية، وإن كان هذا 

ي 
ورة المواظبة والستمرارية إل أنه لم يعد مقبولً �ن البعض من حيث �ن

عالم اليوم.

ي تغي�ي 
ي قد تسبب �ن ن الط�ب ايدة والتقنيات الحديثة والتأم�ي ن فالمنافسة الم�ت

كل مجال،  ي 
�ن أجوائه وتضاريسه  معالم   ّ اليوم وغ�ي الأسنان  عالم طب 

ورة لمواكبة التقدم.   ولم يعد التغي�ي خياراً وإنما �ن

القيادة
 PROVIDING LEADERSHIP 

بنجاح، وكما قال  الذكر  السابقة  الأهداف  إنجاز  للقيادة أن تسهل  يمكن 

:Peter F. Drucker

ء بشكل صحيح أما القيادة فهي عمل فقط ما  ي
دارة هي عمل كل �ش  " الإ

هو صحيح" 

 Management is doing things right; leadership is doing the”

”.right things

وفقط بإظهار مهارات القيادة القوية يمكن لالأطباء رفع مستوى عياداتهم 

لذا  العيادة معاً،  المريض وإنتاجية  يركز عل رعاية  ما  نجاز  الأعل لإ إىل 

هذا  سبيل  ي 
�ن القيادية  مهاراتهم  يشحذوا  أن  الأسنان  أطباء  عل  يجب 

الهدف.

ن برصاحة صارمة ونحاسب أنفسنا  إن القيادة تتطلب منا أن نكون صادق�ي

، وأن ل ننس التساؤل دوماً: أولً ثم موظفي العيادة أو المرصن

هل نقود العيادة بطريقة تحقق رؤيانا؟  •

هل نوفر لفريق العمل فرصاً للنمو؟  •

هل نقدم لمرضانا أفضل رعاية وخدمة؟  •

  فالمنافسة المتزايدة 
والتقنيات الحديثة 

والتأمين الطبي قد 
تسبب في تغيير عالم طب 
األسنان اليوم وغّير معالم 
أجوائه وتضاريسه في كل 

مجال، ولم يعد التغيير 
خيارًا وإنما ضرورة لمواكبة 

التقدم 
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الذين أسسوا عياداتهم بعد كدٍّ  أو  العيادات  يعد كافيًا ألطباء األسنان من أصحاب 

قيادية  بمهارات  يتميزوا  أن  يجب  بل  فحسب  السريرية  بمهاراتهم  يتميزوا  أن  وجهد 

قادرة على تحقيق األهداف األساسية اآلتية والتي تعتبر كفيلة بازدهار ونمو عيادتهم 

وهي:

. production 1  رفع نسبة اإلنتاج بمعدل %15 سنويًا

.scheduled appointments 2  التأكد أن %98 من مرضى العيادة لديهم مواعيد معالجة أو وقاية

.case acceptance 90% 3  التأكد أن نسبة قبول الخطط العالجية المقترحة ال تقل عن

.collections 99% 4  نسبة الحسابات المدفوعة

لقد أصبح وضع هذه األهداف المحددة أمرًا بالغ األهمية لبقاء واستمرار العيادة.

لم

إدارة عيادة طب األسنان الحديثة
 LEADING THE MODERN DENTAL PRACTICE

ROGER P. LEVIN, DDS, MBA 
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أهمية كون طبيب األسنان مديرًا تنفيذيًا 

THE DENTIST AS CEO
ن فإن أطباء الأسنان لم يتعلموا أصول  عل خالف مدراء العمل التنفيذي�ي

أو من  ى  الك�ب كات  ال�ش ي 
�ن العمل  ة  يستفيدوا من خ�ب ولم  الأعمال  إدارة 

توجيه وإرشاد معلم خاص، ومع ذلك، يقع عل عاتقهم مهام التعامل 

والتأقلم أو ح�ت مجابهة الكث�ي من التحديات.

دارة  الإ نظم  الأعمال  معظم  ي 
�ن التنفيذيون  المدراء  يستعمل 

كاتهم من الفشل أو الركود وضمان  management systems لحماية �ش

بالمثل،  القيام  يتعلموا  أن  اليوم  الأسنان  أطباء  نموها. وعل  استمرارية 

دارة المجربة عالمياً بفعاليتها سيمكن أطباء الأسنان من  فاعتماد نظم الإ

 step-by-step دارة خطوة بعد خطوة تطوير وتنمية عياداتهم بأنظمة الإ

اتيجية المذكورة أعاله. س�ت لتحقيق الأهداف الإ

ن 2009-2013 أن 75%  ة ما ب�ي ي الف�ت
ن �ن ففي دراسة لمجموعة Levine تب�ي

تراجعت  الدراسة قد  ي 
ي شاركت �ن

ال�ت الأمريكية  الأسنان  من عيادات طب 

الأهداف  وضع  أصبح  لذا  العالج.  أجور  وتحصيل  والدخل  نتاج  الإ ي 
�ن

اتيجية أمراً بالغ الأهمية لبقاء واستمرار العيادة. وضع هذه الأهداف  س�ت الإ

العيادات  مالكي  من  وخاصة  الأسنان  أطباء  من  يتطلب  تنفيذها  ومتابعة 

وانخفض  نتاج  الإ تراجع  وإل  ن  تنفذي�ي أعمال  كمدراء  يفكروا ويترصفوا  أن 

الدخل وازداد الضغط وتأخر التقاعد.

الخدمات  أداء  ي 
ن �ن التم�ي ي والإخالص وح�ت 

التفا�ن الأيام لم يعد  ي هذه 
�ن

ال�يرية وحده كافياً لضمان نجاح طبيب الأسنان.

ما نفع بالأمس لم يعد ينفع اليوم .

ي أن ذلك سيتحقق 
ي سنة ما ل يع�ن

نتاجية والدخل �ن إن تحقيق أهداف الإ

ي العام 
ي تنمو بنسبة  %12 يمكن أن تنمو بنسبة %6 �ن

دائماً، فالعيادة ال�ت

اجع إىل %5 أو أقل، وليست  المقبل أو قد تبقى عل النسبة نفسها أو ت�ت

هذه الحتمالت مؤكدة، بل محتملة والطريقة الوحيدة للنمو هي بتوظيف 

نظم إدارية خطوة بعد خطوة.

ولكن، ماذا عن طرق العيادة التقليدية؟

 الطرق القديمة لم تعد تنفع وكما أن طرق العالج ال�يري قد تطورت 

وتحسنت بحيث أنها تقدم للمرصن أفضل الخدمات فكذلك الوضع مع 

دارة والتنظيم والتشغيل والتقييم والتسويق، لهذا  طرق وبروتوكولت الإ

وإل  عياداتنا  ي 
�ن النظم  هذه  نطبق  كي  ونتغ�ي  ونتحسن  نتطور  أن  يجب 

أصبنا بالتخلف.

القيادة تتطلب اإلبتكار المستمر

 LEADERSHIP REQUIRE INNOVATION
اعات والبتكارات  أطباء الأسنان هم أدرى الناس بأهمية التجديد والخ�ت

جميع  ي 
�ن اليوم  نراه  الذي  ال�يري  وللتطور  للتقدم  نظراً  المهنة  ي 

�ن

اختصاصات ومجالت أعمال طب الأسنان، لكنهم بعيدون عن معرفة ما 

 A.G. ي إدارة الأعمال، فقد قال
ي عالم البتكار والتجديد �ن

جرى ويجري �ن

ي كتابه:
كة Procter and Gamble �ن Lafley المدير التنفيذي ل�ش

والذي  البتكار،  هو  العالم  هذا  ي 
�ز والتفوق  للفوز  طريق  أفضل  إن 

عىل  والنجاح  النمو  يبغي  عمل  لأي  والدافعة  الموقدة  القوة  يُعت�ب 

. المدى البعيد أو القص�ي

يدرك مدراء الأعمال التنفيذيون أن البتكار هو عملية مستمرة ذات تأث�ي 

دارة والتسويق وبناء فرق القوى العاملة والتخطيط،  مبا�ش عل تخطيط الإ

وقد استطاعت بعض عيادات طب الأسنان تحقيق نجاحات باهرة بنجاحها 

اتيجيات جديدة ومبتكرة مثل:  بتوظيف اس�ت

-1  الكشف عل مرصن جدد عن طريق كوبونات الكشف المجانية. 

ن الصحي. كات التأم�ي ي ل تغطيها �ش
ويج للخدمات ال�ت -2  ال�ت

ي جعبتها".
"عل عيادات طب الأسنان أن تركز عل ما لديها "أو �ن

ن Patients of record الذين جاؤوا   هناك الكث�ي من مرصن العيادة الحالي�ي

إما  وحلها  مشكلتهم  مع  التعامل  وتم  طارئ  وضع  أو  ألم  بسبب  إليها 

، أو معالجة محدودة ولكنهم لم يتابعوا المعالجة بعد زوال  بعالج أوىلي

الألم لأسباب شخصية، أو أُهملوا بسبب عدم وجود نظم متابعة ورصد 

ي العيادة. معظم هؤلء المرصن لم يتلقوا فحصاً شعاعياً 
لعالج المرصن �ن

ورياً لكل مريض جديد، خاصة  أو �يرياً شامالً وهو الأمر الذي يعت�ب �ن

إذا أردنا أن نتحرى ونوثق حاجيات المرصن الوقائية والصحية والتجميلية 

المرصن  سجالت  تنشيط  إىل  العيادات  بعض  تلجاً  ن  ح�ي ففي  كاملة. 

وري أن تتابع  ن ينخفض عدد المرصن الجدد إل أنه من الرصن المهملة ح�ي

الهجر  وهو  المريض  بحق  قانونياً  ذنباً  ارتكبت  فقد  وإل  مرضاها  جميع 

ن  الحالي�ي العيادة  مرصن  عل  ن  ك�ي لل�ت المثل  والطريقة   .)Abandment(

تكمن بأن يكون لدى كل عيادٍة مريٌض حاىلي بموعد دائم وذلك لسبب أو 

: إجراء عالجي واحد أو أك�ش مما يلي

ترميمية  معالجات  تنشيط  أو  الأسنان  لتنظيف  دوري  )موعد    •
مؤقتة أو إعادة العالج(

تمام عالج سابق توقف لأسباب شخصية أو إدارية  )موعد لإ   •
أو مالية(

•  )موعد لمتابعة حالة خاصة للتأكد من الشفاء من عالج سابق( 
كي  مديد  وقت  إىل  تحتاج  ي 

ال�ت الأسنان  أمراض  من  الكث�ي  هناك 
هنا  ومن  جراحياً.  عولجت  إن  وتندب  تشفى  أو  عرضياً  تتظاهر 
ي غالباً ما تكشف عن الأمراض 

جاءت أهمية الفحوص الدورية ال�ت
ى للمريض والطبيب معاً.( ي هذا فائدة ك�ب

ي بدايتها و�ز
والمشاكل �ز

•  )موعد لتبييض الأسنان (
•  إعادة تنشيط Reactivation المر�ز الذين تركوا العيادة ولم 
ز أو لمدة أطول من  يتابعوا العالج خالل السنة والنصف الماضي�ي
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ز  المهمل�ي المر�ز  تنشيط حالت  فإن  وكما سبق ووضحنا  ذلك. 
ليست واجباً مهنياً فحسب بل قانونياً أيضاً.

ز عىل رعاية ومعالجة الحالت الشاملة   ك�ي •  ال�ت
ز عىل   ك�ي  comprehensive care cases بدل ال�ت

.Single tooth Dentistry

case acceptance Ratio  90% الحالت زيادة نسبة قبول    •
ح ز عىل جودة عرض العالج المق�ت ك�ي وذلك بالتأكد من ال�ت

•  استعمال وسائل التقنية المتعددة، والتوعية الصحية لعرض 
. ح الخدمات المقدمة للمر�ز و�ث

1.  أهمية التدريب
 Training matters more than ever

إدارة  ي 
�ن المستعملة  النظم  جودة  عل  تعتمد  العمل  فريق  أداء  جودة 

فيجب  جيد  وبشكل  تعمل  أن  النظم  لهذه  يتس�ن  ولكي  العيادة  أعمال 

ي استعمال نظم وبروتوكولت العيادة، 
تدريب فريق العمل عل التمرس �ن

أما إذا كان التدريب عشوائياً فلن يتحقق المتوقع.

باستعمال  الفريق  تدريب  تنظيُم  التنفيذي،  للمدير  الرئيسة  المهام  من 

ي جميع أعمال العيادة مثل جدولة المواعيد، عرض 
نظم step by step �ن

ابتكارات  التدريب  يتضمن  أن  ويجب  الجدد،  المرصن  توجيه  الحالت، 

ي 
عرصية مثل تشغيل نظم التعليم عن طريق لعب الأدوار والتدريب �ن

أك�ش من مجال تقارير نهاية اليوم 

2. التنمية  المستديمه بنسبة %30 
All dental practice have a 30% growth potential

مال  رأس  رفع  دون   30% بنسبة  العيادة  وربحية  إنتاجية  تنمو  أن  يمكن 

ي أن هناك يوماً 
العيادة أو �ف أي نفقات ثابتة جديدة، ولكن هذا يع�ن

ي جميع الأعمال 
ورة له، وكما هي الحال �ن ي الأسبوع ل �ن

كامالً عل الأقل �ن

ل  النمو  هذا  يتم  ولكي  المتاح.  الوقت  كل  يمالأ  ح�ت  ايد  ن ي�ت الشغل  فإن 

طبيب  مساعدة  وظيفة  إضافة  أو  جديدة  عالج  غرفة  لتأسيس  تحتاج 

 Power Cellاء تقنية جديدة، فمثالً، نظاُم جدولة المواعيد جديدة أو �ش

المواعيد  جدول  مع  التوازن  وعدم  الفراغ  أوقات  لتجنب   ™Schedule

أك�ب  أفضل وقدرة  للعيادة جدولة  يؤمن   Levine أنتجته مجموعة والذي 

عل عالج المزيد من المرصن وملء هذه الفراغات.

3.  مرضى اليوم يريدون عائدًا أكثر قيمة مما يدفعونه
 Patients today want more value for their money

بها  يمر  ي 
ال�ت التجربة  حقيقة  تماماً  يدركون  ل  الأطباء  معظم  أن  يبدو 

وأعضاء  الأسنان  أطباء  قيم   Levine دراسة  ففي  الأسنان،  طب  مريض 

ة ولكن عند سؤال المرصن  فريق العمل جودة أدائهم بـ  9.2نقطة من ع�ش

عن تقييم هذه الخدمة كانت 7.4 من 10. يمكن إعطاء هذا التقييم درجة 

ي اعتقادنا أن درجة ممتاز 
"جيد" ولكنه ليس "جيداً جداً" أو "ممتازاً"،  و�ن

ً جدد، وقد 
تحويِل مرصن وإمكانيَة  ن  الحالي�ي المرصن  تؤّمن ولء  ي 

ال�ت هي 

ي 
ن هي أقل من %20، �ن بينت الدراسة أن النسبة الحالية للمرصن المحول�ي

ن أّن نسبة التحويل المثل يجب أن تكون 40-%60 سنوياً، وما يطلبه  ح�ي

المستهلك والمريض ويطمح إليه من مستوى الرعاية ونتائج العالج يجب 

أن يعت�ب اليوم وأك�ش من أي وقت م�ن عائداً أك�ب مقابل ما ينفقه ويرصفه 

من أموال، وخاصة من كانت أحوالهم القتصادية صعبة أو متقلبة.

ومن هنا كان سعي الناس دوماً للحصول عل تخفيضات أو صفقات خاصة 

تؤمن لهم الأسعار الأد�ن مع القيمة الأعل وأفضل طريقة لأطباء الأسنان 

للتعامل مع هذا الموضوع هو ع�ب رفع مستوى ومردود القيمة المعنوية 

التحديات  إىل  فبالنظر  لمرضاهم.  يقدمونها  ي 
ال�ت للخدمات  والصحية 

ي العيادات الأخرى 
المعيشية أو محدودية الدخل وتوفر خيارات العالج �ن

ي تعطي مردوداً أك�ب لما ينفقه 
فإن المريض اليوم، يبحث عن الخدمة ال�ت

. ي كل مرة أك�ش من أي وقت م�ن
من أموال �ن

الخصومات  عل  المستهلك  ى  الك�ب التجزئة  كات  �ش متاجر  عودت  ولقد 

التكلفة  تخفض  أن  شأنها  من  إما  ي 
وال�ت الفرص  من  وسواها  والصفقات 

أفضل وسيلة  إن  المستهلك هذه.  نفسية  مع  وللتجاوب  القيمة  ترفع  أو 

ويمكن  أجرها  تخفيض  وليس  المريض  قيمة خدمة  زيادة  للعيادات هي 

والتسويق  المريض،  خدمة  عل  والشديد  المكثف  ن  ك�ي بال�ت بذلك  القيام 

اتيجي. ، والتجديد الس�ت الداخلي

ر بتسع نقاط   إن الهدف هو أن تحصل العيادة عل تقييٍم لخدماتها يقدَّ

ي استبيان المردود العالجي، وهذا ما يجب أن تركز عليه عروض 
من ع�ش �ن

نت.  ن�ت الحالت العالجية والتسويق ع�ب الإ

الخالصة 
أما  العيادة،  نجاح  معادلة  من  جزء  هو  ال�يرية  المهارات  ي 

�ن ن  التم�ي إن 

ي عالم اليوم يحتاج طبيب 
الجزء الآخر فهو مهارة إدارة أعمال العيادة، و�ن

الأسنان إىل كليهما.

تُعلم كليات طب الأسنان المهارات ال�يرية كي يصبح أطباء الأسنان مهرة 

ي عالم القتصاد اليوم يعتمد النجاح بصورة عامة عل قدرة 
ين. و�ن ن مم�ي

دارية. وسواء أراد أطباء الأسنان  ات والمهارات الإ صاحب العمل عل الخ�ب

أن يقضوا أوقاتهم لتعلم آخر أساليب إدارة العيادة والتنظيم والتقييم 

اء خارج مجال  والتغي�ي لقيادة العيادة بأنفسهم أو أن يعتمدوا عل خ�ب

يتغ�ي  أن  يجب  نفسه.  الهدف هو  فإن  رشاد،  والإ للمشورة  الأسنان  طب 

عياداتهم  أعمال  تسي�ي  من  يتمكنوا  ح�ت  الزمن  تغ�ي  مع  الأسنان  أطباء 

الذي  النجاح  عندها  يتصوروا  أن  ولهم   داري،  الإ الستقالل  وتحقيق 

سيقودون العيادة باتجاهه.
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PROTECTION FROM EMBEZZLEMENT                                                                                       ALLEN M. SCHIFF CPA                                                                                                                   

على مدى أكثر من 35 عامًا عملت محاسبًا قانونيًا معتمدًا )Certified Public Accountant ”CPA”( ومدققًا لحاالت 
في  واالختالس  التزوير  عمليات  عن  للتحري  استدعائي  تم  ما  وكثيرًا   ،Certified Fraud Examiner ”CFE( التزوير  كشف 

عيادات طب األسنان. 

ست  كل  من  واحدة  أن  الحظت  سنوات،  مر  على  أجريته  الذي  البحث  مع  باالقتران  المهنية،  تجربتي  واقع  من 

عيادات أسنان سوف تتعرض لعملية احتيال أثناء فترة نشاطها. ستقدم هذه المقالة اقتراحات لمنع االختالسات 

والتجاوزات التي قد تحدث في عيادتك.

مهنة طب األسنان

برأيي هناك خطر مرتفع من حدوث عملية التزوير واالختالس في مجال طب األسنان خالفًا لغيرها من المهن. 

وقد تتساءل، لماذا يحدث ذلك في طب األسنان؟ وسيكون الجواب مرتبطًا بما تم تدريبك عليه بوصفك طبيب 

أسنان طوال العملية التعليمية، ففي كلية طب األسنان، نادرًا ما تتضمن المناهج الدراسية الجانب التجاري لطب 

األسنان، ناهيك عن االختالس والتجاوزات التي قد تحدث بشكل يومي في عيادة طب أسنان. العديد من أطباء 

األسنان ببساطة يثقون في الجميع، بما في ذلك أعضاء الفريق الحالي. عندما تثق الثقة العمياء في موظفيك، 

أموالك.  باختالس  يفكر  لن  به  تثق  شخص  أي  بأّن  تعتقد  أن  ببساطة  ويمكنك  واضحة  غير  موضوعيتك  تصبح 

تطبيق  على  سيساعدك  مما  السلبي  السلوك  هذا  حدوث  لمنع  اقتراحات  لك  أقدم  سوف  المقالة،  هذه  في 

االختالس  فرص  تقليل  هو  هدفي  لعيادتك.  المطلوبة   )internal accounting controls( الداخلية  المحاسبية  الضوابط 

والتزوير الموجودة حاليًا داخل عيادتك.

الحماية من 
اإلختالس
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الحماية من الختالس
                                                   Protection from Embezzlement 
من أجل حماية عيادتك من اختالس الموظف ينبغي أن تجلس إىل محاسب 

ي 
�ن راسخة  تكون  أن  يجب  ي 

ال�ت الوقاية  أساليب  لمناقشة  معتمد  ي 
قانو�ن

ي البداية، أعط فكرة بسيطة عن التدفق الماىلي اليومي. فكر فيما 
عيادتك. �ن

يد؟ كيف يتم توزيع  يد. من الذي يقوم بفتح ال�ب يحدث عند وصول ال�ب

يد،  ال�ب إىل  بالإضافة  يد؟  بال�ب الواردة  الشيكات  عدد  تعلل  كيف  يد؟  ال�ب

عندما  يومي.  أساس  عل  الستقبال  مكتب  ي 
�ن المرصن  يدفعه  فيما  فكر 

طريق  عن  أو  نقداً،  الستقبال،  مكتب  ي 
�ن خدماتك  مقابل  مريض  يدفع 

شيك،  أو بطاقة الئتمان، كيف يمكنك التأكد من أّن جميع المعامالت قد 

ن بأّن كل طريقة دفع مسجلة ضمن  تم توضيحها؟ كيف يمكنك أن تطم�أ

ي حساب تجارتك؟
برمجية إدارة عيادتك وأنها أيضاً قد أودعت �ن

الضوابط  عن  لعيادتك  ي 
القانو�ن المحاسب  اسأل   ، التفك�ي ي 

�ن تبدأ  عندما 

الحتيال  منع  عل  للمساعدة  بإنشائها  يوصي  ي 
ال�ت الداخلية  المحاسبية 

والختالس.

ي عيادة طب 
الأقسام �ن ي عدد من 

يمكن أن يحدث الحتيال والختالس �ن

التصدي  ينبغي  العيادة.  ي 
�ن اليومية  المالية  المعامالت  ي 

�ن فكر  الأسنان. 

ي 
القانو�ن المحاسب  مع  سنوي  أساس  عل  والتحصيل  نتاج  الإ لمهام 

المعتمد لعيادتك، عل أمل منع الحتيال والختالس.

تنفيذها  يمكن  ي 
ال�ت الوقاية  لأساليب  احات  اق�ت بتقديم  أقوم  سوف  هنا 

( ومهام التحصيل )فوات�ي المرصن اليومية،  نتاج )الفوات�ي ي الإ
عندما تفكر �ن

ي عيادتك.
ي تحدث �ن

، والتسويات( ال�ت وتحصيالت المرصن

نتاج والتحصيالت الإ
- )Production and Collections( 

من  يمكنك  ي 
ال�ت الطرق  ي 

�ن انظر  والتحصيالت،  نتاج  الإ ي 
�ن التفك�ي  عند   

الداخلية من أجل الحفاظ عل أصول  المحاسبية  تنفيذ الضوابط  خاللها 

ن يعملون معك، قم بفصل  العيادة. إذا كان لديك عدد كاٍف من الموظف�ي

ن موظف واحد  بتعي�ي نتاج(، والتحصيل، والتسويات، وذلك   )الإ الفوات�ي 

لكل مهمة من المهام الثالثة. 

إدارة  برمجية  ي 
�ن نتاج  الإ عيادتك  تُدخل  عندما   -)production( نتاج  الإ

العيادة، دع مساعدتك تدرج إنتاجك ودع أخصائيات صحة الفم والأسنان 

ي إبعاد وظيفة الفوات�ي من مكتب الستقبال تماماً.
تدخلن إنتاجهن. فكر �ن

الستقبال  موظفي  أحد  تكليف  ي 
�ن انظر   -)collections( التحصيالت 

بمسؤولية إدخال التحصيالت اليومية ضمن برمجية إدارة عيادتك. مثالياً، 

الموظف  به  يقوم  أن  من  بدلً  ن  الموظف�ي أحد  بذلك  يقوم  أن  ينبغي 

أل  يجب  أمكن،  إذا  أعاله.  ورد  كما  يد"،  ال�ب "فتح  إجراءات  يتوىل  الذي 

بالفوات�ي  الخاصة  الجوانب  إىل  يد  ال�ب بفتح  يقوم  الذي  الموظف  يصل 

الموظف  هذا  يكون  أن  ينبغي  العيادة.  إدارة  برمجية  من  والتحصيالت 

 "tape يط  "�ش تشغيل  إىل  بالإضافة  اليومي،  يد  ال�ب توزيع  عن  مسؤولً 

يط لكم بشكل يومي  يد. ينبغي تسليم هذا ال�ش ي ال�ب
الشيكات الواردة �ن

حيث يمكنك مقارنته مع"صحيفة اليوم" النهائية، وذلك للتأكد من أّن كل 

ي صحيفة العمل اليومية وأودعت 
يد أُدرجت فعلياً �ن ي ال�ب

الشيكات الواردة �ن

هذه  ن  ب�ي الفصل  عل  قدرتك  عدم  حال  ي 
�ن العيادة.  شيكات  حساب  ي 

�ن

ن لديك، تأكد من أّن الشخص  ن العامل�ي المسؤوليات بسبب عدد الموظف�ي

يد مكفول  ي ال�ب
يد ويدخل الشيكات اليومية الواردة �ن الذي يقوم بفتح ال�ب

ي تتعامل معها.
ن التجاري  ال�ت كة التأم�ي )bonded( بواسطة �ش

ح الفوائد تسويات المر�ز و�ث
 )”Explanation of Benefits ”EOBs ( 

ي 
�ن يومياً   )EOBs( إدخال  لتوىلي مسؤولية  استقبال  ن موظف  تعي�ي ي 

�ن فكر   -

برمجية إدارة عيادتك. ينبغي أل يكون هذا الموظف هو نفسه الذي يدخل 

نتاج اليومي أو التحصيالت اليومية. إذا أمكن، حاول فصل هذه الوظيفة  الإ

المحاسبية داخل عيادتك.

كيب برمجية إدارة عيادتك. الهدف  حاول أن تجتمع مع المورّد الذي قام ب�ت

هنا هو إعداد حقوق الدخول إىل الكمبيوتر ضمن برمجية إدارة العيادة مع 

وظيفة المحاسبة. ينبغي أن تكون حقوق الدخول إىل الكمبيوتر للموظف 

ي هذه المهمة، سواء كان 
الذي تم تعيينه لمهمة محاسبية معّينة محصورة �ن

نتاج أو التحصيل أو )EOBs(.  ل ينبغي أن يكون للموظف  مسؤولً عن الإ

ي  برمجية إدارة عيادتك.
حق  الدخول  لأي وظائف أخرى �ن

ن التجاري- ذكرت آنفاً كفالة موظفيك. قد تحتاج إىل التصال  اعتبارات التأم�ي

 . ن ن التجاري والستعالم عن الكفالة الخاصة ب�قة الموظف�ي بوكيل التأم�ي

ي العيادة خاصتك. 
ي الحماية ضد الخسائر المالية �ن

هذا الإجراء يساعد �ن

هو  آخر  اعتبار  عيادتك.  ضمن  إضافياً  أمناً  ن  الموظف�ي �قة  كفالة  أ  تنسش

اء بوليصة جريمة تجارية للعيادة. هذا النوع من البوليصة يوفر تغطية  �ش

لخيانة الأمانة )dishonesty(، وإتالف )destruction(، واختفاء السجالت 

ولكن من الممكن أيضاً توسيعها لتشمل جرائم الحاسوب وجرائم بطاقات 

ن  التأم�ي وكيل  من  الستفسار  من  تأكد  الأموال.  نقل  واحتيال  الئتمان 

التجاري الذي تتعامل معه.

ختاماً، تأكد من حماية أصول عيادتك بالضوابط المحاسبية الداخلية 
يمتلك  لأنه  نظراً  لعيادتك  المعتمد  ي 

القانو�ن بالمحاسب  اتصل  المناسبة. 

تصبح  ل  بحيث  عيادتك  ي 
�ن تطبيقها  يمكنك  ي 

ال�ت والتوصيات  الحلول 

إحصائية. كل ما أستطيع قوله لك الآن: حظاً سعيداً!

 قم بفصل الفواتير 
)اإلنتاج(، والتحصيل، 

والتسويات، وذلك  بتعيين 
موظف واحد لكل مهمة 

من المهام الثالثة 



GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

يريرس

 A Top 10 list for water flossing
 CAROL JAHN- RDH, MS

 10 
أسباب هامة لتخليل 

األسنان بالماء



37

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

يريرس

www.DENTALECONOMICS.aeJUN-JUL 2016

األسنان : إزالة ما بقي من طعام بينها. تخليل اللحية : إمرار أصابع اليد  بشعر اللحية تخليل 
ودلكها باملاء. تخليل أصابع القدمني : هو دلك أصابع القدمني  بأصابع اليد إليصال 
املاء إليها تخليل أصابع اليدين وهو دلك وإدخال أصابع اليدين بعضها يف بعض إليصال املاء إليها. 
ومضمضة  املاء يف الفم  : هي حتريك املاء يف الفم ، ولكنها ال تزيل الطعام املتبقي بني األسنان 
والرتميمات والرتكيبات . هناك من ُيخلل األسنان بالعود  أو اخليط أو املسواك . لكنها جميعا ينقصها 
املاء. والسؤال : كيف ميكن أن  ندخل املاء   بني  األسنان  وحتت اللثة والرتميمات والرتكيبات ؟  إنه  

التخليل باملاء، بجهاز Waterpik Water Flosser وهذه 10 أسباب هامة  إلستعمال هذا اجلهاز :

10 التقليل من التهابات اللثة 
IT REDUCES THE PERIODONTAL INFECTION 

إحدى الفوائد األساسية لجهاز تنظيف األسنان باملاء "Water Flosser" هي أّن الفعل النبيض )Pulsating action( يخلق دورة 

من الضغط/ إزالة الضغط  لطرد البكترييا املوجودة يف الجيوب ما تحت اللثة. 

 )Water Flosser(يف األسنان التي مل تُستخدم معها أي أداة لفرتة ستة أشهر أو أكرث والتي ُعولجت بجهاز تنظيف األسنان باملاء

ُوجد انخفاض يف كمية البكترييا مبعدل يصل إىل6 مم. عند مقارنة جهاز تنظيف األسنان باملاء مع تفريش األسنان وشطف الفم 

بالكلورهكسيدين Chlorhexidine “CHX” 0.12%( 0.12% (، ُوجد أّن جهاز تنظيف األسنان باملاء فقط هو الذي عمل عىل 

تخفيض كمية البكترييا تحت اللثة. يف ورقة أعدتها األكادميية األمريكية ألمراض اللثة ورد أّن إحدى أكرب مزايا استخدام جهاز تنظيف 

األسنان باملاء  هي أنّه "يتيح للمرىض املشاركة يف الحفاظ عىل مستوى منخفض من البكترييا أثناء التخطيط لعالج جذر السن". 
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9  التقليل من حدوث االلتهابات 
IT REDUCES THE INFLAMMATION 

 Water( يف العديد من الدراسات، والتي استمر بعضها ملدة 6 أشهر، ظهر أّن الناس الذين يضيفون جهاز تنظيف األسنان  باملاء

Flosser( إىل الرعاية الذاتية اليومية يحصلون عىل نتائج أفضل فيام يتعلق  بتخفيض حدوث النزيف والتهاب اللثة من أولئك 

الذين ال يستخدمون هذا الجهاز. يف مراجعة منهجية خالل العام 2008 متت اإلشارة إىل أّن الدراسات أسفرت عن وجود تأثري 

 )Cytokine( مفيد لجهاز تنظيف األسنان باملاء عىل مؤرش اللثة، عالمات النزيف، وعمق جيوب اللثة. يف تحليٍل للسيتوكني

الناتج عن استخدام جهاز تنظيف األسنان باملاء وعالقته بالنتائج الرسيرية تبني أّن جهاز التنظيف والتفريش قد عمال عىل إزالة 

 Cytokine    ولكن فقــط جهــاز تنظيــف األسنــان باملــاء هو الذي عمــل عىل تخفيـــض ،)Plaque( الصفيحات السنية

بالصفيحات  وليس   ،"“ILß يف  باالنخفاض  مرتبطاً  كان  النزيف  انخفاض  أّن  ذلك،  من  األهم   .))“Interleukin-1ß-”ILß

السنية، وبالتايل تقديم أدلة جديدة بشأن الفعالية العالية جداً لجهاز تنظيف األسنان باملاء يف التقليل من حدوث االلتهابات.

8  يساعد مرضى السكري
IT HELPS PEOPLE WITH DIABETES 

املصابون بداء السكري مييلون إىل التعرض ألمراض اللثة بشكٍل أكرب، وكثرياً ما يعانون من التهاب أكرث حدًة يف اللثة. وقد أظهرت 

إحدى الدراسات أّن املصابني مبرض السكري من الذين استخدموا جهاز تنظيف األسنان باملاء )Water Flosser( ملدة ثالثة 

أشهر حدث لديهم انخفاض أفضل بنسبة 44 % يف النزيف وانخفاض أفضل بنسبة %41 يف التهاب اللثة من أولئك الذين ال 

يستخدمون هذا الجهاز.

7 آمن ولطيف حول مواضع الزرع  
IT IS SAFE AND GENTLE AROUND IMPLANTS 

صيانة الطُعم أمٌر حاسم لبقائه لفرتٍة طويلة. يف دراسٍة استغرقت ثالثة أشهر ملعرفة مدى فعالية الشطف )rinsing( بجهاز 

تنظيف األسنان باملاء مع 0.06 % كلورهكسيدين )CHX 0.06%( أُعطي مع 

) Tip™Pik Pocket ( باملقارنة مع كلورهكسيدين 0.12 % )CHX 0.12%( ُوِجد أّن الذين استخدموا جهاز تنظيف األسنان 

باملاء حدث لديهم انخفاض كبري جداً يف الصفيحات السنية )29 % مقابل 9 %(، والنزيف )%62 مقابل %33(، والتهاب اللثة 

)%45 مقابل 10%(.

6 ال يوجد شيء أفضل لتنظيف المناطق 
المتموضعة حول أدوات تقويم األسنان

THERE IS NOTHING BETTER FOR CLEANING AROUND ORTHODONTIC APPLIANCES 
قد يكون الحفاظ عىل نظافة أدوات تقويم األسنان شاقاً وصعباً. استعامل جهاز التنظيف باملاء يجعل هذا األمر أكرث سهولة. 

املراهقون يف سن 11 - 17 الذين اعتادوا عىل استعامل جهاز تنظيف األسنان باملاء لتنظيف أداة تقويم األسنان يومياً ملدة 

أربعة أسابيع حدث لديهم انخفاض يف الصفيحات السنية مبعدل ثالثة أضعاف  مقابل أولئك الذين استخدموا الفرشاة اليدوية 

والخيط السني، ومبعدل خمسة أضعاف من أولئك الذين استخدموا الفرشاة فقط. املجموعة التي استخدمت  جهاز تنظيف 

األسنان باملاء انخفض لديهم النزيف بنسبة 84.5 % من القيمة القاعدية )baseline(، حيث كانت النتيجة أفضل بنسبة 26 

% من استخدام الفرشاة والخيط السني وبنسبة %53 من استخدام الفرشاة فقط.
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5  يصل إلى مواضع أعمق في الجيوب اللثوية 
بالمقارنة مع الخيط السني

IT GETS DEEPER INTO THE POCKET THAN STRING FLOSS 
تشري االستقصاءات إىل أّن استخدام جهاز تنظيف األسنان باملاء ذي الرأس النافوري )jet tip( ينتج عنه اخرتاق إىل حوايل 50% 

من عمق الجيب اللثوي. عمق االخرتاق قد يختلف حسب عمق الجيب مع أعمق اخرتاق ميكن الحصول عليه يف أعمق الجيوب 

)<7مم(. ويف تقييم تّم لـ )Pik Pocket™ Tip( وجد  أنّه يُعطي حالً لـ 90 % من عمق الجيب )<6 مم( و64 % من عمق الجيب 

)<7مم(، لذلك فهو مقبوٌل عىل نطاٍق واسع عىل الرغم من أنّه مل يصل إىل تلك الدرجة من املثالية، وعند مقارنته مع الخيط 

السني نجد هذا األخري يصل إىل حوايل 3 مم فقط بسبب القيود التقنية و/أو الترشيحية.

4  يزيل الصفيحات السنية 
IT REMOVES PLAQUE 

 )South California Center for Biofilms( الحيوية  لألغشية  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  مركز  يف  أُجريت  دراسة  وجدت 

أّن استخدام جهاز تنظيف األسنان باملاء ذي الرأس النافوري ملدة ثالثة ثواٍن وبضغٍط  متوسط قد أزال99.9 % من صفيحات 

األغشية الحيوية من املنطقة التي متت معالجتها. األسنان التي اسُتخدمت يف هذه الدراسة كانت مستعمرة بأغشية حيوية كثيفة 

تصل سامكتها إىل عدة ميكرومرتات. استنتج الباحثون أّن القوى الهيدروليكية )Hydraulic forces( التي ينتجها جهاز تنظيف 

األسنان باملاء بنبضات 1,200 يف الدقيقة ميكنها إزالة األغشية الحيوية. تّم تقييم األغشية الحيوية يف هذه الدراسة عن طريق 

املسح املجهري اإللكرتوين )electron microscopy(. أشار الباحثون إىل أّن هذا األسلوب يوفر درجة عالية من الثقة يف الدليل 

إزالة الصفيحات  العقد املايض والتي قيمت  التي أجريت خالل  الدراسات  نتائج  الحيوية. كام بينت  إزالة األغشية  املبارشعىل 

السنية باملؤرشالتقليدي للصفيحات السنية لكامل الفم أّن اإلزالة األفضل للصفيحات تتم عند استعامل جهاز تنظيف األسنان 

باملاء.

3  سهل االستخدام
IT IS EASY TO USE 

استخدام جهاز تنظيف األسنان باملاء أسهل من استخدام الخيط السني ألنّه يتطلب مهارة يدوية أقل، ويستغرق حوايل دقيقة 

واحدة لتطهري كامل الفم. بعد دفع قيمة الجهاز، كل ما تحتاجه هو املاء، مع أّن جهاز تنظيف األسنان باملاء يستوعب معظم 

غسوالت الفم. الجهاز يناسب كل الفئات العمرية تقريباً؛ حتى األطفال يف سن السادسة ميكنهم استعامل هذا الجهاز تحت 

اإلرشاف.

2  فعالية سريرية كبديل للخيط السني
IT IS A CLINICALLY PROVEN EFFECTIVE ALTERNATIVE TO STRING FLOSS 

ثالث دراسات أجرت مقارنة مبارشة بني جهاز تنظيف األسنان باملاء والخيط السني. األوىل، دراسة مدتها أربعة أسابيع أُجريت 

يف جامعة نرباسكا يف العام 2005 وجدت أّن جهاز تنظيف األسنان باملاء ذا الرأس النافوري التقليدي أكرث فعالية بنسبٍة %93 من 

الخيط السني يف الحد من النزيف وبنسبة 52 ٪ يف تخفيض التهاب اللثة. كام أّن إزالة الصفيحات السنية كانت أفضل يف حال 

استخدام الجهاز. يف العام 2011، وجدت دراسة مدتها أربعة أسابيع أُجريت يف جامعة أمسرتدام أّن مقارنة جهاز تنظيف األسنان 

باملاء ذي الرأس النافوري التقليدي و)Plaque Seeker® Tip( مع الخيط السني، أّن الجهاز أشّد فعالية يف تخفيض النزيف مبقدار 

الضعف من الخيط السني. مل تكن هناك فروق بني املجموعات فيام يتعلق بإزالة الصفيحات السنية. دراسة ثالثة مدتها أربعة 

أسابيع، أجريت يف العام 2008 يف كندا عىل املراهقني الذين يستخدمون أجهزة تقويم األسنان الثابتة ُوجد أّن جهاز تنظيف األسنان 

باملاء برأس تقويم األسنان أعىل فعاليّة بدرجٍة كبرية من الفرشاة اليدوية والخيط السني  يف إزالة الصفيحات السنية  والحد من 

النزيف.
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1  مبني على البرهان
 IT IS EVIDENCE-BASED 

تم تقييم جهاز تنظيف األسنان باملاء أكرث من 50 مرة منذ تقدميه يف العام 1962. النتائج الرسيرية للحد من النزيف والتهاب اللثة 

مدعومة بنتائج إيجابية يف أكرث من 20 تجربة رسيرية، الكثري من هذه التقييامت استمرت ملدة ستة أشهر. أسفرت مراجعة مستقلة 

ومنهجية عن نتائج مامثلة. استخدام جهاز تنظيف األسنان باملاء كبديل فعال للخيط السني مفهوم جديد تم إثباته يف ثالث دراسات 

منفصلة. األكادميية األمريكية ألمراض اللثة تشري يف استعراضها إىل  أّن أكرب فائدة من جهاز تنظيف األسنان باملاء هي " استخدامه من 

قبل املرىض الذين ال يقومون بتنظيف األسنان التالصقية )Interproximal( بشكٍل كاٍف"

كارول يان - RDH, MS عملت اختصاصية يف صحة األسنان ملدة 30 عاماً وهي 

)Water Pik,Inc( املسؤولة الرئيسة عن العالقات املهنية لرشكة
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أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع
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طمأنة المرضى حول 
مكافحة العدوى

REASSURE  PATIENTS  ABOUT  INFECTION  CONTROL 
 NOELL KELSCH, RDHAP

يف 
الحاالت التي تقع فيها الكوارث، من المهم أن 
يكون لديك خطة عمل جاهزة. مواجهة تلك 
الرعاية المستمرة  الكوارث وجهًا لوجه تشّكل الفرق بين 
العدوى،  مكافحة  لعملية  الشامل  والفهم  للمرضى 
طب  بيئة  في  الدخول  على  القدرة  وعدم  الهلع  وإشاعة 
هذا  مارس.   28 في  حدث  وطنية  كارثة  أعتبره  ما  األسنان. 
الخبر أثار مفهومًا يقضي بأّن دخول بيئة األسنان يمكن أن 
عدم  األسنان.  مرض  مع  التعايش  من  خطورًة  أكثر  يكون 
وجود معايير مكافحة العدوى في عيادة أحد جراحي الفم 
قد يكون السبب في إصابة أكثر من 7000 شخص بالمرض. 
على  تؤثر  أن  يمكن  العدوى  على  السيطرة  في  خياراتك 
أن  يمكن  األحداث  هذه  مع  تفاعلك  لألبد.  المرضى  حياة 

يؤثر على المرضى لسنواٍت قادمة.

إذن ما الذي حدث؟
SO WHAT HAPPENED ?

مكافحة  بمعايير  اإلخالل  أدى  أوكالهوما،  تولسا،  في 
المرض.  وجود  لمعرفة  مريض   7000 تقييم  إلى  العدوى 
يُشار  واحد.  جراح  عيادة  في  األشخاص  هؤالء  كل  عالج  تم 
انتقال  أثيرت بسبب االشتباه في  القضية قد  أّن هذه  إلى 

التهاب الكبد الوبائي )C( ألحد المرضى.

أحادية  دواء  قارورة  استخدم  قد  الفم  جراح  أّن  في  اشُتبِه 
هذا  أن  العلم  مع  متعددين.  مرضى  مع  االستعمال 
تكون  أن  الممكن  من  كبير.  خطرٍ  إلى  المرضى  يعرّض 
 )cross contamination( قوارير األسنان مصدراً للتلوث التبادلي
اإلصابة  في  القوارير  تساهم  وقد  والفيروسات.  بالبكتيريا 
بالتنمل )paraesthesia( إذا قمت بمسح سطحها بمطهر بعد 
نفوذ  شبه  غشاء  للقوارير  المريض.  صينية  على  وضعها 
بشعور  والتسبب  المطهرة  المواد  مرور  إلى  يؤدي  مما 
لهم  مرخص  غير  ألفراد  أيضًا  الطبيب  هذا  سمح  التنمل. 
عن  الدواء  إعطاء  على  اشتملت  والتي  الرعاية  بتقديم 
ذلك  أن  مع   intravenous medication الوريدي  الحقن  طريق 
إلى ذلك فقد تم  الحصول على ترخيص، إضافة  يتطلب 
نعلم  وكما  التفتيش،  عند  صدئة  أدوات  وجود  اكتشاف 

جميعًا، فإّن الصدأ يحول دون عملية التعقيم.
أعاله  المذكورة  السيناريوهات  من  أيًٍا  أّن  جميعًا  نعلم 
من  كان  المشاكل  هذه  كل  المرض.  ينشر  أن  يمكن 
مكتوب  بروتوكول  للعيادة  كان  لو  تفاديها  الممكن 
العيادة  تلك  ولكن  بتنفيذه؛  والتزمت  العدوى  لمكافحة 

لم تفعل.
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مثال سابق النتقال المرض
 PREVIOUS EXAMPLE OF DISEASE TRANSMISSION

أوضحنا آنفاً أّن املرض ميكن أن ينترش يف بيئة طب األسنان، وقصتنا السابقة 

املعدية  األمراض  "مجلة  املثال، ورد يف  نوعها. عىل سبيل  األوىل من  تكن  مل 

Journal of Infectious Diseases" انتقال مرض من مريٍض آلخر يف عيادة 

الشؤون  بإدارة  الوبائيات  قسم  تحقيق  أسفر   .2001 العام  يف  أسنان  طب 

خطر  عوامل  من  عامل  أي  لديه  يكن  مل  املريض  أّن  عن  بالوالية  الصحية 

التهاب الكبد )ب(، فاقترص عامل االنتقال فقط عىل جراحة الفم التي أُجريت 

للمريض مؤخراً. كشف االستقصاء الذي تم يف عيادة جراحة الفم التي تلقى 

فيها املريض الرعاية أّن مريضاً آخر أُجريت له جراحة يف وقٍت سابق يف نفس 

الفحص  )ب(.  الكبد  اللتهاب  الوبايئ  السجل  يف  مقيّد  أنه  أثبت  وقد  اليوم 

 molecular epidemiologic( الذي تم باستخدام التقنية الجزيئية الوبائية

technique( كشف عن أّن انتقال املرض حدث بني هذين املريضني.

الجزء الصعب هنا أنّه عند إجراء التحقيق يف العيادة ومراقبة كافة بروتوكوالت 

مكافحة العدوى، كانت العيادة تتّبع معيار مكافحة العدوى. مل يكن املوظفون 

مصابني بالتهاب الكبد )ب( وقد تم تطعيمهم. استطاع املحققون فقط التكهن 

منطقة  بالعدوى  املتسبب  املريض  ترك  أن  بعد  اإلجراءات  بحدوث خطأ يف 

بالرضورة  جميعاً  تذكرنا  أخرى  وحاالت  الحادث  هذا  بالدم.  ملوثة  العالج 

الحتمية التباع برتوكوالت مكافحة العدوى. 

فرصة للمراجعة
AN OPPORTUNITY TO REVIEW

قد تعتقد أّن هذا األمر لن يحدث ابداً يف عيادتك، ولكن السؤال الذي يطرح 

لديك  هل  عيادتك؟  بتقييم  تقوم  هل  قرب؟  عن  بحثت  هل  هنا:  نفسه 

مامرساتك  كانت  إذا  ما  تعرف  هل  العدوى؟  ملكافحة  مكتوب  بروتوكول 

محّدثة؟

يف  دورات  تطلب  الواليات  معظم  أبداً.  ثابتة  ليست  العدوى  مكافحة 

األمريكية  املهنية  والصحة  السالمة  إدارة  قوانني  وتقتيض  العدوى،  مكافحة 

حضور   )OSHA( Occupational Safety & Health Administration

عيادات  يف  العاملني  لجميع  الدم  طريق  عن  املنقولة  األمراض  يف  دورات 

طب األسنان، وهذا أقل ما ميكن أن تفعله. هل تقوم مبسح سطح األمبوالت 

)carpules( التي ُوضعت عىل صينية املريض ومل تُستخدم بعد؟ هل تستعمل 

التعقيم البارد لتطهري املواد أحادية االستعامل التي ال ميكن تعقيمها بالحرارة 

املواد  استخدام  بإعادة  تقوم  كنت  إذا  واحدة؟   ملرة  استخدامها  املراد  وكان 

يف  الفم  لجراح  الرعاية  مستوى  نفس  نحو  تنحو  فأنت  االستخدام،  أحادية 

تولسا. السبب يف أّن هذه املواد أدوات طبية تُستخدم ملرة واحدة هي أنّه ال 

يوجد أي ضامن لخلوها من املرض بعد اإلستخدام.

أمور بحاجة للتفكير والتصرف بناًء عليها 
SOME THINGS TO THINK ABOUT AND ACT UPON

كانت  أنّها  للمستمعني  الحضور  إحدى  ذكرت  مؤخراً  ألقيتها  محارضٍة  أثناء 

تعمل طبيبة بديلة يف إحدى العيادات حيث كانت إجراءات مكافحة العدوى 

اليوم  خالل  مرات  عدة  به  تقوم  كانت  عاّم  توقفت  أنها  حتى  مناسبة  غري 

لتصحيح أخطاء املساِعدة. سألتُها ماذا فعلْت إزاء الوضع، فقالت، "ال يشء. 

فقط مل أعد إليها مجدداً."

قد  الذين  املرىض  صوت  نحن  جسيمة.  مسؤولية  جميعاً  عاتقنا  عىل  تقع 

تشمل  الرضر"،  إلحاق  "عدم  عىل  موافقتنا  يدركونه.  ال  أو  الوضع  يدركون 

مسؤوليتنا عن مكافحة العدوى وذلك باإلبالغ أو بكوننا جزءاً من التغيري. ما 

الذي تحتاج لتغيريه؟

الربحية  غري  املنظمة  ومواد  أدوات  تستخدم  أن  ينبغي  العيادات  جميع 

للسالمة، والتطهري والوقاية

Nonprofit Organization for Safety, Asepsis and Prevention- )OSAP( 

بطريقة  املفاهيم  هذه  كل  يحتوي   "From policy to Practice" ِسجل   

 )OSAP( عملية. لديهم مصادر كبرية متّكنك من مراجعة مامرساتك، وموقع

يحّدث معلوماته باستمرار. عضوية هذه املنظمة رخيصة جداً. إنّهم مكرسون 

لضامن عودة املرىض واملوظفني إىل منازلهم بأمان يف نهاية اليوم.

ينبغي عىل جميع العيادات أن يكون لديها برنامج مكتوب ملكافحة العدوى. 

ما هو وضع عيادتك؟ هل هي من ضمن العيادات التي استطاعت أن تبلغ 

مستوى مكافحة العدوى الذى نلّح عىل بلوغه؟

ما الذي ينبغي أن أقوله للمرضى؟
WHAT SHOULD I SAY TO PATIENTS?

إدراكنا لحاجة املريض يف الشعور باالطمئنان يُعترب جزءاً أساسياً يف التعامل مع 

املرىض ويجعلهم يشعرون  يفاقم خوف  الوضع  التحدي. رفض مناقشة  هذا 

بالضعف.

موضع  أسئلتهم  بأّن  طمئنهم  األسئلة،  املرىض  يطرح  عندما  مرضاك:  طمنئ 

تقدير، وأنّك تفعل كل يشء للحفاظ عىل سالمة املرىض والعاملني يف الرعاية 

أّن  إالّ  ومتباعدة،  قليلة  الحوادث  هذه  أّن  أخربهم  سواء.  حٍد  عىل  الصحية 

عيادتك قامت بكل ما هو رضوري ملنع هذا السيناريو من الحدوث، بدءاً من 

التعليم املستمرإىل قوائم التدقيق اليومية.

قدامى  لشؤون  الطبي  املركز  يف  يعمل  أسنان  طبيب  تهاون  عندما  األسئلة: 

يف  أوهايو،  دايتون،  يف   ،)Veterans Affairs Medical Center( املحاربني 

باألمراض  لإلصابة  املرىض  مئات  عرض  قد  ورمبا  العدوى،  مبكافحة  االلتزام 

املنقولة بالدم، أدت املقاالت التي نرُشت يف الصحيفة ذات الصلة إىل تلقي 

عيادة األسنان تلك سيالً من املكاملات. كان املرىض يريدون معرفة ما إذا كانوا 

آمنني يف البيئة التي يخلقها طب األسنان. ال بد لكل منا أن يكون لديه أجوبة 

جاهزة قبل وقوع حدث ما. فيام ييل بعض األسئلة الشائعة التي قد طُرِحت 

خالل تلك األوقات:
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كيف أعرف أّن عيادتك تمتثل لكافة 

لوائح مكافحة العدوى؟ 
وقامئة  مستمر  برنامج  لدينا  األول.  همنا  هي  دامئاً  سالمتك 

باملراقبة  نقوم  مامرستنا.  صميم  من  والتدريب  يومية،  تدقيق 

يقوم  التي  اإلجراءات  إىل  التعقيم  من  بدءاً  املستويات،  كل  عىل 

التي  السنوية  الدورة  نحرض  الغرفة.  لتنظيف  املوظفون  بها 

عىل  ونعمل   ،)OSHA( املهنية  والصحة  السالمة  إدارة  تعقدها 

منها والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  مبواد  معلوماتنا  تحديث 

.)Centers for Disease Control and Prevention( 

 
مصدٌر  األسنان  أدوات  أّن  قرأت  لقد 
للمرض. كيف أعرف أّن هذه األداة آمنة؟
ثم  ومن   )debris( البقايا  من  تنظيفها  يتم  بعيادتنا  أدوات  جميع 

تعقيمها بالحرارة يف جهاز التعقيم. الوحدات التي تقرأ عنها ال تُعقم 

حرارياً. ليس لدينا أية أدوات ال يتم تعقيمها بالحرارة.

كيف أعرف أنكم تعقمون األدوات 
بشكٍل صحيح؟

يف  بخطوة.  خطوًة  ونراقبها  التعقيم  بروتوكوالت  جميع  نتّبع  نحن 

عيادتنا، نستخدم ثالثة  أساليب لضامن عملية التعقيم. لدينا نظام 

الكاسيتات  أو  األكياس  بجميع  ونظام خاص  التعقيم،  بجهاز  خاص 

النظام  أّن  لتأكيد  للجراثيم  أسبوعية  فحص  نتيجة  ونوزع  املغلفة، 

نشط. جميع معداتنا وأكياسنا أو الكاسيتات املغلفة  موافق عليها 

من قبل إدارة األغذية واألدوية األمريكية )FDA( باعتبارها أجهزة 

منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  توصيات  ونتّبع  آمنة،  طبية 

يف جميع خطوات معالجة املعدات. نقوم بفتح الِحزم أمامك حتى 

الذي  املؤرش  عىل  نطلعك  أن  وميكننا  آمنة،  أنها  من  التأكد  ميكنك 

نستخدمه.

 
 )Tulsa( لقد قرأت أّن المعدات في حالة تولسا
كانت صدئة. لماذا يؤثر الصدأ سلبًا؟ وكيف 

أتأكد من سالمة معداتك من الصدأ؟
تعقيم  عملية  إجراء  تتيح  ال  املعدات  عىل  الصدأ  فيها  يؤثر  التي  املواضع 

سليمة. نحن نستخدم منتجات الفوالذ املقاوم للصدأ لتفادي حدوث الصدأ، 

أما يف حال حدوثه، فنحن نتخلص من املادة قبل عملية التعقيم حتى ال يكون 

هناك أي خطر عىل املريض.

كيف أعرف أنكم تحافظون على سالمتي؟
حالته  عن  النظر  بغض  مريض  لكل  وتطهري  حامية  حاجز  تستخدم  عيادتنا 

املتبادل.  التلوث  الصحية. نستعمل مواد أحادية االستخدام للحد من فرصة 

نحن نستخدم التعقيم الحراري يف جميع أدواتنا، أو نستخدمها مرة واحدة 

يف  مبا  املرىض،  سالمة  عىل  للحفاظ  الربوتوكوالت  كافة  نتابع  منها.  ونتخلص 

ذلك غسل األيدي وارتداء معدات الوقاية الشخصية، وعدم السامح للموظفني 

املرىض بالحضور إىل العمل. سالمتك هي  همنا األول.

هل يمكنني أن أرى منطقة التعقيم؟
املرىض دامئاً موضع ترحيب لرؤية جميع مناطق عيادتنا ألنّنا منتثل لقوانني 

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها وقانون حامية ومسؤولية التأمني الصحي 

 Health Insurance Portability and Accountability Act ) HIPAA(

ميكنني أن أصطحبك معي للوقوف عىل العملية من بدايتها إىل نهايتها حتى 

ترى كيف أنّنا مكرسون لرعايتك بطريقٍة آمنة.

خطة  من  جزءاً  يكون  أن  ينبغي  تولسا  حدث  مثل  ألحداث  مخطط  وجود 

التي  التدابري  العدوى يف عيادتك. ميكنك مساعدة املرىض عىل فهم  مكافحة 

فرصة  الحدث  هذا  األسنان.  طب  بيئة  يف  آمنون  بأنهم  وطأمنتهم  تتخذها 

للتثقيف وتغيري بروتوكوالت مكافحة العدوى، والتأثري عىل نظرة املرىض فيام 

يتعلق مبكافحة العدوى يف عيادتك. طاملا كنت تأخذ قرارات مكافحة العدوى 

األمر مرة  الداعني لوقف حدوث مثل هذا  كل يوم، فبوسعك أن تكون من 

أخرى.

1
2
3
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ما الذي ينبغي استعراضه مع المرضى؟

What to review with patients 
أنتجت )Nonprofit Organization for Safety, Asepsis and Prevention- ”OSAP”( هذه القامئة املمتازة ملفاهيم مكافحة العدوى بهدف استعراضها 

مع املرىض. ميكنك إعداد هذه النقاط لعيادتك وطباعتها وتوزيعها عىل املرىض:

مكافحة  احتياطات  تستخدم  العيادة  أّن  املرىض  بلّغ   •

وفق   )evidence-based( الرباهني  عىل  املبنية  العدوى 

ما أوصت به مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها. ميكن 

موقع  من  األخرى  واملصادر  التوصيات  أحدث  تحميل 

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.

• وّضح للمرىض أّن اإلبر املستخدمة يف التخدير وعبوات 

هذه  وأّن  االستعامل  وأحادية  معقمة  املخدرة  املادة 

استخدامها  بعد  بشكٍل صحيح  منها  التخلص  يتم  األشياء 

مع كل مريض.

بأّن  للمرىض  الوريدية، وّضح  • يف حال استخدام األدوية 

هذه األدوية إما من قوارير جرعة وحيدة، أو يتم الوصول 

بإبرة  فقط  واحدة  مرة  الجرعة  متعددة  القوارير  إىل 

ومحاقن تستعمل ملرة واحدة، وأّن األدوية اإلضافية، حتى 

بالنسبة ملريٍض واحد، تُسحب بإبرة ومحقن جديدين.

الشامل،  التنظيف  ذلك  يف  مبا  التعقيم،  عملية  ارشح   •

الفحص، ومن ثم تعقيم األدوات.

معقمة  أكياس  يف  محفوظة  األدوات  بأّن  للمرىض  أكّد   •

يكون  قد  املرىض.  لرعاية  إليها  الحاجة  لحني  ملفوفة  أو 

من املفيد بصورٍة خاصة فتح األكياس فقط مبجرد وصول 

املعدات مغلفة بشكٍل  أّن  بأنفسهم  إذ قد يرون  املرىض، 

صحيح.

• ناقش املعالجات املستخدمة لضامن التعقيم، مبا يف ذلك 

املؤرشات الكيميائية و/أو ِحزم األدوات، واملراقبة املنتظمة 

البيولوجية  املؤرشات  استخدام  وأيضاً  التعقيم  لعملية 

)اختبار الجراثيم(.

• طمنئ املرىض بأّن جميع اإلجراءات التي تتطلب الرتاخيص 

أو الشهادات يقوم بها فقط املهنيون املرخص لهم بتقديم 

تلك الخدمات. ميكن االطّالع عىل املزيد من املعلومات يف 

www.ada.org :الجمعية األمريكية لطب األسنان

عدة  يف  عمود  كاتبة   ،RDHAP كلش،  براندون  نوييل 

صحف، كاتبة، محارضة، ورسامة كاريكاتري/رسوم متحركة. 

 Organization( تعمل يف لجنة املراجعة التحريرية لنرشة

for Safety, Asepsis and Prevention( وتلقت العديد 

عيادة  متتلك  كلش  الوطني.  املستوى  عىل  الجوائز  من 

خاصة لصحة األسنان تركز عىل الوصول إىل تقديم الرعاية 

للجميع وتساعد عىل تسهيل عالج األسنان املجاين يف مدينة 

 ."Simi Valley Free Dental Clinic" فايل  سيمي 

الـ 35 يف مجال طب  الكثري من سني عملها  وقد كرست 

األسنان لتثقيف الناس حول اآلثار املدمرة للميثامفيتامني 

رئيسة  املخدرات.  وتعاطي   )methamphetamines(

سابقة لجمعية صحة األسنان يف كاليفورنيا.
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أخطار األدوات الحادة 
     RISK OF SHARPS 

هذه  إصابة  مثل  األسنان.  عيادات  في  بالغة  خطورة  تشّكل  الحادة  واألدوات  اإلبرة  وخزات 

اإلصابات قد تعرض مهنيي األسنان ألخطار من المحتمل أن تكون جسيمة ومميتة. 

وتقدر مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )The Centers for Disease Controls and Prevention” CDC”( أّن 

العاملين في مجال الرعاية الصحية تحدث لهم 385000 إصابة سنويًا بوخزات اإلبرة واألدوات الحادة في 

المستشفيات والمؤسسات الطبية األخرى، بمعّدل 1000 إصابة يوميًا. جمع البيانات في المؤسسات 

الطبية الخاصة أمٌر مستحيل نظرًا لعدم وجود نظم للمراقبة، حيث من المقدر أن ترتفع اإلصابات إلى 

أكثر من 500.000.

OLIVIA WANN, RDA, JD 
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اإلصابات األكرث شيوعاً من الناحية املهنية هي تلك املنقولة عن طريق األدوات 

الحادة أثناء رعاية مرىض التهاب الكبد الفريويس ”ب" )hepatitis B( والتهاب 

 .)HIV( وفريوس نقص املناعة البرشية ،)hepatitis C( "الكبد الفريويس "ج

 ،)herpes( القوباء  يشمل  الخطر  أّن  األمراض  عىل  السيطرة  مراكز  تالحظ 

.)tuberculosis( والسل ،)malaria( واملالريا

وهي   ،2000 العام  يف   "Modern Practice Solutions" بتأسيس  قمت 

موظفة  عملت  ولكوين  لذلك،  األسنان.  طب  عيادات  يف  متخصصة  رشكة 

موظفي  نظر  وجهات  أفهم  محامية،  واآلن  واستشارية،  أسنان  طب 

يف  منهم  كالً  تواجه  التي  والتحديات  العمل،  وأصحاب  األسنان  عيادات 

اليومية مبا يف ذلك مسألة السالمة. رشكتنا تعمل عىل تحليل سري  عملياتهم 

املحتملة  الخطورة  لعوامل  تقييامت  وتجري  املستندات،  ومراجعة  العمل، 

.)hazard assessment(

التقينا  وقد  البالد،  أنحاء  جميع  يف  األسنان  طب  عيادات  مع  رشكتنا  تعمل 

أنّهم  لنا  ذكروا  الذين  األسنان  أطباء  ومساعدي  األسنان  باختصاصيات صحة 

أصيبوا بوخزات اإلبر واألدوات الحادة، ولسوء الحظ، مل يكن هناك بروتوكول 

لضامن املتابعة السليمة كام هو مطلوب طبقاً للقانون. بعض املوظفني يعزون 

سوء األداء إىل هذه اإلصابات، ويخىش آخرون أن تتحمل العيادة نفقات غري 

رضورية.

والية  يف  أسنان  طبيب  ضد  دعوى  األمريكية  العمل  وزارة  رفعت  مؤخراً، 

أنهى خدمة موظف ألنّه  األسنان  أّن طبيب  الدعوى  ماساتشوستس. وتزعم 

تقّدم بشكوى التعرض لخطر صحي إلدارة السالمة والصحة املهنية األمريكية  

 .-OSHA )Occupational Safety & Health Administration(

خدمات  األسنان  طبيب  أنهى  بوسطن،  مقاطعة  محكمة  يف  للشكوى  وفقاً 

إزاء  قلقه  عن  املوظف  عرّب  أن  بعد   2010 نوفمرب  يف  أسنان  طب  مساعد 

امللوثة  اإلبر  من  الواقية  األغطية  بإزالة  املوظفني  ألزم  العيادة  يف  إجراء 

األجور،  ودفع  لعمله  املوظف  إلعادة  الدعوى  وتسعى  منها.  التخلص  قبل 

املادية  التعويضات  دفع  إىل  إضافة  املوظف،  فقدها  التي  املزايا  وإعادة 

)punitive damages( له.

انتهاكات  مثانية  األسنان  طبيب  ارتكاب  عن  تفتيش  عملية  أسفرت 

الخاص   )OSHA( األمريكية  املهنية  والصحة  السالمة  إدارة  ملعيار  خطرية 

 .)blood-borne pathogens( الدم  طريق  عن  املنقولة  باألمراض 

املستقلة  املهنية  والسالمة  الصحة  مراجعة  لجنة  لدى  بالطعن  قام  الطبيب 

)The independent Occupational Safety and Health Review Commission( يف 

أصحاب  كغرامات.  املقرتح  دوالر   26.400 مبلغ  عىل  واعرتض  الدعاوى  تلك 

للمخاطر  التعرض  بعد  ما  بإدارة  املرتبطة  التكاليف  بتأثري  يشعرون  العمل 

ملوظفي الرعاية الصحية التي ترتاوح بني 500 – 3.000  دوالر لكل حادثة.

باعتبارنا مستشارين، يتمثل هدفنا يف تعزيز السالمة. تذكر، السالمة ليست 

اختيارية. التدريب، تطويرالسياسات، توفري األجهزة الطبية األكرث أماناً، وإنشاء 

السالمة والصحة  إدارة  الهندسية هي عوامل هامة لالمتثال ملعيار  الضوابط 

الدم، ويف  املنقولة عن طريق  باألمراض  الخاص   )OSHA( األمريكية املهنية 

تعزيز سالمة املوظفني.

منها  والوقاية  الجراثيم  من  والتطهري  السالمة،  ملنظمة  طبقاً 

)Organization for Safety, Asepsis and Prevention ”OSAP”(، فإّن 

تطبيق املبادئ األساسية األربعة للسيطرة عىل العدوى يرشد العاملني واملرىض 

إىل طريقة البقاء يف أمان. وهذه تشمل ما ييل:

1-  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للبقاء بصحة جيدة
)Take action to stay healthy( 

2-  تجُنب مالمسة الدم وسوائل الجسم
)Avoid contact with blood and body fluids( 

3-  الحد من انتشار تلوث الدم وسوائل الجسم
 Limit the spread of blood and body fluid(  

)contamination

4-  إحاطة األدوات المستخدمة بعوامل األمان
)Make objects safe for use( 

يف تحليل مكان العمل، ميكن للعيادات أن تنجز تحسينات بسهولة عن طريق 

 Instrument – ( مثل )نظام إدارة األدواتCassette( استخدام نظام كاسيت

وسواء   .)Hu-Friedy( هيو-فريدي  أنشأته  الذي   )Management System

تسعى  أو  باملساحة  متعلقة  مسائل  أجل  من  تجاهد  األسنان  عيادة  كانت 

هذا  من  تستفيد  سوف  فإنّها  للوقت،  أفضل  وإدارة  أكرب  مؤسسة  لتحقيق 

النظام.

عالوًة عىل هذه الفوائد، تعزز العيادة جوانب السالمة باستخدام الكاسيتات. 

ينخفض حدوث إصابة العاملني إىل حٍد كبري عندما يتم تقليل مناولة األدوات. 

إقفاله  الذي يحكم  الكاسيت  امللوثة إىل  بعد االستخدام، تتم إعادة األدوات 

وينقل إىل منطقة معالجة األدوات. ثم يتم تنظيف الكاسيت ذاتياً باستخدام 

أو غسالة أدوات خاصة بطب  الصوتية  باملوجات فوق  جهاز تنظيف يعمل 

األسنان، ثم تُجّفف، وتُغلف/ تُكيّس )pouch(، وتعقم حرارياً. ال إهدار للوقت 

.)Tray( يف تكييس وفرز األدوات عىل حدة وإعدادها يف صينية األدوات

عيادات األسنان ميكنها أن تقلل من خطر اإلصابات باألدوات الحادة عن طريق 

تجنب عوامل الخطورة التالية:

إدارة األدوات خطوة  املناسبة، مبا يف ذلك  عدم تطبيق اإلجراءات   •
بخطوة وبروتوكوالت معالجة األدوات.

• العمل  يف عيادة أسنان كبرية الحجم  مع عدم كفاية الوقت املخصص 
لتحول غرفة املعالجة.

• نقل أدوات العالج واألدوات الحادة السائبة عىل الصواين عرب العيادة 
مام قد ينتج عنه خطر التعرض لالرتطام مبوظف أو مريض آخر. هذا 
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األمر خطريٌ للغاية وميكن أن يؤدي إىل اإلصابة باألدوات الحادة التي 

ملراكز  وفقاً  الكاسيت.  استخدام  خالل  من  تفاديها  املمكن  من  كان 

السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، االرتطام مع عامل أو أداة حادة 

ميثل 10٪ من الحاالت املرتبطة مبخاطر اإلصابة بوخز اإلبرة.

منطقة  يف  املريض  فحص  بقفازات  السائبة  امللوثة  األدوات  تناول   •
التعقيم بدالً من استخدام قفازات متينة.

األدوات  تجهيزات  عىل  للحفاظ   )ponytail( حامالت  استخدام   •
أثناء معالجة األدوات. ومينع أيضاً أداء تنظيف فعال بني األدوات أثناء 

استخدام املوجات فوق الصوتية.

بقفازات  املرىض  رعاية  ومواد  لألدوات  الصحيحة  غري  االستعادة   •
األيدي امللوثة من خزانات ودروج العيادة، وهذا أمٌر شائع ففي مرات 

عديدة حدث فقدان أدوات مهمة من الصينية مام استوجب نهوض 

املساعد أثناء اإلجراء السرتدادها.
تشري إدارة السالمة والصحة املهنية األمريكية )OSHA( إىل أهمية الضوابط 

الهندسية ومامرسة العمل للتخلص أو التقليل من تعرض املوظفني للمخاطر. 

وفقاً للمذكرة اإلقليمية لـ )OSHA(، تشمل الدالئل اإلرشادية لالستدعاءات 

ما ييل:

)د( )i( )2( – مل تُستخدم الضوابط الهندسية وضوابط مامرسة العمل للتخلص 

أو التقليل من تعرض املوظف للمخاطر.

الهندسية  الضوابط  لفحص  نظام  لديه  ليس  العمل  – صاحب   )ii(  )2( )د( 

لضامن عمل األجهزة األكرث أماناً عىل نحٍو فعال.

هل هو عبء تكلفة، أم مال مّدخر؟

املال من  بالفعل يوفر  النظام  النفقات، نجد أن   يف تحليل االستثامر مقابل 

رعاية  لتقديم  الثمني  الرسيريني  املوظفني  يُستَغل وقت  الوقت.  إدارة  خالل 

التجهيزات.  يف  األدوات  فرز  من  بدالً  العدوى  ومكافحة  للمرىض  أفضل 

باإلضافة إىل ذلك، العيادات توفر املال مبنع فقدان األدوات وكرس حوافها إذ 

إّن الكاسيت يثبّت األدوات يف مواضعها.

باختصار، عند تنفيذ كاسيتات مثل نظام هيو- فريدي إلدارة األدوات، 

الوقت واملال، واألفضل من ذلك كله، تعزيز  لعيادتك أن توفر  ميكن 

بعض  ييل  فيام  معك.  العامل  الرسيري  الفريق  أعضاء  بني  السالمة 

عيادتك  السالمة يف  برنامج  الفجوة يف  لسد  الوقتية  التذكريية  النقاط 

والتقليل من خطر اإلصابة باألدوات الحادة:

عن  املنقولة  األمراض  حول  ملوظفيكم  سنوي  تدريب  توفري    •
طريق الدم، واالحتفاظ باملستندات.

•  مراجعة برنامج الوقاية من اإلصابة باألدوات الحادة بحرص، مبا 
يف ذلك الضوابط الهندسية وضوابط مامرسة العمل.

•  تحديث خطة العمل الخاصة بالتعرض للمخاطر والتأكد من 
اطاّلع العاملني عليها.

•  توفري تقييامت سنوية لألجهزة الطبية اآلمنة.

•  تنفيذ خطة إلدارة ما بعد التعرض للخطر ومراجعة الربوتوكول 
مع موظفيك بعناية.

•  تأكّد من أّن السجالت الطبية للموظفني سارية املفعول، مبا يف 
الوبايئ )ب(  الكبد  التهاب  املتعلقة بوضع لقاح  ذلك املستندات 

وتقارير ما بعد التعرض، والوثائق ذات الصلة.
التدريب عىل السالمة ال ينبغي أن يكون ممالً. ضّمن املدخالت الواردة آراء 

كل عضو يف الفريق لديه منظور ميكن أن يقّدم أفكاراً قيمة لربنامج السالمة 

يف العيادة. سواء اخرتت العمل مع رشكة استشارية مهنية أو أنشأت برنامج 

طب  موظفي  أّن  لضامن  يوم  كل  السالمة  بتعزيز  قم  بك،  الخاص  السالمة 

األسنان العاملني معك لديهم وظائف طويلة وصحية يف مجال طب األسنان. 

ملزيد من املعلومات حول معيار)OSHA( لألمراض املنقولة عن طريق الدم 

http://www.osha.gov/ املوقع:  بزيارة  قم  اإلبر،  بوخزات  اإلصابة  ومنع 

 SLTC/bloodbornepathogens/index.html.RDH

املراجـــع

 Sharps Injury Prevention Workbook," CDC, available at" ,4 .p .1

www.cdc.gov/sharpssafety/pdf/WorkbookComplete.pdf

)1# same as( .2

 Sharps Injury Prevention Workbook," CDC, available at" ,6 .p .3

http://www.cdc.gov/Sharpssafety/pdf/WorkbookComplete.pdf

 From Policy to Practice: OSAP's Guide to the"  ,2  .OSAP, p .4

2007 ",Guidelines

 Sharps Injury Prevention Workbook," CDC, available at" ,9 .P .5

http://www.cdc.gov/Sharpssafety/pdf/WorkbookComplete.pdf

)d(1910.1030 CFR 29 ,OSHA, Bloodborne Pathogens Standard .6

)i()2(

 http://www.osha.gov/dep/leps/RegionIV/Sharps-Injuries.doc,  .7

2012 ,22 accessed on March
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أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع
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مهارات التواصل 
لعالقات ناجحة

Communication skills for successful relationships 
SANDY ROTH 

شخصية الدكتورة فيرغسون محافظة بالفطرة، وتميل إلى تجنب كافة النزاعات، ولكنها 
تحاول أن تعوض عن هذا االنطواء بأن تكون لطيفة وعطوفة مع الجميع. نواياها الطيبة، على أي حال، 
بدأت تفشل بوتيرة متزايدة. كان من الصعب بالنسبة لها أن تفهم كيف أّن الحاالت الشخصية يمكنها 

أن تكون خارجة عن السيطرة بسرعة. 
كانت تتصرف ببراءة وترغب في أن يكون التعايش سهاًل مع كل األشخاص وأال تكون الحساسية عنوانًا 
لهذا التعايش. أخفقت الدكتورة فيرغسون في رؤية التدهور التدريجي في عالقاتها مع الموظفين 

الذين يعملون لديها. 
ألن   ،بل  الموظفين  مع  جيدة  عالقات  لبناء  تفاديها  بسبب  فيها  وقعت  التي  الورطة  ترى  تكن  لم 
أعضاء الفريق لم يتعلموا كيفية. كيفية التعامل بفعالية عند وقوع النزاعات. كانوا يتجنبون القضايا 
المصاعب، كانوا  الشديد من  نفورها  والمشاكل، ويتجاوبون بشكٍل غير الئق. وألنهم كانوا يعرفون 
أنهم يفعلون ذلك لمصلحتها. لم  إذ كانوا يعتقدون  المشاكل قدر اإلمكان،  إبعادها عن  يحاولون 
تكن قد قدمت لهم إرشادات حول كيفية التعامل مع القضايا بأنفسهم؛ لذلك، بينما كانوا يسيرون 

خالل حقل األلغام في عالقات عملهم، كانوا يفّجرون العديد منها دون قصد.
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قبل فرتة طويلة، شكّل أعضاء الفريق تكتالت وكانت عالقاتهم محدودة ومل 

يقدروا مشاعر بعضهم البعض. وقد وصل التوتر حداً مل يكن بوسع الدكتورة 

تكن  مل  املرحلة؟  هذه  يف  تقودهم   أن  لها  كان  كيف  تجاهله.  فريغوسون 

هي وال فريقها عىل استعداد للتعامل حتى مع مشكلة أصغر بكثري من هذا 

الحجم.

لحل مشاكلك، اقرتح ألربت أينشتاين، أنّه يجب أن تكون لديك حالة ذهنية 

التي خلقت فيها تلك املشاكل. نجاح أو فشل مامرسة  الحالة  مختلفة عن 

العالقات  بنوعية  املطاف  نهاية  يف  يتحدد  املثال،  سبيل  عىل  األسنان  طب 

التي تكونت بني املرىض واملوظفني، والزمالء. عىل الرغم من أهمية املهارات 

الرسيرية ونظم األعامل، لكنها ال تغرّي أبداً الرضر الناتج عن سوء الفهم أو 

االلتباس، أو النزاعات التي مل تحل.

يف  وفّعالة،  صحية  عالقة  إىل  املترضرة  العالقة  عودة  احتامالت  لألسف، 

أحسن األحوال ال ميكن التنبؤ بها، ال سيام عندما يكون الالعبون غري مهرة. 

التي  القضايا  معالجة  أو  تناول  دون  ببساطة  قدماً  الناس  الغالب مييض  يف 

كرست قدرتهم عىل العمل معاً بشكٍل جيد. وهذا يفرس جزئياً، تجارب إعادة 

توظيف موظفي طب األسنان فضالً عن التنقل املستمر للمرىض من عيادة 

عملية  يف  للمشاركة  واستعداداً  جهداً  تتطلب  العالقات  أخرى.استعادة  إىل 

أمناط  وتحديد  األحداث،  مسار  دراسة  عىل  االكتشاف  ينطوي  االكتشاف. 

السلوك، وتحديد الدور الذي لعبه كل شخص واستعراض دوافع كل مشارك. 

كيفية  شخص  كل  أدرك  إذا  النتائج.  عن  النظر  بغض  قّيمة  مامرسة  هذه 

إسهامه يف الرضر، فإّن هذا من شأنه تقليل احتاملية تكرار نفس األخطاء.

هذه السلسلة من املقاالت تستند إىل املبدأ القائل بأّن التواصل هو رشيان 

تظل كام هي،  ال  "األمور  يقول،  التغيري  قانون  لكل عالقة.  بالنسبة  الحياة 

إن مل تتحسن، فإنّها تزداد سوءاً". هذا القانون ينطبق أيضاً عىل العالقات. 

أو متسامً  التواصل غري فعال  العالقة. عندما يكون  تنمو  الفعال،  بالتواصل 

بالحذر أو عدائياً، يحدث العكس.  يف حال عدم وجود تواصل، سوف تنتهي 

والسلوكيات،  للمواقف  شاملة  قامئة  بتجميع  قمت  الجزء،  هذا  يف  العالقة. 

وأخطاء التواصل التي تكمن وراء معظم العالقات املترضرة. القصد من ذلك 

واالستعداد  الحالية  أوضاعه  استعراض  عىل  منكم  واحد  كل  مساعدة  هو 

لعالقات صحية يف املستقبل.

لتدمري  واعياً  ما تترضر العالقات عىل نحٍو متعمد. ال أحد يأخذ قراراً  نادراً 

العالقات تتدهور  العمل شيئاً مستحيالً.  عالقة صداقة أو يجعل من عالقة 

ببساطة مبرور الزمن بسبب االفتقار إىل االهتامم وسوء االختيارات، واإلخفاق 

يف التعامل مع القضايا منذ وقِت مبكر. السلوك اإلنساين معقد بل إنه ليس 

هذه  حال،  أي  عىل  بها.  التنبؤ  ميكن  بطرٍق  يترصفون  الناس  ألّن  مفهوماً 

األمناط ليست واضحة دامئاً. بينام تفكر يف كل عنرٍص من هذه العنارص، كن 

منفتحاً عىل األمناط التي قد تكون جزءاً من حياتك واستجاباتك لآلخرين.

الحكم على الناس بداًل من السلوكيات
                       JUDGING PEOPLE INSTEAD OF BEHAVIOR 

الحكم عىل اآلخرين مشكلة عقلية كثرياً ما تحدث. عندما يفشل الناس يف 

مقابلة توقعاتنا، فإّن ذلك يجعلهم يفقدون التمييز ما بني الشخص والسلوك. 

عند الحكم عىل اآلخرين، ودمغهم بناًء عىل سلوكيات معينة، فإنّنا نشخص 

وليس  التمييز مهم جداً  الحل.  احتامالت  الحالة بصورٍة مفرطة ونقلل من 

مجرد مسألة دالالت. عدم تناول جويل الغداء مع بقية املوظفني هو سلوك، 

أما التعبري: "جويل ال تتناول الغداء مع بقية املوظفني" هو وصٌف لسلوكها. 

وعندما نقول: "جويل متحفظة ألنها ال تتناول الغداء مع بقية املوظفني" فهذا 

يعني الحكم عىل جويل استناداً إىل سلوكها؛ وهو حكٌم غري عادل ورمبا غري 

دقيق، أيضاً. قد ال تتناول جويل الغداء مع بقية املوظفني ألنّها تأكل أطعمة 

خاصة، رمبا هي بحاجٍة للميل إىل أعامل شخصية، أو إىل أخذ قيلولة عاطفية 

ملاذا  بها  تعرف  أن  تستطيع  التي  الوحيدة  الطريقة  الغداء.  اسرتاحة  خالل 

اختارت جويل عدم تناول الغداء مع بقية املوظفني هي أن تسألها دون أن 

تحكم. من غري الالئق ألي شخص أن يتدخل بالسبب الذي دفع جويل لفعل 

هذا اليشء أو ذاك.

ألنه  جزئياً  العالقة  النهيار  أخبث سبب  هو  األرجح  هذا عىل  الرضر  عامل 

منترش يف مجتمعنا إىل حّد بعيد. وهكذا، ينبغي أن تدرك كيف ومتى، وتحت 

رئيسية يف  تخطو خطوة  أن  لتستطيع  السلوك  تتورط يف هذا  الظروف  أي 

إعداد نفسك لعالقات صحية.

يكون الناس يف وضعٍ دفاعي عند الحكم عليهم، مام يحبط أي إمكانية إلجراء 

مناقشة صحية. عندما يكون الناس يف وضعٍ دفاعي، ال يستمعون ملا يقال، بل 

تكون طاقتهم موجهة نحو الحامية الذاتية واالستعداد الذهني ملا قد ييل. 

العواطف  تحرف  وبالتايل  املشاعر،  وتكثف  الخطاب  تصّعد  كذلك  األحكام 

بعيداً عن املوضوع محل املناقشة. وأخرياً، األحكام مرضة نظراً ألنها تشري إىل 

وجود نية اإليذاء.

الحدث  بني  للخلط  لديك  نزعة  أي  مراجعة  هو  قامئتك،  يف  األول  العنرص 

والحكم عىل شخصية الفرد.

 احتماالت 
عودةالعالقةالمتضررةٕالى 

عالقة صحيةوّفعالة،في 
ٔاحسن األحوال ال يمكن التنبٔو 

بها، ال سيما عندما يكون 
الالعبون غير مهرة 
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التجنب، التجاهل، أو المماطلة
                                        AVOIDING, IGNORING, OR DELAYING 

كّل من هذه األمور يعّد مشكلة تكتيكية ستجعل تناول املوضوع أكرث صعوبة 

تحت أي ظرف من الظروف. نادراً ما تنتهي املشاكل من تلقاء نفسها؛ فمرور 

الوقت يصعب الظروف ويجعل القضايا غري واضحة. كل مشكلة يف أي عالقة 

تبدأ كحدث وحيد عادة ما يكون بسيطاً. معظم الناس مييلون إىل الالمباالة 

باملشاكل البسيطة. حدث ثاٍن مامثل يتساهل مع الحالة؛ ليأيت الثالث بعدها 

الحالة وتصبح عصية  تتفاقم  الحدث ثالثة أضعاف وهكذا حتى  ويضاعف 

جاداً، يقتيض  قراراً  تتطلب  الحل. مشكلة بسيطة تصبح مشكلة كربى  عىل 

شجاعة أكرب مام يتمتع به معظم الناس.

بدالً   .)provocatively( مثرية  مالبس  مرتديًة  للعمل  تأيت  جديدة  موظفة 

من إحراجها، تقرر أن تفوت األمر، عىل أمل أن ترى املوظفة بنفسها كيف 

يلبس اآلخرون ثم تلتقط اإلشارة. بعد ستة أسابيع، ال تزال املوظفة ترتدي 

املالبس نفسها، لكنك كنت قد أسست ستة أسابيع لتقوية عدم قدرتها عىل 

ملعالجة  أخرياً  تتطرق  عندما  للموظفني.  وضعتها  التي  اللباس  قواعد  رؤية 

هذا األمر، فإّن انزعاجك ال تخطئه العني. املوظفة، من ناحية أخرى حائرة، 

أّن كل يشء عىل ما يرام. الحرج الذي كنت تأمل  فصمتك يعني لها ضمناً 

تجنبه أصبح أمراً ال مفر منه بسبب تأخريك رد الفعل املناسب، ليصبح من 

الستة  ترتديه خالل األسابيع  أنك مل تكن موافقاً عىل ما كانت  لها  الواضح 

املاضية. ستكون محظوظاً إذا انتهت مناقشتك بأي يشء آخر سوى دموعها.

مراراً  تتجنبها  كنت  التي  القضايا  قامئتك هو حرص  يف  الثاين  العنرص  لذلك، 

القضايا  تلك  كانت  إذا  ما  نفسك  اسأل  األخرى.  عالقاتك  ويف  زمالئك  مع 

ستصبح أسهل أم أصعب يف الحل عندما تتجاهلها. اسأل نفسك ما إذا كان 

القضية.  تناول  عند  أصعب  سليمة  عالقة  عىل  الحفاظ  يجعل  مرورالوقت 

وأخرياً، اسأل نفسك متى سيتم التطرق إىل هذه القضايا.

التثليــــث
                                                                                             TRIANGULATION 

لديه خالف  يقوم شخص  عندما  يحدث  التثليث  املامطلة،  من  آخر  منوذج 

مع شخٍص آخر، بنقل القضية إىل شخٍص ثالث. التثليث عبارة عن مامرسة 

الشللية )ganging( ليس إاّل. ميكنك محاولة تربير ذلك بطرق عديدة، مثل: 

"أريد فقط أن أعرف إذا ما كنت أرى كل يشء" أو "هل أنا الوحيد الذي 

انزعج لذلك" أو حتى، "أريد أن أراقب شيئاً بواسطتك للتأكد من أنّني أقولها 

بصورٍة صحيحة قبل أن أذهب إليه." نادراً ما تفيد مثل هذه املربرات. نقلك 

قضية لشخٍص آخر غري الشخص الذي تختلف معه سيفيض إىل فشل العالقة.

إحدى زميالتك، وهي مارغريت، تسألك ما إذا كان هناك أي نقود مفقودة 

من محفظتك. تقوم أنت بفحص محفظتك وتقول لها: "ال". ثم تفيض إليك 

مارغريت باعتقادها أّن سوزان قد أخذت منها بعض النقود، وتطلب منك 

أن تنتبه. سوزان ليست لديها فكرة عن أّن كليكام تتآمران ضدها رسمياً. رمبا 

تكون قد أخذت هذه النقود أو مل تأخذها؛ ولكنك عند هذه النقطة، ال ميكن 

أن تترصف مع سوزان كام لو أّن شيئاً مل يتغري بينك وبينها.

لقد أُِصبَت بعدوى شكوك مارغريت عن طريق التثليث. من اآلن فصاعداً، 

ستكون سوزان موضع شك بالنسبة لك، حتى لو مل يكن لديك أي دليل. لديك 

فقط شك مارغريت. هذا أمٌر فظيع وقاٍس وغري عادل متاماً.

مياثل  املعلومات عنها عمداً  القضايا. حجب  سوزان تستحق فرصة ملعالجة 

الكذب؛ عالوًة عىل ذلك، إذا كان ال بد للشخص أن يلجأ إىل التخمني حول 

القضايا، فإنه عىل األرجح سوف يخمن بشكٍل خاطئ.

الكثري  أصبح  كلام  تتضخم  البسيطة  األمور  ميسه.  كل يشء  يفاقم  التثليث 

من األطراف البعيدة جزءاً من الهمس. إذا كنت حقاً تريد أن تؤذي مشاعر 

اآلخرين وتضعهم مبارشة يف موقٍف دفاعي وتحد بصورٍة كبرية من إمكانية 

حل قضية ما، فالتثليث هو أداة االستخدام.

العنرص الثالث يف قامئة الحرص خاصتك هو مراجعة جميع محادثاتك الرسية 

الشخص  مع  املناقشات  تلك  طبيعة  عن  تكشف  أن  دون  ثالث  طرٍف  مع 

املعني. هذا النوع من أعامل التنظيف ينبغي أن يبدأ عىل الفور.

تمثيل اآلخرين
                                                                              REPRESENTING OTHERS 

مبعرفتهم  االحتفاظ  يف  صعوبًة  الناس  بعض  يجد  التثليث،  حدوث  مبجرد 

برسية الحالة. عندما يحاول شخص ما متثيل قضية ال تخصه، عادًة ما تكون 

النتيجة مدمرة.

باربرا هي األم الراعية "mother hen" يف العيادة، وألّن كييل تجد صعوبًة يف 

إثارة القضايا فإنها غالباً ما تشكو لباربرا، حيث تعلم بأنها سوف تثري املسألة 

يف االجتامع القادم للموظفني. هذا األسلوب يُبقي كييل بعيدة عن كل تلك 

األعامل الفوضوية. 

 األمور ال تظل كما هي، 
ٕان لم تتحسن، فٕاّنها تزداد 

سوءًا 
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كان  التفاصيل.  بعض  مع  املوضوع  باربرا  عرضت  مؤخراً،  ُعقد  اجتامعٍ  يف 

لكن  إليهم.  إيصاله  تحاول  كانت  ما  حول  محتارين  الفريق  أعضاء  معظم 

محاولٍة  تخصها هي. يف  ال  القضية  دقة ألن  أكرث  تكون  أن  لباربرا  ال ميكن 

عقيمة لحمل كييل عىل الكالم، باربرا، مع خيبة أملها يف سلوك كييل، تعلن 

كييل، كام  املشكلة".  لديها هذه  التي  الوحيدة  أنا  لست  "حسناً،  للحضور: 

هو متوقع، تجلس صامتة. هذا التكتيك يجعل باقي املجموعة تنفعل. ومن 

يعرف ما قيل؟ ملاذا مل أعرف؟ هل هذا الكالم عني أنا؟ مبجرد التحديد، سوف 

يكون الهدف املقصود يف وضعٍ دفاعي. هذا األسلوب غري مالئم، ألن التثليث 

سيدمر الرشيك وسيعدم الثقة متاماً.

قم باستعراض حاالت التمثيل غري املناسب من ِقبل اآلخرين. إذا اكتشفت 

منوذجاً، فإّن التحدي الذي يواجهك هو  تشجيع اآلخرين عىل إثارة القضايا 

الخاصة بهم وتجنب التثليث. 

لعب األلعاب المؤذيــة
                                                                    PLAYING HURTFUL GAMES 

هذا التكتيك الضار ميكن أن يأخذ عدة أشكال، كل منها ميثل مشكلة:

"تعلمني  بـ  تبدأ  حاملا  اإليجابية:  التعليقات  بني  السلبية  التعليقات  -إقحام 

جودي، هناك الكثري من األشياء التي تؤدينها بطريقٍة جيدة ولكن ..." جودي 

التعليق  الكالم.  باقي  تسمع  ال  أنها  حتى  للرضبة  استعداداً  بالتامسك  تبدأ 

كونها  من  أكرث  داعمة  مالحظة  وسيبدو  يُسمع،  لن  اإلحباط  يعقب  الذي 

مالحظة صادقة.

الشجاعة لإلفصاح عن كل  الحد األدىن من املالحظات: أخرياً متلكت  -إبداء 

يشء. أحسنت. ولكنك منزعٌج جداً ألنك مرغم عىل تخفيف التوتر بإضافة 

عبارات مثل "حسناً، أعرف أنني لست معصوماً من الخطأ"، أو "كلنا نخطئ". 

ال تندهش إذا أثارت تلك املالحظات استجابة غاضبة، ألنّها ستبدو مهينًة وال 

تخلو من نربة استعالئية للغاية.

يعجبك"  لن  سأقوله  ما  أّن  "أعرف  إرسالها:  قبل  الرسالة  تخفيف  -محاولة 

من املؤكد أن مثل هذه العبارة ستؤدي إىل استجابة سلبية. إذا كان لديك 

ما تقوله، قله بال تردد. لن تقوم بعملية تصويت ملعرفة ما إذا كان الناس 

سيستمعون ملا تقوله أم ال.

إنّه من  االستجابة.  الفرد يف صياغة  حق  أيضاً  تسلب  التعليقات  مثل هذه 

العجرفة والقسوة محاولة إدارة كل يشء أثناء املناقشة؛ تجنب هذا السلوك 

يف جميع األوقات.

من املمكن أن تكون هذه األلعاب أكرث تدمرياً للعالقة من محتوى الرسالة 

القانونية  رسائلك  إرسال  أساليب  مراجعة  بإضافة   اآلن  قم  لذا،  األساسية. 

إىل قامئة الحرص الخاصة بك . إذا اكتشفت أنك متيل إىل إدراج أي من هذه 

السلوكيات، فقد تحتاج إىل البدء يف استبدالها بعادات صحية. 

سيطرتك.  تحت  موجودون  العالقة  هذه  تحطيم  عىل  يعملون  من  جميع 

تقريباً  تكتيك  كل  عليه.  ما هو  الوضع عىل  ترك  أو  منهم،  التخلص  ميكنك 

ميكنه أن يحدد مبفرده كيفية تطور العالقات.

الحرص  إكامل  عىل  أشجعك  للصدفة.  ترُتك  أن  من  أهم  العمل  عالقات 

الشخيص. ثم التطرق إىل كل عالقة مع األخذ يف االعتبار كيف أّن كالمك مع 

الرشكاء سوف يشكل أساساً سليامً للتعاون الناجح.

الممارسة الشخصية الموجهة
                                                     GUIDED PERSONAL EXERCISE 

مبنت  وألحقتها  تفعل"  و"ال  "افعل"  قامئة  بوضع  قمت  الشهر،  هذا  خالل 

املقال. أطباء األسنان وفرق العمل ينبغي أن يعملوا من خالل كل عنرص من 

هذه العنارص والحديث برصاحة حول إعطاء التغذية الراجعة.

عند إعطاء التغذية الراجعة:
• كن دقيقاً يف إعطاء التفاصيل.

• كن دقيقاً يف وصف السلوك واألحداث واملشاعر.

• اعرتف بتأثري السلوك عليك.

• انتبه إىل لغة جسدك.. فالطقس بارد يف الخارج!

• استخدم عالمات االقتباس الحريف، واسأل عن القصد من الرسالة.

• التزم بالوقت. 

• أعط مالحظاتك بإيجاز، ثم توقف عن الكالم؛ اسمح لشخِص آخر بالحديث.

من  وابل  لطرح  الحدث  استخدام هذا  من  بدالً  واحدة  رسالة  ركز عىل    •

األسئلة.

• كن حساساً للتأثري العاطفي لرسالتك.

عند إعطاء التغذية الراجعة:
• ال تكن متعجرفاً أو متسلطاً متغطرساً.

• ال تستِدر عىل الكريس الدوار.

• ال تفرتض.

• ال تتهم.

• ال مترر املالحظات الغامضة أو املعلومات التآمرية.

• ال تقدم املشورة إال إذا طُلبت منك.

• ال تقم بدور املحلل النفيس.

• ال تعمم أو تبالغ.



54

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

نرفرن  نؤمردس

www.DENTALECONOMICS.ae JUN-JUL  2016

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع
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تعريف التنمر
Definition of Bullying

جسديًا  يكون  وقد  آخر؛  فرٍد  على  التسلط  ممارسة  عن  عبارة  التنمر 
فيها  يتعرض  عملية  على  يدل  العمل  في   التنمر  نفسيًا.  أو  لفظيًا  أو 
الممنهجة من زميل أو عدة زمالء في  الضحية لسلسلة من الهجمات 
الحقوق  على  بالتعدي  ذلك  ويكون  األداء  على  المشرف  من  أو  العمل 
المدنية للضحية. وهو سلوك عدواني ينطوي على أذى متعمد. التنمر 
يخلق عدم توازن في القوة بين الضحية والمتنمر ويتكرر من فترة إلى 

أخرى.

ي العادة، يتصّيد المتنمرون ضحاياهم. فهل أنت ضحية؟
�ز

ز شوارتز، اختصاصية صحة أسنان مسجلة،  أكملت عالج مريضة تبلغ من العمر 60 عاماً، اسمها فريدا،  ماري ج�ي
تصطحبها إىل مكتب الستقبال لحجز موعد لها للرعاية المستمرة لمدة ستة أشهر. فريدا تشعر بالرضا إزاء نتيجة 

ي وضعها.
ي ساهمت الختصاصية ماري �ز

امها بخطة الرعاية الصحية الوقائية الفموية ال�ت ز العالج نظراً لل�ت
ي تغي�ي سلوك المريضة فريدا. يسمع الموظفون 

يجابية مع اختصاصية صحة الأسنان كانت فعالة �ز هذه العالقة الإ
ي أن يكون موعدها القادم مع ماري فقط، لأنها أحبتها وهي تفضل أن تكون هي الطبيبة المسؤولة عن 

طلب فريدا �ز
عالجها، ولطالما كان فريق العيادة يستمع إىل إطرائها لماري.

ايد  ز طراء الم�ت زميلة ماري، جانيت دوغالس، اختصاصية صحة أسنان مسجلة، تسمع أيضاً هذه المالحظات، ولكن الإ
بحق ماري ل يرضيها ويث�ي حفيظتها، فجانيت ل تعبأ بماري وتحاول التسلط )bullying( عليها مراراً وتكراراً. 

ي العيادة منذ 20 عاماً ول تتوا�ز عن الوشاية والنميمة. تنتقص باستمرار من عمل ماري وإنجازاتها، 
تعمل جانيت �ز

تأليب  أيضاً  أنها حاولت  الفرصة، ح�ت  لها  كلما سنحت  كاذبة حولها وتشوه سمعتها لدى مرضاها  وتن�ث شائعات 
موظفي العيادة عليها.

ماذا يمكن أن تفعل ماري؟ فهي تحب مديرها ومرضاها. كيف يمكنها معالجة هذا الأمر وجعله يتوقف؟
ي مكان العمل.

تعت�ب ماري ضحية للتنمر �ز

التعامل مع التنمر في العمل
                      SURVIVING BULLYING IN THE WORKPLACE  
CLAUDIA PAULA DREW, RDH, MS, EDD
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التنمر من ِقبل زميل عمل

ف التنمر من ِقبل ُم�ث

جهاد رد الفعل العاطفي المرتبط بالإ
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عند  أنّه   )Registered Dental Hygienist( عمودها  ي 
�ن ووترسون  غالسكو  ديان  تذكر 

ن يعانون  ي مكان العمل عام 2010 ُوجد أّن %35 من العامل�ي
إجراء مسح عن التنمر �ن

. %62 من المتنمرين من الرجال و58 % من ضحاياهم من النساء.  من التنمر المبا�ش

، 80 % من الوقت. 68 % من حالت  ي
ناث الأخريات �ن ناث المتنمرات يقمن بإيذاء الإ الإ

ن أفراد الجنس الواحد.  يتفوق التنمر عل المضايقات غ�ي القانونية  التنمر تحدث ب�ي

بأربعة أضعاف من حيث النتشار. الدكتورة جاكي هيومانز، ممرضة مسجلة، تذكر أّن 

ي 
ي جميع المهن وأماكن العمل. عل أي حال، يحدث التنمر بدرجٍة أعل �ن

التنمر يحدث �ن

مجال الرعاية الصحية والبيئات التعليمية، والمنظمات غ�ي الربحية. أحياناً سوف يتوقع 

ي »مجالت 
ن �ن ي حقل الأعمال حدوث التنمر وافتقاد التهذيب، ولكن العامل�ي

العاملون �ن

تالحظ  واهتماماً.  لطفاً  أك�ش  بيئة  يتوقعون  إذ  بالصدمة،  يصابون  ما  اً  كث�ي المساعدة« 

ي 
ي معظم الوليات �ن

الدكتورة هيومانز أّن التنمر ل يصنف ضمن الأعمال غ�ي القانونية �ن

الوليات المتحدة الأمريكية.

خصائص التنمر
Characteristics of the bullying

باستخدام  ويقومون  المستهدف،  الشخص  السيطرة عل  المتنمرون  يريد  العادة،  ي 
�ن

ة،  أساليب مختلفة لتحقيق السيطرة المطلوبة. إحدى طرق التنمر هي الطريقة المبا�ش

طريقة  يستخدم  التنمر  من  آخر  نوع  ثمة  بينما  المواجهة،  عل  ترتكز  ي 
ال�ت العلنية، 

المتنمرون   .)passive-aggressive( ي 
العدوا�ن والستفزاز   )manipulative( التالعب 

ة،  المبا�ش الكلمات  ويستخدمون  احتياجاتهم،  تلبية  الآخرين  من  يطلبون  ون  المبا�ش

ي يريدونها.
ة الصوت لدفع الشخص المستهدف نحو القرارات والنتائج ال�ت ون�ب

امتثال الشخص  يتبعه للحصول عل  الذي  الأسلوب  ي 
�ن إقناعاً  أك�ش  المتالعب  المتنمر 

الشخص  استمرار  إىل  تحتاج  ولكنها  المواجهة،  عن  تبتعد  الطريقة  هذه  المستهدف. 

الإخضاع.  وهي  الأساسية  الغاية  إىل  للوصول  الآخر  الطرف  وإجهاد  بالضغط  المتنمر 

ن ويقنعهم باستخدام الكذب، التالعب، والقوة. سوف يغوي أو يجذب المستهدف�ي

ي  إسف�ي تنمر  شكل  يتخذ  أن  أيضاً  يمكن  ولكن  لوجه  وجهاً  فقط  يحدث  ل  التنمر 

، والفيسبوك، والرسائل النصية،  ي
و�ن لك�ت يد الإ )cyberbullying( عن طريق رسائل ال�ب

نموذجاً  نت  ن�ت الإ ع�ب  التنمر  اعتبار  يمكن   . التوي�ت وحسابات   )blogging( والمدونات 

 )cybermobbing( ية سف�ي ؛ تحدث المواجهة الإ سلبياً من التنمر يقوم به فرد أو أك�ش

ي 
عالم الجتماعية ال�ت عندما ينضم آخرون للتنمر عل الشخص المستهدف. وسائل الإ

ي 
اً للغاية. وهذا واضٌح �ن ينتمي إليها الكث�ي منا يمكن أن تكون مكاناً دنيئاً )mean( ومرصن

. ن ن الضحايا الشباب المستهَدف�ي مدارسنا مع ظهور حالت النتحار المروعة ب�ي

  المتنمرون 
المباشرون 
يطلبون من 

اآلخرين تلبية 
احتياجاتهم، 
ويستخدمون 

الكلمات المباشرة، 
ونبرة الصوت 

لدفع الشخص 
المستهدف نحو 
القرارات والنتائج 

التي يريدونه
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نتائج التعرض للتنمر
Results of being bullied

ف، هي أّن  النتيجة النهائية لكافة أنواع التنمر مهما كان مصدره سواء من زمالء العمل أو من الم�ش

مون. )الشكالن 1 و2( تهبط  ن يشعرون بأنهم منبوذون ل يُستمع إليهم ول يُح�ت الأفراد المستهدف�ي

المهنية، وتندر  الكفاءة  الزمالة، وتتد�ن  ي مكان العمل، وتضعف عالقة 
المعنوية للفريق �ن الروح 

الرفقة بل قد تصبح غ�ي موجودة. سيستسلم الموظف، وينسحب، ومهما حاول تجاهل الوضع، 

تبقى المحاولت عادًة دون جدوى. باختصار، ستتد�ن إنتاجية العمل، وترتفع مستويات التوتر.

النتائج ذات الصلة بالإجهاد العاطفي للفرد المتعرض للتنمر متعددة الطبقات. ثالثة أرباع الذين 

يُمارَس التنمر ضدهم يظهرون �عة النفعال، واضطراب النوم، ونوعاً من الخوف. )الشكل 3( 

%60 من هؤلء يزعمون فقدان الثقة بالنفس، و%57 تنتابهم نوبات الصداع المرتبطة بالإجهاد. 

حواىلي %40 قالوا أنّهم يعانون من فقدان الذاكرة، والغضب واضطراب الحياة الأ�ية، والنطواء 

اً أنهم يعانون من نوبات قلق حادة. تم تشخيص  ن ذكروا أخ�ي ي مكان العمل. ثلث المستهدف�ي
�ن

%18 من الحالت بأنها حالت اكتئاب، بينما ذكر %9 أّن تعاطيهم للمخدرات قد ازداد.

ما العمل؟
                                                                                              What to do?

ما الذي يمكن أن تفعله أنت وماري للتعامل مع جانيت وزمالء العمل الآخرين الذين يقفون إىل 

جانبها أو يخافون من العمل ضدها؟ ماذا لو كنت أنت الضحية؟

• احتفظ بدف�ت يوميات لتسجيل حالت التنمر بالتاريخ والوقت.
• تحدث مع زمالء العمل الآخرين لمعرفة ما إذا كانوا يعانون من سلوك مشابه.
• اكتب مذكرة إذا كنت تشعر بأنك ل تستطيع مواجهة المتنمر. الحتفاظ بنسخ 

ء قيل أو ُكتب يش�ي إىل عدم قدرتك عىل القيام بعملك. ي
من أي �ث

• تجنب الوجود مع المتنمر بمفردك، وحاول الحصول عىل شهود للحوادث.
• ادرس أي مسؤوليات جديدة تُكّلف بها مع نسخة من الوصف الوظيفي.

عىل  ه  وتأث�ي التنمر  بشأن  لديه  تعمل  الذي  العمل  صاحب  مخاطبة  ي 
�ز •فكر 

قدرتك عىل القيام بعملك.

• ل ترد عىل المتنمر لأّن الأمر سيبدو كما لو كنت أنت المعتدي. 
ي ترك العمل الذي يحدث فيه التنمر. انظر إىل هذا القرار باعتباره خطوة 

• فكر �ز
ي حياتك المهنية

إيجابية �ز

 تهبط الروح 
المعنوية للفريق 

في مكان 
العمل، وتضعف 
عالقة الزمالة، 

وتتدنى الكفاءة 
المهنية، 

وتندر الرفقة 
بل قد تصبح 

غير موجودة. 
سيستسلم 

الموظف، 
وينسحبا
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ف، اطلب عقد اجتماع معه  إذا كان المتنمر هو الم�ش

ن  تحس�ي كيفية  ناقش  الوظيفي.  أدائك  عن  للحديث 

تحديد  ح  تق�ت الدكتورة هيومانز  العمل.  ي 
�ن إنتاجيتك 

ي غضون أسبوع أو 
ف المتنمر �ن موعد متابعة مع الم�ش

الدكتورة  تشعر  الأداء.  ن  النتائج وتحس�ي لتقييم  شهر 

هيومانز بأّن المتنمرين، سواء كانوا من زمالء العمل أو 

، فإنّهم لن يتوقفوا عن ممارسة التنمر طوعاً. ن ف�ي الم�ش

ي )legal recourse( للفرد المتعرض 
هناك مرجع قانو�ن

الدلئل  ي 
�ن قانونية  بمتطلبات  مدعوٌم  للتنمر، 

 )harassment( المضايقات  لمكافحة  رشادية  الإ

ي مجال 
ن �ن ن )discrimination( لحماية العامل�ي والتمي�ي

ن  التمي�ي ن  قوان�ي العمل.  مكان  ي 
�ن والسالمة  الصحة 

لوجود  دعوى  رفع  من  ن  الموظف�ي تمّكن  والمضايقة 

كل  الآن.  التنمر  تتضمن  ي 
وال�ت »بيئة عمل غ�ي ودية« 

العرق،  والمضايقة، مثل  ن  التمي�ي ن  بقوان�ي ذلك مرتبط 

عاقة. والدين، والجنس، والعمر، والإ

ز فعلية واقعية  ختاماً، عدد قليل جداً من الوليات لديها قوان�ي
ي 

�ز التنمر  لوائح  ة.  متغ�ي ز  القوان�ي هذه  ولكن  التنمر،  ضد 
ز مقاضاة  ي بعض الوليات تتيح عادًة للموظف�ي

مكان العمل �ز
هو  كما  تعسفية«.  عمل  »بيئة  يجادهم  لإ العمل  أصحاب 
مكافحة  قانون  يرتبط  الأخرى،  الوليات  معظم  ي 

�ز مذكور 
ز والتحرش. عىل أي حال، مع حوادث النتحار  التنمر بالتمي�ي
 ، القا�ي الفعل  فإّن هذا  المدارس،  ي 

�ز التنمر  بسبب  مؤخراَ 
ي الساحة القانونية. المزيد 

المنحرف أصبح يأخذ مكاناً بارزاً �ز
ي تعرّف التنمر عىل وجه 

ز ال�ت من الوليات بدأت بسن القوان�ي
التحديد وتتناول موضوع التنمر.

ي مكان العمل، ابحث عن 
إذا كنت تشعر بأنك ضحية التنمر �ز

 . ز ي قانون التحرش والتمي�ي
الستشارة لدى محاٍم متخصص �ز

ي بيئة 
ي أن نكون قادرين عىل العمل �ز

لماري ولنا جميعاً الحق �ز
ة. مكان عمل آمنة ومتح�ز

المراجــع
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التغلب على التوسط
THE CHOICE OF OVERCOMING MEDIOCRITY

LINDA MEEUWENDERG , RDH,MA,MA,FADIA                                                                                 

الجودة  ذو  الشيء  "ذلك  بأّنه  التوسط  ُيعّرف 
هو  وال  جدًا  بالجيد  ليس  المعتدلة؛  أو  العادية 
التوسط  اعتبار  يمكن  كاٍف".  بالكاد   إنه  بالسيئ؛ 
 ،)undistinguished( ممّيز  مثل:"غير  لكلمات  مرادفًا 
يومي   ،)pedestrian( مبتذل   ،)commonplace( اعتيادي 

.")run-of-the-mill( ؛ غير مثير)everyday(
بلوغ  على  تعيننا  قد  خيارات  نأخذ  يوٍم  كل  في 
شعرت  إذا  القعر.  في  عالقين  ُتبقينا  أو  أهدافنا 
بأّنك عالقة، مغلوٌبة على أمرك أو قانعة بالدون، 
فربما حان الوقت كي تفكري في خيارات جديدة. 
كيف أصبحنا عاديين حيث كنا مفعمين بالحماس 
هل  الخريجين؟  واحتفاالت  التخرج  عند  لمهنتنا 

تذكرين الشعور باإلثارة عند االنتهاء من الدراسة 
الترخيص؟ لقد كنِت مستعدة لتغيير  واختبارات 
وأسنان  فم  صحة  تحسين  خالل  من  العالم 

اآلخرين.
كنت  إذا  الحماس؟  بهذا  محتفظة  مازلت  هل 
ال  للتغيير.  خيار  فلديِك  الشعور،  هذا  فقدت  قد 
بالتغييرات، فالمسؤول  القيام  أحد غيرك يمكنه 
إلى  تهبط  تكاد  التي  أو  المتوسطة  مكانتك  عن 
المستوى الوسط ليس اآلخرون وإنما أنت وحدِك. 
المسؤولية الشخصية والدوافع الداخلية مطلوبة 

إلجراء التغييرات. أنت المسؤولة عن مصيرك.
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ي مؤسساتهم بحماس، 
"عل الرغم من أّن الناس عموماً يلتحقون بالعمل �ن

الحماس  هذا  العمل  بيئات  معظم   تخفض  الوقت  مرور  مع  أنّه  إلّ 

الداخلي من لهب إىل وميض."- ميشيل ىلي ستالرد، مؤلف كتاب

"fired up of burned out" 

اء(،  )خ�ب ن  متمرس�ي ن  مهني�ي إىل  ن  مبتدئ�ي من  مهنتنا  ي 
�ن ننتقل  عندما 

والتعليم  ة  بالخ�ب الوظيفي.  بالتطوير  يتعلق  فيما  احتياجاتنا  تتغ�ي 

ستيفن  ي 
كو�ن ذكر  كما  المنشار"  "نشحذ  أو  حرفتنا  نصقل  المستمر 

فعالية الأك�ش  لالأشخاص  السبعة  "العادات  كتابه  ي 
�ن  )StephenCovey(

The Seven Habits of Highly Effective people". ربما أحد الأسباب 

" من الناحية العملية هو أنّنا لم  ي ل تجعلنا نتطور إىل مستوى "خب�ي
ال�ت

نواصل التعلم، أو أننا قد أوقفنا تطبيق المعلومات المكتسبة حديثاً.

، فإنّه  عندما نفهم منح�ن التعلم من مستوى المبتدئ إىل مستوى الخب�ي

. بينما يركز المتعلم المبتدئ عل كل مهمة  ن من المعقول أن نصبح قنوع�ي

مثل ) الحتفاظ ب )shank( موازياً للمحور الطويل للسن

keeping the shank parallel to the long axis of the tooth، يكون 

المتعلم الخب�ي "مؤهالً بوعي –consciously competent" ول يحتاج إىل 

ي ما يلزمك القيام به بعد 
ي هذا الإجراء. بدلً من ذلك، ربما تفكر �ن

التفك�ي �ن

الدوام كإنجاز أمور شخصية وعائلية..الخ(.

المنتجات  ي 
�ن ات  التغي�ي مواكبة  ي 

�ن مهنتنا  ي 
�ن التحديات  أحد  يتمثل 

ي تقييم وإدارة الأمراض. دائماً أشعر 
ة �ن والتقنيات، وكذلك النماذج المتغ�ي

أو  المهنية  المؤتمرات  ي 
ي �ن

الفكري والتفاعل مع زمال�أ ن  التحف�ي ي 
بالمتعة �ن

التعليم المستمر. لقد تعلمت خالل الحصول عل أربع درجات  دورات 

ي طالب معلومات. أنا 
واستكمال العديد من دورات التعليم المستمر أنّ�ن

أتقبل تجريب أنظمة أو منتجات جديدة سواء أثناء قيامي بالتدريس، أو 

ي العيادات. أنا عنرص تغي�ي مهم، 
بالمشاريع الطوعية، أو مع المرصن �ن

ي ملتمساً للمعلومات، فأنا أحب إعادة تنظيم الأشياء...
وبالإضافة إىل كو�ن

. ي
ي بشدة تجاه مهن�ت

. المعلومات تث�ي حماس�ت إنها أمور طبيعية بالنسبة ىلي

مستمر لكتساب  تعليم  دورة  فيها  ت  ي حرصن
ال�ت ة  الأخ�ي المرة  كانت  م�ت 

الدورة  خضت  هل  مهنتك؟  ي 
�ن التاىلي  للمستوى  تنقلك  جديدة  معارف 

لأّن صاحب العمل طلب منك ذلك؟ أم أنّك كنت بحاجة للحصول عل 

ي أعقدها، 
ي الدورات التدريبية ال�ت

خيص؟ �ن العتمادات الالزمة لتجديد ال�ت

أقبل  أنا  الساهي.  والمشارك  المنتبه  المشارك  ن  أتب�ي أن  بسهولة  ي 
يمكن�ن

العواقب. أسمع  التعامل مع  سلوكهم، لأّن هذا هو اختيارهم وعليهم 

تعليقات مثل: "أنا أحب ممارسة ذلك الأسلوب، ولكن طبيب الأسنان الذي 

ي العيادة".
أعمل معه لن يسمح ىلي بطرح أفكار جديدة �ن

ي 
�ن لأعمل  أكن  لم  خياراتك. شخصياً،  آخر عل  أي شخص  امنع سيطرة 

للبحث عن  العمل  تركت  إنه خياري، وقد  أفكاري.  فيها  م  تُح�ت ل  عيادة 

. ي
ي فيه مواصلة تطوير مهارا�ت

ي ويمكن�ن مكان جديد يقّدر مواه�ب

التفاعل مع الزمالء حول المعارف الجديدة قّيم جداً وهو يماثل تقديم 

ي 
ي صحة الفم، غالباً ما نعمل بمفردنا �ن

ة. باعتبارنا اختصاصيات �ن محا�ن

غرف العالج حيث يُتاح لنا تفاعل بسيط مع بقية الفريق، ولقاءات قليلة 

مع اختصاصيات صحة الأسنان خارج العيادة. فهل سنجد الفرصة لطرح 

ي الحتجاج؟ وقد  إدارة مرضانا من كث�ي أو  العالج  بروتوكول  أسئلة حول 

اسُتشهد بهذا المثال للحديث عن العزلة باعتبارها سبباً لفقدان الحماس.

فون،  ، لذلك ل بد أن نحتاج إىل التفاعل مع الآخرين، كما أننا مح�ت إننا ب�ش

العاملون  يدير  كيف  نعرف  وأن  ات  التغي�ي نواكب  أن  وري  الرصن من  لذا، 

ي نفس مجال عملنا.
الآخرون عياداتهم �ن

S-M-I-L-( المتطوعون تُدفع لهم ستة حروف لقاء عملهم – البتسامات"

E-S(" – جايال لوم�ي 

Volunteers are paid in six figures. S-M-I-L-E-S)- Gyala LeMaire)

المؤسسة  تك؟  بخ�ب للتطوع  للمجتمع  فيها  خرجت  مرة  آخر  كانت  م�ت 

ة، فمثالً شهر أكتوبر هو "الشهر  المهنية خاصتك يمكنها أن توفر فرصاً كث�ي

كبار  مع  للتحدث  ويج  لل�ت استخدامه  ويمكن   ،" الأسنان  لصحة  ي 
الوط�ن

الظهور عل  أو  ذاعية،  الإ المقابالت  بإجراء  أو  المدارس،  السن، وأطفال 

التلفزيونية لتوعية أفراد المجتمع حول صحة الفم. لم أرفض  القنوات 

ة وذلك لتعزيز مهنتنا أثناء فعاليات هذا الشهر. أبداً طلب تقديم محا�ن

معهم  المقابالت  لإجراء  اء  خ�ب عن  للبحث  دائماً  تسعى  عالم  الإ وسائل 

ي مناسبات أو مواضيع خاصة. منذ انتقاىلي إىل ولية فلوريدا، أعمل مع 
�ن

لديهم  هؤلء  دائمة.  رعاية  دار  ي 
�ن ن  المقيم�ي السن  كبار  من  مجموعات 

العديد من الأسئلة حول صحة الفم والأسنان، وعالقتها بالصحة العامة. 

نامج هي أمور  ي نهاية ال�ب
أتلقاها، والعناق �ن ي 

يجابية ال�ت ردود الأفعال الإ

تبعث عل الشعور بالسعادة والرضا! إنّهم دائماً يغادرون مع عينات من 

ي هذا العمل متعة شخصية ويبقي شعلة 
منتجات العناية بالفم. يمنح�ن

شحن  أعيد  سوف  الحياة.  ي 
�ن أهداف  من  به  أؤمن  لما  موقدًة  الحماس 

شعلتكم عندما تعودون إىل عياداتكم بحماسة متجددة، أيضاً.

شعورهم  عدم  هو  لوظائفهم  الناس  ك  ل�ت الأول  "السبب 
كتاب مؤلفا  كليفتون،  ودونالد  راث  توم  بالتقدير."- 
 "How Full is Your Bucket?"

ز  زم�ي والمل�ت المفكرين،  من  ة  صغ�ي مجموعة  أّن  ي 
�ز أبداً  تشك  "ل 

 Coming of " وا العالم. "-مارغريت ميد، مؤلفة يمكنهم أن يغ�ي
" Age in Samoa

 ربما أحد األسباب 
التي ال تجعلنا نتطور 

إلى مستوى "خبير" من 
الناحية العملية هو أّننا لم 

نواصل التعلم، أو أننا قد 
أوقفنا تطبيق المعلومات 

المكتسبة حديثًا.
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ي 
�ن عضواً  بوصفي  بها؟  تعمل  ي 

ال�ت المهنية  المؤسسة  ي 
�ن عضو  أنت  هل 

زرع  مساعدي  وجمعية  الأمريكية،  الأسنان  صحة  ي  اختصاص�ي رابطة 

ي صحة الأسنان، أتيحت ىلي الفرصة  الأسنان، والتحاد العالمي لختصاص�ي

. ي
باستمرار للتفاعل مع زمال�أ

ي صاحبة عمل، انتميت إىل العديد من المنظمات 
بالإضافة إىل ذلك، ولكو�ن

مثل  الأخرى،  المشاريع  أصحاب  مع  الشبكي  التواصل  ي 
�ن ي 

ساعدت�ن ي 
ال�ت

ي بلدي، وكنت عضواً 
ن منها �ن غرفة التجارة المحلية، كما انتميت إىل اثنت�ي

ولية  ي 
�ن أعيش  كنت  عندما  المحلي  الروتاري"  "نادي  ي 

�ن ة طويلة  ف�ت منذ 

ميشيغان.

باستثناء  شخص  أي  أعرف  أكن  لم  فلوريدا،  ولية  إىل  انتقلت  عندما 

الولية،  ي 
�ن الأسنان  صحة  مجال  ي 

�ن ناشطة  أصبحت  العقارات.  سمسار 

وُعينُت نائباً للرئيس. انضممت إىل رابطة الناخبات، وشبكة ملكية النساء، 

كافة  ة.  الأخ�ي الثالثة  السنوات  ي 
�ن أورلندو  ي 

�ن للنساء  التنفيذي  والمجلس 

ن  الشبكة مع متحدث�ي رائعة عل  تواصل  المنظمات وفرت ىلي فرص  هذه 

ي 
ي عل التطور بفضل ما منحت�ن

ون الهتمام، كما أنها استمرت تعين�ن يث�ي

الأصدقاء  من  عدداً  اكتسبت  لقد  باختصار،  الجديدة.  المعارف  من  إياه 

ي حافزاً للتقدم نحو الأمام.
الجدد الذين منحو�ن

ي المؤتمرات، ودورات 
ي الدوريات، والمطروحة �ن

تعد المقالت المنشورة �ن

وسنوية  وشهرية،  أسبوعية،  فرص  بمثابة  المحلية  المستمر  التعليم 

ي الدوريات تساعد عل توسيع 
للتفاعل مع الزمالء. المقالت المنشورة �ن

ي بمنتجات جديدة، والتعلم من الآخرين حول مواضيع خاصة مثل 
معرف�ت

مواكبة  ي 
تبقي�ن الجمعيات  الوظيفي.  عمري  زيادة  ي 

�ن يسهم  مما  البيئة، 

مع  التورط   . ي
مهن�ت عل  تؤثر  أن  يمكن  ي 

ال�ت يعية  الت�ش القضايا  لمسائل 

ي مجال عملك يسمح لك تطوير مهارات قيادية بعيداً 
الجمعيات المهنية �ن

ي تعمل فيها، وغالباً ما يتم نقل مهارات القيادة إىل عيادتك. 
عن العيادة ال�ت

ي المدرسة وقد أصبحوا قادًة 
راقبت بمهابة طالباً كانوا يتسمون بالخجل �ن

ي بسبب مشاركتهم مع منظماتهم 
، والوط�ن ي

، والول�أ عل المستوى المحلي

المهنية.

وٍع  م�ث ي 
�ز النغماس  سوى  بذلك  للقيام  طريقة  أفضل  هي  ما 

يساعد الآخرين؟
نسان الحصيف ل يحاول  ي تشينغ Tao Te Ching": "الإ

ي كتاب  "تاو �ت
 ورد �ن

أبداً اّدخار الأشياء، فهو يعت�ب أنه كلما عمل من أجل الآخرين، كلما اّدخر 

لنفسه، و كلما أعطى لالآخرين، كلما عظمت ثروته".

ٍء تؤمن به وتتحمس  يٍ
ي �ش

البداية سهلة. انظر حولك واستخدم مهاراتك �ن

ي الصفوف 
له. معلمو أطفالك سوف ي�هم عل الأرجح استقبالهم لك �ن

ي لصحة الفم"، وسيحب أطفالك ذلك. أك�ش 
الدراسية خالل "الشهر الوط�ن

من نصف سكان الوليات المتحدة ل يحصلون عل العناية بالفم، وهناك 

الآلف من الناس الذين يحتاجون إىل مساعدتنا.

" اقِض بعض الوقت مع من تشعر بينهم بالسعادة، وليس مع 
من تسعى لنيل إعجابهم."

"Positive Focus" مؤسسة )Carol CC Miller( 

إنه  الذات،  ام  لح�ت طريق  وأ�ع  أضمن  نهمل  ما  اً  كث�ي  ..."
م نفسك."-ليندا كابالن  ي تجعلك تح�ت

الت�ف بتلك الطريقة ال�ت
 ،)Linda Kaplan Thaler and Robin Koval( تالر وروبن كوفال

"The Power of Nice" مؤلفا
 we frequently neglect the surest and quickest route to(
 self-respect, behaving in a way that makes you respect

).yourself

  في الدورات 
التدريبية التي أعقدها، 

يمكنني بسهولة أن 
أتبين المشارك المنتبه 
والمشارك الساهي. أنا 

أقبل سلوكهم، ألّن هذا 
هو اختيارهم وعليهم 

التعامل مع العواقب

 لم أكن ألعمل في 
عيادة ال ُتحترم فيها 

أفكاري. إنه خياري، وقد 
تركت العمل للبحث عن 

مكان جديد يقّدر مواهبي 
ويمكنني فيه مواصلة 

تطوير مهارات
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للسوائل  مكياٍل  ي 
�ز بوجودها  الإحساس  يمكن  واحدة  "نواة 

ارة  )hogshead(؛ قطرة واحدة تساعد عىل تضخيم المحيط؛ �ث
ة  صغ�ي أشياء  هناك  ليست  الدنيا.  إضاءة  عىل  تساعد  النار  من 
عناء  تستحق  ل  أنها  بحيث  جداً  ة  فق�ي أو  جداً،  ضعيفة  جداً، 
 ،)Hannah More(ي هذا وابدأ العمل. "- حنا مور

العطاء. فكر �ز
. ي القرن التاسع ع�ث

ية �ز ز نجل�ي الكاتبة الدينية الإ
باعتبار مهنتنا مهنة تهيمن عليها النساء، يمكننا أن نؤسس عل المهارات 

الخصائص  هذه  من  نستفيد  ل  لماذا  لجنسنا.  الفريدة  والخصائص 

ي يمكن أن تتسلل إىل حياتنا؟ كنت مندهشة من 
للتغلب عل القناعة ال�ت

مفرغ  كتاب  إىل  الستماع  النساء من خالل  حول  المكتسب مؤخراً  الوعي 

الدكتورة  تأليف   "The Power of Women"-بعنوان مدمج   قرص  ي 
�ن

ملَهمة  كنت  لقد   .)Susan Nolen-Hoeksema( - هوكسيما  ن نول�ي سوزان 

جداً عندما اقتنيُت الكتاب. يحتوى الكتاب ثالثة أقسام: القوى الفريدة 

نقاط  وطوري  اكتشفي   ،)The unique strengths of women( للنساء 

اً، أطلقي  القوة لديِك )Discover and Develop Your strengths(، وأخ�ي

النفس  علماء  أّن  المؤلفة  تؤكد   .)Unleashing Your Power( طاقاتِك 

الذي  بالبحث  وتستشهد  دراك،  الإ عن  القديم  المفهوم  بتغي�ي  يقومون 

ي 
ن �ن غ )Sternberg( وزمالؤه حيث أخضعوا الناس الناجح�ي ن�ب أجراه ست�ي

دارك  الثقافات الأخرى والذين ل يحصلون عل درجة عالية إىل اختبارات الإ

ي طوروها لالزدهار 
اتيجيات الماكرة ال�ت الأمريكية. وثّق فريق البحث الس�ت

ي هذه النتائج:
ي بيئتهم الطبيعية. تأمل �ن

والنمو �ن

من  العديد  إيجاد  على  المقدرة  لديهن  النساء   •
لتحقيق  المتاحة  الموارد  الستخدام  الوسائل 
واحدة  طريقة  توجد  ال  بأنه  يدركن  إنّهن  أهدافهن. 
مبتكرة  أساليب  تبني  ويقبلن  األشياء،  إلنجاز  فقط 

لحل المشاكل.
العمل بداًل من  إنجاز  التركيز على  النساء يواصلن   •
على  اإلبقاء  شأنه  من  هذا  إنجازه.  طريقة  هاجس 

أذهانهن مفتوحة آلراء وأفكار اآلخرين.
تخشين  وال  المساعدة  تطلبن  متى  النساء  تعرف   •
من ذلك. إنهن تستفدن من مكامن القوة المشتركة 

للجميع حولهن.
األمور  تبدو  عندما  حتى  متفائالت  النساء  تظل   •
يستسلم  عندما  حلول  عن  البحث  تواصلن  قاتمة. 

اآلخرون وتقمن بتنفيذ هذه الحلول بثقة وأمل.

ي 
�ز الجديد  الفهم  بهذا  الخاصة  المبادئ  تطبيق  يمكنك  كيف 

مهنتك وحياتك الشخصية؟
ي أّن هذا الأمر 

ي حيا�ت
ُت عندما قرأُت ذلك، ورأيت عدة مرات �ن  لقد است�ن

ي الخاصة والمهنية.
ي حيا�ت

ي طريقة تعاملي مع القضايا �ن
يبدو صحيحاً �ن

ي مهنتنا. 
هذه المبادئ يمكنها أن تساعدناعند انتقالتنا من مستوًى لآخر �ن

نتوقعه: طالق،  نكن  لم  أمٍر  مع  للتعامل  الأحيان، نضطر  من  الكث�ي  ي 
�ن

وفاة، إفالس، أو ولدة طفل معوق، عل سبيل المثال ل الحرص. العديد 

الأنثوية دون وعي منكم لوضع حل  الحكمة  استفاد من هذه  منكم قد 

ي الكث�ي 
ن باستخدام الوسائل المتاحة، وحل المشكلة بطريقٍة فريدة. �ن مع�ي

الموجهة  طاقتنا  تماماً  العراقيل  نف مثل هذه  ي حياتنا تست�ن
�ن الأحيان  من 

ي 
�ن النهماك  أّن  وجدت  الشخصية،  ي 

تحديا�ت مواجهة  عند  لتطويرمهنتنا. 

ي من العودة لحل تحديات 
ي يكون بمثابة عطلة منعشة، كما أنه مكن�ن

مهن�ت

ي بمنظور جديد ومختلف.
حيا�ت

عل  ويبقي  الحياة،  منك  يمتص  بأن  للتحدي  السماح  هو  الآخر  البديل 

يحدث،  الأمر  هذا  مثل  رأيت  لقد  المهنية.  حياتك  ي 
�ن تتغلغل  معاناتك 

ن من أّن الكث�ي منكم  نف المؤسسة بأ�ها )العيادة(. أنا عل يق�ي وهو يست�ن

ي 
ي زميل عمل ينطبق عليه هذا الوصف. إنهم يتخبطون �ن

يمكنه أن يفكر �ن

الكوميديات  الممثالت  إحدى   . والمرصن العيادة  ويتقاسمونه مع  بؤسهم 

من   %  50 أن  فالواقع  تشكو.  "ل  طويلة:  ٍة  ف�ت قبل  بليغاً  شيئاً  قالت 

ن  وشامت�ي سعداء،  أشخاصها  الأخرى   %  50 والـ  ثون،  يك�ت ل  ن  المستمع�ي

لأّن ذلك يحدث لك".

ي تريد مشاركة الآخرين سلبيتك. 
ي المرة التالية ال�ت

ي هذا المقَتَبس �ن
فكر �ن

ولصاحب  تمتلكها،  ي 
ال�ت الرائعة  المهنة  لهذه  ممنوناً  كن  ذلك،  من  بدلً 

العمل الذي يحرر لك شيكاً بالراتب، وللمرصن الذين يبحثون عن استشارتك 

إنك  للرعاية.  إليك طلباً  العامة، ويهرعون  الفم والصحة  ن صحة  لتحس�ي

ي حياتهم، فال تغفل أبداً عن مدى أهمية إسهاماتك.
تحدث فرقاً �ن

ي تنتمي 
ي بناء قاعدة المعرفة، تورطي مع الجمعية المهنية ال�ت

استمري �ن

تِك،  استخدمي خصائصك  التطوع بخ�ب لِك  يتيح  ي عن مكاٍن 
ابح�ش إليها، 

ي نفسِك بكل ما يجعلِك سعيدة. إنّه خيار. 
الأنثوية، طّو�ت

 اإلنسان الحصيف ال 
يحاول أبدًا اّدخار األشياء، 
فهو يعتبر أنه كلما عمل 

من أجل اآلخرين، كلما اّدخر 
لنفسه، و كلما أعطى 

لآلخرين، كلما عظمت ثروته
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فن رعاية مرضى
صحة الفم واألسنان

THE FINE ART OF PATIENT ENGAGEMENT    
 LAURIE SAMUELS,RDH,CHC
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نها مهمتي األولى في عملي أخصائيًة بصحة الفم واألسنان في فلوريدا. وصلت إ
مبكرًا مرتديًة زيي الجديد مع توتٍر شديد وابتسامٍة مرتسمة على وجهي. كنت 
أسعد ما أكون ومتحمسة للغاية للعمل في مهنتي. كنت أعرف أّن هناك الكثير 
األمر  يتعلق  عندما  بكفاءتي  جدًا  واثقًة  كنت  ولكني  األسنان،  طب  عن  ألتعلمه 

بمهارات التواصل، وبالنتيجة كنت جيدة جدًا في الحديث عن نفسي!
أنا متأكدة تمامًا من أنني خالل السنوات التي أمضيتها في الممارسة السريرية قد 
ارتكبت العديد من األخطاء أثناء محاولة التواصل مع مرضاي، ولكن في الوقت 
نفسه كانت هناك نجاحات أيضًا. على مر السنوات، صقلت مهاراتي، وبدأت أفهم 

تجربة المريض وكيفية خدمة المرضى وجعلهم يشعرون أنهم كالنجوم.
تعلمت عدة دروس هامة خالل هذه السنوات:

• ال يوجد طريقة واحدة تناسب جميع المرضى.
• ليس باإلمكان إنقاذ كل المرضى أو باألحرى كل أسنانهم.

• ليس من السهل أن تحقق رضا كل المرضى عنك.
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تجربتي ساعدتني عىل التحمل وعىل التقليل من حساسيتي الشديدة، كام اضطرتني أيضاً للبحث 

بعمق ومعرفة ما هو اليشء األكرث فعاليًة. بدالً من تقليل رغبتي يف إلهام مرضاي، عملت بجهٍد أكرب. 

أدركت أنني ال أعمل لتكوين صداقات مع املرىض، فليس هناك الكثري من الوقت للحوار االجتامعي، 

وإمنا أنا أمام أداء مهمة خطرية.

لقد كان إدرايك لتلك األمور نقطة تحول بالنسبة يل. النجاحات التي حققتها أتاحت يل فرصة للتطور 

وجعلتني محاورة أفضل. يشٌء واحد يريده جميع املرىض ويستحقونه هو أن يكونوا مركز االهتامم. 

إنهم يريدون أن يعرفوا أننا نهتم بهم متاماً، وأنهم األكرث أهميًة بالنسبة لنا.

مهنيتك تشري إىل سلوكك، وأهدافك، ومدى التزامك بقانون أخالقيات املهنة )code of ethics(. تقع 

عىل عاتقك مسؤولية كبرية، ومرضاك يضعون ثقًة هائلة. طريقة لباسك، ومظهرك، وطريقة كالمك 

تعكس شخصيتك ومهنيتك.  

بدايـــة الزيارة 
تقوم  عندما  الالحقة.  للزيارات  وميهد  مهم،  أمٌر  فهذا  االستقبال،  طريقة  من  تبدأ  املريض  تجربة 

باستقبال مريض ما، كن مفعامً بالثقة والطاقة واإلحساس، حافظ عىل تواصل برصي جيد، وصافح 

تساعدك عىل  لكنها سوف  التامرين،  بعض  تتطلب  وقد  مكتسبة  مهارة  الثابتة  املصافحة  املريض. 

التواصل مع مرضاك. أعلم أّن هذا األمر يبدو مضحكاً، لكن ميكنك أن تتمرن عىل املصافحة الثابتة 

مع أصدقائك وأفراد عائلتك. فكر كيف يختلف هذا السلوك عن فتح باب غرفة االنتظار، ومناداة 

اسم املريض والنظر عرب القاعة كام لو أنك تقول له "من هذا الطريق". طريقة استقبالك ميكن أن 

متيّزك عن البقية.

أثناء الزيارة، عندما يكون لديك يشء مهم ميكنك مشاركته مع املريض، دع الشخص يجلس باستقامة 

عىل الكريس. يبدو هذا السلوك وكأنّه مضيعٌة للوقت، ولكنه يجعل املريض يدرك أّن شيئاً فريداً عىل 

وشك الحدوث. من املهم لك وملريضك أن تكونا عىل نفس املستوى، ومن املهم كذلك الحفاظ عىل 

تواصل برصي جيد. واآلن، طاملا أنه يجلس مستقيامً فقد لفتَّ انتباهه، حان الوقت اآلن للعمل عىل 

مهارات االستامع.

إحدى الوسائل الجيدة لتحسني مهارات االستامع هي تكرار ما يقوله املريض عن طريق توجيه سؤاٍل 

له. عىل سبيل املثال، يعاين مريضك من التهاب اللثة، ونزيف متوسط، وفقدان بعض العظام، وهو 

مل يذهب لطبيب أسنان ملدة 18 شهراً. ميكنك إجالس املريض والتوضيح له بأنك قلق إزاء الحالة 

الصحية للثته، وبداية ظهور مرض اللثة. يجيب املريض بالقول بأنه قد الحظ بعض النزيف وأنه ال 

يرى أي مشكلة يف ذلك حتى أنه ال يعاين من األمل.

ميكنك أن تقول: "لذا، أريد فقط أن أكون واضحاً. هل تقول أنه عندما تفرش أسنانك أو تستخدم 

الخيط السني يحدث نزف، ولكن تظن أّن تلك ليست مشكلة؟".  كن هادئاً جداً ودع مريضك يفكر 

عندما  بعده.  سيأيت  مبا  تتفاجأ  فليكن. سوف  املريض،  من جانب  ذلك صمت  أعقب  إذا  ذلك.  يف 

يستجيب املريض، ميكنك أن تفعل نفس اليشء مرًة أخرى، باستدراجه والرتكيز عىل املسألة بخطوة 

واحدة كل مرة. هذه لحظة محورية، تبطئ سري الزيارة للتأكيد عىل هذه النقطة وترتك املريض يفكر 

يف ما قاله.

تخيل أنك تستخدم مقلحة فوق صوتية )ultrasonic scaler(، وعملية الشفط جارية، بينام املريض 

السيناريو  عن  متاماً  مختلٌف  هنا  األثر  الفموية.  صحته  حالة  للمريض  ترشح  وأنت  قليالً،  متوتر 

 شيٌء 
واحد يريده 

جميع المرضى 
ويستحقونه هو 
أن يكونوا مركز 
اإلهتمام. إنهم 

يريدون أن يعرفوا 
أننا نهتم بهم 
تمامًا، وأنهم 
األكثر أهميًة 

بالنسبة لنا.
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السابق. بوقف ما كنت تقوم به وإجالس املريض، تكون قد هيأت مساحة للنقاش وسيدرك 

املريض أّن هذا يشٌء مهم. كن فضولياً واطرح أسئلة تحتاج من املريض التفكري واإلجابة. بدالً 

من كونه مجرد مستمع، يصبح املريض اآلن جزءاً من الحوار، ويف نهاية املطاف جزءاً من صنع 

قرار جيد حول اتباع خطة العالج املوىص بها.

هناك طرق مختلفة للتواصل، ويف أحايني قليلة كنت أبدو كمندوبة بيع السيارات، مع هجمة 

من املعلومات وشدة الضغط. من الواضح أّن هذا مل يكن مفيداً بالشكل املطلوب، بل إنه 

النتيجة  قد منع بعض املرىض متاماً عن الكالم. ومع صفاء نيتي، فإنني أخفقت يف تحقيق 

بالحديث أكرث من الالزم ومامرسة نوع من التسلط. مام أعطى انطباعاً بـ: "أنا الخبرية وأنت 

تحتاج إىل هذا لتتحسن، عليك إصالح أسنانك املكسورة والحصول عىل لثة صحية". أردت 

أنهم مل يروا ذلك عىل اإلطالق؛ فقط شعروا باألسلوب  األفضل للمرىض، وكنت صادقة، إال 

عايل الضغط.

من املطلوب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية متواضعني. كن هادئاً، لطيفاً، مهذباً، ومتواضعاً. 

اآلخرين  شأن  من  أبداً  يقللون  وال  إطالقاً  متكربين  أو  متعجرفني  ليسوا  املتواضعون  الناس 

ليظهروا أنفسهم بصورٍة جيدة. هذا مام يساعد املرىض عىل الشعور بالراحة يف بيئة غالباً ما 

تكون غري مريحة أو مخيفة.

كثرياً ما نرى مرىض دفاعيني يخشون من الحكم عليهم.، خاصًة إذا كانوا مرىض جدداً. لقد 

وجدت طريقة ملساعدتهم عىل تخفيف الضغط لديهم. يأيت املرىض إىل العيادة ينتابهم شعور 

لزيارة  أبداً  بالذنب تجاه أسنانهم، ولذلك يكونون دفاعيني. قد يقولون "والدّي مل يأخذاين 

إنّه  املال لإلنفاق عىل أسناين". أحب أن أقول ملرضاي  "أنا مل يكن لدي  طبيب األسنان" أو 

"ليس هناك يشء واحد يستطيع أي منا القيام به لتغيري ما حدث قبل جلوسك عىل كريس 

األسنان". عىل أي حال، فإّن الكرة اآلن يف ملعبهم. إذا كانوا يريدون إجراء تغيري، فهذا هو 

الوقت املثايل، وأنا هنا للمساعدة بأي طريقة ممكنة بال ذنب أو حكم. هذا يصنع العجائب 

للكثريين، فكثرياً ما أرى املرىض يتنهدون ويسرتخون، وبطبيعة الحال يتخلصون من أفكارهم 

السلبية.

يحبون  ال  الناس  معظم  االعرتاضات.  تجاوز  كيفية  تعلم  هي  أخرى  رئيسية  تواصل  مهارة 

أن تقول لهم ما يجب عليهم القيام به، ولذلك توجد العديد من الطرق لتكون مبتكراً يف 

لغتك وتساعد املرىض عىل إدراك أّن العالج مفيٌد لهم. بدالً من أن نخربهم مبا يحتاجون إليه 

أو  قيّم،  اعتبارك،  مثل: ضع يف  كلامت  استخدام  راغبني، ميكنك  ليسوا  أنهم  يقولون  عندما 

فكر، إلفساح املجال ملرضاك للتفكري يف اقرتاحك والتوصل إىل القرار املطلوب. اطرح األسئلة 

املتعلقة باالعرتاض، موجهاً املرىض إىل األمام ببطء، وموضحاً أّن إصالح مشاكل األسنان سوف 

طب  من  الخوف  هي  شيوعاً  األكرث  الثالث  االعرتاضات  أّن  اعتقادي  يف  لهم.  مفيداً  يكون 

األسنان واملال والوقت. قد تحتاج لكشط بعض الطبقات إىل الخلف يف الوقت الذي ال يريد 

يريدونه  ما  ومعرفة  الضائع،  العمل  والنفقات، ووقت  األمل،  بسبب  ذلك  تفعل  أن  املريض 

بالفعل. قد يريدون دامئاً أسناناً أكرث بياضاً، أو أسناناً مستقيمة، أو أسناناً قادرة عىل قضم 

تفاحة. ركزعىل ما يريدون، وكيف ميكنك مساعدتهم يف تحقيق ذلك الهدف.

إرشاك املرىض وجعلهم يشعرون بأنهم مثل النجوم ليست تجربة فقط عن "الشعور بالرضا". 

ما تكون معقدة من  أن نكون مهرة يف توجيه املرىض خالل العملية التي غالباً  علينا أيضاً 

آخرين عن  يتابعون مع متخصصني  أنهم  تأكد من  العالج.  وإكامل  والقبول،  الفهم،  حيث 

طريق االتصال بهم هاتفياً ملعرفة كيف كانت الزيارة، وتوثيق عملية االتصال دامئاً ليكون 

جميع املوظفني عىل علم مبا يتم.

ألخذ مشاركة املريض إىل املستوى التايل، ستحتاج إىل أن يكون جميع املوظفني عىل إطالع. 

مهارات التواصل العالية هذه تأيت باملامرسة، وتجربة املريض ترتفع إىل املستوى التايل عندما 

كن فضوليًا 
واطرح أسئلة 

تحتاج من المريض 
التفكير واإلجابة. 

بداًل من كونه مجرد 
مستمع، يصبح 

المريض اآلن جزءًا 
من الحوار، وفي 

نهاية المطاف 
جزءًا من صنع 

قرار جيد حول 
اتباع خطة العالج 

الموصى بها..
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نرفرن  نؤمردس

تُستخدم نفس التقنيات من قبل كل من أخصايئ صحة الفم واألسنان، ومساعد طبيب األسنان، 

ومدير العيادة، والطبيب. رمبا ميكنك بدء اجتامع العيادة ملناقشة ومامرسة هذه املهارات.

كلمة بيع ليست عبارة عن تلك الحروف الثالث فقط. البيع فن، ال سيام عندما تقوم ببيع الصحة 

الجيدة. من املهم ملهنيي األسنان إدراك قيمتنا والتفكري يف القيمة الحقيقية للوقاية من األمراض، 

بدءاً بتجويف الفم، وما بعدها مروراً إىل الجسم بأكمله. مع جميع البيانات اآلن التي تثبت أّن 

هناك ارتباط بني صحة الفم والصحة الجهازية، ينبغي علينا أن نؤكد ذلك ملرضانا. هذا العامل 

الحاسم ال ينبغي تجاهله أو االستخفاف به. أويص بأن يتشارك كل أخصايئ صحة فم وأسنان 

هذه املعلومات مع املرىض بطريقة تعكس شخصيتك وتنسجم مع فلسفة العيادة. أعتقد أننا 

ميكن أن نلعب دوراً هاماً يف وطننا يف السيطرة عىل ارتفاع مستويات السمنة واألمراض املزمنة 

الناجمة عنها.

املرىض  عدد  كم  معرفة  لهم. حاول  به  أوصيت  الذي  والعالج  مرضاك  تتبّع  الخاصة،  لفائدتك 

الذين يواظبون عىل العالج. بهذه الطريقة سوف تكون قادراً عىل قياس مدى نجاحك وضبط 

تقنياتك إذا لزم األمر. كام ميكن أيضا أن تٌستخدم هذه الطريقة  كأداة عند التفاوض حول طلب 

الرتقية أو طلب وظيفة جديدة.

كن مهنياً وأعِط مرضاك أعىل مستوى من الرعاية وتجربة تظل محفورة يف ذاكرتهم. اجعلهم 

يشعرون أنهم نجوم. متى كانت آخر مرة جعلك فيها مقدم خدمة طبية/ طبيب األسنان تشعر 

وكأنك نجم وقام بتلبية جميع احتياجاتك؟ عند ما تفعل ذلك مع مرضاك، سوف يخرجون من 

عيادتك مع الشعور بأنهم قد مروا بأفضل تجربة طب أسنان يف حياتهم.

إيجابية ميكن أن  املقاومة بطريقة  املهم أن متيز عيادتك ونفسك.  اليوم، من  العمل  يف سوق 

تكون هامة جداً عندما تبحث عن وظيفة أو تطلب الرتقية. إذا كنت ماهراً يف مشاركة املريض 

بسبب تعلمك ملهارات تواصل ممتازة، سوف تكون أصالً قيامً يف أي عيادة. هذا سيكون مفيداً 

للغاية أيضاً  يف حال رغبتك يف االنتقال إىل وظيفة جديدة. جعل املرىض يشعرون وكأنهم نجوم، 

قد يجعلك يف نهاية املطاف نجامً يف مجال صحة الفم واألسنان. 

يريدون دائمًا 
أسنانًا أكثر 

بياضًا، أو أسنانًا 
مستقيمة، أو 
أسنانًا قادرة 

على قضم تفاحة. 
ركزعلى ما يريدون، 

وكيف يمكنك 
مساعدتهم في 

تحقيق ذلك 
الهدف..
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فيما يلي خمسة أسرار لصنع األعاجيب في 
غرفة اإلجراءات:

• كن مهنيًا.
• أحسن االستقبال.

• اعِط األولوية للمريض.
• تعّرف على ما يريده المريض.
• حسن مهاراتك االستماعية.

• كن متواضعًا.
• كن فضوليًا.

• تعلم كيفية التعامل مع االعتراضات.
نهايــــة الزيارة

ملقابلتك  يحتاج  املرىض  أحد  كان  إذا  االستقبال.  أهمية  نفس  املوعد  لنهاية 

وسيلة  هذه  اإلجراءات.  غرفة  يف  وجوده  أثناء  املوعد  احجز  أخرى،  مرًة 

رائعة إلظهار مدى اهتاممك برعاية املرىض، ومدى قدرتك عىل خلق تجربة 

عىل  سرياً  املريض  رافق  املوعد،  لعمل  وقت  لديك  يكن  مل  إذا  متامسكة. 

يناسب  الذي  اليوم  هو  "ما  مبارشًة،  واسأل  االستقبال  مكتب  إىل  األقدام  

إىل موظفي مكتب  الشخص  تسلم  عندما  الطريقة،  بهذه  املقبلة؟"  زيارتك 

االستقبال، ميكنك أن تقول، "السيد جونز سيعود إلجراء _______،  ويرغب 

يف املجئ صباح األربعاء يف أقرب وقت متاح. رجاًء هل ميكنكم البحث عن 

أقرب وقت لجدولة موعده؟ "

ثم التفت إىل السيد جونز وقل له: إنك يف أيٍد أمينة مع "إيلني"، التي  سوف 

أنه  من  وتأكد  القادمة،  لزيارتك  أتطلع  قل  ثم  هناك.  من  مبساعدته  تقوم 

بالتحسن الذي حدث. وأخرياً، انظر يف عينيه وصافحه  سيكون سعيداً جداً 

مرًة أخرى. اآلن ميكنك أن ترتكه يف أيٍد مختصة من موظفي االستقبال الذين 

بحيازتك  املريض.  خدمة  يف  قدماً  للميض  الالزمة  املعلومات  كافة  لديهم 

مركز  مريضك  جعلت  الدعم،  وتقدميك  باملهنية،  ومتتعك  للمعلومات، 

االهتامم.

لكراسة  مامثلة   )Pad( كراسة  إنشاء  أقرتح  أكرب،  شخصية  خدمة  لتقديم 

الوصفات الطبية لتدوين التوصيات. ينبغي أن تتضمن هذه الكراسة اسمك، 

ووظيفتك، وعنوان الربيد اإللكرتوين للعيادة، ومعلومات العيادة. أنا أحبذ أن 

تكون هذه الكراسة مشابهة للقصاصات الالصقة )post-it(، ليتسنى للمرىض 

وضعها عىل مرايا حامماتهم. اكتب تعليامتك بخط اليد لكل مريض. الكثري 

من الناس تستغرقهم مشاغل الحياة وينسون التعليامت املتعددة. الكتيبات 

تعترب دعامً جيداً، ولكن كلامتك املكتوبة ستحقق الهدف.

ال للقيل والقال عىل السجادة الحمراء

أنا أحب الدردشة مع مرضاي، ولكن مع كل العمل الذي نقوم به يف غرفة 

املراجعة،  مواعيد  أحد  يف  لذلك.  الوقت  من  الكثري  هناك  ليس  اإلجراءات، 

أُصبت بخيبة أمل كبرية ألنّني أردت بحق تجربة مريض جيدة. لكن أخصائية 

إىل  الصوتية  فوق  املقلحة  وصول  مبجرد  تتكلم  بدأت  واألسنان  الفم  صحة 

مهتامً  أنا  كنت  بينام  توقف،  دون  نفسها  عن  تتحدث  السن. طفقت  مينا 

بشأن أسناين!

عندما انتهت سألتها إذا كانت هناك جيوب حول السن رقم 4 و5، حيث لدي 

 .)food trap( واحتجاز بسيط  للطعام حول هذه األسنان )rotation( بعض

أجابت بأنها مل تفحصها بدقة ألّن هذا "عمل الطبيب، ثم التقطت املسبار 

برسعة لفحص املنطقة. عيل أن أقول: إنني مندهش، خاصًة ألنها كانت متتلك 

متسعاً من الوقت. )ال يوجد التهاب أو نزيف.(

لوري صمويل، أخصائية صحة فم وأسنان مسجلة، مدربة صحية معتمدة، 

موقعها عىل الشبكة اإللكرتونية:

www.Bellahealthyliving.com

 Laurie Samuels, RDH, CHC, is a certified health coach, and her

website is www.Bellahealthyliving.com

 أحب أن أقول لمرضاي إّنه "ليس 
هناك شيء واحد يستطيع أي منا القيام 

به لتغيير ما حدث قبل جلوسك على 
كرسي األسنان"
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اعرتاف. أنا لست من املغرمني بالفيسبوك كام يعتقد الكثريون. أعرف أّن هذا االعرتاف يجعلني أبدو مثل الديناصور  لدّي 

الذات. ولكن يف بعض األحيان يبدو  التكنولوجيا، وأّن استخدام الفيسبوك يعّد وسيلة لالتصال والتعبري عن  يف عامل 

استخدامه وكأنّه مضيعة للوقت. أنا شخص مل يكن لديه صفحة يف الفيسبوك، أما اآلن فأدير ثالث صفحات، وكثرياً ما 

أتساءل كيف حدث ذلك؟!

مترير الرسائل عىل الفيسبوك ليس هوايتي املفضلة، ولكن يجب أن أعرتف بأّن هناك لحظات إلهام حقيقية ينبغي العثور عليها. عن 

طريق الصدفة شاهدت اقتباساً جعلني أفكر يف بدء سنة جديدة بطريقة أخرى. كلام حّل عاٌم جديد، أجد نفيس أقاوم الرغبة يف اتخاذ 

قراٍر لن أحافظ عليه عىل األرجح )مثل إنقاص الوزن، وتنظيف الدور السفيل، إلخ...(. طوال السنوات القليلة املاضية، كنت أطلب من 

نفيس تحديد تغيري إيجايب واحد يف حيايت. ثم أعمل عىل تحقيق ذلك.

ما جعلني أفكر فيكم كان اقتباساً من كلامٍت ملهمة يف الفيسبوك. اسمحوا يل مبشاركتكم إياها.

ثالث قواعد بسيطة
1. إذا لم تكن تسعى وراء ما تريد، لن تحصل عليه أبدًا.

2. إذا لم تكن تسأل، ستكون اإلجابة دائمًا )ال(.
3. إذا لم تكن تخطو إلى األمام، فستظل دائمًا في نفس المكان.

 ثالث قواعد بسيطة
 JOANN R. GURENLIAN

THREE SIMPLE RULES

يُعترب هذا االقتباس فرصًة لنا جميعاً للتفكري يف يشء كنا نريده، ومن املمكن 

أن يجعل حياتنا مختلفة ومتجهة نحو األفضل. لذلك، يف هذا العام الجديد، 

بالنسبة لك يحتاج أن يكون أفضل.  توقف للحظة لتحديد يشء واحد مهم 

أياً كان ذلك اليشء، ملاذا هو مهم جداً بالنسبة لك؟ هل يستحق أن تستثمر 

الوقت إلجراء هذا التغيري؟

البالد  أرجاء  كافة  يف  األسنان  صحة  يف  املتخصصني  زماليئ  بزيارة  أقوم  كلام 

وعن  تغيري،  إىل  تحتاج  التي  الحاالت  عن  نتحدث  أنّنا  أسمع  العامل،  وحول 

االمتعاض ألّن التغيري مل يحدث. حسناً، رمبا نحن بحاجة إىل تغيري األسلوب. 

إنه ألمٌر محبط عدم تحقيق األهداف واألحالم. ليس خطأ أن نريد  ليشء ما 

أن يكون أفضل، ومن املعلوم أن عدم تحقيق رغبتنا يف ذلك ميكن أن يؤدي 

إىل االستياء. مؤخراً أُتيحت يل فرصة االستامع إىل

 Diamond يتحدث. وهو مؤلف الكتاب األكرث مبيعا

 ."How You Can negotiate to Succeed in Work and Life: Getting More" ً

السيد دميوند حدد خطوات إليجاد وتقييم وفهم اآلخرين ليكونوا أكرث إسهاماً 

مبساعدتنا يف تحقيق أهدافنا. ما هو مثري لإلعجاب هو كيف أنّه أوضح مزية 

استخدام منوذج التفاوض هذا يف الحياة اليومية، وليس فقط يف املجال املهني.
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نرفرن  نؤمردس

 12  Diamond يستخدم 

التفاوض؛  يف  اسرتاتيجية 

وهي بإيجاز كام ييل:

أثناء  تفعله  ما  قصوى.  أهمية  لها  األهداف   .1
التفاوض يركزعىل تقريبك من تحقيق أهدافك.

نفسك  يف  فكر  تفاوضهم.  مبن  يتعلق  األمر   .2
بأنك أقل شخص أهميًة يف املفاوضات، ضْع نفسك 

تعرف  إقناعهم.  تحاول  الذين  األشخاص  مكان 

عىل احتياجاتهم وتصوراتهم ليتسنى لك الحصول 

عىل حشد من الناس الذين يريدون القيام بإنجاز 

األشياء.

3. عندما يكون اإلنسان عاطفياً، ال ميكنه إجادة 
فن االستامع؛ لذا، يصعب إقناعه. استفد من الحالة 

النفسية العاطفية للشخص اآلخر بإظهار التعاطف 

والتقدير ليتسنى له التفكري بوضوح.

أن  يجب  األخرى.  عن  تختلف  حالة  كل   .4
تحلل كل حالة عىل حدة وال تكن متصلباً يف آرائك

.

تطلب  ال  األفضل.  هو  التزايدي  األسلوب   .5

الكثري جداً من األشياء يف وقٍت واحد. استفد من 

الصور التي يحملها اآلخرون يف مخيلتهم للوصول 

إىل أهدافك... خطوة واحدة يف كل مرة.

ما  مع  يتوافق  بشكٍل  الثمينة  األشياء  قايض   .6
يطمح إليه كل طرف من األطراف. تعرّف عىل ما 

يحرص عليه الطرف اآلخر، وبادل ما يقيّمه طرف 

ولكن ال يقيّمه اآلخر.

7. تعرّف عىل املعايري الخاصة بهم. تعرّف عىل 
واستخدمها  والسوابق،  واالستثناءات،  السياسات 

يف الحصول عىل املزيد. بنّي لهم ترصفاتهم السيئة 

عندما ال تكون متسقة مع تلك السياسات.

8. كن شفافاً وبناًء، ال تتالعب. األمانة والحقيقة 
لهام مصداقية عالية، واملصداقية هي األصل األكرب.

9. تواصل دامئاً، كن واضحاً، وضع إطاراً لرؤيتك. 
أين  إىل  ليدركوا  كلامت  بضع  يف  رؤيتك  عن  عرّب 

تقودهم.  

فرصة.  واجعلها  الحقيقية  املشكلة  حّدد   .10
بالطريقة  اآلخر  الطرف  يترصف  ملاذا  اعرف 

كفرص  املشاكل  هذه  إىل  انظر  بها.  يترصف  التي 

للتفاوض.

11. تقبل االختالفات بصدٍر رحب. االختالفات 
قد

 تكون أكرث فائدًة وابتكاراً، وتؤدي إىل نتائج أفضل

مارس  لها.  وفقاً  واعمل  قامئة  بإعداد  قم   .12
حتى  أعاله  املذكورة  والوسائل  االسرتاتيجيات 

ميكنك تحقيق أهدافك.

مهام كان اليشء الذي تخطط إلنجازه خالل هذه 

املزيد حتى  لتعلم  الفرصة  انتهز  الجديدة،  السنة 

تتمكن من النجاح يف تحقيق أهدافك. 

 Gurenlian &" أ.د جوان آر. جورينليان،  رئيس

استشارية وبرامج  Associates"، ومقدم خدمات 

تعليم مستمر ملقدمي الرعاية الصحية. وهو أستاذ 

ومدير برنامج الدراسات العليا لطب صحة األسنان 

العاملي  "االتحاد  ورئيس  أيداهو،  والية  يف جامعة 

لطب صحة األسنان".

املراجـــع

 How you can  .)2012(  .Diamond S  1

 negotiate to succeed in work and life:

 Getting more. New York: Three Rivers

.Press
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RESOLVING CONFLICT IN DENTAL OFFICES                                              

حل النزاعات في 
عيادات األسنان 

ANN-MARIE C. DEPALMA, RDH, MED, FADIA, FAADH 
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 يشّيل النزاع غير المبتوت فيه الضغط الرئيسي في عيادة األسنان. أحد تعريفات 
النزاع طبقًا لقاموس مريام وبستر على شبكة اإلنترنت هو: "مقاومة عقلية ناجمة 

عن عدم التوافق في االحتياجات، الدوافع، الرغبات أو المطالب
.“A mental struggle resulting from incompatible or opposing needs, drives, wishes or demands“ 

لفرق  بالنسبة  للمشاكل  المباشرة  المواجهة  تكون هناك صعوبة في  ما  كثيرًا 
طب األسنان، ولكن ترك المشاكل دون حل يمكن أن يسبب القلق والغضب باإلضافة 

إلى نوع من السلبية بين أعضاء الفريق.
المرضى غالبًا ما يشعرون بهذه المشاكل، وقد تتداخل هذه المشاكل في التجربة 
بمشاكله.  ُيهتم  وأن  احتياجاته  ُتلبى  أن  يستحق  شخص  كل  للمريض.  الكلية 
اإليجابي  التطور  نحو  الفريق  يحفز  أن  يمكن  صحيح،  بشكٍل  النزاع  مع  التعامل 
والتغيير. ال ينبغي أن يكون النزاع سلبيًا؛ في الواقع، يمكن أن يكون النزاع اإليجابي 
الكفيلة  السبل  إيجاد  على  سليم  بشكٍل  تعمل  التي  الفرق  تركز  عندما  مفيدًا 

بحل مشكلة ما.

املدراء  و/أو  األسنان  أطباء  يرفض  ما  كثرياً   -)Denial( اإلنكار   •
االعرتاف بوجود نزاع بني أعضاء الفريق.

•  التواصل السيئ )Poor Communication(- قد تؤدي أمناط 
التواصل املختلفة إىل سوء الفهم يف حال عدم إرسال أو استقبال 

رسائل واضحة.

عندما  النزاع  يحدث   -)Different Values  ( القيم  اختالف   •
تكون هناك حالة من عدم القبول والتفهم لالختالفات الفردية.

• تعارض املصالح )Different Interests(- يحدث النزاع عندما 
يقاتل أعضاء الفريق من أجل تحصيل حقهم يف أن يكونوا عىل 

صواب.

يشعراملوظفون  ما  غالباً   -)Scarce Resources( املوارد  ندرة   •
أّن عليهم "املنافسة عىل املوارد املتاحة ألداء أعاملهم أو تحقيق 

أهداف اإلنتاج.

النزاع  ينشأ   -)Personality Clashes( الشخصية  االشتباكات   •
هي  طريقتهم  بأّن  يؤمنون  الذين  الفريق  أعضاء  مواقف  من 

الطريقة الوحيدة للقيام بالعمل.

أو  )Poor Performance(- عندما يتخىل واحد  السيئ  األداء   •
أكرث من أعضاء الفريق عام يخصهم من املهام أو ال يبذلون الجهد 

الكايف ألداء املهام املوكلة إليهم.

التغيري  نحو  تسعى  رديئة  إدارة  باألحرى  أو  اإلدارة،  أسلوب   •
 -)Management style and poor change management(

فرنى مثالً مدراء ميارسون اإلدارة دون مشاركة أعضاء الفريق.
وجود نزاع دون حل، قد يؤدي إىل تدين الروح املعنوية والتغيب عن العمل، 

تنظيم  إعادة  إىل  واالضطرار  والقلق،  التوتر  من  عالية  مستويات  إىل  إضافة 

املوظفني، وكل ذلك يساهم يف خفض اإلنتاجية، ووقوع حوادث وإصابات.

جوانب كثرية يف حياة اإلنسان ابتداًء بنوعية الصداقات، إىل متاسك العالقات، 

إىل فعالية اإلنسان يف أداء العمل، تتوقف عىل القدرة عىل االستامع. باالستامع 

الكامنة وراء  املصالح  وتدريب اآلخرين عىل االستامع، تستطيع هي تحديد 

النزاع بغية التوصل إىل قرار.

املستقبلية،  النزاعات  ضد  للتحصني  باحرتام  التواصل  كيفية  األهم،  األمر 

املعنوية  الروح  ترتفع  حيث  العيادة  داخل  صحية  بيئة  عنه  ينتج  مام 

وتزدهراإلنتاجية ويتسنى ألعضاء الفريق الرتكيز عىل أداء واجباتهم. الوساطة 

واالتصال الفعال يتطلبان أن يتحمل كل شخص مسؤوليته عن دوره يف حدوث 

النزاع. نفس األطراف يوجهون نتيجة العملية وحلها.

األسنان مهنة رائعة توفر املرونة وتوفر دخالً جيداً، ولكنها مهنة صعبة جداً 

عىل العقل والجسم.

يف أي وساطة، سواء يف عيادة األسنان أو يف النزاعات العائلية، يسيطر الغضب 

عىل أطراف النزاع فال يرون وضعهم إال من زاوية غضبهم.  يشعرون بالصدمة  

ويعتقدون أن السبيل الوحيد للتخلص من املشاعر السيئة هو إنهاء العالقة 

أو البحث عن وظيفة جديدة. ولكن هذا ليس هو الحال دامئاً. أثناء املراحل 

األولية للوساطة، 

يجب أن تتاح الفرصة للطرفني للتعبريعن أحاسيسهم، والتنفيس عن مشاعرهم 

املجروحة. مبجرد تجاوز األطراف غضبهم، يدركون أنّه ليس من املستحيل حل 

املشكلة وأنّه من املمكن إنقاذ العالقة، ومبعنى آخر ميكنهم البقاء يف الوظيفة. 

يتيح هذا اإلدراك الوصول إىل حل حقيقي للمشكلة، وبذلك يتم تطوير حلول 

األطراف  فإّن  الطريقة،  بهذه  النزاع  حل  تّم  طاملا  النزاع.   ألطراف  مفيدة 

املتنازعة تجنح إىل التمسك بها ويتبنّي لهم أنّه من املمكن حل النزاعات يف 

املستقبل بأسلوٍب مامثل. 
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Easy.
اطلبوا بكل سهولة

ز أدواتهم وعدتهم  المفضلة. ◄ ز والأطباء البارع�ي للجراح�ي

◄  . ي يجب أن ل يتأثر عالج المر�ز بنقص التموين الط�ب

◄   . ي يجب أن ل تتوتر أعصاب الطبيب بمشاكل التموين الط�ب

الأدوات والمواد السيئة  قد تسبب فشل العالج.  ◄

نقص المواد يؤثر عىل انتاجية العيادة. ◄

www.supplydirect.com.sa
+966 11 464 2696

لذا نعمل عىل :
اء من عدة مصادر. ◄ التخلص من  عناء ال�ث

توف�ي الأدوات والمواد المطلوبة خالل أيام معدودة.  ◄

التوصيل لباب العيادة. ◄

نت. ◄ ن�ت الطلبات ع�ب الإ

نت. ◄ الدفع ع�ب الن�ت



The Florida Probe is not just a probe. It is an 
oral health monitoring system using computer 

technology with a periodontal probe.

Distributed by

TeleFax: 966 11 464 2696 or Email: info@supplydirect.com.sa

تطبيق سريري إلستعمال الفلوريدا بروب في العيادة :
، بل بروتوكول تشخيص كامل  الفلوريدا بروب جمرد أداة لسرب نسج دواعم األسنان  ال ميكن أن نعترب 
الفم  الكمبيوتر لسرب عمق جيوب أمراض د واعم األسنان وتوثيق مؤشرات صحة  ، يعتمد على برجمة 

واألسنان وتثقيف ومتابعة املرضى والتنبؤ بعوامل اإلختطار ألمراض دواعم األسنان .

في الصفحات التالية ستجدون بالتسلسل :
1. خمطط دواعم األسنان ويوضح باأللوان مشاكل هذا املريض .

2. نتائج مؤشرات صحة الفم للجري والنزيف والتقيح .
3. تقييم عوامل اإلختطار من حيث األمراض اجلهازية ، والتدخني ، واألدوية ،  وسلوكيات صحة الفم .

4. مؤشرات صحة الفم كأرقام مؤشر اجلري ، والنزف عند السرب والتقيح على خمتلف سطوح األسنان .
يف  آفات  وجود   ، اجليوب  عمق  عن  معلومات  على  ويحتوي  املريض  فحص  نتائج  عن  عام  ملخص   .5

تشعب اجلذور ، مؤشر اجلري ، مؤشر النزيف ، مؤشر احلركة .

منها  نسخة  وإعطائهم  للمرضى  المعلومات  هذه  ُتشرح  أن  جدًا  الضروري  ومن 
للمتابعة أثناء وبعد العالج .



ADVERTISEMENT

مخطط دواعم األسنان



ADVERTISEMENT

تقييم عوامل اإلختطار



ADVERTISEMENT

مؤشرات الجير والنزف عند السبر والتقيح



ADVERTISEMENT

ملخص المؤشرات




